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Yhteistyö
- ohjelman hakija ja jäsenorganisaatiot yhdessä alusta asti
- hakijaorganisaatio, yritykset, viranomaiset, muu verkosto – hyödynnä kaikkien osaaminen
- avoimuus lähtökohta toiminnalle
- sitoutuminen, ulkopuolisen mahdoton tuottaa ohjelmaa tavoitteineen ja mittareineen
- rahoitussuunnitelma, riittävät varat/vahva tase

Tavoitteet
- mitä halutaan saada aikaan, mitattavuus
- vientiosaaminen
- kohdemaan kulttuurin ja markkinoiden vahva tuntemus sekä ajantasainen markkinatieto
- kampanjaosaaminen
- työmäärä, riittävä resurssointi hakemuksen tuottamiseen ja johtamiseen
- sopimusosaaminen

Ohjelman toteuttajan valinta
- sopivan ja osaavan toteuttajan (yl. Viestintätoimisto) löytäminen
- kilpailutussäännöt 
- sopivassa vaiheessa: hakemusvaihe vai ohjelman hyväksymisen jälkeen/pohdi!

Menekinedistämisohjelman suunnittelusta 
EU:n ulkopuolelle
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Menekinedistämisohjelman toteutuksesta
EU:n ulkopuolelle

Kohdemaan tilanne
- lainsäädäntö
- markkinat, kuluttajan tarpeet
- kilpailutussäännöt
- turbulenssi eli muutokset saattavat olla nopeitakin!

Ohjelman toteuttajan roolista 
- yleensä viestintätoimisto 
- vahva tuntemus kohdemaasta ja sen markkinoiden toiminnasta, myös viranomaisista
- mielellään hyvä EU-menekinedistämisohjelmaosaaminen (raportointi)
- vahva markkinointiviestintä- ja kampanjaosaaminen 

Projektin johtaminen ja toteutus 
- projektin hallinto, talousseuranta
- tiedonkulku ja raportointi: sisäinen, viranomaiset sekä ulkoinen viestintä!
- vastuut suuria, tarkkana!



Mikä on hakemuksen tuottamisessa olellista?

Tutustu ohjeisiin
- systemaattista, selkeää – perehdy!
- viranomaisten apu ja tuki tulkintaan – Ruokavirasto
- aiempien hakemusten tekijöiden osaaminen
- EU-ulottuvuus, ajao!

Noudata ohjeita  
- vastaa kysymyksiin, hakijan opas avainroolissa
- markkinatuntemus ja uudin tieto on tärkeää 

Pysy aikataulussa 
- projektin hallinta, dokumentointi alusta alkaen 
- EU-järjestelmien opettelu, viralliset asiakirjat 
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Keissi: EU Quality Meat – Happy People 2021 - 23

• Hankepäätös on saatu 14.12.2021Kyseessä on vientihanke EU-kärjellä (sian- ja siipikarjan lihaa), 

kohdemaa Kiina ja 4 kaupunkia

• Verkostot apuna/tukena ja tiedonlähteenä jo hakuvaiheessa: Ruokavirasta, BusinessFinland

• Kokonaisbudjetti noin 3 me, josta 80 % EU-rahoitusta eli 2,4 me

• Oma rahoitusosuus 20 % eli 600 te

• Hakemusvaiheessa hankkeen budjetti kuvataan tarkasti, samoin rahoitus. 

Hakemusportaaliin tehdään talousselvitys hakijasta kahdelta viime tilikaudelta.

• Kiinan muuttunut lainsäädäntö aiheutti vaatimuksen Ruokatieto Yhdistyksen 

rekisteröitymiselle Kiinaan – hidastanut ja vaikeuttanut projektin aloittamista. 
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Ruokatieto Yhdistys ry

Ruokatieto Yhdistys ry edistää suomalaisen ruokaketjun menestystä ja

suomalaista ruokakuluttuuria tekemällä tunnetuksi osaamista ja työtä pellolta pöytään. 

Ytimessä on suomalaisen ruoan alkuperämerkki Hyvää Suomesta

360 jäsentä ja merkinhaltijaa edustaen ruokaketjun toimijat kattavasti. 

Strategiassa ”Rakkaudesta oman maan ruokaan”, kolme pääkohtaa

• Hyvää Suomesta-merkkijärjestelmä 

• Ruokakasvatus

• Ruokamaakuvan edistäminen: EU-menekinedistäminen
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Mikä on hakemusprosessin edellytys Ruokatiedossa? 

Palvelemme jäsenyhteisöjä!

Ruokatieto on todettu hakukelpoiseksi (eligible) 2016 haun yhdeydessä. 

Hakevan organisaation (PO) on oltava kyllin edustava ja lisäksi taloudellisesti varmalla pohjalla 

Yhteistyö

- osaaminen käyttöön laajasti verkostossa – koko Suomen elintarvikesektori hyötyy 

- hakijaorganisaatio, yritykset, viranomaiset, muu verkosto = ekosysteemi

Avoimuus

- lähtökohta toiminnalle

Sitoutuminen

- osaaminen käyttöön laajasti

- vientiosaaminen, markkinatuntemus, kampanjaosaaminen

- työmäärä, riittävä resurssointi
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www.ruokatieto.fi

Kiitos.

Anni-Mari gsm. 0505118909



EU-menekinedistämishankkeen 
rahoituksesta ja hallinnosta

• Kansallinen viranomainen on Ruokavirasto (kyseessä son ”single” eli yhden maan hanke, jos ”multi”-hanke eli yhteinen 
useamman maan kanssa niin viranomainen on REA)

• Sopimus on Ruokaviraston ja Ruokatieto Yhdistyksen välinen  

• Ruokatieto vastaa hankkeesta taloudellisesti ja toiminnallisesti

• Projektin johto yhdistyksessä: ”Koordinointitehtäviä ei voida teettää alihankintana”.

• Hankkeen toteutus kilpailutus on mahdollista toteuttaa jo hakuvaiheessa kilpailutetulta  

• Rahoitus

• Rahoitussuunnitelma tärkeä, sillä EU-rahoitus maksetaan jälkikäteen maksatushakemuksen/raportin pohjalta, jolloin 
hanketta hakevan organisaation taloustilanteen tulee olla kyllin vahva

• Ennakkomaksu 20% tarjoaa hankkeen hallinnoille käteisvaroja (vaatii pankkitakauksen samalle summalle),
haettava kk päästä hankkeen aloituksesta 

• Hanke raportoidaan kerran vuodessa, rahoituspäätös kolmen kkn kuluessa maksatushakemuksesta/raportista 

• Haaste on ensimmäisen toimintavuoden rahoittaminen, jossa ennakkomaksu auttaa 

• EU:n tekee arvioinnin (nyk. REA) hakemuksen laadusta. Arviointiraportissa ”Quality Meat” sai korkea arviointipisteet 
projektisuunnitelmasta 89/100 pistettä Suunnitelmassamme ei ollut korjattavaa. 
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