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Täsmähyvinvointi ja yksilölliset valinnat



Ruokavaliot ja kulutustottumukset yksilöityvät

➢ Ei hallitsevaa ruokavaliosuuntausta vaan täsmähyvinvointia

➢ Yksilöllinen Free from–kulutus hyvinvoinnin tukena

→ Kuinka huolehditaan tarjonnan laadusta       

riskeeraamatta ruokailijaa?

➢ Valveutuneisuus ravinnosta

➢ Etsitään maukkaita ratkaisuja joustavasti

➢ Oma ja ympäristön hyvinvointi tärkeää

➢ Rohkeutta kokeilla ja saada vaihtelua

➢ Kasvisten määrää kasvatetaan

➢ Kiinnostusta uusiin proteiinin lähteisiin
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Ruokavalion tarkkailu 
Mitä sinä erityisesti tarkkailet omissa ruokavalinnoissasi? 

Voit valita kaikki sopivat N=516

%

Tutkimus hyvinvointituotteista 2018

Mitä tarkkailee ruokavaliossaan



87

62

61

60

57

48

30

24

24

16

14

9

4

0 20 40 60 80 100

 Hyvä maku

 Tuoreus

 Kotimaisuus

 Edullinen hinta

 Terveellisyys

 Puhtaus

 Lisäaineettomuus

 Luonnonmukaisuus

 Prosessoimattomuus

 Sopivuus erityisruokavalioon

 Pakkausratkaisu

 Valmistaja

 Tuotemerkki,brändi

Tärkeät tekijät ruokavalinnoissa
Mikä sinulle on tärkeää ruokavalinnoissasi? Voit valita useita.

N=516
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Tutkimus hyvinvointituotteista 2018



Lihan käyttö ruokavaliossa
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Vastaajan ruokavalio
Suositko jonkin tyyppistä kasvisruokavaliota? 

Mikä seuraavista sopii sinuun? Voit valita useita.

%

N=1030

Lihan käyttö ruokavaliossa

Hyönteisruokatutkimus 2018
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Lihan syönti ja sen vähentäminen
Oletko viime aikoina harkinnut vähentäväsi tai jo vähentänyt seuraavien lihojen syöntiä?

N=1009

Kysytty sekasyöjiltä ja fleksaajilta

Hyönteisruokatutkimus 2018

Lihan syönti ja sen vähentäminen
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Syyt lihan tai kalan syönnin vähentämiselle (1/ 2)
Mistä syistä olet harkinnut vähentäväsi lihan tai kalan syöntiä 

tai olet jo vähentänyt sitä? 

%

2017 N=305

2012 N=199
Lihansyönti kuormittaa ympäristöä 

enemmän kun kasvissyönti

Kasvisruoka on terveellisempää 

kuin liharuoka

Haluan vaihtelua aterioihini

Olen löytänyt hyviä kasvisruokia

Tuotantoeläimiä ei kohdella hyvin

En pidä lihasta niin paljon

Kasvisruoka on edullisempaa kuin 

liharuoka

Joku muu taloudessani on halunnut 

vähentää lihansyöntiä

Terveydentilani pakottaa minut 

vähentämään lihan syöntiä

Vastuuta itsestä ja 
ympäristöstä 

sekä vaihtelua
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Kasvisruokatutkimus 2017



Kasvisruoka
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Kasvisruoan valitseminen lounasravintolassa
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N=69020 % valitsee yhtä usein tai useammin kasvisvaihtoehdon

15 %

Kasvisruoan valitseminen lounasravintolassa

Kasvisruokatutkimus 2017



13 %

12 %

Soijarouheet ja tofu olivat loppukeväästä 2017 käytetyimmät

lihankorvikkeet/ kasviproteiinin lähteet.

Kiinnostus uusia lihankorvikkeita kohtaan oli tuolloin jo suurta.

Hevi-käyttäjät (16 %):
+ Hyvä maku
+ Hyvä proteiinin lähde

Light-käyttäjät (21 %):
+ Kokeilun halusta ja vaihtelun vuoksi
+ Vähentääkseen lihan käyttöä

Ei-käyttäjät (64 %):
- Ei ole tarvetta tai kiinnostusta

Uudet lihan korvikkeet

Kasvisruokatutkimus 2017



Hyönteiset
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Ajatukset hyönteisten käyttämisestä ruoassa
Minkälaisia ajatuksia hyönteisten käyttäminen ruokana tai elintarvikkeiden 

raaka-aineena herättää sinussa?

N=1030

37 % suhtautuu 

positiivisesti

32 % suhtautuu 

negatiivisesti

Ajatukset hyönteisten käyttämisestä ruoassa

%

Hyönteisruokatutkimus 2018

+ Hyvä proteiinin lähde
+ Ekologisuus
+ Uutuusarvo

- Ällöttää
- Epätietoisuus



Hyönteiset

➢ Suomi on Euroopan hyönteisruokamyönteisin maa: tutkimusten 
mukaan 70 prosenttia suomalaisista on valmiita kokeilemaan 
hyönteisiä ruuaksi

➢ Vaihtoehto, jossa yhdistyvät ekologisuus ja ravintoarvot. 
Proteiininlähteistä kasviproteiini on edelleen kestävin valinta, mutta 
hyönteiset tulevat nyt mukaan hyvänä vaihtoehtona. Esim. sirkat 
sisältävät 19,5 % proteiinia, 5,7 % rasvaa, 6 % kuitua sekä kaikkia 9 
välttämätöntä aminohappoa ja suuria pitoisuuksia B12 –vitamiinia, 
terveellisiä rasvahappoja sekä kivennäis- ja hivenaineita

➢ (Kuivatut sirkat sisältävät energiaa 350-570 kcal, proteiinia 55-71 %, 
rasvaa 10-24 %)

➢ Hyönteiset tuovat uusia mahdollisuuksia sekä niiden kasvattajille että 
niitä sisältävien elintarvikkeiden jalostajille, niin suurille yrityksille 
kuin esim. maaseudun alkutuottajille ja pienille yrityksille

➢ Markkinoilla mm. sirkkaleipää, -näkkäriä, - pastaa-, granolaa ja –
suklaata, kasvis-kotisirkkapihvejä sekä sirkkamakkaraa ja nakkeja

Lähde mm. Kehittyvä Elintarvike 1/2018)



Hyvinvointituotteet



Hyvinvointituotteet kaupassa

➢ Erikoistuotteet voimakkaassa nousussa

➢ Täsmähyvinvointi: Jopa 16 % suomalaisista suosii tiettyä ruokavaliota 
voidakseen paremmin

➢ Kasviruokavaliota noudattaa jo noin 4 % kuluttajista

➢ Erityisruokavaliotuotteet edelleen nousussa (mm. gluteenittomat)

S-ryhmä:

➢ 59 % suomalaisista räätälöi juuri itsellensä sopivan ruokavalion esim. 
yhdistelemällä osia erilaisista ruokavalioista ja suosituksista 

➢ Runsasproteiinisten tuotteiden myynti on noussut 14 %

➢ Kasvisproteiinituotteiden myynti nelinkertaistunut, kasvispyöryköiden 
myynti kolminkertaistunut ja kasvispihvien myynti kasvanut 40 %

➢ Kasvipohjaiset juustot ovat kasvaneet 70 %, kasvipohjaiset maitokaapin 
juomat 30 % ja ruoanvalmistustuotteet 70 %

Lähde: Katariina Roininen, SOK Vähittäiskaupan ketjuohjaus 2017



Hyvinvointituotteet kaupassa
K-ryhmä:

➢ 57 % aikoo lisätä kasvisten ja vihannesten käyttöä

➢ Vatsan ja sydämen hyvinvoinnin lisäksi entistä kiinnostuneempia suoliston 
ja aivojen hyvinvoinnin edistämisestä

➢ 16 % suomalaisista suosii tiettyä ruokavaliota voidakseen paremmin 

➢ Ostoskorista löytyy yhä enemmän seuraavia tuotteita: marjat, siemenet ja 
pähkinät; kasvispakasteet; nyhtökaura ja kauratuotteet; hunaja; 
kotimainen superfood; härkäpapu ja inkivääri, avokado ja bataatti, tuore 
kala, välipalakeksit ja –patukat sekä luomutuotteet ja gluteenittomat 
tuotteet

➢ Kasvisproteiinipohjaisten tuotteiden myynti on kasvanut keskimäärin noin 
25 %

➢ Vuoden 2018 päätrendejä kokonaisvaltainen hyvinvointi, satokausiajattelun 
nousu, ruokaisammat välipalat ja naposteltavat hyönteistuotteet

➢ Proteiinivanukkaat raivanneet tilaa rahkalta ja raejuustolta

Lähde: Heta Rautpalo, Ruokakesko Oy, tuotetutkimus 2017 

Kehittyvä Elintarvike 1/2018)



Hyvinvointituotteet kaupassa

Lidl:

➢ Suurimmat ruokatrendit polarisoituminen ja hyvinvointi

➢ Erityisruokavaliot vahvistuvat, terveelliset välipalat ja kasvipohjaiset 

maidonkorvikkeet kasvattavat suosiotaan

➢ Ruokaisat ja terveelliset välipalat

➢ Kasvispäivien pitäminen eli fleksaaminen (lihaa syödään kuitenkin edelleen 

paljon)

➢ Lidl uskoo että kasviruoan käyttö kasvaa edelleen reippaasti

➢ Vuoden 2017 hittituote kaurajuoma ja muut kasvimaidot

➢ Proteiinivanukkaat todella kysyttyjä

➢ Gluteenittomat tuotteet ja vegaanituotteet kasvattavat jatkuvasti 

suosiotaan

➢ Suomesta saattaa tulla edelläkävijä hyönteisruuissa ja kauratuotteissa

Lähde: Lidlin osto-osaston johtaja Thomas Heinrichs,  

Kehittyvä Elintarvike 1/2018)

Tavallisiin vanukkaisiin verrattuna 
proteiinivanukkaissa on lähes 
kolme kertaa vähemmän sokeria 
ja kolme kertaa enemmän 
proteiinia



Luomu 

➢ Luomun kasvuvauhti on kiihtynyt. Säännöllisesti luomua käyttävien aikuisten 
määrä on 150 000 suurempi kuin kaksi vuotta sitten ja 400 000 suurempi kuin 
vuonna 2010. Yli puolet suomalaisista käyttää luomua säännöllisesti, 
muutamasta kerrasta viikossa kertaan kuukaudessa. Niin ikään yli puolet 
luomua säännöllisesti käyttävistä on aktiivikäyttäjiä, jotka syövät 
luomutuotteita ainakin viikoittain. 

➢ Aktiivikäyttäjistä 70 % on lisännyt luomutuotteiden käyttöä ja 80 % arvioi 
myöslisäävänsä sitä jatkossa. Muista säännöllisistä käyttäjistä käyttöä on 
lisännyt 40 % ja 70 % aikoo lisätä sitä jatkossa. Vain 10 % suomalaisesta 
aikuisväestöstä ei ole tutustunut luomuun lainkaan, kun osuus oli 14 % vuonna 
2015 toteutetussa kyselyssä.  

➢ Luomun käyttö on laajentunut entistä tasaisemmin eri väestöryhmiin, 
pääkaupunkiseudulta suuriin kaupunkeihin, eri tuloluokkiin ja muidenkin kuin 
korkeakoulutettujen keskuuteen. Miesten osuus on kasvanut, mutta 
aktiivisimpia luomun käyttäjiä ovat edelleen 30 -49 vuotiaat naiset ja 
lapsiperheet

Lähde: Pro luomu



Luomu
➢ Luomun koetaan eroavan tavanomaisesta eniten torjunta-aineettomuudella, 

luonnonmukaisuudella, ei-teollisilla lannoitteilla ja eläinten elinolosuhteilla. 
Aiempaa harvemmin mainitaan kallis hinta. 

➢ Puhtaus ja torjunta-aineettomuus sekä hyvä maku ja terveellisyys korostuvat 
luomun tärkeimpinä ostoperusteina. Terveellisyyden ja eläinten hyvinvoinnin 
merkitys on kasvanut ja luomun aktiivikäyttäjille myös puhtauden ja laadun 
merkitys. 

➢ Kananmunia, vihanneksia ja juureksia sekä maitoa ja maitotaloustuotteita 
ostetaan yleisimmin luomuna. Niitä, liha-ja lihavalmisteita sekä hedelmiä 
halutaan useimmin ostaa jatkossa. Valikoimien koetaan laajentuneen. Lisää 
toivotaan varsinkin liha-ja lihavalmistevalikoimia.  

➢ Lähes kaksi kolmesta voisi ostaa enemmän luomuelintarvikkeita, jos niiden 
hinta olisi halvempi. Hinnan merkitys on kuitenkin pienempi kuin kaksi vuotta 
sitten. Haluttaisiin myös varmistua luomutuottajien saaman hinnan 
oikeudenmukaisuudesta. 

➢ Tarvitaan lisää tietoa, sillä aiempaa useampi haluaa vakuuttua luomun 
erilaisuudesta, varsinkin harvakseltaan mutta silti säännöllisesti luomua 
käyttävät. Luomun aktiivikäyttäjät painottavat valikoimien laajentamista sekä 
tietoa tarjolla olevista luomutuotteista

Lähde: Pro Luomu



Villiruoka

➢ Suomalaisen ruokakulttuurin edistäjän, ELO-säätiön, teettämän 

tutkimuksen mukaan suomalaiset haluaisivat lisätä marjojen, sienien, 

riistan, poron, villikalan sekä villivihannesten ja -yrttien käyttöä. 

➢ Villiruokaa suosittelevat niin kokit, ravintokolmiot kuin 

ympäristöjärjestötkin. Luonto parantaa tutkitusti sekä henkistä että 

fyysistä terveyttä. 

Lähde: ELO-säätiö (myös kuvat)



Kansainväliset trendit



Kansainvälinen kehitys

➢ Euroopassa ja erityisesti Isossa-Britanniassa hyvinvointituotteet ovat 
merkittävässä kasvussa 

➢ Kolme tärkeintä trendiä tällä hetkellä ovat terveellisyys, 
helppokäyttöisyys ja premium

➢ Terveellisyystrendiin kuuluvat mm. Free From -, ”Clean Eating” -, 
Fitness-, runsasproteiiniset ja alemman sokeripitoisuuden tuotteet. 

➢ Isossa-Britanniassa hyvinvointituotteiden kärjessä ovat gluteenittomat 
tuotteet. Jopa 31 % kuluttajista suosii gluteenittomia tuotteita yleisen 
hyvinvoinnin takia, life-style –syistä 27 % ja vain 14 % intoleranssin takia

➢ Fleksaaminen suosittua

➢ Myös maitotuotteet halutaan kasvisversioina. Lukuisia vaihtoehtoja 
maito- ja lihahyllyihin: lihan korvikkeet soijasta, pavuista, quornista, 
maitotuotteita vastaavia tuotteita kaurasta, manteleista, kookoksesta. 

➢ Syitä kasviruoan suosioon: Hyvinvointi, ympäristötekijät sekä eläinten 
hyvinvointi tai uskonnolliset tekijät

➢ Hyönteistuotteille kiinnostusta hyönteiset sallivissa maissa (Iso-Britannia, 
Itävalta, Hollanti, Tanska, Belgia)



Vegetaristit ja vegaanit Euroopassa

UK

3%    

< 1 %



28

Brittikuluttaja on 

keskimäärin kaksi vuotta 

trendeissä edellä 

Manner- Eurooppaa!



Millainen on brittikuluttaja?

➢ Kokeilunhaluinen

➢ Pitää vahvoista mauista

➢ Pitää kansainvälisestä keittiöstä

➢ Kokeileva kotikokki, joka tekee mielellään 

alusta alkaen itse

➢ Syö mielellään on-the-go

➢ Valmis maksamaan extraa hyvinvointia 

tukevista ruokatrendeistä kuten Fair Trade,         

Free from ja vegaaniruoka



Tällä hetkellä kuumaa

Free from –markkina jatkaa 

kasvuaan elämäntyylikuluttajien vuoksi

➢ Gluteenittomat tuotteet 

➢ Maidoton, laktoositon

➢ Vegaaniruoka, kasviproteiinit 

→ valikoima kasvaa
→ intolerantit, keliaakikot, allergikot riemuissaan, 
mutta myös huolissaan
→ hintoihin turhia korotuksia
→ pähkinöistä ongelmia

Nosteessa

Free from –markkinan 

uudet tulijat????

➢ FODMAP

➢ Viljaton ruokavalio 
(Paleo innoittaa, vastalause hintaville ja 

prosessoiduille gluteenittomille tuotteille

➢ Terveellisyys on odotusarvo 

➢ Korkeat maku ja laatu –vaatimukset

➢ Lihan vähentäminen (28 % vähentänyt)

➢ Eettinen syöminen kasvaa



Free from -markkinan lisäksi:
✓ Violetti väri
✓ Ginit (+tonicit)
✓ Nyyttärit
✓ Yksin ulkona syöminen on ok!
✓ Kurkuma
✓ Kansainvälinen katuruoka



Terveiset Kölnin ISM-messuilta: millaisia herkkuja näemme 2018? 

➢ Terveellistä herkuttelua (tuotteissa marjaa, pähkinää, siemeniä)

➢ Kansainväliset makumaailmat näkyvät naposteltavissa

➢ Violetti trendikästä myös napostelussa

➢ Free from-, low in-, proteiini-, vegaani- ja raakatuotteita

➢ Kasvipohjaisuutta naposteluun 

(vihannekset ja hedelmät makuina ja raaka-aineina)

➢ Terveellisyyttä meren suoloilla ja kasveilla

➢ Makuja yhdistellään rohkeasti yli tuoteryhmien

➢ Toffeen, kahvin ja teen maut herkuttelussa 

➢ Chili ja savuisuus suosittua napostelussa

➢ Ylellisiä aromeja naposteluun (tryffeli, alkoholijuomat)

➢ Popcorn muuntuu moneksi maustamalla

➢ Pakkauksissa lelumaisuutta, luksusta ja ekologisuutta



Japani, Kiina, Etelä-Korea ja muut Aasian maat

➢ Mustikkaan perustuvat elintarvikkeet tai 

ravintolisät ovat suosittuja

(silmien hyvinvointi, näkö)

➢ Funktionaaliset tuotteet (probiootit ym)

➢ Erilaiset ”voimajuomat”

➢ Syötäviä kauneustuotteet (mm. ihon ja hiusten 

hyvinvointi)

➢ Balance Power – tuotteet

➢ Globaalisti on markkinoilla erilaisia superfoodeja 

kaurasta, kvinoasta, spirulinasta, chiasta jne



Suunnitteilla uusi hanke: 

SUPERHYVÄ – UUSILLA AVAUKSILLA 

MENESTYKSEEN + muita välineitä 

kehittämiseen



ERIKOISTUMALLA MENESTYKSEEN - LISÄARVOTUOTTEET

➢ Kasvispohjaiset tuotteet, funktionaaliset tuotteet, luomutuotteet,  
erityisruokavaliotuotteet, villiruoka, ravintolisät, tavanomaiset 
terveelliset elintarvikkeet, joissa lisäarvotekijä (terveysväittämä)

➢ Terveyteen vaikuttavat komponentit, esim. vitamiinit, kivennäis- ja 
hivenaineet, bioaktiiviset yhdisteet (mm. antosyaanit, flavonoidit), 
proteiinit, kuidut

➢ Minkä erityistarpeen – tiedostetun tai tiedostamattoman –
uutuustuote voi täyttää? Lähtökohtana kuluttajan tarve – tuloksena 
uusi ratkaisu kuluttajan erilaisiin ruokailutilanteisiin

SUUNNITTEILLA UUSI HANKE:

Foodwest Oy
SUPERHYVÄ – Uusilla avauksilla menestykseen 1.7.2018-31.12.2020

ELY-KESKUSTEN KEHITTÄMISPALVELUT: https://www.ely-
keskus.fi/web/ely/yritysten-kehittamispalvelut#.WsXh55e-mUk

YRITYSRYHMÄHANKKEET

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/yritysten-kehittamispalvelut#.WsXh55e-mUk


SUPERHYVÄ – Uusilla avauksilla menestykseen 1.7.2018-31.12.2020

Tavoitteena on kehittää sellaisia ratkaisuja, jotka tähtäävät kasvaviin 

kulutustrendeihin ja tutkituille kohdemarkkinoille niin Suomessa kuin 

potentiaalisissa vientimaissa edesauttamaan erityisesti pk-yritysten 

kilpailukykyä kasvua ja kannattavuutta.

Kaikille avoimet tilaisuudet sekä pilottiyrityksille yrityskohtaiset työt

Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä!



Eeva-Liisa Häkli

Kehityspäällikkö

Puh. 040 8255056

eeva-liisa.hakli@foodwest.fi


