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Ukraina konfliktin vaikutus kauppaan Etelä-
Afrikassa

• Tuonti Ukrainasta ja Venäjältä Etelä-Afrikkaan on vain noin 1% maan 
kokonaistuonnista

• Maataloushyödykkeiden tuonti Venäjältä pääosin vehnää ja lannoitteita

• Tuonti Ukrainasta 2.9 mrd $, 48% vehnää, 31% maissia, loput auringonkukkaöljyä, 
ohraa ja soijapapua

• Etelä-Afrikka vie lähinnä hedelmiä molempiin maihin (sitrushedelmät, päärynä ja 
omena) 

• Etelä-Afrikassa on valtava panimoteollisuus (ABinBev – SA Breweries)
- Mallasohraa mm. Ukrainasta
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Muu Afrikka

• Koko maanosan tuonti Venäjältä oli yhteensä 4 mrd $: 90% vehnää ja 6% auringonkukkaöljyä.

• Eniten tuotiin Egyptiin (noin 50%), Sudaniin, Nigeriaan, Tansaniaan, Algeriaan, Keniaan ja Etelä-
Afrikkaan

• Egypti yrittää korvata Venäjän ja Ukrainan tuontiaan esim. Romaniasta, Brasiliasta, Paraguaysta, 
USA:sta. Ongelma on se, että vaihtoehdot ovat korkealaatuisempaa vehnää ja siten kalliimpaa.

• Tansaniassa Ukrainan sodan aiheuttamat vaikutukset viljakauppaan (kaasun ohella) otsikoissa. 
Merkittävä osa Tansaniaan tulevasta vehnästä ja lannoitteista tulee Venäjältä ja Ukrainasta. 

• 2021 Keniaan Mombasan satamaan tuli noin 450 000 tonnia vehnää Ukrainasta ja 500 000 tonnia 
Venäjältä. Tämän vuoden puolella tuonti on lähes täysin tyrehtynyt. Vaihtoehtoisia vehnän tuojia 
etsitään mm. Australiasta ja Argentiinasta. Myös uusia toimittajia etsitään aktiivisesti. Suomesta on 
tuotu vähäisiä määriä kauraa Keniaan aiemmin. 

• Nigeria on yksi suurimmista durum-vehnän tuojista Venäjältä. Potentiaali Suomelle mahdollinen, 
mutta haasteena hinta ja logistiikka. Maitotuotteille ja maitojauheelle sekä kauralle voisi olla 
kysyntää.
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Mahdollisuuksia?

• Kaura

• Vehnä

• Rehu

• Maitotuotteet, maitojauhe

• Ohra

• Mallasohra
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Vientiluvat

• Eläinlääkintötodistus neuvoteltu Etelä-Afrikkaan:
• Maitotuotteet
• Kananmunatuotteet
• Kalastustuotteet
• Eläinvalkuainen
• Naudan nahat ja vuodat

• Sianliha: 
• Lisäkysymykset vastattavina Ruokavirastolla
• Askel 2. Etelä-Afrikan viranomaiset läpikäy vastaukset
• Askel 3. Auditointi Suomeen ja todistusneuvottelut
• Askel 4. Vienti voi alkaa 

• Siipikarja: Ei edistystä poliittisista syistä (kiista EU-tasolla)

• Peruna: Vaatii vientihankkeen aloittamisen

• Hunaja: Säteilytysvaatimus rajalla
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Kuvat: Eviran arkistot



Vinkkejä vientiin

• Maan asukasluku noin 60 miljoonaa, noin 1 miljoonaa potentiaalisia meille

• Private label: Woolworths, Pick’nPay ja Checkers valtavia. Minimivolyymit isoja.

• Eurooppalaiset brändit ovat aina luksustuotteita. Kaupat kuitenkin antavat mielellään
hyllytilaa – brändien perässä tulevat varakkaat asiakkaat ostavat perustuotteita samalla.

• Kaupat listaavat tuotteet provinssikohtaisesti (9 provinssia). 
- Keskittyminen kannattaa!

• Vain muutamia maahantuojia eurooppalaisille tuotteille

• Sertifikaatit
- FSSC22000
- EU organic label toimii
- Halal ja Kosher merkinnät hyödyllisiä

• Ostajat usein toivovat useamman tuotteen (SKU) samalta tarjoajalta
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Tärppejä tuotteista

Avaintuotteita  Alkoholijuomat: väkevät (viski, gin, vodka) , RTD ja olut

Marjat ja terveystuotteet

 Kasvisproteiinit

 Kaura ja kauravalmisteet + juomat

Makeiset

Maitotuotteet ja hera (herasta pula!)

 Sianliha (kunhan saadaan lupa!)
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Tärkeää huomioida:
• Henkilökohtainen suhde erittäin tärkeä. Pitää käydä paikan päällä.
• Paikallinen kontakti jonka kanssa pitkän tähtäimen sitoutuminen on tärkeää
• Etelä-Afrikassa ei hoppuilla
• Ostajat usein toivovat useamman tuotteen samalta toimittajalta
• Markkina on haastava, mutta pitkäjänteinen työ tuottaa tulosta!



Ruoka ja juomatrendejä Etelä-Afrikassa 2022

• Mocktailit ja Mixologia

• Super foods

• Meat-free meals

• ”Dinner for 1”

• Kätevät lounaat

• Alfresco - Ulkona syöminen

• Slow food – yhdessä syöminen ja perinteiset ruuat
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Katse tulevaan!

• Jatkoa ruokadiplomatiahankkeelle –
laajentaminen edustustoverkostoon

• Master Class How to Succeed in South 
Africa: https://youtu.be/z_EyGRlfn7s

• Osa 2: Food

• Suomi-viikot Etelä-Afrikassa TBC

10

Image: Sarianna Särkijärvi

Kuva: Sarianna Särkijärvi



• Sanomat.PRE@formin.fi

• https://finlandabroad.fi/southafrica

• www.facebook.com/FinnishEmbassyPretoria

• twitter.com/FinEmbPretoria

• Instagram.com/finlandinsouthafrica

• https://www.youtube.com/channel/UCcuXG6bSSRU1UYtaK5feW4Q

Kuva: Finnish Food Authority

“If you want to go fast, go alone. 
If you want to go far, go together.”

~ Afrikkalainen sananlasku ~


