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1. Johdanto
Maataloustuotteiden kansainvälinen kauppa on kasvanut viime vuosina tuotantoa nopeammin, mutta
sen prosentuaalinen osuus koko maailman kaupasta on pienentynyt (Josling, Anderson, Schmitz &
Tangermann 2010). Elintarvikkeiden kauppa muodostaa lähes 80 prosenttia kaikista vaihdetuista
maataloustuotteista ja raaka-ainekaupan osuus on toiseksi suurin. Etenkin jalostettujen ja arvokkaiden
maataloustuotteiden (high value agricultural products) kauppa on kasvanut nopeasti. (WTO 2020a.)
Vaikka kansainvälisen maatalouskaupan osuus koko maailman kaupasta on pieni, maatalouspolitiikat
ovat erityisen herkkä aihe kauppaneuvotteluja käydessä. Maatalouskauppa on pienestä koostaan
huolimatta merkittävä sekä kehittyville että kehittyneille maille. (Josling ym. 2010.)
Vaikka politiikka on vaikuttanut kansainväliseen kauppaan jo kauan, viimeaikaiset poliittiset toimet
ovat lisänneet epävarmuustekijöitä ja rajoituksia. Maatalous- ja elintarvikesektorin kauppaan
puututaan poliittisesti herkemmin kuin monien muiden sektoreiden kauppaan. Tämä poliittisesti
herkkä

luonne

korostaa

maiden

diplomaattisten

suhteiden

merkitystä

maatalous-

ja

elintarvikesektorin kaupassa. (Afesorgbor & Beaulieu 2021.) Santanan ja Jacksonin (2012) mukaan
kauppakiistat ovat maataloussektorilla muita sektoreita yleisempiä ja etenkin ei-tullimuotoisia
kaupanesteitä pidetään kiistojen syynä. Grant, Peterson ja Ramniceanu (2015) näkevät kiistojen
pääsyynä olevan valtioiden mahdollisuuden asettaa itse terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevia
vaatimuksia (Sanitary and Phytosanitary Measures, SPS) ja näin rajoittaa elintarvikkeiden
markkinoille pääsyä kevyinkin perustein.
Yhdysvaltojen sisäpolitiikalla koetaan myös olevan vaikutusta kansainväliseen maatalous- ja
elintarvikekauppaan. Donald Trumpin presidenttikaudella 2017-2021 kauppapolitiikan epävarmuus
lisääntyi. Nykyisen presidentti Joe Bidenin hallinnon odotetaan pyrkivän vahvistamaan
kauppasuhteita liittolaisten kanssa sekä rakentamaan uudelleen kansainvälisiä instituutioita. Vaikka
presidentti Biden tunnustaa kauppasopimusten tärkeyden, uusia kauppasopimuksia ei solmita ennen
kuin yhdysvaltalaisiin työntekijöihin ja infrastruktuuriin on tehty investointeja. (Afesorgbor &
Beaulieu 2021.)
Myös COVID-19-pandemian mahdollisesti aiheuttamista vaikutuksista maataloustuotteiden ja
elintarvikkeiden kansainväliseen kauppaan on tehty tutkimusta. Kerr (2020) huomauttaa
elintarvikeketjujen olevan globaaleita ja ennennäkemättömän rasituksen alla. Pandemian odotetaan
aiheuttavan joko lisääntyvää kansainvälistä yhteistyötä tai sen välttämistä. Akuutin pandemian
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ollessa ohi, valtiot saattavat haluta vahvistaa kansainvälistä kauppaa hallinoivia instituutioita ja
turvata elintarvikekaupan tulevaisuutta. Toisaalta pandemia voi johtaa pyrkimykseen vähentää
riippuvuutta

ulkomaisista

hankintalähteistä

ja

haluun

heikentää

globalisaatiota

elintarvikejärjestelmässä. Tämä skenaario johtaisi vähenevään kansainväliseen yhteistyöhön,
kasvavaan protektionismiin sekä suurempaan omavaraisuusasteeseen. Mikäli talous palautuu
pandemiaa edeltävään tasapainoon nopeasti, kansainvälistä yhteistyötä ja kaupan sääntöjä odotetaan
vahvistettavan. Jos palautuminen taas on hidasta tai syklistä, tai uusi tasapaino eroaa pandemiaa
edeltävästä tilasta, on todennäköistä, että hallinnot pyrkivät kontrolloimaan omia talouksiaan
voimakkaammin. (Kerr 2020.)
Yhdysvallat on Suomen kolmanneksi tärkein kauppakumppani ja suurin ylijäämämaa, mutta
maataloustuotteiden vienti Yhdysvaltoihin on vähäistä. Suomen Yhdysvaltain vienti koostuu
pääasiassa koneista, laitteista, kojeista ja mittareista. (Tulli 2020.) Elintarvikkeiden osalta Suomesta
on viime vuosina viety esimerkiksi maitotuotteita, kauraa, alkoholijuomia, mausteita ja sianlihaa
(Ruokavirasto 2020). Vuonna 2019 Yhdysvaltoihin suuntautuvan elintarvikeviennin arvo oli 24,7
miljoonaa euroa ja Suomen koko viennistä Yhdysvaltoihin elintarvikkeiden osuus oli ainoastaan 0,5
prosenttia (Tulli 2020).
Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää Suomen Yhdysvaltain elintarvikevientiin vaikuttavia
tekijöitä. Empiirisessä osassa selvitetään haastattelujen avulla, mitkä tekijät vaikuttavat vientiin.
Tarkoituksena on myös nostaa esille toistuvia vientiä edistäviä ja estäviä tekijöitä sekä niiden
merkitystä. Lisäksi tavoitteena on selvittää, miten Suomen elintarvikevientiä Yhdysvaltoihin voidaan
kehittää tulevaisuudessa.

Suomen elintarvikevientiä on pyritty edistämään viimevuosina, aihetta käsitellään paljon ja yrityksiä
kannustetaan aloittamaan vientitoiminta (mm. Business Finland 2021; Luonnonvarakeskus 2021;
MMM 2018). Kasvavaan vientiin tähtääviä hankkeita ovat olleet esimerkiksi vuonna 2014 aloitettu,
valtion rahoittama Food from Finland -ohjelma (Business Finland 2021), MTK:n koordinoima ja
Luonnonvarakeskuksen sekä Aava & Bang ja Lomalaidun ry kanssa yhteistyössä tehtävä
Ruokakasvu-hanke (Luonnonvarakeskus 2021) sekä Kaakkois-Suomen -, Haaga-Helia -, Lapin -ja
Oulun ammattikorkeakoulujen yhteishanke ELOA – Elintarvikeviennin osaaminen kasvuun (Lapin
ammattikorkeakoulu 2021).
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Yhdysvallat on vientimarkkinana haasteellinen, mutta samalla iso ja potentiaalinen alue. Suomen
elintarvikeviennistä Yhdysvaltoihin ja siihen vaikuttavista tekijöistä ei ole juurikaan tehty tutkimusta
aikaisemmin. Yhdysvaltojen vientiin vaikuttavia tekijöitä on useita ja kirjallisuuden lisäksi on tärkeää
saada asiantuntijoiden ja Yhdysvaltain vientiä harjoittavien yritysten näkemyksiä vaikuttavista
tekijöistä.

Tämän tutkielman päätutkimuskysymyksenä on:
”Mitkä tekijät vaikuttavat Suomesta Yhdysvaltoihin suuntautuvaan elintarvikevientiin
ja miten vientiä voi edistää?”

Tutkimuksen alatavoitteina on tarkastella elintarvikkeita Yhdysvaltain markkinoille vievien yritysten
kohtaamia vientiä edistäviä ja estäviä sekä muita vaikuttavia tekijöitä, Suomen kansallisia
heikkouksia ja vahvuuksia, Yhdysvalloissa vaikuttavia tekijöitä ja kansainvälisen kaupan piirteitä
sekä

selvittää

millaisia

vienninedistämistoimia

kaivataan

Yhdysvaltoihin

suuntautuvan

elintarvikeviennin kasvattamiseksi.

2. Suomen elintarviketuotanto ja vienti
Maatalouden osuus Suomen bruttokansantuotteesta (BKT) on vähentynyt tasaisesti ja vuonna 2019
maa-, metsä- ja kalatalouden osuus Suomen BKT:stä oli 2,7 prosenttia (Tilastokeskus 2020a).
Vuonna 2019 Suomessa oli lähes 47 000 toimivaa maatilaa, joista noin neljännes harjoitti
kotieläintuotantoa (Tilastokeskus 2020b). Vuonna 2019 Suomessa tuotettiin lähes neljä miljardia
kiloa viljaa, josta noin 800 miljoonaa kiloa meni vientiin. Noin puolet viedystä viljasta oli kauraa.
(Luke 2020a.) Maidontuotanto Suomessa vuonna 2019 oli noin 2300 miljoonaa litraa ja
tuotantomäärän trendi on ollut laskeva vuodesta 2015 alkaen (Luke 2020b). Lihaa Suomessa
tuotettiin vuonna 2019 noin 400 miljoonaa kiloa, josta 170 miljoonaa kiloa oli sianlihaa. Suurin kasvu
oli siipikarjanlihan tuotannossa, jonka tuotanto oli lähes 140 miljoonaa kiloa. (Luke 2020c.)

Vuonna 2019 Suomen elintarvikevienti kasvoi 12,8 prosenttia ja oli arvoltaan noin 1,75 miljardia
euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli noin 200 miljoonaa euroa. Euroopan unionin (EU) osuus
elintarvikeviennistä oli 63 prosenttia ja se oli arvoltaan 1,1 miljardia euroa. Kasvua EU:n viennissä
oli 8,6 prosenttia. Venäjän viennin arvo oli noin 95 miljoonaa euroa ja muualle suuntautuva vienti oli
arvoltaan 590 miljoonaa euroa (kuvio 1). Suomesta Kiinaan suuntautuvan elintarvikeviennin kasvu
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oli 82 prosenttia ja Saksaan sekä Koreaan noin 30 prosenttia. Vientituotteita olivat maitojalosteet,
liha, kaura, muut myllytuotteet, makeiset sekä alkoholituotteet (kuvio 2). Aasiassa kasvu on syntynyt
etenkin lihatuotteiden viennistä. (Business Finland 2020.) Vuonna 2019 jalostettujen elintarvikkeiden
viennin arvo oli 1,5 miljardia euroa ja maataloustuotteiden viennin arvo 302,5 miljoonaa euroa
(Elintarviketeollisuusliitto 2021).

Kuvio 1. Suomen elintarvike- ja maataloustuotevienti maittain (Elintarviketeollisuusliitto 2021).

Kuvio 2. Suomen elintarvike- ja maataloustuoteviennin suurimmat tuoteryhmät (Elintarviketeollisuusliitto
2021).
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3. Yhdysvallat vientimarkkinana
Yhdysvallat tuo noin 15 prosenttia kaikista kulutettavista ruokatuotteista (kuvio 3). Tuoreista
kasviksista tuodaan 32 prosenttia, hedelmistä 55 prosenttia ja merenelävistä 94 prosenttia. Ruoan
tuonti on lisääntynyt viimeisen 15 vuoden aikana (kuvio 4). (FDA 2019.)

Kuvio 3. Tuonnin ja kotimaisen tuotannon osuus Yhdysvaltain kulutuksesta elintarvikeryhmittäin (FDA 2019).

Kuvio 4. Yhdysvaltoihin tuotujen elintarvikelähetysten määrä vientialueittain (FDA 2019).
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Maailmanpankin vuoden 2018 tilastojen mukaan, Suomen vienti Yhdysvaltoihin on muita
Pohjoismaita huomattavasti vähäisempää. Suomi vei Yhdysvaltoihin ruokaa 45 miljoonan
Yhdysvaltain dollarin arvosta ja sijoittui Myanmarin ja Unkarin väliin. Islannin viennin arvo oli noin
300 miljoonaa, Ruotsin 390 miljoonaa, Tanskan 484 miljoonaa ja Norjan 1 122 miljoonaa
Yhdysvaltain dollaria. (WITS 2020.)

Yhdysvaltain maatalousministeriön (United States Department of Agriculture, USDA) tilastot
osoittavat, että Suomi ei sijoitu 64 arvoltaan eniten elintarvikkeita tuovien maiden listalle. Norjan
viennissä painottuvat kalatuotteet ja maa oli arvoltaan eniten elintarvikkeita tuovien maiden listalla
sijalla 31. Tanskan sijoitus listalla oli 28, Ruotsin 44 ja Islannin 49. (USDA 2018.)

3.1.

Vienti Yhdysvaltoihin

Yhdysvaltojen kongressi hyväksyi vuona 2011 Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (Food and
Drug Administration, FDA) Food Safety Modernization Actin (FSMA), jonka tarkoituksena on
ehkäistä ja estää ruokaturvallisuuden vaarantuminen. FSMA loi standardit ruoan turvallisuudelle,
jotka koskevat sekä kotimaisia että tuotuja elintarvikkeita. FSMA:an jälkeen valvontaa lisättiin
tuontiruoan ruokaturvallisuusriskien osalta, jotta voidaan varmistua, että ulkomaisten tuotteiden
tarjontaketju (foreign supply chain) on Yhdysvaltojen ruoan turvallisuutta koskevien vaatimusten
mukainen. Tätä tarkoitusta varten luotiin uusia työkaluja ja viranomaistaho. (FDA 2019.)

FSMA:lla on neljä tavoitetta: 1) tuontiin tarjottujen elintarvikkeiden tulee täyttää Yhdysvaltojen
ruokaturvallisuustavoitteet 2) FDA:n rajavalvonta estää ei-turvallisten elintarvikkeiden pääsyn
maahan 3) nopea ja tehokas reaktio tuontielintarvikkeisiin, jotka eivät ole turvallisia ja 4) tehokas
elintarvikkeiden tuontiohjelma. (FDA 2019.) Yhdysvalloilla on useita eri säädöksiä koskien
elintarvikkeiden tuontia. Mikäli yritys aikoo viedä elintarvikkeita Yhdysvaltoihin, heidän tulee
rekisteröityä elintarvikeviejiksi FDA:lle sekä tehdä tarvittavat ennakkoilmoitukset (prior notice)
(Ruokavirasto 2020).

3.2.

Suomen vienti Yhdysvaltoihin

Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan Suomen vienti Yhdysvaltoihin on kasvanut vuodesta 2016
lähtien. Vienti on myös kasvanut nopeammin kuin EU-maiden yhteenlaskettu vienti keskimäärin.
Suomen vienti tammi-heinäkuussa 2019 kasvoi 18 prosenttia ja EU-maiden 12 prosenttia. Suomen
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koko viennistä tammi-heinäkuussa 2019 Yhdysvaltojen osuus oli 7,5 prosenttia. Yhdysvallat on
Suomen kolmanneksi suurin vientimaa Saksan ja Ruotsin jälkeen. Yhdysvallat on myös Suomen
seitsemänneksi suurin tuontimaa. Lisäksi Yhdysvallat on Suomen suurin ylijäämämaa. Ylijäämä
kasvoi vuoden 2019 aikana ja oli tammi-heinäkuun 2019 aikana 1,6 miljardia euroa. (Tulli 2019.)

Yhdysvallat on korottanut tulleja Euroopasta tuleville tuotteille, mutta Tullin tekemän selvityksen
mukaan Suomen koko tavaraviennin osuus Yhdysvaltoihin tuotteiden osalta, joissa on korotettu tulli,
on ainoastaan noin 0,2 prosenttia. Korotetut tullit eivät juurikaan vaikuta Suomen vientiin. Vuonna
2019 vienti kasvoi etenkin öljyjalosteiden osalta moninkertaiseksi, mutta myös koneiden, laitteiden,
kojeiden ja mittareiden kasvu oli vahvaa. Paperin ja pahvin vienti kasvoi hitaammin ja metallien
vienti laski. Tuonnin kasvu perustui elektroniikan komponenttien, lääkkeiden ja moottoreiden
kauppaan. (Tulli 2019.)

Elintarvikeviennin arvo Yhdysvaltoihin vuonna 2019 oli 24,7 miljoonaa euroa ja Suomen koko
viennistä Yhdysvaltoihin elintarvikkeiden osuus oli ainoastaan 0,5 prosenttia (kuvio 5a). Kasvua
edellisestä

vuodesta

oli

2,4

prosenttia.

Elintarvikkeiden

vienti

koostui

pääasiassa

maitotaloustuotteista, kuten juustoista. Elintarvikkeiden tuonti Yhdysvalloista puolestaan kasvoi 3,7
prosenttia ja oli arvoltaan 35,9 miljoonaa euroa, ollen 1,6 prosenttia Yhdysvaltojen koko tuonnista
Suomeen (kuvio 5b). Hedelmien ja kasvisten osuus oli 22,6 miljoonaa euroa ja se oli arvoltaan suurin
ryhmä Suomeen tuotavista elintarvikkeista. (Tulli 2020.)

a)
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b)

Kuvio 5. Suomen elintarvikevienti Yhdysvaltoihin (a) ja Suomen elintarviketuonti Yhdysvalloista (b) (Tulli
2020).

Yhdysvaltoihin on Suomesta viime vuosina viety esimerkiksi maitotuotteita, kauraa, alkoholijuomia
sekä mausteita ja sianlihaa. Kananmunia ja naudanlihaa ei ole mahdollista viedä Suomesta
Yhdysvaltoihin. Myös maitotuotteiden osalta viennissä Yhdysvaltoihin on rajoituksia. Suomesta ei
ole mahdollista viedä Yhdysvaltoihin Grade A -luokiteltavia maitotuotteita. Grade A -tuotteita ovat
esimerkiksi kermat, jogurtit, kefiirit ja raejuustot. Vireillä on EU:n yhteinen markkinoillepääsyhanke
ja lupahakemus Grade A -tuotteiden vientiä varten, mutta hanke ei ole edennyt sen aloittamisen
jälkeen vuonna 2014. Vaikka Grade A -tuotteita ei ole mahdollista viedä, muiden maitotuotteiden
kauppa on mahdollista. Esimerkiksi juustoja viedään ja EU ja Yhdysvallat ovat sopineet
etuuskohteluun oikeuttavasta vientikiintiöstä. Kiintiöön voi hakea, kun yritys on vienyt juustoa
Yhdysvaltoihin vähintään kolmen kalenterivuoden ajan. Eläinperäisten tuotteiden kohdalla vientiä
säätelee EU:n ja Yhdysvaltojen välinen sopimus eläinlääkinnästä. Suomella ei ole virallisesti sovittua
eläinlääkintötodistusmallia maitotuotteille Yhdysvaltojen kanssa. (Ruokavirasto 2020.)

Myös sianlihaa viedään Suomesta Yhdysvaltoihin tietyin rajoituksin. Ainoastaan Yhdysvaltain
viranomaisten hyväksymistä laitoksista on luvallista viedä sianlihaa ja laitoksen on kuuluttava
Suomen Ruokaviraston vientivalvontajärjestelmään. Hyväksyntäjärjestelmä koskee koko ketjua,
joten myös laitoksilla, joissa tuote puretaan valmistamisen ja vientilastauksen aikana sekä
varastointilaitoksilla tulee olla hyväksyntä. Hyväksyntäjärjestelmän lisäksi jokaiseen vietävään erään
tarvitaan

mukaan

eläinlääkintötodistus

valvovalta

virkaeläinlääkäriltä.

Yhdysvaltojen

vientivaatimukset tulee täyttyä, jotta eläinlääkintötodistus voidaan myöntää. (Ruokavirasto 2020.)
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4. Kansainvälinen kauppa ja maataloustuotteet
4.1.

Kauppasopimukset

Maataloustuotekauppa on politisoitunut ympäri maailman ja se aiheuttaa jännitteitä maiden ja
kauppa-alueiden välille (Cardwell, Grossman & Rodgers 2003). Nykyiset kansainvälistä kauppaa
koskevat säännöt pohjautuvat vuonna 1947 tehtyyn GATT sopimukseen (General Agreement on
Tariffs and Trade) ja sitä seuranneen Maailman kauppajärjestön (World Trade Organization, WTO)
perustamiseen Uruguayn neuvottelukierroksen jälkeen 1995 (WTO 2020a). WTO-sopimusten lisäksi
voimassa on useita muita valtioiden välisiä kauppasopimuksia ja etenkin vapaakauppasopimuksia
(free trade agreement, FTA). WTO:n mukaan helmikuussa 2021 voimassa oli 339 alueellista
kauppasopimusta (regional trade agreement, RTA). (WTO 2021.)

Vapaakauppasopimukset hyödyttävät sopimuksen osapuolia vähentämällä kaupanesteitä, lisäämällä
mittakaavaetuja ja syventämällä kauppasuhteita. Globaalilla tasolla ne edistävät kaupan vapautumista
ja luovat syvempiä kumppanuuksia. Vapaakauppasopimukset kuitenkin suuntaavat kauppaa ja
investointeja toisaalle, voivat olla ristiriidassa muiden sopimusten kanssa sekä heikentävät WTO:n
asemaa. Onnistuneet neuvottelut ja sopimukset voivat myös vaikuttaa positiivisesti WTOneuvotteluihin yhteisten tavoitteiden ja intressien kautta. (Schott 2004, 11-13.)
4.1.1. The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)
Yhdysvallat on suosinut kahdenvälisten kauppasopimusten solmimista. Transatlanttisen kauppa- ja
investointikumppanuuden (The Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) neuvottelut
alkoivat vuonna 2013, mutta päättyivät tuloksettomina vuonna 2016. Huhtikuussa 2019 ilmoitettiin,
ettei neuvottelujen jatkaminen ole enää relevanttia. (European Commission 2019a.) Samaan aikaan
Euroopan komissio hyväksyi virallisten neuvotteluiden aloittamisen Yhdysvaltojen kanssa kahden
sopimuksen osalta. Ensimmäinen sopimus koskee vaatimustenmukaisuuden arviointia (conformity
assessment) ja jälkimmäinen tariffien poistoa teollisuuden tuotteilta. Maataloustuotteet eivät
kuitenkaan ole neuvottelujen asialistalla heinäkuussa 2018 tehdyn sopimuksen mukaisesti. (European
Commission 2019b.) Vaikka tariffit ovat yleisesti Yhdysvaltojen ja EU:n välillä maltillisia,
maataloustuotteiden kohdalla ne ovat korkeampia kuin esimerkiksi teollisuustuotteiden kohdalla
(Josling & Tangermann 2015).
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4.1.2. WTO ja Uruguayn kierros
Nykyiset kansainvälistä maataloustuotekauppaa koskevat säännöt ja sitoumukset on sovittu WTO:n
Uruguayn kierroksella 1986-1994. Tuloksena oli Uruguayn kierroksen maataloussopimus (The
Uruguay Round Agreement on Agriculture, URAA), jossa haluttiin rajoittaa valtioiden kauppaa
vääristäviä

tukitoimia.

Pitkän

aikavälin

tavoitteena

oli

perustaa

oikeudenmukainen

ja

markkinavetoinen maatalouskauppajärjestelmä. Maataloussopimuksen kolme keskeistä pilaria ovat
markkinoille pääsyn helpottaminen sekä puuttuminen kotimaassa maksettaviin tukiin ja vientitukeen.
Lisäksi sopimukseen sisältyy muita kauppaan suoraan liittymättömiä, kuten ruoan ja ympäristön
suojelun sekä kehittyvien maiden asemaan keskittyviä kohtia. (WTO 2020a.)

Uruguayn kierroksella sovittiin tullien ulkopuolisten kaupanesteiden käytöstä siirryttävän vastaaviin,
tavallisen tullauskäytännön piiriin kuuluvien tariffien käyttöön. Markkinoille pääsyn edistämiseksi
päätettiin myös alentaa tariffeja sekä asettaa tariffikiintiöitä. Sopimuksessa on lisäksi
erikoiskohteluun oikeuttava lauseke, jonka mukaan valtio voi erityistilanteessa käyttää myös muita
kauppaa rajoittavia toimia kuin tariffeja sekä erityinen suojalauseke, jolloin valtiot voivat lisätä
ylimääräisen tariffin tiettyjen nousseeseen tuontiin tai laskeneeseen hintaan liittyvien kriteerien
täyttyessä. (WTO 2020a.)

Maataloussopimuksessa päätettiin myös kotimaisen tuen rajoittamisesta. WTO jaotteli tukimuodot
kauppaa vääristävien vaikutusten mukaan kolmeen kategoriaan. Amber Box-kategoriaan kuuluu
kaikki keinot, jotka vaikuttavat tuotantoon tai vääristävät kauppaa. Näiden tukien käyttöä tulee välttää
ja vähentää, mikäli niitä on käytössä. Blue Box-kategoriaan kuuluvat tuet, jotka ovat tuotantoon
sidottuja, mutta joiden tavoitteena on vähentää tuotantoa. Tätä tukimuotoa ei kannusteta käytettävän,
mutta se on sallittu. Green Box-kategoriaan kuuluvat tuet, jotka eivät vaikuta tuotannon määrään tai
vääristä kauppaa. Nämä tuet ovat julkisesti kustannettuja ja vapaita WTO:n sääntelystä. Green Boxryhmään kuuluvia tukia ovat esimerkiksi ympäristötuki, perustuki sekä tutkimuksen ja
infrastruktuurin tukeminen. Vientitukia päätettiin vähennettävän sekä määrällisesti että rahallisesti.
Vientitukia voidaan käyttää vain WTO:n erikseen määrittelemissä tilanteissa. Muutoin ne ovat
kiellettyjä. (WTO 2020a.)

Viimeisin WTO-maiden kauppaneuvottelukierros, Dohan kierros, alkoi vuonna 2001. Tavoitteena on
vähentää edelleen kaupanesteitä sekä tarkastella aiemmin sovittuja sääntöjä uudelleen. Yksi
tärkeimmistä tavoitteista on kehittyvien maiden kaupankäyntinäkymien edistäminen. (WTO 2020b.)
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Maatalouden osalta neuvottelujen tavoitteena on edelleen laajentaa markkinoille pääsyä, vähentää
kauppaa vääristävää kotimaista tukea, poistaa vientitukia ja puuttua kehittyvien maiden haasteisiin.
Lisäksi ruoan turvallisuuden parantaminen sekä maaseudun kehittäminen ovat osana neuvotteluita.
(WTO 2020c.) Neuvottelut etenivät vuoteen 2008 asti, mutta ovat sen jälkeen pysähtyneet
erimielisyyksiin kehittyviä maita kaupan nopeilta muutoksilta suojelevan Special Safeguard
Mechanismin (SSM) vuoksi (WTO 2020d). Nairobissa 2015 käydyissä neuvotteluissa päästiin
kuitenkin sopimukseen vientitukien poistamisesta ja samalla sovittiin, että SSM otetaan uudelleen
mukaan keskusteluihin tulevissa neuvotteluissa (WTO 2020e).

4.2.

Maatalouskauppaan vaikuttavia tekijöitä

Yhdysvaltoihin suuntautuvassa maatalouskaupassa eniten ilmenevät kaupanesteet ovat terveys- ja
kasvinsuojelutoimia koskevat vaatimukset (Sanitary and Phytosanitary Measures, SPS) sekä tekniset
kaupanesteet, kuten standardit ja merkinnät. Nämä kaupanesteet lisäävät sääntöjen noudattamisesta
koituvia kustannuksia sekä valvonta- ja toimintakustannuksia. Osa SPS-vaatimuksista ja kaupan
teknisistä esteistä ovat viejien mukaan suhteettomia riskeihin verrattuna ja tarkoittavat tehdä viennistä
mahdollisimman vaikeaa. Viejät EU:ssa ovat nostaneet suurimmiksi haasteiksi SPS-vaatimusten ja
teknisten kaupanesteiden osalta lihatuotteiden viennin rajoittamisen hullun lehmän taudin (BSE)
takia, uusien kasvituotteiden viemiseen tarvittavan pitkän lupaprosessin sekä maitotuotteiden
toisistaan eroavat standardit Yhdysvalloissa ja EU:ssa. (Arita, Mitchell & Beckman 2015.)

Tariffit: Moniin muihin maihin verrattuna Yhdysvaltain tariffit tuotaville maataloustuotteille ovat
alhaiset. Keskimääräinen tariffi maataloustuotteille oli 9,4 prosenttia vuonna 2018. WTO:n
suosituimmuuskohtelun (most favored nation, MFN) perusteella asetettu tariffi maitotuotteille oli
30,1 prosenttia, virvokkeille, alkoholijuomille ja tupakalle 22,6 prosenttia, viljavalmisteille 9,5
prosenttia, sokerille ja makeisille 9,4 prosenttia, kahville ja teelle 8,0 prosenttia ja lihatuotteille 3,0
prosenttia. Korkeimmillaan tariffit voivat olla yli sata prosenttia, kuten maapähkinöiden kohdalla.
(WTO 2018.) EU:ssa keskimääräinen tariffi tuotaville maataloustuotteille oli 14,2 prosenttia vuonna
2019. Maitotuotteiden tariffi oli 32,3 prosenttia, sokerin ja makeisten 27,0 prosenttia, lihatuotteiden
19,0 viljavalmisteiden 17,2 sekä hedelmien ja vihannesten 13,0 prosenttia. (WTO 2019.)

SPS-sopimukset: Yhdysvalloilla ja EU:lla on toisistaan eroavat terveys- ja kasvinsuojelutoimia
(Sanitary and Phytosanitary Measures, SPS) koskevat vaatimukset, jotka vaikuttavat kaupanesteen
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tavoin. Yhdysvallat käyttää SPS-vaatimuksia terveyden ja kasvien suojelun lisäksi myös markkinoille
pääsyn rajoittamiseksi (Jouanjean, Maur & Shepherd 2016). Yhdysvaltojen ja EU:n välillä on
Sanitary and Phytosanitary -sopimus, joka on viimeksi uudistettu vuonna 2006 (European
Commission 2020). Tutkimuksen mukaan valtioiden mahdollisuus asettaa itse SPS-vaatimuksia ja
tätä kautta rajoittaa elintarvikkeiden markkinoille pääsyä on pääsyy kauppakiistoille. SPSvaatimusten todettiin aiheuttavat kiistoja etenkin, jos ne eivät ole linjassa voimassa olevien WTO
sopimusten kanssa. (Grant ym. 2015.)

Luomusäädökset: Luonnonmukaisella tuotannolla (luomu) ei ole yhteisesti hyväksyttyä
kansainvälistä sopimusta ja eri mailla on omat kriteerinsä. Tämän seurauksena luomun vaatimukset
saattavat erota hyvinkin paljon toisistaan eri maiden välillä. Yhteneväiset luomustandardit
vähentäisivät transaktiokustannusten määrää maiden välillä. Vuonna 2012 EU ja Yhdysvallat
solmivat vastaavuussopimuksen, jonka tarkoituksena on hyväksyä kummankin osapuolen kansalliset
luomuohjelmat. Tarkoituksena on vähentää tarpeettomia kustannuksia ja viiveitä, mutta sopimuksella
ei ole ollut toivottua vaikutusta. (Fudge 2020.)

Vientiluvat: Yhdysvalloilla on useiden tuotteiden kohdalla kansallisia tuontirajoituksia ja kauppaa
varten tarvitaan vientilupia. Mikäli yritys aikoo viedä elintarvikkeita Yhdysvaltoihin, heidän tulee
rekisteröityä elintarvikeviejiksi Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirastolle (Food and Drug
Administration, FDA) sekä tehdä tarvittavat ennakkoilmoitukset. Eläinperäisten tuotteiden kohdalla
vientiä säätelee lisäksi EU:n ja Yhdysvaltojen välinen sopimus eläinlääkinnästä. (Ruokavirasto
2020.) Myös uusien kasvien ja kasvituotteiden viemiseen EU:sta Yhdysvaltoihin tarvitsee luvan.
Yhdysvalloilla on käytössä ”positiivisten lista” (positive list), jonka perusteella uudet kasvituotteet
sallitaan ainoastaan maista, jotka on erikseen hyväksytty. Lupien hakeminen kestää monesti useita
vuosia ja on kallista. (Arita ym. 2015.) Vastaavasti EU:lla on käytössä ”negatiivisten lista”, jolloin
tuonti on sallittua, ellei sitä ole erityisesti kielletty (Jouanjean ym. 2016).

Tuontituotteiden standardit: Yhdysvallat suojelee maatalouttaan ja elintarviketuotantoaan
kiristämällä tuontituotteiden standardeja. Grundken ja Moserin (2019) tutkimuksen mukaan vuoden
2007 subprime-kriisin jälkeen tuontilupia on evätty useammin ja FDA on suorittanut aiempaa
enemmän tarkastuksia. Medinin (2019) mukaan elintarviketuotteille asetetut standardit voivat
vaikuttaa kauppaan sekä positiivisesti että negatiivisesti. Positiivinen kasvu johtuu standardien
kasvattamasta kuluttajien luottamuksesta laatuun tai vaihtoehtoisesti standardien kauppaa
vääristävistä ominaisuuksista, jolloin vaadittujen standardien mukaan toimivat maat saavat
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suhteellista etua (Medin 2019). Tuontituotteiden standardien kiristäminen osoittaa, että Yhdysvaltain
kaupassa esiintyy piiloprotektionismia ei-tullimuotoisten kaupanesteiden kautta. Yhdysvallat ei ole
ottanut käyttöön väliaikaisia ja WTO:lle ilmoitettavia kaupanesteitä vaan on sen sijaan korvannut
nämä tiukemmilla tuotestandardeilla ja valvonnalla. (Grundken & Moser 2019.)

Poliittinen painostus ja lobbaus: Yhdysvaltojen määrittämät tuonnin rajoitukset jättävät tilaa
poliittisille päätöksille ja taloudellisille näkökohdille, jotka syrjäyttävät tieteelliset perustat.
Markkinoille pääsy on rajoitetumpaa järjestäytyneillä aloilla, jotka vaikuttavat poliittisesti tai ovat
voimakkaasti keskittyneitä, kuin järjestäytymättömillä aloilla. Yhdysvaltain viennin kohdalla on
viitteitä, että myös lobbaus vaikuttaa markkinoille pääsyyn. Yhdysvaltain tuottajajärjestöt vaikuttavat
sääntöjen hyväksymisprosessissa, joka voi aiheuttaa haittaa muiden maiden viejille. (Jouanjean ym.
2016.) Gawanden ja Hoekmanin (2006) tutkimuksessa todettiin, että yritysten ja hallinnon välillä on
yhteys ja intressiryhmien käyttämä rahamäärä vaikuttaa Yhdysvaltojen maatalouspolitiikkaan. Myös
Grundken ja Moserin (2019) mukaan on viitteitä, että elintarvikkeiden tuontia valvova FDA tekee
päätöksiä lobbauksen ja poliittisen painostuksen perusteella.

Kuluttajien preferenssit: Renner, Sproesser, Strohbach ja Schupp (2012) selvittivät kuluttajien
ruokavalintoihin vaikuttavia motiiveja tutkimuksessaan. Tietoisia motiiveja olivat terveellisyys,
luontoon liittyvät huolet, hinta, painon hallinta, sosiaalinen kuva sekä sosiaaliset normit.
Tunnepitoisia motiiveja olivat mieltymys, nautinto, visuaalinen viehätys ja mieltymyksen säätely.
Mieltymyksen lisäksi eniten vaikuttavat tiedostamattomat motiivit, joita ovat tapa, tarve ja nälkä sekä
käytännöllisyys, perinne ja sosiaalisuus. (Renner ym. 2012.)

Kuluttajien lisääntyneet terveyshuolet sekä terveellisten ruokailutottumusten omaksuminen ovat
lisänneet korkealaatuisten ja etenkin luomutuotteiden kysyntää. Aikaisemmat tutkimukset ovat
osoittaneet, että kuluttajat ostavat luomutuotteita, koska he yhdistävät ne tavanomaisesti tuotettua
ruokaa korkeampaan laatuun ja terveyshyötyihin. Laatua arvioidessaan kuluttajat kiinnittävät
huomiota ravintoarvoihin, tuoreuteen, geenimanipulaation käyttämättömyyteen, lisäaineiden
vähyyteen, makuun sekä ympäristöystävällisempään tuotantoon. Vanhemmat kuluttajat ovat
perinteisesti käyttäneet eniten rahaa luomutuotteisiin, mutta nuoremmat kuluttajat ja etenkin Ysukupolven vanhemmat ovat Yhdysvalloissa osoittautuneet lupaavaksi kuluttajaryhmäksi. (Hwang &
Chung 2019.)
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Kuluttajien mieltymyksistä eri tuotteisiin on tehty paljon tutkimusta. Waldman ja Kerr (2015)
totesivat

tutkimuksessaan

pastöroimattomien

artesaanijuustojen

kuluttajien

perustavan

ostopäätöksensä makuun eikä suhtautumisella elintarviketurvallisuuteen. Kuluttajat eivät myöskään
olleet valmiita maksamaan lisää pastöroidusta maidosta valmistetusta juustosta (Waldman ja Kerr
2015). Torri, Noble ja Heymann (2013) puolestaan tutkivat kuluttajien preferenssejä viineissä. He
totesivat, että motivaatiotekijät, kuten viinin laatu, hinta, sosiaalinen hyväksyntä sekä emotionaaliset,
ympäristöön liittyvät ja inhimilliset arvot, vaikuttivat tiettyjen alueiden viinien valintaan.
Yhdysvaltalaiset kuluttajat suosivat kalifornialaisia viinejä italialaisiin verrattuna. (Torri, Noble ja
Heymann 2013.) Yhdysvaltalaisten kuluttajien preferenssejä naudanlihan suhteen tutkineet O'Quinn
ym. (2016) osoittivat kuluttajien suosivan makuja, joita voitiin luonnehtia lihaiseksi ja
lihaliemimäiseksi, ruskistetuksi ja grillatuksi, voiseksi, pähkinäiseksi ja makeaksi. Kuluttajat eivät
pitäneet mauista, jotka luokiteltiin verisiksi, metallisiksi, ruohoisiksi, riistaisiksi, maksaisiksi,
kalaisiksi, happamiksi tai karvaiksi (O'Quinn ym. 2016). Lisäksi Marette, Disdier ja Beghin (2021)
osoittivat geneettisesti muokattuja omenia ja kuluttajien preferenssejä koskeneessa tutkimuksessaan,
että yhdysvaltalaiset kuluttajat ovat avoimempia uusia innovaatioita ja teknologioita kohtaan kuin
ranskalaiset kuluttajat.

Brändäys: Brändeistä on tullut itsenäisiä ja arvokkaampia kuin niiden tuotteet (Sotiris 2021, 2) ja
yritykset pyrkivät kasvattamaan asiakkaidensa kanssa syvän, sitoutuneen ja merkityksellisen suhteen
(Elbedweihy, Jayawardhena, Elsharnouby & Elsharnouby 2016). Vahvan brändin kehittämiseksi
organisaation on seurattava neljää vaihetta: 1) saada kuluttaja tietoiseksi brändistä ja yhdistämään se
tiettyyn tuotekategoriaan tai kuluttajan tarpeeseen, 2) luoda kuluttajien mielissä brändin merkitys ja
yhdistää tietyt brändin ominaisuudet aineettomiin ja aineellisiin brändiyhteyksiin, 3) tuottaa
kuluttajilta rationaalisia ja emotionaalisia reaktiota brändin identiteettiin ja merkitykseen liittyen ja
4) muuttaa aikaisemmat kuluttajien reaktiot intensiiviseksi, pitkäaikaiseksi ja uskolliseksi suhteeksi
kuluttajan ja brändin välillä (Sotiris 2021, 25-26).

Markkinointitoiminnot voivat asettaa brändin merkittäväksi kuluttajien mielessä viestimällä brändin
arvoja, jotka vetoavat ja ovat linjassa kuluttajien arvojen kanssa, korostamalla suotuisia vertailuja
toisiin brändeihin ja näiden kuluttajakunnan tärkeänä pitämiin arvoihin sekä aloitteella tehdä brändi
houkuttelevammaksi kuluttajille heidän itsesääntelytarpeitaan tyydyttämällä (Elbedweihy ym. 2016).
Kun kuluttajat kohtaavat toistuvasti saman brändin, kehittää se heidän sisäistämisprosessejaan
brändiyhteydestä ja merkityksestä. Tämän vuoksi tuttujen brändien kohdalla kuluttajan tuntemus
johtaa muistiin tallennettujen brändikäsitysten käyttöön ennemmin kuin tuotteiden ominaisuuksien
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analysoimiseen. Toistuvat kohtaamiset brändien kanssa johtavat kuluttajan omaksumaan brändin
sekä muodostamaan siihen läheisen suhteen. (Velasco Vizcaíno & Velasco 2019.)

Lisäksi kuluttajat, joilla on mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa brändin kanssa, lisäävät
halukkuuttaan suositella brändiä muille. Tämä on välttämätön edellytys viitemarkkinoiden
luomiselle. Pienempien yritysten kohdalla myynnin kasvun saavuttaminen jakelun ja markkinoinnin
avulla saattaa olla haastavaa budjettirajoitusten takia, joten viitemarkkinoiden luomiseen tähtäävät
toimet voivat olla tehokkaampia. (Gazdecki & Goryńska-Goldmann 2020.)

Myös maabrändillä on merkitystä tuontituotteiden kysynnässä. Maabrändäyksellä tarkoitetaan
päättäjien ja hallinnon tekemää aktiivista imagon rakentamista ja hallintastrategiaa (Kotler & Gertner,
2002). Vahvan maabrändin uskotaan houkuttelevan turisteja, ulkomaisia investointeja ja työvoimaa
sekä kasvattavan vientiä ja luovan työpaikkoja (He, Wang &Wu 2020). Päättäjät ovat myös tietoisia
yritysten vahvojen brändien merkityksestä kuluttajien päätöksenteossa sekä vientituotteiden
alkuperämaamerkinnän arvossa (Steenkamp 2019).

Muita kauppaan vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi hallinnon ja tullin asettamat vaatimukset,
alkuperäissäädökset sekä maantieteelliset merkinnät (Arita ym. 2015).

4.3.

Vapaa kauppa ja sen hyödyt

Vapaa kauppa hyödyttää kaikkia kauppaa käyviä osapuolia (Houck 1986, 15). Kaupan käynti
perustuu absoluuttisen ja suhteellisen edun periaatteisiin. Absoluuttisen edun teoriassa esitetään, että
etu tuotannossa on maalla, joka tuottaa hyödykkeen tehokkaimmin eli pystyy annetulla panoksella
tuottamaan eniten hyödykettä ja saavuttamaan pienimmät tuotantokustannukset. (Pohjola 2014, 23.)
Oletuksena absoluuttisen edun teoriassa on hintojen ja valuuttakurssien muuttumattomuus (Houck
1986, 8). Maalla on suhteellinen etu tuotannossa, kun sen on toiseen maahan verrattuna halvempaa
tuottaa haluttua hyödykettä vaihtoehtoiskustannuksilla mitattuna. Vaikka maalla ei olisi absoluuttista
etua tuottaa mitään hyödykettä, on suhteellisen edun periaatteen mukaan mahdollista käydä kauppaa
niin, että molemmat kaupankäyntiosapuolet hyötyvät. Osapuolet hyötyvät, kun molemmat maat
tuottavat hyödykettä, jossa ovat tehokkaimpia ja joissa heillä on suhteellinen etu. Suhteellisen edun
periaate selittää myös kansantalouksien erikoistumista. (Pohjola 2014, 24-26.)

15

Kaupasta saatavat hyödyt koostuvat kahdesta osasta: vaihdannasta ja erikoistumisesta. Vaihdannan
seurauksena kuluttajilla on laajempi sekä edullisempi valikoima kulutettavanaan. Kansainvälisen
kaupan seurauksena kuluttajat pystyvät lisäämään ostovoimaansa. Kuluttajien lisäksi kaupasta
hyötyvät myös yritykset, jotka jalostavat tuontituotteita sekä tuotuja raaka-aineita. Erikoistumisen
seurauksena maa tuottaa ja vie hyödykkeitä, joihin sillä on suhteellinen etu. Maiden välinen
tuotantotehokkuus vaihtelee ja määrittää tuotteet, joihin kansantalouden kannattaa erikoistua.
Erikoistuminen ei johda pelkästään viennin kasvuun, vaan myös kotimaisiin investointeihin
tuotannon ja panosten kysynnän kasvaessa. Erikoistumisen myötä resurssit keskittyvät
tuotannonaloille, jotka ovat tehokkaita ja kehittyvät. Tehottomat tuotannonalat kuihtuvat pois.
(Houck 1986, 15-16.)

Kun maiden välinen tuotantotehokkuus vaihtelee, kannattaa kansantalouksien erikoistua tiettyjen
hyödykkeiden tuottamiseen. Tällöin maa erikoistuu tuottamaan ja viemään hyödykkeitä, joiden
tuotantokustannukset ovat muihin maihin verrattuna pienemmät ja pääsee itse hyötymään
erikoistumisesta. Vastaavasti maa tuo hyödykkeitä, joita se ei pysty itse tuottamaan tehokkaasti ja
joita muut maat tuottavat edullisemmin. (Houck 1986, 8.) Erikoistuminen mahdollistaa myös
harjaantumisen sekä mittakaavaetujen hyödyntämisen (Pohjola 2014, 22-23).

Vaikka erikoistuminen monimutkaistaa taloutta ja altistaa sen herkemmin häiriöille, tuottaa se
kuitenkin enemmän hyötyjä kuin haittoja. Vaihdanta eri maiden välillä on lisääntynyt erikoistumisen
myötä.

Vaihdannan

myötä

myös

vaihtoehtoiskustannuksella

on

merkitystä.

Vaihtoehtoiskustannusteorian mukaan toimija pystyy tuottamaan olemassa olevilla resursseillaan
vain tietyn määrän hyödykkeitä suhteessa toisiinsa. Mikäli toimija haluaa tuottaa lisää tiettyä
hyödykettä, joutuu se vähentämään toisen hyödykkeen tuotantoa resurssien vapauttamiseksi. (Pohjola
2014, 22-26.)

Tuotantomahdollisuuksien käyrä (kuva 6) näyttää mahdollisuudet tuotantoon nykyisillä resursseilla.
Käyrällä olevat pisteet A-G ovat tehokkaita tuotantoyhdistelmiä, jolloin kumpaakin hyödykettä
tuotetaan suurin mahdollinen määrä. Käyrän sisäpuolella oleva piste H on tehoton
tuotantoyhdistelmä, jolloin osa tuotannontekijöistä on käyttämättä ja osasta saavutettavissa olevasta
tuotannosta on luovuttu. Käyrän ulkopuolella oleva piste I on tuotantoyhdistelmä, jota ei ole
mahdollista saavuttaa nykyisillä resursseilla. Jotta piste I voidaan saavuttaa, tulee resursseja lisätä tai
tuotantoa tehostaa. (Pohjola 2014, 18.)
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Kuvio 6. Tuotantomahdollisuuksien käyrä (Pohjola 2012, 18).

4.3.1. Kaupan rajoittaminen

Vaikka vapaa kauppa hyödyttää kaikkia toimijoita, kansainvälistä kauppaa rajoitetaan useilla
erilaisilla toimenpiteillä, kuten esimerkiksi tariffeilla ja kiintiöillä. Valtiolla on useita syitä rajoittaa
tuontia ja kaupankäyntiä muiden valtioiden kanssa. Tällaisia syitä ovat halu suojella kansallista
turvallisuutta ylläpitämällä välttämättömiä tuotannonaloja, suojata kansanterveyttä ja eläinterveyttä,
suojella uutta teollisuudenalaa sekä puolustautua epäreiluksi koettua ulkomaankauppapolitiikkaa
vastaan. Valtiot voivat myös tukea kotimaista tuotantoa sekä vähentää ulkomaankaupan alijäämää
korottamalla kotimaan markkinahinnan yli kansainvälisen tason sekä hankkia lisätuloja valtiolle
tariffien avulla. Lisäksi kansainvälisen talouden muutoksiin sopeutumisessa sekä sen mukana
tuomien iskujen pehmentämisessä voidaan hyödyntää kaupan käyntiä rajoittavia toimenpiteitä.
(Houck 1986, 20-24.)

Maatalous on muihin tuotannonaloihin verrattuna erityisasemassa ja sillä on omaleimaisia piirteitä,
jotka näkyvät kauppapolitiikassa sekä maataloustuotteiden kaupankäynnissä. Hallitukset ovat herkkiä
puuttumaan kauppaan kuluttajien ja tuottajien tukemiseksi sekä välttämättömien hyödykkeiden
tuotannon takaamiseksi. Syyt puuttumiseen ovat poliittisia, sosiaalisia, kulttuurisia sekä taloudellisia.
Maataloustuotantoa suojellaan julkisesti sen markkinoiden epävakauden, joustamattomuuden ja
sattumanvaraisten tekijöiden vuoksi. Muita syitä ovat tulojen hankkimisen vaikeus ja
ulkomaankaupassa esiintyvät epävarmuudet ja ongelmat. (Houck 1986, 25-26.)
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4.3.2. Toimenpiteitä
Tariffit: Tariffi on ulkomailta tuotavalle hyödykkeelle asetettu vero, jonka tarkoituksena on suojata
kotimaista tuotantoa. Tariffimaksuista valtio saa myös tuloa. Tariffeja on kolmea eri tyyppiä. Eniten
käytetty on arvotulli (ad valorem-tariff), jossa maksettavan tariffin suuruus lasketaan
prosenttiosuutena tuotteen hinnasta (t=ap, jossa a on tariffiprosentti ja p tuotteen hinta). Arvotullin
etuna on tariffin suuruuden sovittaminen kuluttajien maksamaan hintaan verotettavista hyödykkeistä,
jolloin edulliset hyödykkeet eivät kärsi määrään perustuvien tariffien mukanaan tuomasta
vääristymästä kalliimpiin hyödykkeisiin nähden. Haasteena on perustaa sopiva arvo, jolla
hyödykkeitä verotetaan. Toinen tariffityyppi on paljoustulli (specific tariff), jossa maksettavan tullin
hinta muodostuu tuotteiden fyysisestä määrästä ja on kiinteä summa. Tulli voi muodostua koko
tuotteen kappalemäärän perusteella tai tuotteen osassa olevan aineen määrän perusteella. Tariffin
vaikutukset ovat voimakkaammat edullisemmille tuotteille, sillä paljoustullin osuus niiden arvosta on
suurempi kuin kalliimmilla tuotteilla. Kolmas tariffityyppi on yhdistelmä arvo- ja paljoustullista
(compound tariff, t=c+ap, jossa c on määrästä perittävä kiinteä summa). (WITS 2010.)

Kuviossa 7 esitetään tariffin vaikutukset suuren maan tapauksessa. Ennen tariffin asettamista
hyödykkeen hinta on P0 ja kysyntä (D) ylittää tarjonnan (S) luoden tuontikysyntää (ED).
Maailmamarkkinoilla vallitsee tasapaino pisteessä E. Kun maa asettaa tariffin hyödykkeelle, hinta
nousee

(P0 → PT),

kotimainen

kysyntä

pienenee,

tarjonta

kasvaa

ja

tuonti

vähenee.

Maailmamarkkinoilla hinta laskee tasolle P𝑇∗ =PT -t, jossa t on tariffi. Ulkomaanmarkkinoilla kysyntä
kasvaa, tarjonta laskee ja vienti vähenee. Tariffin seurauksena maailmanmarkkinoilla käydään
vähemmän kauppaa kyseisellä hyödykkeellä. (Krugman & Obstfeld 2003, 189-190.)

Kuvio 7. Tariffin vaikutukset suuren maan tapauksessa (Krugman & Obstfeld 2003, 189-190).
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Tuontikiintiöt: Tuontikiintiöllä säädellään hyödykkeen tuonnin määrää kotimaisten tuottajien
eduksi. Tuontikiintiössä hyödykkeen tuonnille on asetettu maksimimäärä, joka voidaan tuoda tietyllä
aikavälillä kotimarkkinoille. Tuontikiintiön tarkoituksena on laskea tuonnin määrää alemmalle
tasolle kuin se muuten olisi. (Houck 1986, 50.) WTO-sopimus kieltää tuontikiintiöiden käytön
muuten kuin erityistapauksissa (WTO 2020a).
Kuviossa 8 esitetään tuontikiintiöiden vaikutus suuren maan tapauksessa. Hyödykkeen hinnalla P0
maailmanmarkkinoilla vallitsee tasapaino pisteessä E, jolloin tuontikysyntä (ED) ja vientitarjonta
(ES) kohtaavat. Kiintiön asettamisen jälkeen tuontikysynnän käyrä muuttuu muotoon ED∗ . Käyrän
yläosa on käyrän ED muotoinen ja kiintiön (Q∗𝑀 ) kohtaamisen jälkeinen osa y-akselin suuntainen.
Kiintiön asettamisen jälkeen kotimaan hinnat nousevat (P0 → P1 ), tuotanto kasvaa, kysyntä laskee ja
tuonti vähenee. Maailmanmarkkinoilla hyödykkeen hinta laskee (P0 → P2 ) ja vaihdettu määrä
vähenee. (Houck 1986, 51).

Kuvio 8. Tuontikiintiöiden vaikutus suuren maan tapauksessa (Houck 1986, 51).

Suora tuotantotuki: Suora tuotantotuki voidaan maksaa kuluttajille joko suorana maksuna tuotettua
yksikköä kohti tai tuotantopanosten hintaan vaikuttamalla. Panosten hintaan voidaan vaikuttaa
laskemalla tuotantopanosten hinta markkinahinnan alle tai maksaa suoraa tukea panosten ostajalle
käytettävän panosmäärän mukaan. Suora tuotantotuki johtaa tuotantokustannusten pienenemiseen,
mutta usein tuella on muitakin tavoitteita. Tuen avulla voidaan tavoitella maaseudun
elinvoimaisuutta, vähentää välimatkojen ja epävarman sään aiheuttamia kustannuksia sekä suojella
luonnonvaroja. (Houck 1986, 76-77.)

19

Kuviossa 9 esitetään suoran tuotantotuen vaikutus pienen maan tapauksessa. Suoran tuotantotuen
seurauksena tuottajien rajakustannukset laskevat ja kotimainen tarjontakäyrä siirtyy oikealle (S →
S∗ ). Vanhan ja uuden tarjontakäyrän välinen etäisyys on tuen (s) suuruinen. Käyrä ED kuvaa
ulkomaisten viejien kohtaamaa tuonnin kysyntää ennen suoraa tuotantotukea ja ED* tuonnin
kysyntää tuen käyttöönoton jälkeen. Suoran tuotantotuen seurauksena tuonti vähenee Q0 → Q1 ,
kotimainen tuotanto kasvaa tuonnin laskun verran ja hyödykkeen hinta pysyy ennallaan.
(Houck 1986, 77-78.)

Kuvio 9. Suoran tuotantotuen vaikutus pienen maan tapauksessa (Houck 1986, 78).

5. Kansainvälisen kaupan teoria
Tutkielman perustana on kansainvälisen kaupan teoria. Suomen ja Yhdysvaltain välisten
kauppasuhteiden

kannalta

olennaisia

käsitteitä

ovat

kansainvälisen

kaupan

tasapaino,

mittakaavaedut, luksus- ja välttämättömyyshyödykkeiden kysyntä sekä ristikkäiskauppa ja
Armingtonin oletus. Tässä luvussa selitetään näitä käsitteitä.

5.1.

Kansainvälisen kaupan tasapaino

Kun maan kysyntä (D) hyödykkeelle on suurempaa kuin tarjonta (S) tietyllä hinnalla, kehittyy
tuontikysyntää. Vientitarjontaa puolestaan syntyy, kotimaisen tarjonnan ollessa kysyntää suurempaa
tietyllä hinnalla. Kuviossa 10a esitetään tuontikysynnän muodostuminen. Tuontikysyntä (ED)
syntyy, kun hyödykkeen hinta laskee (P0 → P1 ), kotimainen tuotanto vähenee (Q0 → Q1s) ja kysyntä
kasvaa (Q0 → Q1d ). Tuontikysynnän määrä on kääntäen verrannollinen hintaan. Kuviossa 10b
esitetty vientitarjonta (ES) syntyy, kun hyödykkeen hinta nousee (P0 → P1), kotimaisen tuotannon
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määrä kasvaa (Q0 → Q1s) ja kysyntä laskee (Q0 → Q1d ). Vientitarjonnan määrä on verrannollinen
hintaan. (Koo & Kennedy 2005, 79-83.)

Kuvio 10. Tuontikysyntä(a) ja vientitarjonta (b) (Koo & Kennedy 2005, 81-83).

Kansainvälisen kaupan tasapaino (kuvio 11) syntyy pisteessä E, jossa maan A tuontikysyntä (ED) ja
maan B vientitarjonta (ES) kohtaavat. Maa A tuo määrän Q𝑖 , joka on yhtä suuri kuin maan B viemä
määrä Q𝑒 . Hyvinvointi kasvaa kuviossa esitettyjen alueiden A ja B verran. Alue C, joka vastaa
kooltaan aluetta A, on kuluttajien tuonnista saama hyöty ja alue D, joka vastaa kooltaan aluetta B, on
tuottajien viennistä saama hyöty. (Koo & Kennedy 2005, 79-85.)

Kuvio 11. Kansainvälisen kaupan tasapaino (Koo & Kennedy 2005, 85).

Kauppakumppanien

eri

kokoluokka

hyödykkeen

kaupassa

vaikuttaa

tuontikysynnän

ja

vientitarjonnan muodostumiseen. Kuvio 12a osoittaa pienen maan viennin muodostumisen.
Kotimaisen kysynnän ja tarjonnan kohdatessa maa ei vie hyödykettä ulkomaille. Hinnan noustessa
(P0 → P1 ) tuotanto kasvaa ja kysyntä vähenee. Tämän seurauksena syntyy vientitarjontaa (ES, Q𝑒 ).
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Pieni viejämaa kohtaa täydellisen joustavan tuontikysynnän (ED), sillä sen vienti on liian pientä
vaikuttaakseen

maailmanmarkkinahintoihin.

Tämän

seurauksena

maa

on

hinnanottaja.

Kansainvälinen tasapaino syntyy pisteeseen E, jossa vientitarjonta kohtaa x-akselin suuntaisen
tuontikysynnän. Pienen tuojamaan hinnan muodostuminen esitetään kuviossa 12b. Hinnan laskiessa
aikaisemmasta tasapainosta tuotanto vähenee, kysyntä kasvaa ja syntyy tuontikysyntää ED, Q𝑖 ).
Vastaavasti pieni tuojamaa kohtaa täydellisen joustavan vientitarjonnan ja on hinnanottaja.
Kansainvälinen tasapaino syntyy pisteeseen E, jossa tuontikysyntä kohtaa x-akselin suuntaisen
vientitarjonnan. (Koo & Kennedy 2005, 85-86.)

Kuvio 12. Kansainvälisen kaupan tasapaino pienen viejämaan (a) ja pienen tuojamaan (b) tapauksessa (Koo
& Kennedy 2005, 86-87).

5.2.

Mittakaavaedut

Mittakaavaedun tavoittelu perustuu siihen, että kasvatettaessa panosta tietyn prosenttimäärän verran,
tuotettu määrä nousee prosentuaalisesti enemmän kuin lisätty panosmäärä. Tällöin on kyse kasvavista
skaalaeduista. Tuotannossa voi esiintyä myös vakioiset tai laskevat skaalatuotot. Tavallisesti
tehokkuus lisääntyy yrityksen tai toimialan kasvaessa. Vaikka kauppaa keskenään käyvillä mailla
olisi identtiset tuotantoteknologiat ja resurssit, kasvavat skaalaedut kannustavat erikoistumiseen ja
kaupan käyntiin. Kauppa mahdollistaa tehokkuuden nostamisen supistamatta kulutettavien tuotteiden
valikoimaa. Mittakaavaedut voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin etuihin. Sisäiset mittakaavaedut
perustuvat tekijöihin, jotka ovat yrityksen välittömässä hallinnassa. Nämä ovat riippuvaisia yrityksen
koosta, mutta eivät koko tuotannonalan koosta. Ulkoiset mittakaavaedut puolestaan perustuvat
yrityksen hallinnan ulkopuolella oleviin tekijöihin ja ovat riippuvaisia tuotannonalan koosta, mutta
eivät yrityksen koosta. (Koo & Kennedy 2005, 59-60.)
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5.3.

Luksus- ja välttämättömyyshyödykkeiden kysyntä

Politiikan keinojen, kuten tariffien vaikuttavuus riippuu hyödykkeiden ominaisuuksia. Luksus- ja
välttämättömyyshyödykkeillä on erilaiset joustot, jotka vaikuttavat tariffeja määritettäessä.
Luksushyödykkeiden tuontikysyntä voi olla tarjontaa joustavampi, jolloin tariffien maksu kohdistuu
kuluttajilta enemmän tuottajille. Tariffeista saatavat tuotot ovat suuremmat kuin tuojamaan
hyvinvointivaikutusten nettohäviö. Tämän vuoksi maat voivat nostaa tariffeja tuotaville
luksushyödykkeille. Välttämättömyyshyödykkeillä on puolestaan joustamaton tuontikysyntä ja
kysyntä on tarjontaa joustamattomampaa. Tällöin tariffien maksu kohdistuu tuojamaan kuluttajille.
Optimaalisen tariffipolitiikan mukaan tuojamaan tulisi minimoida tariffit hyvinvointitappioiden
minimoimiseksi. Välttämättömyyshyödykkeiden kohdalla tuojamaan kuluttajien hyvinvointitappiot
ovat suuremmat kuin tuojilta kerätyt maksut tariffien asettamisen jälkeen. (Koo & Kennedy 2005,
102-106.) Suomi vie Yhdysvaltoihin pääsääntöisesti luksushyödykkeitä. Näiden tuotteiden tuonti
voidaan tarvittaessa korvata myös paikallisilla tuotteilla, jotka ovat lähes substituutteja.

5.4.

Ristikkäiskauppa ja Armingtonin oletus

Suomen ja Yhdysvaltojen välillä käydään ristikkäiskauppaa (intra-industry trade), jossa
kauppakumppanit sekä tuovat että vievät saman tuotannonalan hyödykkeitä. Ristikkäiskauppaa
käydään, kun resurssit ovat samankaltaiset. Ristikkäiskauppa ei aina perustu suhteelliseen etuun vaan
myös muut tekijät, kuten mittakaavaedut ja epätäydellinen kilpailu vaikuttavat siihen.
Tuotannonalojen välinen kauppa (inter-industry trade) puolestaan perustuu suhteelliseen etuun.
Suhteellisen edun muodostumiseen vaikuttavat resurssien sijoittaminen sekä teknologian taso. (Koo
& Kennedy 2005, 65.)

Armingtonin oletuksen mukaan käytännössä samanlaiset kotimaiset ja tuodut ulkomaiset tuotteet on
erilaistettu alkuperämaan mukaan, eivätkä tällöin ole toistensa substituutteja. Substituution määrä
kotimaisten ja tuontituotteiden välillä voi johtua taloudellisista syistä, kuten tuotteen tai
tuotannonalan piirteistä, tai poliittisista muuttujista ja strategioista, jotka vahvistavat kotimaisen
vaihtoehdon kysyntää ja erilaistavat substituutteja. Armingtonin oletus auttaa myös ymmärtämään,
miksi kaupankäynti maiden välillä on vähäisempää kuin perinteinen kansainvälisen kaupan teoria
arvioi. Armingtonin oletusta käytetään paljon empiirisissä tutkimuksissa ja sillä on mallinnettu
esimerkiksi tuontikysyntää sekä arvioitu erilaisten politiikkavaihtoehtojen vaikutuksia. (Blonigen &
Wilson 1999.)
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6. Yrityksen kansainvälistyminen
Kansainvälisenkaupan teorian lisäksi tässä tutkimuksessa käytetään viitekehyksenä Johanssonin ja
Vahlnen

alun

perin

vuonna

1977

kehittämää

Uppsala-mallia,

joka

kuvaa

yritysten

kansainvälistymisprosessia (kuvio 13). Uppsala-mallissa yritykset siirtyvät kansainvälisille
markkinoille kerättyään kokemusta ensin kotimarkkinoilla. Kansainvälistyminen aloitettaan usein
kotimarkkinoiden läheltä ja laajentuminen muille, fyysisesti etäämmällä oleville markkinoille
tapahtuu asteittain. Ensin kohdemarkkinoilla toimitaan paikallisten kumppaneiden kuten agenttien
kanssa, mutta myöhemmin toiminnan ja myynnin kehityttyä oma myyntiorganisaatio ja mahdollisesti
myös

tuotantoa siirretään

kohdemarkkinoille.

Aikaisempi kokemus

kasvattaa

yrityksen

markkinatietoa, joka puolestaan vaikuttaa päätöksiin sitoutumisen tasosta sekä niistä kasvavaan
toimintaan. Tämä taas kasvattaa sitoutumista ja lisää oppimista. (Johansson & Vahlne 2009.)

Kuvio 13. Kansainvälistymisen perusmekanismi (Johanson & Vahlne 2009).

Alkuperäistä mallia uudistettiin vuonna 2009, sillä se ei enää sellaisenaan sopinut muuttuneeseen
kansainväliseen toimintaympäristöön. Monet yritykset myös suuntaavat nopeammin kansainvälisille
markkinoille, eivätkä kerää kokemusta kotimaanmarkkinoilla samalla lailla kuin ennen.
Keskeisimpänä lisänä uudistukseen otettiin mukaan verkostot, sillä niiden merkitys on korostunut
yritysten kansainvälistymisessä (kuvio 14). Johanssonin ja Vahlnen mukaan yrityksen
toimintaympäristö muodostuu verkostoista ja suhteista, jotka vaikuttavat muuhun toimintaan.
Alkuperäisessä mallissa oppiminen perustuu nykyisestä toiminnasta oppimiseen, joka asteittain
johtaa kansainvälisten markkinoiden parempaan ymmärtämiseen. Uudistetussa mallissa oppiminen
on lisäksi yhteydessä verkostoihin. Myös luottamuksen ja sitoutumisen rakentaminen sekä
mahdollisuuksien kehittäminen ovat osa uudistettua mallia. Kansainvälistyminen nähdään yrityksen
toimina vahvistaa asemaansa verkostoissa, joka perinteisesti nähdään markkina-aseman
suojelemisena tai kehittämisenä. (Johansson & Vahlne 2009.)
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Kuvio 14. Liiketoimintaverkostojen vaikutus kansainvälistymisprosessissa (Johanson & Vahlne 2009).

Uudistetussa mallissa tietoon on lisätty mahdollisuudet, sillä näiden nähdään oleva osa tietoa.
Sitoutuminen markkinoihin puolestaan vaihdettiin asemaksi verkostossa, koska
kansainvälistyminen nähdään tapahtuvan osana verkostoa. Tämänhetkinen toiminta muutettiin
oppimiseksi, luomiseksi ja luottamuksen rakentamiseksi. Sitoutumiseen liittyviä päätöksiä on
uudistettu koskemaan nimenomaan suhteisiin tai verkostoihin liittyviä päätöksiä. Uudistettu versio
on dynaaminen malli, jossa muuttujat vaikuttavat toisiinsa voiden luoda joko positiivisia tai
negatiivisia vaikutuksia. (Johansson & Vahlne 2009.)

7. Tutkimusmetodi ja aineiston keruu
Suomen elintarvikevienti Yhdysvaltoihin on vähäistä, joten kvantitatiiviseen tutkimukseen sopivaa
dataa on heikosti saatavilla. Tutkimus toteutettiinkin kvalitatiivisena haastattelututkimuksena
käyttäen

metodina

teemahaastattelua.

Haastattelu

tarjoaa

joustavuutta

tutkimusaiheen

ymmärtämiseksi ja mahdollisuuden tarvittaessa ohjata keskustelua (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara &
Sinivuori 2009, 206).

Kun haastattelua tehdään tutkimustarkoituksessa, on kyseessä tavoitteellinen ja systemaattinen
tiedonkeräämisen muoto. Haastattelututkimuksen etuina pidetään mahdollisuutta käsitellä vähän
tunnettua aluetta ilman vastausten suunnan etukäteen arviointia, sijoittaa puhe laajempaan
kontekstiin, syventää vastauksia ja saatavia tietoja sekä käyttää menetelmää silloin, kun vastaukset
voivat olla monitahoisia. Haastattelun heikkouksia puolestaan ovat sen hitaus, aikaa vievä olemus
sekä tarve perehtyä ja suunnitella haastattelu etukäteen huolellisesti. Lisäksi haastatteluissa on monia
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mahdollisia virhelähteitä, jotka johtuvat sekä haastattelijasta että haastateltavasta. Haastatteluaineisto
on myös aina tilanne- sekä kontekstisidonnaista ja haastatteluissa koetaan tarpeelliseksi antaa
sosiaalisesti hyväksyttyjä vastauksia. (Hirsjärvi ym. 2009, 206-207.) Tässä tutkimuksessa
haastattelun aihe ei kuitenkaan ole henkilökohtainen vaan haastateltavan ammattiosaamiseen
perustuva.

Haastattelut luokitellaan eri tavoin riippuen kysymysten muotoilusta ja haastattelutilanteen
jäsentelystä. Eri haastatteluluokkia ovat strukturoimaton haastattelu, puolistrukturoitu haastattelu,
teemahaastattelu, syvähaastattelu ja kvalitatiivinen haastattelu (kuvio 15). Tässä tutkimuksessa
käytettävä teemahaastattelu luokitellaan puolistrukturoiduksi haastatteluksi. (Hirsjärvi & Hurme
2008, 43-44.)

Kuvio 15. Haastattelulajit (Hirsjärvi & Hurme 2008, 44).

Teemahaastattelussa käsiteltävät aihepiirit ovat tiedossa ja kysymyksiä valmistellaan etukäteen.
Haastattelun aikana kysymyksiä ja haastattelun järjestystä voidaan kuitenkin muuttaa tilanteeseen
sopivammaksi. (Hirsjärvi ym. 2009, 208.) Metodissa haastateltavien omat määritelmät ja merkitykset
sekä yksilölliset kokemukset ja tulkinnat korostuvat (Hirsjärvi & Hurme 2008, 48). Tätä
teemahaastattelua varten perehdyttiin teoriaan ja aikaisempaan tutkimustietoon ja etsittiin vientiin
vaikuttavia tekijöitä. Esiin nousseet tekijät teemoiteltiin ja näiden teemojen ympärille rakennettiin
haastattelun aiheet ja kysymykset. Haastateltavilla oli myös mahdollisuus tuoda valmiiden teemojen
lisäksi esiin muita vaikuttavia tekijöitä. Tavallisesti teemahaastatteluissa nousee haastattelurungon
teemojen lisäksi esille myös muita teemoja, jotka ovat mielenkiintoisia tutkittavan aiheen kannalta
(Hirsjärvi & Hurme 2008, 173).

Tutkimusongelmat

Ilmiöiden
pääluokat

Analyysivaihe

Haastatteluvaihe

Suunnitteluvaihe

Teema-alueet

Kysymykset

Kuvio 16. Tutkimuskokonaisuuden eteneminen (Hirsjärvi & Hurme 2008, 67).
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Luokitus ja
tulkinta

Haastateltavaksi valittiin viisi henkilöä, joilla on osaamista sekä Suomen elintarvikeviennistä
Yhdysvaltoihin että kauppapolitiikasta. Tutkimuksessa käytettiin yksilöhaastatteluja, joka on yleisin
tapa tehdä haastattelututkimuksia ja aloittelevalle tutkijalle helpointa (Hirsjärvi & Hurme 2008, 61).
Haastateltavina olivat iso yritys, pieni-keskisuuri yritys (pk-yritys), raaka-aineviejä ja kaksi alan
asiantuntijaa. Yritykset veivät markkinoille eri elintarvikeryhmien tuotteita. Erilaisten yritysten
valinnan kautta oli tarkoitus tuoda esiin eri toimijoiden kokemukset ja näkemykset keskeisimmistä
vientiin vaikuttavista tekijöistä.

Ennen haastattelua luotiin haastatteluprotokolla. Protokolla sisältää haastattelun ääriviivat,
tärkeimmät tutkimuskohteet, alustavat kysymykset sekä suunnitellut siirtymät (Arsel 2017).
Tutkimuksessa käytetty haastattelurunko on liitteenä työn lopussa (Liite 1). Lisäksi ennen
haastattelua tehtiin koehaastettu, jonka jälkeen kysymyksiä tarkennettiin ja muokattiin paremmin
tilanteeseen sopiviksi. Haastattelutilanteet kestivät noin 30 min ja ne nauhoitettiin litterointia varten.
Hirsjärven ja Hurmeen (2008, 92) mukaan nauhoittaminen mahdollistaa luontevamman ja
vapautuneemman keskustelun sekä nopeuttaa ja antaa mahdollisuuden katkottomaan haastatteluun.
COVID-19-pandemian takia haastattelut toteutettiin videohaastatteluina Teamsissa ja puhelimitse.
Videohaastattelu on lähinnä kasvokkain tapaamista vastaava vaihtoehto ja sitä pyrittiin suosimaan.
Puhelinhaastattelu ei ollut ensisijainen haastattelutapa, sillä haastattelun konteksti jää havaitsematta
ja haastatteluaika on yleensä rajoitettu alle puolen tunnin (Hirsjärvi & Hurme 2008, 64).
Haastateltaville luvattiin anonymiteetti, joten tutkimuksessa ei kerrotta mitä tuotteita yritykset vievät
tai mitä organisaatioita asiantuntijat edustavat. Saatuja haastatteluja käytetään vain tätä tutkimusta
varten.

Haastattelut litteroitiin mahdollisimman pian niiden toteuttamisen jälkeen. Haastattelut litteroitiin
sanatarkasti, jonka jälkeen tekstistä poistettiin sanojen peräkkäinen toisto, täytesanat sekä
tutkimuksen kannalta epäoleellinen keskustelu. Saatu aineisto luettiin läpi useaan kertaan ja sitä
tarkasteltiin kokonaisuutena. Analysoinnin taso riippuu siitä, kuinka hyvin aineistoon on tutustuttu
(Hirsjärvi & Hurme 2008, 143). Tutkimuksen suunnittelu, tiedonkeruu, analyysi ja teorian
rakentaminen eivät ole toisistaan irrallisia tutkimuksen osia, vaan jatkuvasti toisiinsa vaikuttavia ja
erottamattomia komponentteja (Arsel 2017).

Aineisto teemoiteltiin esiin nousseiden tekijöiden mukaan. Teemoittelulla tarkoitetaan aineistosta
analyysivaiheessa tarkasteltavia piirteitä, jotka ovat yhteisiä usealle haastateltavalle (Hirsjärvi &
Hurme 2008, 173). Aineistoa koodattiin erilaisiin teemoihin kuuluvien sanojen perusteella, jonka
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jälkeen syntyneet ryhmät jaettiin teemoihin. Osa teemoista liittyi haastattelurungossa esiintyviin sekä
etukäteen arvioituihin teemoihin ja osa muodostui haastattelujen sisällön kautta. Teemoihin liitettiin
myös sitaatteja haastattelusta. Valitut sitaatit perustelevat tehtyjä tulkintoja ja antavat tiivistetyn
kuvan kerätystä aineistosta. Aineiston analyysia on pyritty kehittämään myös synteesin tasolle, jossa
luodaan kokonaiskuvaa tutkittavasta ilmiöstä (kuvio 17) (Hirsjärvi & Hurme 2008, 143).

Kuvio 17. Haastatteluaineiston käsittely analyysista synteesiin (Hirsjärvi & Hurme 2008, 143).

8. Tulokset
Haastatteluissa nousi esille useita tekijöitä, jotka vaikuttavat yritysten elintarvikevientiin
Yhdysvaltain markkinoille. Yhdysvaltain markkinoita ja niillä toimimista kuvattiin muun muassa
seuraavasti: valtava tarjonta ja markkina, hurja kilpailu, jatkuva kilpajuoksu ja suuri potentiaali.
Monet tekijöistä ilmenivät jokaisessa haastatteluissa, mutta tiettyjen tekijöiden koettiin vaikuttavan
eri tavoin. Tässä osiossa on avattu yritysten ja asiantuntijoiden mukaan tärkeimpiä vientiin
vaikuttavia tekijöitä. Haastateltavien henkilöllisyydet ovat korvattu seuraavasti: asiantuntija (A), pkyritys (PK), suuri yritys (S) ja raaka-aineviejä (R).

8.1.

Läsnäolo kohdemarkkinoilla

Yhdeksi vahvimmista esille nousseista tekijöistä elintarvikeviennissä Yhdysvaltoihin oli yrityksen
tarve olla fyysisesti läsnä kohdemarkkinoilla. Tärkeänä koettiin, että yrityksellä on oma työntekijä tai
hyvin lähellä yritystä oleva henkilö Yhdysvalloissa, eikä paikallisen kumppanin varaan voi jättää
markkinoilla toimimista. Tätä perusteltiin

kumppanien

omilla intresseillä

sekä heidän

keskittymisellään suuriin volyymeihin, joita suomalaisilla yrityksillä ei ole tarjota. Myös

28

rikkoutuneen markkinan sekä toimitusketjussa vaikuttavien useiden toimijoiden mukanaan tuoman
monimutkaisuuden koettiin vaikuttavan läsnäolon tarpeeseen.
”Tää on tosi rikkoutunut markkina, et maahantuojat harvoin tekee jakelua, jakelijat harvoin tekee
maahantuontia ja jakelijat harvoin tekee myyntiä. Sun pitää ite tehä se myynti. Sä voit palkata siihen
brokereita ja se on tärkeää, mut sen oikean brokerin löytäminen on hankalaa. Plus että sun pitää silti
pystyä manageeraamaan niitä brokereita. Sä et voi mitään askelta tästä ketjusta jättää sen partnerin
varaan, kun sulla pitää itellä olla siitä se hallinta. Mikä tarkottaa, että sulla pitää olla ne resurssit
ja dedikoitu tiimi, joka keskittyy vaan Amerikan markkinaan ja partnerien kanssa toimimiseen
täällä.” (A)
”Siellä melkein pitää olla joku henkilö, joka on hyvin lähellä sitä firmaa, joka alottaa sitä vientiä,
joka tietää ja tuntee firman brändin, tuotteet, kulttuurin. Et on siellä paikan päällä ja pystyy sitten
tekee duunia siellä ja sitä kautta kokemaan, mitä siellä tapahtuu ja olla tosi aktiivinen. Silloin se
oppiminen on kaikkein helpointa ja nopeinta. Ite koen kaikkein tärkeimpänä sen, et pysty sitten
välittämään suoraan sitä tietoa tänne meijän omalle tiimille ja sai ne kokemukset itselle. Eikä siellä
ollut kukaan konsultti, jolloin se tieto ei sit niin helposti välity välttämättä. Ja näil konsulteilla ja
kaiken maailman edustajilla on tietysti monia omia intressejä siellä. Se läsnäolo siellä markkinoilla
on tosi tärkeetä kyl siinä vaiheessa, kun aloitetaan toimintaa.” (PK)

Raaka-aineviennissä koettiin, että luotettava ja pitkään mukana ollut kumppani Yhdysvalloissa on
tärkeä mutta riittävä, eikä tarvetta olla itse läsnä markkinoilla ole. Paikalliset kumppanit nousivat
esille myös ison yrityksen tapauksessa. Kumppanien koettiin minimoivan riskiä mahdollisissa
ongelmatilanteissa ja nopeasti muuttuvassa ympäristössä.
”Ehkä kaikessa globaalissa kaupankäynnissä on tää haaste, että asiat voivat muuttua hyvin
nopeastikin ja meillä on nimenomaan sen takia ollut tärkeetä löytää niitä paikallisia kumppaneita,
jotka pystyy täällä meitä auttamaan ja valmistamaan tuotteita. Koska se, että sit yhtäkkiä joku
tavallaan tulisi ongelmalliseksi, että me ei pystyttäis tuomaan tai kulut olis niin mahdottoman
korkeita, niin sehän tarkottais, että meidän toiminta loppuis ihan yhtäkkiä.” (S)
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8.2.

Kohdemarkkinan selvittäminen

Kaikkien elintarviketuotteita vievien haastateltavien mielestä kohdemarkkinan selvittäminen oli
tärkeimpiä

asioita

vientiprosessissa.

Asiantuntijoiden

mukaan

suomalaisten

yritysten

kuluttajasegmentointi on vaatimattomalla tasolla ja segmentoinnissa tarvitaan apua. Oman
kilpailukentän, asiakaskunnan ja kohderyhmän fokusointi on Yhdysvalloissa tärkeämpää kuin
Euroopassa ja ilman huolellista fokusointia on mahdollista, että tuotetta ei löydetä lainkaan.
”Amerikassa missä se markkina on valtava, niin sun pitää tehdä huomattavasti enemmän töitä sen
eteen, että fokusoit tiettyyn kohderyhmään ja löydät sen kohderyhmän, joka on sun tuotteelle se
potentiaalisin. -- Se kohdentaminen on ihan eri sfääreissä kuin mitä se on pohjoismaissa. Siinä
tarvitaan paljon enemmän työtä. Ehkä se suurin ero on sen oman kohderyhmän löytäminen, koska
jos lähdet täällä myymään vaan vähän kaikille, niin sit se ei välttämättä osu kenellekään.” (A)

Esille nousi suomalaisten tuotteiden kohderyhmän piirteinä hyvätuloinen kuluttajasegmentti, joka
arvostaa turvallisuutta ja näyttävyyttä sekä on demografialtaan usein perheellinen, ruokaa rakastava
ja keski-ikäinen. Asiantuntijoiden mukaan Yhdysvaltalaiset kuluttajat haluavat terveellisiä,
laadukkaita, uusia ja innovatiivisia ulkomaisia sekä kestävien ratkaisujen mukaan tuotettuja tuotteita.
Toisaalta koettiin myös, ettei terveellisyys ja ilmastoasiat nouse esille kuluttajien valinnoissa. Tässä
näkemyksessä yhdysvaltalaisille kuluttajille maku ja annoskoko ovat edelleen tärkeimpiä
ostopäätöstä ohjavia ominaisuuksia. Lisäksi esiin nousi eurooppalaisista kuluttajista eroava
makupaletti.
”Meidän vahvuudet on ehdottomasti se laatu -- ihmiset kiinnittää enemmän huomiota terveyteensä,
terveellisyyteen ja tietysti koko ajan on ollut kasvussa kestävä ruoan tuotanto ja kestävät ratkaisut
ylipäätänsä. Että meillä on sillä puolella tosi paljon osaamista ja innovaatiota eli ne tuotteet on
todella laadukkaita.” (A)
”Ruoan terveellisyydestä ei puhuta juuri lainkaan. Se on maku maku maku. -- Ja toinen sellanen
havainto ainakin tässä hetkessä on, et tällaset ilmastoasiat ei nouse täällä vielä millään lailla esille.
Et onko se sitten edellisen presidentin ja hallinon aikaan saamaa ja mitä Bidenin hallinto tuo
tullessaan, mutta ei millään lailla siinä mittakaavassa mitä Euroopassa ja Suomessa.” (S)
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Yritykset pitivät tuotteiden laadukkuutta yhtenä tärkeimmistä ominaisuuksista, jotka vaikuttavat
markkinoilla onnistumiseen. Vaikka laatua korostettiin, haastateltavat totesivat kuitenkin tuotteiden
hinnan tulevan toiseksi tärkeimpänä valintakriteerinä ja korostivat kuluttajien hintatietoisuutta.
”Nää on premium hinnoiteltuja ja tuontituotteita, joissa on tietysti myös logistiikka ja tariffit ja verot
huomioiden selkeesti korkeampi hintataso kuin sitten paikallisissa (tuotteissa). Kyllähän täällä
selkeästi näkee sen, että paikallisesti valmistetut tuotteet ja sitten tuontituotteet on ihan eri
hintapisteessä eli meidän kohdetyhmä on selkeesti ne, jotka sitten voivat maksaa laadusta.” (S)
”Se miten suomalaiset elintarvikefirmat otetaan vastaan, niin mä en tiedä saako sitä sanoa, mutta
aina sanotaan, että suurella innolla suomalaisia elintarvikkeita otetaan vastaan, mutta ei sillä oo
mitään merkitystä mistä se tavara tulee, jos se on laadukasta ja kaikki puitteet ja dokumentaatio on
paikallansa. --Niin ensin kuiteski tulee laatu, mutta kyllä heti sen perässä tulee hinta sitten taas.” (R)

Laadun takaamiseksi raaka-aineviennissä mainittiin jalostuksessa käytettävä korkea teknologia ja
todettiin asiakkaiden tarpeiden olevan hyvin samanlaiset sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Myös
luottamuksen lunastamista ja luotettavaa yritystoimintaa pidettiin erittäin tärkeänä.
”Toi luotettavuus, että asiakkaat uskaltaa ostaa meiltä. Esimerkiks me ollaan niin kauan tässä ja niin
luotettavasti toimittu, että asiakkaat näkee, että heidän kannattaa nyt esimerkiksi ostaa vuoden
päähän toimituksia.” (R)

Asiantuntijan mukaan metropolialueet ovat suomalaisten yritysten kannalta suotuisia alueita toimia.
Lisäksi etenkin itärannikko koettiin oleva suomalaisille yrityksille kannattava markkina-alue. Iso
yritys korosti myös idän ja lännen eroja ja painotti rannikoiden olevan ainoita kannattavia alueita
toimia. Yhdysvaltoja ei koeta yhtenä markkina-alueena, vaan jokainen osavaltio on oma alueensa.
Lisäksi esiin nousi Yhdysvaltain sisäänpäin kääntynyt ilmapiiri ja paikallisuuden korostuminen.
”Jenkeissä on hyvin vahvat metropolialueet eli sanotaan että maaseutua ei kannata jenkeissä
välttämättä kenenkään edes tavoitella. Mutta on sitten tietyt metropolikeskukset, missä on hyvin
vahvoja piirteitä, että halutaan kokeilla jatkuvasti uutta, halutaan terveellisempää, halutaan
turvallisempaa, halutaan innovaatioita muista maista ja Suomi on nimenomaan näistä näkökulmista
katsottuna etulyöntiasemassa.” (A)
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”Kun on ollut tämä häiriö (COVID-19) markkinan toiminnassa, niin se paikallisuus on korostunut
ihan samalla lailla kuin Suomessakin se on korostunut. Et pidetään yhteiskunnan rattaat pyörimässä,
ostetaan kotimaista tyyppisesti. Niin kyllä se näkyy tämmösessä tilanteessa. (S)

8.3.

Brändin rakentaminen

Haastateltavat korostivat useaan otteeseen brändin rakentamisen olevan hyvin tärkeä tekijä viennissä
ja markkinoilla menestymisessä. Brändin rakentaminen Yhdysvalloissa on Eurooppaan verrattuna
huomattavan kallista ja suuria markkinointi- sekä mainontapanostuksia tarvitaan paljon
tuntemattomuudesta esiin nousemiseksi. Asiantuntijan mielestä aktiivinen brändäys on passiivista
brändäystä parempi vaihtoehto nopeasti muuttuvilla markkinoilla. Iso yritys puolestaan painotti, että
pitkäjänteisyydellä voi nousta esiin, mutta tunnetuksi tulemiseen pitää kuitenkin panostaa ja
bränditunnettavuus riippuu investointien määrästä. Asiantuntijoiden mukaan suomalaisilla yrityksillä
on harvoin taloudellisia resursseja brändin rakentamiseen tai resursseja ei ole priorisoitu käytettäväksi
Yhdysvalloissa.
”Jenkeissä taas elämänrytmi on niin paljon nopeampaa kuin keskimäärin muualla maailmassa, että
se on siinä mielessä hyvin haastavaa brändätä itsesi passiivisesti. Se on se aktiivinen brändäys ja se
maksaa. Ja sitä rahaa ei oikeestaan suomalaisilla yrityksillä ole tai eivät ole ainakaan priorisoineet
sitä toistaiseksi poltettavaksi jenkeissä. – Brändäys, jos se maksaa muualla X euroa, niin jenkeissä
se maksaa 3*X. On tällanen hyvä sanonta, että se on miljoona per vuosi, joka pitäisi yhteen isoon
kaupunkiin upottaa, jotta sä saisit brändättyä itseäsi. Niin se on vaikeeta. Se on kallista suomalaisille
ja se kalleus on se kynnys, mitä moni ei sitten uskalla lähteä tavoittelemaan.” (A)

Myöskään brändihierarkiaa ja EU:n mukanaan tuomaa mainetta turvallisen tuotannon alueena ei ole
hyödynnetty riittävästi. Ison yrityksen mukaan yhdysvaltalaiset kuluttajat etsivät brändiltä
ainutlaatuista tarinaa sekä uutta ja erilaista tuotetta. Yrityksen mukaan tuontibrändit ovat
merkittävässä roolissa Yhdysvaltain markkinoilla.

Brändin rakentamisen osalta on myös olennaista, että erilaiset asiat koetaan houkutteleviksi
Yhdysvalloissa kuin Euroopassa tai Pohjoismaissa. Asiantuntijan mukaan yritysten tulee
taloudellisen panostamisen lisäksi palkata paikallista apua markkinointiin ja testauttaa tuotetta,
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brändiä ja markkinointia paikallisilla kuluttajilla. Osana brändäystä nähtiin myös houkuttelevien
pakkausten luominen tuotteille.
”Yritetään kannustaa yrityksiä tekemään aina markkinaselvitystä ennen kuin ne tulee sekä
testauttamaan sitä tuotetta paikallisilla, testauttamaan sitä brändiä ja markkinointia paikallisilla
yleisöllä, työskentelemään ehkä paikallisten toimijoiden markkinointi- tai brändäystoimistojen
kanssa, jotka tuntee sitä markkinaa ja kuinka niille puhutaan. -- Sit just brändäämisessä ja
markkinoinnissa ehkä erilaiset asiat koetaan tällä houkutteleviksi. Esimerkiksi, jos ajatellaan ihan
pakkauksia ja sitä tapaa, millä siitä brändistä puhutaan, niin ne on erityylisiä ja niiden pitää olla
värikkäämpiä ja raflaavampia ja erottuvampia kuin mitä pohjoismaissa on totuttu. Missä me ehkä
halutaan olla enemmän vähän tyylikkäitä ja simppelimpiä, niin täällä ehkä vaaditaan räväkämpää
otetta.” (A)

Yritykset eivät kokeneet Suomella olevan omaa brändiä Yhdysvalloissa ja ainoastaan yrityksen oma
brändi nähtiin arvoa tuottavana tekijänä. Myös asiantuntijat näkivät Suomen olevan hyvin tuntematon
Yhdysvalloissa, mutta mielikuvan olevan positiivinen siellä, missä Suomi tiedetään. Pohjoismainen
Nordic-brändi koettiin myös melko tuntemattomaksi mutta positiiviseksi. Pohjoismaisessa
yhteistyössä nähtiin mahdollisuuksia, sillä esimerkiksi suuria jakelijoita kiinnostaa laajempi
pohjoismainen tuoteportfolio suomalaisista tuotteista koostuvaa portfoliota enemmän. Asiantuntijat
toivoivat myös pohjoismaisen yhteistyön vahvistuvan.
”Suomi on suhteellisen tuntematon maana ja usein on hyödyllisempää käyttää Nordic-brändiä, et se
on jo pikkasen tunnetumpi. -- Nordic, niin se koetaan positiivisena asiana ja meidät ehkä nähdään,
niinku kaikki pohjoismaat nähdään, vähän sellasena utopistisena hyvinvointivaltiona, missä kaikki
ovat vaan onnellisia ja missä kaikki on hyvin. Ja varsinkin, kun sitä on paljon poliittisessa
retoriikassa täällä käytetty aseena, et USA:ta pitäis kehittää samaan suuntaan kuin Pohjoismaat. -Toisaalta just sellasta brändiä mitä me halutaankin, et se on positiivinen brändi. Mut se kuinka hyvin
se tunnetaan, niin sit sen merkitys on vähän neutraali. Et jos sitä ei ihmiset tunnista, niin ei sit
tavallaan hirveesti erityisesti autakaan.” (A)
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8.4.

Sääntely

Sääntely Yhdysvalloissa koettiin haastavaksi, mutta ei mahdottomaksi tekijäksi viennissä.
Haastateltavat ottivat sääntelyn aiheuttamat vaatimukset annettuina, eivätkä kokeneet niiden olevan
merkittävä este viennille.
”Siellä on jonkun verran juttuja niiden papereiden kanssa, mutta se on USA:ssa hyvä, että yritykset
on isoja, että niiden kokoluokka on selvästi suurempi kuin eurooppalaisten yritysten. Että jos pääsee
sinne toimittamaan tavaraa, niin ne on isoja kilomääriä sitten. Kun me ollaan tunnettu viejä jo
USA:ssa ja FDA tietää meidät, niin paperitöissä pitää olla tarkka, ettei oo pahoja virheitä, mutta ne
virheet ei aiheuta sellasta hasardia, mitä esim. Venäjän kaupassa voi tulla äkkiä vastaan.” (R)

Markkinoille pääsemistä pidettiin pitkänä ja byrokraattisena prosessina, jossa on useita vaiheita.
Yhdysvalloissa koettiin myös olevan sääntelyä, jonka tarkoitus on pyrkiä vaikeuttamaan markkinoille
pääsyä ja siellä toimimista.
”Rekisteröintiajat tuotteille on hirveen pitkiä. Ja tää regulaatio, jolla pyritään vaikeuttamaan. Kun
meillä Euroopassa on 0,5 ja 0,7 pullokoko, niin Jenkeissä pullokoko on 0,75. Mut se menee tietty
suuntaan ja toiseen. Ja Jenkkeihin varsinkin se on aika pitkä prosessi ja byrokraattinen prosessi tehä
kaikki tuoterekisteröinnit kuntoon ja anoa niille, ei pelkästään label of approvalit vaan myös
valmistusmenetemä approvalit ja lähettää samplet sinne ja FDA tarkastaa ja semmosia esteitä siellä
on.” (PK)

Sääntelyn osalta esille nousi seuraavia tekijöitä: Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (Food and
Drug Administration, FDA) hyväksyntä ja auditoinnit valmistuslaitoksissa, tiukentuneet ja
tarkentuneet laatustandardit (esimerkiksi puhtaus- ja mikrobivaatimukset), isot investoinnit
rekisteröintiprosessissa, dokumenttien määrä, vaikkakin sitä pidettiin maltillisena joihinkin muihin
kolmansiin maihin verrattuna, pidemmän eräpäivän vaatiminen tuotteissa, tariffien vaikutus,
erikokoiset pakkaukset, eläinlääkintötodistusten vaatiminen sekä sianlihan tapauksessa oma
valvontajärjestelmä vientiä varten ja Yhdysvaltain maatalousministeriön elintarviketurvallisuus- ja
tarkastusyksikön (The Food Safety and Inspection Service, FSIS) vaatimukset.
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Viennin haastavuutta tai helppoutta pidettiin tuotekohtaisena ja tämän koettiin vaikuttavan yritysten
vientihaluihin. Toisaalta Yhdysvaltojen koettiin olevan vakaa kauppakumppani ja tunnetun viejän
maineen auttavan markkinoilla toimimisessa.
”Se voi olla tosi helppoa viedä jenkkeihin, mutta se voi olla myös tosi vaikeeta. Riippuu tuotteesta
mitä sinne ollaan viemässä. -- Yhdysvallat ovat kuitenkin niitä stabiilimpia kansainvälisiä pelureita,
kumppaneita. Se että on ollut eri hallitus ei oo vaikuttanut tähän (maataloustuote)kauppaan kuten se
on vaikuttanut moneen muuhun kauppaan.” (A)

8.5.

Kansainvälinen politiikka ja EU

EU:n vaikutus suomalaisten yritysten vientiin koettiin eri tavoin. Iso viejäyritys koki EU:n
vaikuttavan lähinnä negatiivisesti. EU:n ja Yhdysvaltojen välinen Airbus-Boeing kiista on näkynyt
tariffeina, tuontituotteiden hintatason nousuna ja koventuneena keskusteluna. Ison yrityksen mielestä
Suomen on tärkeä profiloitua EU:n ajamista tavoitteista omilla kauppasuhteilla Yhdysvaltoihin sekä
valtiopäämiesten välisillä suhteilla.
” Nyt tää (EU) kyllä ehkä enemmänkin näkyy haasteina liittyen näihin tariffeihin ja keskusteluihin, - että ehkä se EU on enemmän sellanen poliittinen kumppani, välillä vihollinen kuin yksittäinen maa.
Et siinä mielessä Suomessa meidän omilla kauppasuhteilla ja tällasilla tavallaan valtion päämiesten
suhteilla on todella tärkeä merkitys, et me pystytään profiloitumaan eri lailla kuin mitä EU tekee
oman agendansa ajamiseksi. -- Viime vuodet on ollut aika haastavia, et yksi iso asia oli tää EU:n ja
USA:n välinen kauppasota tai kiista tähän Airbus-Boeing aiheeseen liittyen ja siitä seuranneet tariffit
ja se vaikuttaa sit suoraan tuontituotteiden hintatasoon, kun niihin tulee 25% korotusta.” (S)

Toisaalta raaka-aineviejän mukaan EU:n tarkat säädökset tuotannossa tuovat mainehyötyä etenkin
tuoteturvallisuuden näkökulmasta.
”Kun muualle maihin (EU:n ulkopuolelle) lähetään viemään, niin kaikki tietää kuinka tiukat
säädökset EU:ssa on. Sitten suomalaiset on tietyillä alueilla kuuluisia siitä, että me noudatetaan ihan
kaikkia säädöksiä. Että ainakin näkee sen EU:n hyödyn, että Suomessa tuotettu elintarvike on
turvallista.” (R)
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Asiantuntijan mukaan EU:n yhteinen politiikka on oleellista sen vaikuttaessa maiden välisiin
sopimuksiin ja siten myös vientimahdollisuuksiin. Toisaalta kauppasopimuksilla ja neuvotteluilla
EU:n ja Yhdysvaltojen välillä ei koettu olevan keskeistä merkitystä eikä Yhdysvaltojen hallituksen
tai politiikan koettu vaikuttavan Suomen elintarvikevientiin laajemmalla tasolla pienistä volyymeista
johtuen.
”Jos ajatellaan miten kauppasopimukset ja kauppaneuvottelut tulee vaikuttamaan tähän
vientikehitykseen, niin en näe, että niillä olisi keskeistä merkitystä suomalaiselle elintarvikeviennille,
koska meillä on aika pienet volyymit. Se että onko tulli x tai , niin sillä ei niin isoa merkitystä ole
tähän meidän vientiin. Toki jos jossain vaiheessa alettaisiin viemään isompia volyymeja, niin silloin
x:llä ja :lla voisi olla isompikin merkitys. Se vaikuttaisi voimakkaasti siihen hintatasoon tai
tuloutettaviin euroihin. -- EU on sellanen asia mitä pitää hyödyntää brändihierarkiassa -- Euroopalla
kaiken kaikkiaan on tällänen turvallisen alueen maine ja turvallisen tuotannon maine, -- että Suomi
voisi ratsastaa myös tällä eurooppalaisella maineella halutessaan. Toisaalta sitten Euroopalla on
yhtenäinen politiikka, mikä saattaa vaikuttaa maiden välisiin sopimuksiin ja vientimahdollisuuksiin.
Tällä hetkellä Suomi ei neuvottele jenkkien kanssa eikä oo mahdollisuuttakaan neuvotella
kahdenvälisesti mistään vientiehdoista. Se on pakko sitten mennä EU:n kautta ja jos EU:n linjaus on
vaikka sellanen, mikä ei Yhdysvaltoja tyydytä, vaikka Boeing-Airbus välisestä kiistasta johtuen, sitten
myös elintarvikkeet saavat siitä turpaansa.” (A)

8.6.

Jakelukanavat ja rahtikulut

Myös jakelukanavien iso rooli ja toimijoiden rikkonaisuus nousivat esille markkinoiden
erityispiirteenä. Arvoketjun koettiin olevan monimutkainen, jolloin paikallinen läsnäolo ja
olosuhteiden kontrollointi korostuvat.
”Se route to market eli se arvoketju miten asiakasrajapintaan pääsee ja miten sitä johdetaan, niin se
on ollut paljon monimutkaisempi kuin mitä ajattelin. -- Se nyt hyvin näkyy tässä hetkessä, kun on
erityisesti ollut haastavat ajat ja yritykset on lomauttanut ja irtisanonut ihmisiä ja ajanut kaikkia
toimintoja alas, niin sit se ketju ei toimikaan” (S)

Vähittäismyynnissä asiakaskaupoilla on iso rooli ja suomalaiset yritykset ovat perinteisesti
hakeutuneet juuri kauppoihin. Asiantuntijan mukaan paikallisille kauppaketjuille tarjotaan tuotteita
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ja brändejä huomattavan paljon ja joidenkin suomalaisten yritysten on haastavaa ymmärtää eroa
yhdysvaltalaisen ja suomalaisen kaupan välillä. Iso yritys kertoi suuren ateriapalvelusektorin olevan
kannattavampi toimia kuin vähittäismyyntisektori, joka on hyvin kilpailtu ja heikentää kannattavuutta
alhaisilla hinnoilla. Kaupoilla on myös käytössä listausmaksut (slotting fees), jotka yritysten tulee
maksaa tuotteiden saamiseksi kauppoihin. Nämä maksut voivat olla huomattavan korkeita.
Tuontituotteet ovat olleet myös aikaisemmin korkeasti hinnoiteltuja, mutta EU:n ja Yhdysvaltojen
välisen kauppakiistan takia tuontituotteiden hintataso on entistä korkeampi.

COVID-19-pandemian myötä, verkkokauppa on kasvanut huomattavasti ja noussut potentiaaliseksi
jakelukanavaksi suomalaisille vientiyrityksille myös kustannustehokkuuden näkökulmasta.
”Kun tällä ollaan käytännössä nyt melkein vuosi oltu kotona ja paikat on ollut kiinni. Mut täällä on
sitten verkkokauppa räjähtänyt ihan täysin. -- Sitä kautta yritykset pystyis ohittamaan näitä
partnereita. Jos ne pistäis tänne tytäryhtiön pystyyn, ne pystyis ohittaa maahantuojan ja ne voi toimia
erityyppisten jakelijoiden, elikkä käytännössä logistiikka jakelijoiden kanssa. Ja sitten ne pääsee
suoraan yhteyteen siihen paikalliseen asiakkaaseen mikä, jos sillä yrityksellä on kykyä hyödyntää
sitä dataa mitä ne siitä saa, niin sit niillä on ihan eri mahdollisuudet tällä markkinalla. Ja sit sitä
kautta, jos ne pystyy todentamaan, että on kysyntää ja ne pystyy kasvattaa sitä myyntiä sitä kautta,
niin sit niiden on helpompi päästä sinne kauppoihinkin.” (A)
”Siinä (verkkokaupassa) me pystytään yhdistämään meidän kuluttajamarkkinointi ja ohjaa ostaa
suoraan verkkokaupasta. -- Kun toimitaan nyt vaan x osavaltiossa --, niin nää verkkokaupparatkasut
mahdollistaa sitä, että myydään huomattavasti useampaan osavaltioonkin.” (PK)

COVID-19-pandemian aikana toimitusketjun monimutkaisuus on näkynyt myös viejäyritysten
toimintaan vaikuttaneena toiminnan tason heikentymisenä. Haastatteluissa nousi esille myös pitkät
toimitusajat ja korkeat rahtikustannukset. Raaka-aineviejän mukaan Yhdysvaltoihin on kannattavaa
toimittaa vain isoja määriä. Kokemusten mukaan markkinoille pääsemisen jälkeen toimitettavat
kilomäärät ovat myös usein isoja yhdysvaltalaisyritysten suuren koon takia. COVID-19-pandemian
on koettu vaikuttavan rahtiliikenteeseen muun muassa konttien heikentyneen saatavuuden kautta.
Raaka-ainekaupassa laivojen julkiset rahtitiedot myös mahdollistavat uusien asiakkaiden
yhteydenottoja vaikkakin tämä on näkynyt vahvemmin Aasian kaupassa. Rahtikulujen osalta esiin
nousi myös tuotantoprosessin osittainen, esimerkiksi pakkaamisen siirtäminen Yhdysvaltoihin.
Tuotantoprosessin siirtämisellä saadaan lisättyä tehokkuutta sekä tuotteiden säilymisaikaa.
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8.7.

Muita tekijöitä

Muita esille nousseita tekijöitä olivat yritysten resurssit ja osaaminen. Asiantuntijoiden mukaan
Suomessa ei ole kansainvälisellä tasolla isoja yrityksiä, joilla olisi varaa panostaa Yhdysvaltain
markkinoihin resurssien tai motivaation osalta. Yhdysvallat koettiin haastavana markkinana isoille
yrityksille ja lisäksi asiantuntijan mukaan isot suomalaiset yritykset eivät ole tottuneet viemään.
Pienten yritysten osalta vienti nähdään mahdollisuutena kasvaa. Heillä ei kuitenkaan ole riittävästi
taloudellisia resursseja lähteä Yhdysvaltain markkinoille.
”Se haastehan meillä on Suomessa, että meillä ei oo sellasia yrityksiä, joilla olis varaa panostaa
USA:n markkinoihin ja meillä on jonkin verran tosi innokkaita start uppeja, mut niillä ei oo rahaa.
Ja sit näillä isommilla yrityksillä, niin ne jotenkin kokee tän ehkä niin haastavaksi markkinaksi, että
ne ei lähe välttämättä edes yrittämään. Et meil ei hirveesti oo niitä yrityksiä, joilla riittää sekä
rahalliset resurssit tai henkilöresurssit tai sit se motivaatio lähtee selvittää tätä Amerikan
markkinaa.” (A)

Asiantuntijoiden mukaan suomalaiset yritykset osaavat viedä raaka-aineita, mutta elintarvikkeiden
vientiin ei ole osaamista. Osaaminen on heikointa myynnin, markkinoinnin ja brändäyksen kohdalla.
Myös luottamus omaan myyntiosaamiseen koettiin oleva heikkoa.
” Jos ajatellaan perinteisiä isoja suomalaisia yrityksiä, niin heistä voi aika helposti sanoa, että he ei
ole tottunut viemään. – (Kun) puhutaan raaka-aineviennistä, mitä on tehty aina ja sitä on tehty
isostikin -- mutta se halutaanko tähän lisäeuroja viemällä jalosteita ulkomaille, niin siinä varmaan
ollaan tietynlaisessa murrosvaiheessa. Yritykset eivät täysin usko, eivät luota itseensä (ja)
myyntikykyihinsä siinä, että ne pystyis tekemään kannattavasti kansainvälistä kauppaa. Se on ihan
eri myyntiosaamista mitä siihen jalosteiden vientiin tarvitaan. -- Pienemmissä yrityksissä se kasvu
edellyttää kv-kauppaa ja pienemmät yritykset lähtevät jo lähtökohtaisesti suuntaamaan ulkomaille
helpommin kuin isot yritykset.” (A)

Suomalaisten yritysten haasteena viennissä nähtiin myös yritysten tapa oikaista ja mennä
helpoimman kautta ilman vahvuuksien hyödyntämistä. Esimerkiksi vahvuuksien hyödyntämisestä
nousi elintarvikkeiden ja tuotannon kestävyys sekä terveellisyys, johon osaamisen ja innovaation
koettiin löytyvän, mutta markkinointia ei osata tai siihen ei käytetä tarpeeksi rahaa.
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”Meidän ongelma on se, että me ei osata brändätä niitä tuotteita eikä me osata joko markkinoida
niitä tai sit me ei osata allokoida tarpeeksi rahaa siihen markkinointiin. – Se (markkinointibudjetti)
on kuitenkin ehkä sit se isoin panostus tai merkittävin asia. Millä sä voit taata täällä myyntiä on se
markkinointi. Et meillä ei osata arvostaa sitä tarpeeksi.” (A)

Yhdysvaltain markkinoilla toimimisen peiton rakentaminen on kallista ja hidasta. Yrityksillä tulee
olla paljon resursseja panostaa markkinoilla toimimiseen ja asiantuntijan mukaan ulkopuolisen
rahoituksen hankkiminen on tärkeää Yhdysvalloissa. Raaka-aineviejä puolestaan korosti, että
markkinoille astumisen hetken ja olosuhteiden tulee olla oikeat, jotta toimimiselle on edellytyksiä.
”Se olosuhde ja hetki tarvii olla myös oikea. Jos sattuu olemaan sellanen tilanne, et vaikka
Kanadassa on oiken hyvä satovuosi, niin sinne on tosi vaikee päästä varsinkin uutena toimijana. Että
kyl se täytyy tosi pitkään kans seurata sitä tilannetta ja sitten nähdä, et nyt se tilaisuus ehkä koittaa
ja sitten sillä hetkellä yrittää sitä.” (R)

Suomen kilpailijamaina pidettiin Ruotsia ja Irlantia. Asiantuntijat painottivat, että kumpikin maa
panostaa elintarvikevientiin huomattavasti Suomea enemmän ja Suomi voisi ottaa mallia niiden
toiminnasta.
” Ruotsilla on siinä (Yhdysvaltain viennissä) pidemmät perinteet, et Ruotsi on jo muutaman vuoden
panostanut. Niillä on tämmönen Try Swedish ohjelma, niin ne on jo muutaman vuoden panostanut
tähän Amerikan markkinaan ja ne (ruotsalaiset yritykset) on ehkä askeleen edellä suomalaisia siinä
brändäyksessä ja markkinoinnissa sekä rahotuksen hankkimisessa. Mutta kuitenkin nekin on
suhteellisen alkuvaiheessa.” (A)
”Irlanti ja Ruotsi, niin he ovat tehneet tällasen hyvin kattavan markkina-analyysin -- meillä tätä ei
ole tehty. -- Irlannissa kulutetaan 80 miljoonaa euroa valtion rahaa joka vuosi viennin edistämiseen,
Suomessa kulutetaan noin 4 miljoonaa, niin siinä on 20 kerran vaje.” (A)

8.8.

Viennin edistäminen

Haastateltavien vastauksissa tuli esille Suomen pienet volyymit elintarvikkeiden viennissä.
Haastatteluita tehdessä kysyttiin myös, miten vientiä saataisiin edistettyä ja mitä tulisi muuttua, jotta
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vienti lähtisi vahvempaan kasvuun. Saadut vastaukset vaihtelivat jonkin verran. Iso yritys painotti
vapaan kaupan mahdollistamisen tärkeyttä. Valtioiden vahva elvytys sekä inflaation kasvu nähtiin
uhkana.
” (Se) menee tähän enemmän vapaan kaupan mahdollistamisen agendaan, kaikki tällaset yllättävät
käänteet, että yhtäkkiä tulee joku tariffi ja se astuu voimaan muutamassa viikossa tai näin, niin kylhän
se on sellanen, joka on silloin haastavaa.” (S)

Raaka-aineviejän tapauksessa tärkeänä pidettiin raamien luomista markkinoille ja niiden toimiselle
sekä mahdollistaa vienti Suomesta kansainvälisille markkinoille. Vientiä edistävinä tekijöinä esiin
nousivat vakaat valuuttakurssit, kartellien syntymisen estäminen sekä ilmastokaupan ja vastaavien
toimien vaikutus vientiyritysten toimintaan negatiivisesti.
” Se että siinä on jonkin näkönen ohjausryhmä ja hyväpalkkasia ihmisiä sitten ihmettelemässä sitä
asiaa, niin sitten selität sen asian niille ja sitten ne selittää sen asian jollekin toisille ja sitten ne taas
yrittää kontaktoida jotain asiakkaita jossakin, niin se aika kuluu siihen ylimääräseen byrokratiaan.
Tietysti olis kiva sanoa, että pistetään paljoon valtion rahaa siihen myynnin edistämiseen, mutta kyllä
me ollaan ainakin tehty sitä mielummin ite. -- Sitten nää kaikki ilmastokaupat ja tällaset vaikuttaa
suoraan rahtihintoihin, mikä vaikuttaa sit suoraan meihin viejiin. Et yritysten pussistahan se raha
sitten lähtee, kun joku keksii jotain. Nii semmosessa on mun mielestä tärkee, että Suomalaiset ja EU
ja et kaikki on mukana. Se on sitä viennin edistämistä, että Suomesta on kuitenkin mahdollisuuksia
viedä jotakin jonnekin.” (R)

Pk-yritys puolestaan koki, että viennin edistämiseen kaivataan suoria ja lainamuotoisia yritystukia,
jotka voidaan suunnata hyvin suunniteltuun tekemiseen. Lisäksi yrityksille tulisi antaa mahdollisuus
itse päättää rahojen käytöstä suunnitelmien hyväksynnän jälkeen.
”Suoraan vaan (tuki) yrityksille. Et pitäis luottaa yrityksiin siinä, että sit kun on selkeet suunnitelmat
ja totta kai ne pitää hyväksyä, mut että yrityksille sillein vapaita käsiä käyttää se raha, koska kyl ne
tietää, mikä on tehokkainta tekemistä siellä kohdemarkkinoilla.” (PK)

Asiantuntijat toivat esille, että viennin edistämisessä yritykset toisinaan kaipaavat eri asioita kuin
mitä tarvitsevat. Yritystasolla viennin kasvattamiseen tarvitaan lisää rahoitusta ja isompia budjetteja.
Ulkopuolinen rahoitus nähtiin tähän hyvänä vaihtoehtona. Toisaalta koettiin, ettei yrityksillä aina ole
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start up- ja kasvumentaliteettia eikä kasvua osata ajatella riittävän laajasti. Ajatusmallien sekä
kansainvälisen markkinoinnin ja rahoituksen miettimistä alusta asti pidettiin tärkeänä. Tällä pystytään
myös korvaamaan taloudellisten resurssien vähyyttä. Toisaalta apua kaivattaisiin myös
myyntitaidoissa sekä markkinoinnin ja lokalisoinnin merkityksessä.
”Ihan ensimmäinen key-juttu olis se mindsetin muuttamien ja sellanen isompi ajattelu. Et Suomessa
helposti ajatellaan, -- et no nyt me ollaan tässä Suomessa myyty kymmenen vuotta ja on mennyt ihan
hyvin, et nyt me voitais katsella vähän kasvua jostakin muilta markkinoilta. -- Et sen mindsetin mä
haluaisin muuttaa enemmän semmoseks, et pitäis alusta asti miettiä sitä kansainvälistä markkinaa ja
alusta astia miettiä rahoitusta siihen kansainväliseen kasvuun ja ajatella isommin sitä touhua ja
panostaa siihen, investoida siihen. Et meillä vähän liikaa mennään sieltä mistä aita on matalin ja
sitten ihmetellään, kun ei tuu kasvua.” (A)

Myös Suomen tasolla viennin edistämiseen kaivattiin lisää rahaa. Rahoituksen tulisi kohdistua
etenkin markkinointiin ja brändäykseen. Maabrändin rakentamista ja yhteisen markkina-analyysin
luomista pidettiin tärkeänä. Esille nousivat myös toimenpiteiden keskittäminen, jolloin budjetin
puitteissa voitaisiin tehdä suurempia panostuksia pienemmässä määrässä maita sekä valtiollisten
toimijoiden, kuten Food from Finlandin ja ELY-keskusten välisen yhteistyön vahvistaminen.

Hyödynnettävinä mahdollisuuksina Suomen viennille pidettiin lisäarvotuotteiden myyntiä. Tällaisia
ovat esimerkiksi konseptit, kuten antibioottivapaan broilerin liha tavanomaiseen broilerin lihaan
verrattuna, tietyistä aineista tai ainesosista vapaat, kuten gluteiinittomat ja sokerittomat tuotteet (free
from -tuotteet), korkeamman hinnan niche-tuotteet sekä innovatiiviset tuotteet. Innovatiivisten
tuotteiden osalta tärkeää olisi pystyä tarttumaan trendin alkuvaiheeseen. Pitkien päiväysten (self
stable) tuotteiden myynti Yhdysvaltoihin nähtiin logistisesti helpompana ratkaisuna kuin
pilaantuvien tuotteiden myynti. Raaka-aineiden sekä vähän jalostettujen tuotteiden osalta
potentiaalisina vientituotteina pidettiin kauraa, siipikarjanlihaa, marjatuotteita sekä perunaa.
”Se ei ole enää niinkään tuotteiden myyntiä vaan konseptien myyntiä Suomen tapauksessa, koska
meillä ei ole sitä bulkkimassaa mitä vietäisiin volyymina. Me viedään tai haluttaisiin viedä konsepteja
eli vaikka antibioottivapaata lihaa, niin se ei ole enää lihaa vaan se on antibioottivapaata eli se on
konsepti.” (A)
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”Meillä on potentiaalia kaikissa tällasissa innovatiivisissa tuotteissa lihakorvikkeissa ja tällasissa.
Mut nekin vaan sit vaatis nopeampaa reagointia ja nopeampaa toimintaa ja siihen trendiin iskemistä
siinä alkuvaiheessa, että meillä usein kestää vähän liian kauan saada palikat kohdilleen.” (A)

9. Johtopäätökset
9.1.

Yhteenveto tuloksista

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Suomesta Yhdysvaltoihin suuntautuvaan elintarvikevientiin
vaikuttavia tekijöitä sekä viennin edistämiseen tarvittavia toimia. Vientiin vaikuttavien tekijöiden
osalta keskityttiin etenkin yritysten vientiä edistäviin ja estäviin tekijöihin. Haastatteluissa nousi
esille kuusi selkeää teemaa: läsnäolo kohdemarkkinoilla, kohdemarkkinan selvittäminen, brändi,
sääntely, kansainvälinen politiikka ja EU sekä jakelukanavat ja rahtikulut. (kuvio 18). Haastatteluita
toteutettiin viisi kappaletta. Haastatelluista kaksi olivat viennin asiantuntijoita ja kolme erikokoisia
ja eri elintarvikealoja edustavia yrityksiä. Tavoitteena oli tuoda esiin erilaisten toimijoiden
kokemukset ja näkemykset keskeisimmistä vientiin vaikuttavista tekijöistä.

Kuvio 18. Tutkimuksessa esille nousseet teemat jaoteltuna yrityksen sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin.

Vientiin vaikuttavien tekijöiden selvittäminen etenkin yritysten osalta on tärkeää, jotta viennin
edistämisessä ja yritysten neuvonnassa voidaan keskittyä olennaisiin asioihin. Yhdysvaltain
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markkinoilla on lisäksi Euroopan markkinoista eroavia ominaisuuksia. Haastatteluiden tuloksissa
nousi esille etenkin yritysten omaan toimintaan liittyviä tekijöitä, kuten läsnäolo kohdemarkkinoilla
sekä brändin rakentaminen, markkinointi ja kohdemarkkinoiden selvittäminen. Tämä voi johtua
yritysten mahdollisuudesta vaikuttaa itse näihin tekijöihin sekä niiden vaikuttavuuteen toisin kuin
esimerkiksi paikalliseen sääntelyyn tai kansainväliseen politiikkaan. Asiantuntijoiden näkemykset
olivat lähellä yritysten kokemuksia, mutta myös eroavaisuuksia esiintyi. Esimerkiksi kestävän
tuotannon ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen merkitys koettiin eri tavoin. Samoin viennin
edistämisessä oli erilaisia näkemyksiä. Haastateltavat yritykset toimivat kuitenkin jo Yhdysvaltain
markkinoilla eivätkä kaivanneet apua markkinoille pääsemisessä, jossa asiantuntijat puolestaan
kokivat suurimman avuntarpeen olevan.

Yrityksen kansainvälistymistä kuvaavassa Uppsala-mallissa painotetaan verkostojen ja suhteiden
luomisen merkittävyyttä kansainvälistymisprosessia. Tämä tuli esille myös tässä tutkimuksessa, kun
haastateltavat painottivat läsnäolon tärkeyttä kohdemarkkinoilla. Yritysten voidaan ajatella luovan
läsnäolon kautta verkostoja ja suhteita markkinoilla toimimista varten.

Hyvin tärkeäksi tekijäksi haastatteluissa nousi myös kohdemarkkinan selvittäminen sekä sitä kautta
kuluttajien preferenssien tunteminen ennen viennin aloittamista. Myös tähän voidaan soveltaa
Uppsala-mallia,

jossa

painotetaan

tiedonhankintaa

kansainvälistymistä

aloitettaessa.

Asiantuntijoiden mielestä kohdemarkkinan selvittämiseen ei kohdenneta tarpeeksi resursseja eivätkä
yritykset ymmärrä resurssien merkitystä. Kuluttajien preferenssien osalta eroavaisuuksia tuli esiin eri
haastateltavien kommenteissa. Asiantuntijat näkivät kestävän tuotannon ja terveellisyyden olevan
tärkeitä kuluttajille ja tämän lisäävän suomalaisten tuotteiden potentiaalia. Yritykset puolestaan
kokivat, ettei kestävällä tuotannolla ja terveellisyydellä ole merkitystä, kunhan turvallisuus, maku ja
laatu ovat halutulla tasolla.

Suomalaiset tuotteet Yhdysvalloissa ovat korkeammin hinnoiteltuja luksustuotteita, vaikka ovat
samalla usein myös substituutteja paikallisille tuotteille. Armingtonin oletuksen mukaan tuotteet eivät
kuitenkaan ole suoraan substituutteja erilaisen alkuperän takia ja siksi niiden kysynnät ovat erilaiset.
Tämä voi näkyä yhdysvaltalaisten tuotteiden suosimisena, mutta toisaalta tuotteiden erilaisuus voi
olla myös mahdollisuus suomalaiselle viennille.

Brändin rakentaminen ja markkinointi esiintyivät myös vahvasti haastatteluissa.

Vaikka

haastatteluissa ei kysytty markkinoinnista, nousi se esille useita kertoja. Markkinoinnissa eroavaisuus
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etenkin Euroopassa toimimiseen korostui. Suuret taloudelliset panostukset sekä erilaiseksi koetut
preferenssit olivat haasteena brändin rakentamisessa. Asiantuntijat muistuttivat myös suomalaisten
yritysten pienestä koosta ja heikosta osaamisesta brändin rakentamisessa. Myös myyntiosaamista
sekä yritysten luottamista itseensä ja osaamiseensa pidettiin heikkona.

Sääntelyn ja viranomaisvaatimusten osalta elintarvikeviennissä Yhdysvaltoihin on paljon
huomioitavaa. Vientiluvat, tuotantotilojen tarkistaminen ja valvominen Yhdysvaltain elintarvike- ja
lääkeviraston (Food and Drug Administration, FDA) toimesta, tarvittavan dokumentaation hankinta
sekä eri pakkauskoot Euroopan markkinoihin verrattuna tulee ottaa huomioon. Nämä asiat nousivat
myös kirjallisuutta tarkastellessa esiin muun muassa terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevien
vaatimusten (Sanitary and Phytosanitary Measures, SPS), Grade A -maitotuotteiden ja kiintiöiden
osalta. Toisaalta kuitenkin Yhdysvaltojen koettiin olevan monia muita EU:n ulkopuolisia vientimaita
helpompi ja ennalta arvattavampi vientimarkkina. Lisäksi yritykset eivät kokeneet sääntelyä suurena
ongelmana, sillä siihen ei voi itse vaikuttaa. Haastatellut Yhdysvaltoihin vievät yritykset ovat myös
poistaneet mahdolliset toiminnan lopettamiseen johtavat haasteet pystyessään edelleen toimimaan
markkinoilla.

Pääsääntöisesti samalla tavalla suhtauduttiin myös EU:n mukanaan tuomiin sekä kansainvälisen
politiikan ja kauppasopimusten vaikutuksiin. EU:n koettiin tuovan mainehyötyä, mutta muuten
vaikutusta vientiin pidettiin vähäisenä. Kuitenkin Yhdysvaltain ja EU:n välisen kauppakiistan vuoksi
nousseet tariffit nähtiin vientiä heikentävänä sekä tuotteiden hintaa nostavana tekijänä kuten myös
edellä käsitelty teoria osoittaa. Kauppasopimusten ja Maailman kauppajärjestön (World Trade
Organization, WTO) vaikutus ei noussut juurikaan esille haastatteluissa. Kauppasopimusten merkitys
voi kuitenkin kasvaa, mikäli elintarvikeviennin volyymit nousevat nykyisestä.

Lisäksi jakelukanavat ja rahti koettiin vientiin vaikuttaviksi tekijöiksi. Rahtaaminen Yhdysvaltoihin
on lähimarkkinoita kalliimpaa ja pieniä eriä ei ole kannattavaa viedä. Lisäksi toimitusajat ovat pitkiä.
Jakelukanavissa esille nousi ateriapalvelut ja perinteisiin kauppoihin toimittaminen sekä uutena
mahdollisuutena kasvava verkkokauppa. Verkkokauppaa pidettiin mahdollisuutena alhaisempien
kustannusten ja kattavamman tavoitettavuuden takia. Perinteisesti kaupan puolella katteet ovat myös
jääneet melko pieniksi korkeiden kustannusten takia.

Viennin edistämistä käsiteltiin haastatteluiden lopussa. Myös tässä teemassa korostui brändin
rakentaminen ja taloudellisten resurssien merkitys. Toisaalta esille nousi myös yritysten
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asiantuntijoiden mielipiteistä eroavat tarpeet ja toiveet. Asiantuntijat korostivat oikeanlaista
ajattelutapaa,

yritysten

taloudellista

panostamista

sekä

valtion

vienninedistämisbudjetin

kasvattamista. Lisäksi markkinoiden tuntemisen ja kattavan markkina-analyysin tekoa painotettiin.
Toisaalta etenkin yritykset näkivät, että viennin edistäminen esimerkiksi hankkeiden kautta ei ole
tärkeää, vaan markkinoiden toimimisen ja kansainvälisen kaupan mahdollistaminen ylemmällä
tasolla. Tästä esimerkeiksi nousivat muun muassa kaupanesteiden purkaminen ja vakaat
valuuttakurssit.

Tutkimustuloksista nousee varovaisesti arvioituna esille suomalaisten elintarvikeyritysten haaste
päästä Yhdysvaltain markkinoille sekä aloittaa siellä toimiminen. Tähän vaikuttavat etenkin suuri
taloudellinen panostus, joka yrityksiltä vaaditaan sekä heikosti tunnetut markkinat, jotka eroavat
eurooppalaisista markkinoista. Sääntely ja kansainväliset sopimukset taas otettiin annettuna, eikä
niitä koettu kovin merkittävänä tekijänä.

Asiantuntijoiden ja yritysten välillä korostuivat osin eri tekijät. Kaikilla esiin nousivat markkinointiin
panostaminen ja brändin rakentaminen, kohderyhmän tunteminen sekä markkinoilla läsnäolo ja
kumppanuuksien luominen. Iso yritys näki tariffien haittaavan vientiä, mutta ei kokenut sääntelyn
muutoin vaikuttavan. Pk-yritys näki etenkin verkkokaupassa mahdollisuuden kasvuun pienemmillä
kustannuksilla. Raaka-aineviejä taas painotti laatua, joka voi olla myynnin kannalta kriittinen tekijä
etenkin, jos monissa maissa on ollut hyvä satovuosi. Asiantuntijoilta esiin nousivat tarvittavan
osaamisen hankkiminen brändin rakentamisessa, markkinoinnissa ja myynnissä sekä riittävän suurien
budjettien käyttäminen.

9.2.

Tulosten arviointia

Myös tutkimusmetodia tulee arvioida tutkimustuloksia tarkastellessa. Tässä tutkimuksessa metodiksi
valittiin teemahaastattelu, jossa haastateltavien omat kokemukset ja tulkinnat pääsevät esille.
Tavoitteena oli saada konkreettista tietoa Suomesta Yhdysvaltoihin suuntautuvaan elintarvikevientiin
vaikuttavista tekijöistä. Saatujen haastattelujen ja aineiston perusteella teemahaastattelu metodina oli
sopiva valinta.

Hirsjärven ja Hurmeen (2008, 184) mukaan laadukkuutta tutkimukseen voi tavoitella miettimällä
etukäteen teemoja, hyvällä haastattelurungolla sekä lisäkysymyksiä valmistelemalla. Tätä tutkimusta
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varten tehtiin haastattelurunko, jonka toimivuutta testattiin ensin koehaastattelulla ja jota sen jälkeen
muokattiin paremmin haastatteluihin sopivaksi. Myös lisä- ja jatkokysymyksiä pohdittiin etukäteen.
Laadukkuutta

pyrittiin

mahdollisimman

myös

nopeasti

parantamaan

nauhoittamalla

haastattelutilanteen

jälkeen

haastattelut,
sekä

litteroimalla

luokittelemalla

ne

tulokset

säännönmukaisesti.

Tutkimuksen tulos voidaan määritellä olevan reliaabeli, jos tutkittaessa samaa henkilöä uudelleen
saavutetaan sama tulos kuin aikaisemmalla kerralla, kaksi arvioitsijaa päätyy samanlaiseen tulokseen
tai rinnakkaisella tutkimusmenetelmällä saavutetaan sama tulos (Hirsjärvi & Hurme 2008, 186).
Tämän tutkimuksen reliabiliteettia on vaikea arvioida, sillä haastattelut on voitu suorittaa vain yhden
kerran ja ne on toteuttanut yksi haastattelija.

Tutkimuksen validiutta voidaan arvioida ennustevalidiuden kautta, jolloin yhdestä tutkimuskerrasta
tulee pystyä ennustamaan tulevien tutkimuskertojen tulokset. Puolistrukturoidulla haastattelulla
toteutetussa tutkimuksessa on ennustevalidiutta, jos myöhemmin pystytään toteamaan sen lausuneen
todennettavan kuvan tulevaisuudesta haastatteluhetkellä. Myös ulkoista validiutta, jolla tarkoitetaan
tutkimuksen yleistettävyyttä eri tilanteisiin ja toimijoihin, voidaan käyttää validiutta arvioitaessa.
(Hirsjärvi & Hurme 2008, 186-188.) Tämän tutkimuksen ei kuitenkaan ole tarkoitus olla
yleistettävissä vaan nostaa esille käytännön tasolla havaittuja vientiin vaikuttavia tekijöitä.

Tutkimuksen rajoitteena on ollut haastateltavien pieni lukumäärä sekä haastatteluihin käytettävä
rajallinen aika. Suurempi haastateltavien määrä olisi kasvattanut tulosten yleistettävyyttä.
Haastateltavien määrä rajautui viiteen haastattelujen sopimisen haastavuuden vuoksi sekä
asiantuntijoiden ja viejäyritysten suhteellisen pienen määrän takia. Toisaalta myös opinnäytetyön
laajuus vaikutti siihen, että haastatteluja toteutettiin vain viisi. Lisäksi rajallisen haastatteluihin
käytettävän ajan vuoksi on mahdollista, että vientiin vaikuttavia tekijöitä on jäänyt huomaamatta tai
esiin nousseisiin tekijöihin ei ole voitu paneutua syvällisemmin.

9.3.

Johtopäätöksiä

Yhdysvaltain markkinoilla on yrityksille tarjolla houkuttelevat ja kooltaan merkittävät
kasvumahdollisuudet. Etenkin pk-yrityksille nämä markkinat voivat olla väylä kasvuun.
Yhdysvaltain markkinoille pääseminen vaatii kuitenkin isoja panostuksia etenkin markkinoinnissa ja
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tunnettavuuden saavuttamisessa, eivätkä Euroopassa käytettävät toimintatavat välttämättä tuota
vastaavaa tulosta Yhdysvalloissa. Rikkoutunut markkina ja heterogeeninen kuluttajaryhmä
aiheuttavat haasteita suomalaisille yrityksille markkinatuntemuksen osalta. Näiden haasteiden
ratkaiseminen vaatii paljon ennakkotyötä ja kattavan markkina-analyysin tekoa.

Kilpailu yritysten välillä on Yhdysvalloissa kovaa ja resursseja vaaditaan huomattavasti enemmän
kuin Suomessa. Paikalliset brändit ovat suosittuja Yhdysvalloissa ja Suomen pahimpia kilpailijoita
muista vientimaista ovat Ruotsi ja Irlanti. Näissä viennin edistäminen valtiollisella tasolla on myös
suurempaa kuin Suomessa. Yhdysvallat on houkutteleva markkina elintarvikeyrityksille kaikkialla
maailmassa, jolloin Suomen viemät pienet volyymit ovat marginaalissa ja yritysten on asennoiduttava
erilaiseen

kilpailutilanteeseen

kuin

Suomessa.

Lisäksi

rikkonaiset

markkinat

ja

päivittäistavarakaupan jakautuminen useiden ketjujen välille aiheuttavat suurempia kustannuksia
kuin Suomessa, jossa päivittäistavarakauppa on hyvin keskittynyt.

Mikäli vientivolyymeja Yhdysvaltoihin halutaan kasvattaa, tarvitsee viennin edistämiseen panostaa
huomattavasti nykyistä enemmän taloudellisesti. Tämä koskee sekä yrityksiä että valtion
vienninedistämisohjelmia. Voi kuitenkin kyseenalaistaa kannattaako suomalaisten yritysten panostaa
Yhdysvaltain markkinaan, kun markkinoilla toimiminen on huomattavan kallista moniin muihin
maihin verrattuna ja nykyiset vientivolyymit ovat vaatimattomia.

Tulevaisuuden tutkimuskohteita Suomen elintarvikekaupasta Yhdysvaltoihin on tarjolla useita.
Tutkimusta on tehty vähän eivätkä pienet vientivolyymit kannusta tutkimaan aihetta laajasti.
Yhdysvaltain markkinoilla on kuitenkin paljon potentiaalia, mikäli vientiin ollaan valmiita
panostamaan. Syvällisempää ymmärtämistä Yhdysvaltain markkinoilla toimimisen haasteista saisi
markkinoilla käyneitä, mutta viennin lopettamiseen päätyneitä yrityksiä haastattelemalla. Tämä
antaisi laajemman näkemyksen etenkin haasteista, mutta tarjoaisi myös mahdollisuuden selvittää,
mitä viennin jatkamiseen olisi tarvittu. Saatua tietoa pystyisi jatkossa hyödyntämään yritysten vientiä
tuettaessa.

Tässä tutkimuksessa haastateltavia oli pieni määrä, joten tutkimuksen laajentaminen ja useampien
yritysten haastattelu tarjoaisi enemmän mahdollisuuksia kerätä yleistettävissä olevaa tietoa. Nyt esille
nostettiin erilaisia toimijoita sekä heidän yksittäisiä näkemyksiään. Vaikka yhteisiä tekijöitä löytyi
etenkin markkinoinnin, tunnettavuuden, läsnäolon ja taloudellisen resursoinnin osalta, suurempi
joukko yrityksiä antaisi tarkempaa tietoa siitä, mitkä ovat yleistettävällä tasolla merkittäviä tekijöitä.
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Lisäksi verkkokaupan kasvu COVID-19-pandemian myötä ja digitalisaation kehitys sekä näiden
vaikutus ja mukanaan tuomat mahdollisuudet suomalaisten yritysten toimintaan Yhdysvalloissa
tarjoaisivat mielenkiintoisen tutkimuskohteen.

Tämä tutkimus pohjautuu kansainvälisen kaupan teoriaan ja empiirisessä osassa keskitytään
kansainvälisessä kaupassa esiintyvien tekijöiden tunnistamiseen. Tutkimuksen tulokset ovat linjassa
aikaisempien tutkimusten kanssa koskien vientiä Yhdysvaltoihin. Pienen otannan takia tulosten
yleistettävyys on heikko, mutta niitä voidaan pitää suuntaa antavina. Vastaavat tekijät ovat esiintyneet
muissa tutkimuksissa koskien yritysten kansainvälistymistä tai Yhdysvaltojen markkinoilla
toimimista.

Tulokset

antavat

kvalitatiivisessa

ominaisuudessaan

käytännönläheistä

sekä

ajankohtaista tietoa suomalaisten yritysten Yhdysvaltoihin suutautuvasta elintarvikeviennistä ja
siihen vaikuttavista tekijöistä.
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Liitteet
Liite 1. Tutkimuksen haastattelurunko
-

Mitä tuotteita teidän yritys vie Yhdysvaltain markkinoille? (Vain yrityksille)
Kuinka kauan vientiä Yhdysvaltoihin on ollut? (Vain yrityksille)
Miltä yrityksenne vientitilanne Yhdysvaltoihin näyttää tällä hetkellä?
Minkälaiset tulevaisuuden näkymät ovat?

1. Mitkä ovat yrityksen vientiä edistäviä tekijöitä ja ominaisuuksia? Entä estäviä? Minkälaisia
ominaisuuksia yrityksellä tulee olla ja mitkä ovat huonoja viennin kannalta? Mitä tarvitaan
menestyksekkääseen vientiin?
a. Miten koet suomalaisten yritysten suhtautuvan elintarvikevientiin?
b. Mitkä tekijät Suomen tasolla edistävät vientiä ja mitkä estävät? Mitkä ovat Suomen
vahvuuksia ja heikkouksia?
c. Minkälaisen merkityksen koet tuotteiden lisäarvolla olevan viennissä?
d. Millaiseksi koet Suomen brändin Yhdysvaltain elintarvikemarkkinoilla?
e. Miten näet yritysten välisen ja pohjoismaisen yhteistyön vaikuttavan vientiin?
f. Minkälaisena koet EU:n roolin osana yrityksenne vientiä Yhdysvaltoihin?
Minkälaisia edistäviä ja estäviä tekijöitä on?
g. Onko teidän sektorinne pahimmat kilpailijayritykset Yhdysvaltalaisia vai
viejäyrityksiä?
2. Mitä erityispiirteitä Yhdysvaltain elintarvikemarkkinoilla on yrityksenne näkökulmasta?
a. Mitkä Yhdysvaltalaiset tekijät edistävät ja estävät vientiä tai viennin aloittamista?
b. Miten markkinoille pääseminen ja markkinoilla toimiminen vertautuvat toisiinsa?
Miten yrityksenne on kokenut markkinoilla toimimisen?
c. Minkälaisia tekijöitä Yhdysvaltain markkinoilla on, jotka vaikuttavat vientiin?
3. Minkälaisia preferenssejä kohderyhmänne kuluttajilla on? Onko eroja
suomalaisiin/eurooppalaisiin kuluttajiin?
a. Mitä tietoa yhdysvaltalaisista kuluttajista tarvittaisiin lisää?
4. Viennin edistäminen
a. Minkälaista tukea kaipaisitte viennille? Miten vientiä tulisi mielestänne tukea?
b. Mitä pitäisi muuttua nykyisestä, että vienti lähtisi vahvempaan kasvuun? Mitä pitäisi
kehittää?
5. Vapaa sana: Ajatuksia viennistä, vaikuttavista tekijöistä, viennin edistämisestä.
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