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Megatrendit

Globalisaatio – Geotalous

o Kaupungistuminen

o Tuotantoketjun läpinäkyvyys

o Lokalisaatio – hyperlokalisaatio 

Ympäristön kestävyyskriisi

o Ekologinen ja sosiaalinen vastuullisuus

o Omistajuus - resurssitehokkuus

Digitalisaatio

o Tiedonvälityksen muutos

o Heimoutuminen

o Uudet markkinointiväylät



Miksi ostat lähiruokaa?

1.  Reiluus; tuotto ja tuki tuottajalle.

2. Tuoreus.

3. Laatu.

4. Lyhyt ketju, ei turhia välikäsiä.

5. Tieto alkuperästä ja tuotantotavoista

6. Kohtaaminen tuottajan kanssa, sosiaalisuus.

7. Maku.

8. Hankinnan helppous, nopeus.

9. Kotimaisuus,  luotettavuus, sopiva hinta/laatusuhde, 

ainutlaatuiset tuotteet, puhtaus, turvallisuus.



Kuinka suuri osa lähiruoan suosiosta 

perustuu itse tuotteeseen, 

kuinka paljon muihin tekijöihin? 

Lyhyet läheiset ketjut - lähiruoka ja sosiaalinen pääoma –hankkeen aineisto perustuu 

Luonnonvarakeskuksen toteuttamiin hankkeeseen osallistuneiden lähiruokayritysten ja 

heidän asiakkaittensa verkkokeskusteluihin, jotka toteutettiin 25.-31.5.2015 sekä 1.-

21.2.2016 sekä lähiruokayrittäjien ja verkostojen haastatteluihin.



Yrityksen

TUOTANNONTEKIJÄT

Lähiruokayrityksen kilpailuetu ja 

menestys rakentuu sosiaalisten 

pääomatekijöiden varaan:

1) vuorovaikutukseen 

2) yhteisöllisyyteen

3) luottamukseen

asiakkaiden ja 

yhteistyökumppanien kanssa.



#vuorovaikutus

Henkilökohtainen kontakti on asiakkaalle 

tärkeä! 
Sosiaalinen media

Facebook on helppo  ja nopea tapa tavoittaa asiakkaat.

Sosiaalisen median avulla syntyvät asiakkaiden verkostot, joissa 

asiakkaat keskustelevat keskenään ja joissa vaihdellaan mielipiteitä, 

vinkkejä jne. 

Verkkosivuilta etsitään tietoa, 

missä yritys, mitkä ovat esim.

aukioloajat. 

Siellä aistitaan tunnelmaa.



Mitä asioita tulisi viestiä 

sähköisten kanavien kautta?

o Asiapitoista tietoa

o tuotteista, hinnasta, aukioloajoista ja ajopäivistä

o Käyttöohjeita, neuvoja

o Tiedotuksia sekä tietoa tapahtumista

o Vastauksia esitettyihin kysymyksiin, palautetta 

o Ei rönsyilevää keskustelua. 

• Muut asiat ostotapahtuman yhteydessä paikan päällä 

(kasvotusten)



Kuvat hyvä keino kertoa tuotantotavoista 

ja –periaatteista

Mieti, mikä on asiakaslupauksesi, 

ja anna kuvasi ilmentää sitä.

Aitoja, ei liian laskelmoidun näköisiä kuvia. 

Huumori on hyvä mauste,

mikäli se on osa yrityksen imagoa.

- Jos myyt lähiruokaa, kuvaa lähiruokaa 

Hengeltään positiivisia.

Selkeys -tuo hyvät raaka-aineet selkeästi esiin.
Monille on tärkeää, että eläimistä pidetään hyvää huolta.



#yhteisöllisyys

Asiakassuhteet ja -kontaktit ovat 

asiakkaille uniikkeja 

Asiakkaat kaipaavat suoraa kontaktia yrittäjään kysyäkseen ja 

varmistuakseen ruokaketjuun liittyvistä tekijöistä, kuten eläinten kohtelusta. 

Yhtä tärkeää on kuulumisten vaihtaminen ja kohtaaminen kasvokkain.

Monet asiakkaat arvostavat kuulumista yhteisöön ja pienten yritysten 

onkin helpompi luoda suoria kontakteja - nämä ovat voimavaroja ja 

kilpailuvaltteja. 

Yrittäjien välinen vertaistuki on tärkeää - kaikki yhteisöllisyys auttaa 

jaksamaan.



#Luottamus on uusi valuutta

Luottamus rakentuu jaetuista arvoista, 
koetusta hyödystä ja vuorovaikutuksesta. 

Asiakkaan luottamus syntyy kokemuksista, 
yritystoiminnan läpinäkyvyydestä, ja uskosta 
ettei yrityksellä ole halua menettää luottamusta.

Henkilökohtaiset kontaktit lisäävät luottamusta, 
arvostusta sekä osto- ja maksuhalukkuutta.

Luottamus on välittämistä ja tekoja. 
• Osoita asiakkaan olevan sinulle tärkeä.
• Kysy ja kuuntele!

Tekevälle sattuu! 



Mitä lähiruoka-asiakuus

antaa asiakkaille?
Tietoa: Tuottajalta voi kysyä mieltä 

askarruttavista asioista.

Mielenrauhaa: Luottamus toimijaan, 

toimintaan ja tuotteisiin.

Hyvää mieltä: Tuki tuottajalle. 

Ajan säästöä: Tilaukset/ostot netistä.

Hyvää oloa: Sosiaalisia kontakteja  ja mukavia 

keskusteluja saman henkisten ihmisten kanssa.

Elämyksiä: Pieni lainapala maaseutuelämää.

Lähde: Lyhyet läheiset ketjut –lähiruoka ja sosiaalinen pääoma (LähiSos) -hanke



Ruokatrendit 2017 
# Fazer

Fleksaus

Alkuperä

Terveelliset välipalat

Perinteet 

Syödään yhdessä!

#K-ruokailmiöt 2017

Tiedostava kuluttaminen

ruokahävikki, vastuullisuus, lähiruoka

Nopeasti valmista

arkena helposti ja nopeasti

Hyvinvoiva arki

fleksaus, vähemmän lihaa, enemmän kasviksia

Ruokahifistely

tarjota ruokaa, jolla on tarina

Ruokaseikkailu

kokata yhdessä

K:n ruokailmiöt 2017 -tutkimuksen data on kerätty Keskon Plussa-kannasta lokakuussa 2016  kyselyyn vastasi 1 111 suomalaista. Tutkimuksen  on 
toteuttanut Frankly Partners



Tutustu yrittäjien ja

asiakkaiden tarinoihin

www.lähiruokakoukuttaa.fi

Lähde: Lyhyet läheiset ketjut –lähiruoka ja sosiaalinen pääoma (LähiSos) -hanke



”Me kaupunkilaiset haluamme tietää, missä ruokamme kasvaa ja kuka sen kasvattaa.”

Lähde: Ruokaosuuskunnan Kaupunkilaisten Oman pellon kotisivu: www.ruokaosuuskunta.fi

1. Kuluttajat perustavat itse 

kumppanuusmaatilan ja osuuskunnan



2. Lähiruokayrittäjä organisoi 

kumppanuusviljelmän 

Hän myy ja /tai vuokraa osuuksia kuluttajille.



3. Lähiruokayrittäjät organisoivat yhteistyössä 

kumppanuusviljelmän. 

Vähintään kahden yrittäjän resurssit ja erikoisosaamisen avulla 

tuotetaan suuremmalle joukolle tuotteita.

www.ranchising.fi

http://www.ranchising.fi/


Joukkorahoitus
Joukkorahoituslaki on tullut voimaan 1.9.2016.

1. Joukkosponsorointi 

2. Joukkosijoittaminen

http://www.finanssivalvonta.fi
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