
KulTa -kuluttajakysely lähiruoan käytöstä

Lähiruoka on paikallisruokaa, joka edistää oman alueen taloutta, 
työllisyyttä ja ruokakulttuuria, on tuotettu ja jalostettu oman alueen
raaka-aineista ja joka markkinoidaan ja kulutetaan omalla alueella

(Hallituksen lähiruokaohjelma)



Kuluttajakysely tehtiin syys-lokakuussa 
2018 Varsinais-Suomessa 

sadonkorjuutapahtumien yhteydessä 

mm. Luostarimäen Syysmarkkinat 8.9., 
Saariston sadonkorjuujuhla 15.-16.9., 

September Open 8.9.



1. Taustatiedot

- Suurin osa vastaajista oli naisia (77 %) ja miehiä vajaa neljännes (23 %).
- Naiset tekevät edelleen valtaosan kotitalouksien ruokaan liittyvistä 

ostopäätöksistä. 
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2. Ikä

- Valtaosa vastaajista oli yli 50-vuotiaita (65 % vastaajista)
- Alle 40-vuotiaita oli reilu viidennes (21 % vastaajista)
- Suurin vastaajaryhmä oli 61-70 –vuotiaat (35 % vastaajista)
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4. Perhekunta
Vastaajien määrä: 127
- Reilu viidennes vastaajista oli 

lapsiperheitä
- Yli puolet vastaajista asui 

parisuhteessa
- Neljännes vastaajista kertoi asuvansa 

yksin
- Suurin osa yksin ja parisuhteessa 

asuvista oli yli 50-vuotiaita (77 %)
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5. Kuinka paljon ruoka herättää kiinnostustasi
esimerkiksi eri medioissa?

- 74 % vastaajista ruoka herättää kiinnostusta mediassa paljon tai erittäin 
paljon
- Ketkä seuraavat ruokaa mediassa? 
68 % alle 50-vuotiaista ja 76 % yli 50-vuotiaista ruoka kiinnostaa mediassa 
paljon tai erittäin paljon. 

Ruoka-aiheiset jutut, artikkelit ja kampanjat 
eri medioissa tavoittavat asiakkaita hyvin 

(74 %). Juttujen kirjoittaminen, sosiaalisen 
median hyödyntäminen ja mediayhteistyö 

ovat tärkeällä sijalla elintarvikealan 
yrityksen markkinoinnissa.



6. Ostatko lähellä tuotettua ruokaa?

- 98 % vastaajista ostaa lähellä tuotettua ruokaa
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7. Kuinka usein ostat lähellä tuotettua ruokaa?

- 90 % vastaajista ostaa lähellä tuotettua ruokaa joka viikko ja jopa 57 % 
vastaajista kertoo ostavansa lähellä tuotettua ruokaa vähintään pari kertaa 
viikossa

- Ruoan osuus kotitalouksien kulutusmenoista pienenee jatkuvasti. Tällä 
hetkellä osuus on noin 16 % kun se vuonna 1990 oli 23 %. 
https://findikaattori.fi/fi/23
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9. Minkä vuoksi ostat lähellä tuotettua ruokaa? 
(valitse enintään kaksi)

TOP 3 motiivia ostaa lähellä tuotettua ruokaa 
1) haluan tukea paikallista yrittäjää (74 %) 
2) haluan tietää, missä, miten ja kuka ruokani on tuottanut (49 %) 
3) lähellä tuotettu ruoka on tuoretta (38 %)
Vastaukset eivät eroa merkittävästi vastaajan iän tai perhekoon suhteen.
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10. Mistä ostat lähellä tuotettua ruokaa? 
(valitse enintään kolme)

Suosituin paikka lähellä tuotetun ruoan ostopaikaksi on 
- kauppa (83 % vastaajista), 
- tori (61 %) ja 
- suoraan yrittäjältä ostot (45 %)

84%

61%

20%

5%

26%

45%

1%

1%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kaupasta

Torilta

Reko -lähiruokarenkaiden kautta

Ravintolasta

Tapahtumista

Suoramyyntitiloilta/suoraan yrittäjältä

Lähiruoan verkkokaupoista

Ruokapiiristä

Muualta, mistä?



11. Mistä haluaisit lähellä tuotettua ruokaa ostaa
tulevaisuudessa? (valitse enintään kolme)

- Vastaajat haluavat ostaa lähellä tuotettua ruokaa myös jatkossa kaupasta 
(87 % vastaajista), torilta (51 % vastaajista) ja suoraan yrittäjältä (50 %)

- Kiinnostavaa on eri ostopaikkojen suosion kehitys vertailemalla tällä 
hetkellä tilannetta tulevaisuuden toivetilanteeseen (ks. seuraava dia).
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12. Mitä tuotteita haluaisit ostaa lähellä
tuotettuina? (valitse enintään kolme)

Vastaajat ovat kiinnostuneita ostamaan lähellä tuotettuja 
1) kasviksia (83 %), 
2) hedelmiä ja marjoja (55 %), 
3) kalaa ja kalajalosteita (48 %), 
4) lihaa ja lihajalosteita (43 %)

- Suosituimmat tuoteryhmät eivät eronneet vastaajan taustojen mukaan: ikä, 
perhekunta
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13. Haluaisitko itse osallistua ruoan
tuottamiseen? Esimerkiksi

- 59 % vastaajista on kiinnostunut 
osallistumaan tavalla tai toisella 
ruoan tuottamiseen. 

- Alle 50-vuotiaiden 
ryhmästä 75 % ja yli 50-
vuotiaiden ryhmästä 25 %.
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14. Miksi haluat osallistua itse ruoan tuotantoon?

- Tärkein syy osallistua itse ruoan tuotantoon oli luottamuksen lisääminen ruoan 
alkuperään ja turvallisuuteen liittyen (53 %). Lisäksi kolmasosa vastaajista kertoi 
haluavansa tietää ja oppia enemmän ruoan tuotannosta ja pitävänsä sen tuomasta 
yhteisöllisyydestä.

- Tieto lisää ruoan arvostusta ja arvostuksen lisääntyminen ruokaketjussa on ainoa tie 
ohjata kuluttajien ostopäätöksiä vastuullisempaan suuntaan ottaen huomioon 
vastuullisuuden eri pääteemat: sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen 
(Luonnonvarakeskus, Suomen maa- ja elintarviketalous 2016/2017)
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