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HANKKEEN RAHOITUS JA TOIMINTATAPA

• Rahoitus Manner-Suomen maaseutuohjelma 2014-2020

• Toteuttaja Foodwest Oy (päävastuu) sekä 

yhteistyökumppanit

• Tiedotustyyppinen hanke, kaikki tilaisuudet ja materiaalit 

avoimia kaikille toimijoille

• Tilaisuudet maksuttomia tai omakustannushintaisia



HANKKEEN TAUSTAA

• Erityisruokavaliot: laktoosi-intoleranssista, keliakiasta ja 
allergioista johtuvat ruokavaliot

• Gluteenisensitiivisyys

• Keliakiasta kärsii Suomessa noin 2 % väestöstä. Lisäksi 17 % 
väestöstä kärsii laktoosi-intoleranssista, erilaisista ruoka-
allergioista 2-4 % aikuisista ja 5-10 % lapsista

• Toimijoiden kiinnostusta aiheeseen selvitettiin Foodwestin, 
Allergia- ja astmaliiton sekä Keliakialiiton yhteisessä 
tilaisuudessa 24.11.2015 



Anuga 2015: Free from &

Clean label



Gluten free



KOHDERYHMÄ

• Yritykset

• Alkutuotannon edustajat 

• Kauppa ja suurkeittiösektori

• Alan liitot ja yhdistykset

• Kuluttajat

• Kehitys- ja tutkimusorganisaatiot 

• Alan liitot ja yhdistykset



HANKKEEN TOTEUTUS JA SISÄLTÖ

• 10 erilaista tilaisuutta kahden vuoden aikana: seminaareja, tietoiskuja, 

työpajoja, minimessut, messuosallistumisia, opintomatkoja

• Tiedotus sähköpostitse, uutiskirjeen avulla ja nettisivuilla



TOIMINTAKALENTERI VUOSI 2016

3.2.2016 Starttitilaisuus, Tampere

Hankkeen sisällön esittely

Erityisruokavaliotuotteet kaupassa ja kansainvälisesti

30.3.2016 Gluteenittoman leivonnan tuotekehitys ja raaka-aineet, Seinäjoki

Tuotekehityksen suunnittelu ja reseptiikka

Raaka-ainetoimittajat esittäytyvät, raaka-aineita, tuotteita ja demoleivontoja

Huhti- tai toukokuu 2016: Erityisruokavaliotuotteet ja tuoteturvallisuus 1

Erityisruokavaliotuotteiden ja niiden valmistuksen turvallisuuden varmistaminen

Omavalvonta

Laatujärjestelmät, erityisesti ISO FSSC 22 000



9.-10.6.2016 Free from –messut Amsterdamissa

Food from Finland –vientiohjelmalla osasto messuilla

Mahdollinen tutustumismatka messuille ja free from –markkinoihin Amsterdamissa

Syksy 2016: Erityisruokavalioita noudattavat kuluttajat – kvalitatiivinen 
kuluttajatutkimus

Hankkeessa toteutetaan  kuluttajatutkimus nettipohjaisella kvalitatiivisella 
tutkimustyökalulla, jossa tutkimukseen rekrytoidut kuluttajat käyvät keskusteluja ja 
tekevät erilaisia tehtäviä annetuista aiheista suljetulla verkkoalustalla. Tutkimukseen 
rekrytoidaan keliaakikkoja ja muita erityisruokavaliota noudattavia, joiden toiveita ja 
arkipäivän haasteita ruokailuun liittyen voidaan havainnoida todellisen toiminnan kautta. 
Tulokset julkaistaan tammikuussa 2017 ja ne ovat kaikille avoimia. 

Syys- tai lokakuu 2016: Minimessut, Tampere tai Helsinki

Yhteistyössä raaka-aine- ja laite- ja pakkaustoimittajien kanssa

Esillä raaka-aineratkaisuja kaikille toimialoille sekä tietoiskuja



Loka- tai marraskuu 2016: Erityisvaliotuotteet eri jakelukanavissa

Tilaisuudessa valotetaan erityisruokavaliotteiden markkinoita mm. vähittäiskaupan, 
suurkeittiöiden, suoramyynnin, verkkokaupan ja muiden myynti- ja 
markkinointikanavien näkökulmasta

Marras- tai joulukuu 2016: Mat för livet –messut Tukholmassa / ei vahvistettu

Food from Finland –vientiohjelmalla osasto messuilla / ei vahvistettu

Mahdollinen tutustumismatka messuille

Keliakialiitto järjestää Gluteeniton elämä -messut 25.-
26.11.2016 Tampere -talossa



TOIMINTAKALENTERI VUONNA 2017
Tammikuu 2017: Erityisruokavalioita noudattavat kohderyhmänä. Markkinat ja markkinointi

Erityisruokavalioihin liittyvät kuluttajatottumukset. Asiakasymmärrys. Kvalitatiivisen 

kuluttajatutkimuksen tulosten julkistaminen

Markkinat ja trendit Suomessa ja mahdollisissa vientimaissa. 

Erityisruokavaliotuotteiden brändäys ja markkinointi

Kevät 2017: Opintomatka Iso-Britanniaan / ei vahvistettu

Syyskuu 2017 Erityisruokavaliot, uusin elintarviketieteellinen ja lääketieteellinen tutkimus

Uusinta tutkimustietoa sekä sen soveltamista tuotekehitykseen 

Lokakuu 2017 Erityisruokavaliotuotteet ja tuoteturvallisuus 2

Näytteenotto ja analytiikka

Osan 1 aiheista syventävää tietoa


