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Foodwestin kuluttajatutkimus

Case-esimerkit

Mitä vastuullisuus tarkoittaa?

VASTUULLISUUS KULUTTAJANÄKÖKULMASTA ELINTARVIKKEISSA



MITÄ VASTUULLISUUS TARKOITTAA?



Vastuullinen yritys

- integroi sosiaaliset, ympäristölliset, eettiset, 

kuluttaja- ja ihmisoikeuskysymykset 
liiketoimintastrategiaansa ja toimintaansa ja 

noudattaa lakia.

Euroopan komissio (2011)

Yritysvastuu on yritysten 

vastuu vaikutuksistaan 

yhteiskuntaan 

–yritysten itsensä johtamaa 

toimintaa



Sosiaalinen vastuu

• Työterveys- ja turvallisuus

• Tuoteturvallisuus

• Tasa-arvo

• Syrjinnän ehkäisy

• Ihmisoikeudet

• Hankintaperiaatteet, sosiaaliset
auditoinnit

• Markkinointi



Ympäristövastuu

• Päästöt

• Energia

• Vesi ja jätevesi

• Materiaalit

• Jätteet

• Biodiversiteetti

• Hankintaperiaatteet



Taloudellinen vastuu ja 

hallintotavat

• Tulot & niiden jaukautuminen

• Korruption vastaisuus

• Eettiset ohjeet/liiketapaohjeet

• Vastuullisuusraportointi- ja 

avoimuuskäytänteet



VASTUULLISUUS



Kuluttajatutkimus vastuullisuudesta
08/2019
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Kvalitatiiviset 

ryhmäkeskustelut

Mobiilietnografia 

kauppaympäristössä 

Kvantitatiiviset 

Foodwestin

kuluttajapaneelissa

Edustava vastuullisuuskysely 
valtakunnallisesti 04/2019, 
N=1001

Kysely kotimaisuusmerkeistä 
valtakunnallisesti 08/2019, N=342

5 ryhmää Helsingissä ja 
Tampereella, yhteensä 26 
henkilöä. Ryhmistä 2 oli erittäin 
vastuullisuusorientoituneita ja 3 
vastuullisuudesta kiinnostuneita.

Stimulusmateriaalina valtaosin 
kotimaisia elintarvikkeita 10 eri 
tuoteryhmästä.

10 kuluttajaa eri puolilta Suomea 

havainnoivat ruokakauppojen 

valikoimia vastuullisuuden 

näkökulmasta 10 eri 

tuoteryhmässä

TUTKIMUKSEN 

TOTEUTUS



TÄRKEIMMÄT ASIAT RUOKAOSTOKSILLA?
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Joku muu, mikä?

Tuttu valmistaja

Pakkauskoko

Helppokäyttöisyys

Vastuullisuus

Kotimaisuus

Edullinen hinta, tarjoukset

Terveellisyys

Hyvä hinta-laatu-suhde

Hyvä maku

Mitkä asiat ovat tärkeimpiä ruokaostoksia tehdessä

Tärkeintä Toiseksi tärkeintä Kolmanneksi tärkeintä

%

Hyvä maku, sopiva hinta 
ja terveellisyys ovat 

tärkeimpiä 
valintakriteereitä 

kuluttajille. Jos kuluttaja 
ei pidä tuotetta 

hyvänmakuisena eikä 
itselleen 

sopivanhintaisena, 
vastuullisuudella ei ole 

hänelle merkitystä. 

Maku, hinta ja terveellisyys on kuluttajalle vastuullisuutta tärkeämpää

N=1001



Vastuullisuus korostuu 
erityisesti vegaaneilla, 

punaisen lihan 
välttäjillä sekä naisilla

Vain viidennes ei mieti vastuullisuutta juuri lainkaan



KUINKA KULUTTAJA MIELTÄÄ 

VASTUULLISUUDEN?



Vastuullisuus on ennen kaikkea ympäristön, eläinten ja ihmisten hyvinvointia ja kotimaisuutta
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ympäristön huomio imista /  eko logisuutta

elä inten hyvinvointia

lähiruokaa /  kotimaisuutta

hyviä työolosuhteita

aitoutta /  ei lisäaineita/ torjunta-aineita/ lääkkeitä

vastuullista tuottamista /  tuotantotapaa

pakkauksen ekologisuutta /  kierrätettävyyttä

elintarvikkeen turvallisuutta

eettisyyttä /  eettisesti tuotettua

tuottajan saamaa riittävää korvausta

luomua

läpinäkyvyyttä /  jäljitettävyyttä

selkeitä/o ikeita  pakkausmerkintö jä /  totuudenmukaista markkinointia

hiilijalanjäljen minimoimista

puhtautta

laadukkuutta

koko valmistusketjun valvontaa

Mitä vastuullisuus sinulle tarkoittaa elintarvikkeissa? 
Millaisia asioita miellät kuuluvaksi vastuullisiin elintarvikkeisiin?

%

N=1001

Mitä vastuullisuus tarkoit taa elintarvikkeissa kuluttajille?

Kuluttajat mainitsevat 
spontaanisti 

useimmiten ympäristön 
huomioinnin, eläinten 

hyvinvoinnin, 

kotimaisuuden sekä 
hyvät työolosuhteet

Ruokahävikkiin 
liittyvät asiat eivät 

juurikaan tulleet 

kuluttajien mieliin 
vastuullisuudesta 

kysyttäessä.

Vastuullisuus on ennen kaikkea ympäristön, eläinten ja ihmisten hyvinvointia ja kotimaisuutta

Avoin kysymys, vastaukset luokiteltu jälkikäteen. 

Kuviossa mukana vastaukset, jotka vähintään 4 % kuluttajista mainitsi. 



Tuoteturvallisuus
Raaka-aineiden jäljitettävyys, hygienia, 

riskienhallintajärjestelmät, elintarvikeketjussa työskentelevien 

korkea osaaminen, virheettömät pakkausmerkinnät

Ravitsemus
Ravitsemuksellisen laadun huomioiminen tuotteissa, 

esimerkiksi ravitsemussuositusten huomiointi 

tuotekehityksessä. Kuinka ravitsemustieto viestitään 

kuluttajille esim. markkinoinnissa ja elintarvikepakkauksissa.

Ympäristö
Ympäristövaikutusten huomiointi alkutuotannossa (esim. 

vesistöt, kasvihuonepäästöt, luonnon monimuotoisuus), 

elintarviketeollisuudessa (esim. energian ja veden käyttö, 

hävikki) ja kuljetuksissa

Eläinten hyvinvointi
Tuotantoeläinten hyvinvointi, eli ruokinta, kasvuympäristö, 

terveys ja lajityypillisen käyttäytymisen mahdollistaminen

Paikallisuus
Oman alueen elinvoimaisuuden tukeminen: työpaikkojen, 

osaamisen ja ruokakulttuurin säilyminen alueella

Talous
Yrityksen taloudellinen menestys on saavutettu vastuullisin 

keinoin, ja taloudellinen hyöty jakautuu oikeudenmukaisesti 

niin yrityksen sisällä kuin koko tuotantoketjussa.

Työntekijöiden hyvinvointi
Yritys panostaa työntekijöidensä terveyteen, jaksamiseen ja 

osaamiseen, työaikoihin ja työympäristön turvallisuuteen ja 

ergonomiaan.

Elintarvikkeiden vastuullisuuden osa-alueet esiteltiin kuluttajalle näin:



75 % 66 %

52 %

31 %

48 %

50 %

32 %



Nuoret mieltävät 
vastuullisuuden 

keskimääräistä vahvemmin 
ympäristöön liittyväksi.

Yli 60-vuotiailla vastuullisuus 
yhdistyy keskimääräistä 

voimakkaammin 
tuoteturvallisuuteen ja 

ravitsemukseen.

Vastuullisuuden osa-alueiden mieltäminen nuorimmilla ja vanhimmilla
”Vastuullisuus merkitsee elintarvikkeissa minulle juuri tätä”

Nuoret mieltävät vastuullisuuden osittain eri tavalla kuin iäkkäät



MITEN KULUTTAJA  KÄYTÄNNÖSSÄ 

VASTUULLISUUTTA TOTEUTTAA



”Vastuullisuus on eettistä, ekologista ja kestävää. 

Usein pitää jostain tinkiä. Esim. luomutuotteet on 

pakattu muoviin. Tai kasvisvaihtoehto on 

lennätetty kaukaa.”

Vastuullisten valintojen tekeminen ei ole kuluttajalle aina 

helppoa kokonaisuus huomioiden: kompromisseja vaaditaan



Kotimaisuus on 
kaikissa 

taustaryhmissä 
ylivoimaisesti suosituin 

tapa toteuttaa 
vastuullisuutta

Kotimaisten elintarvikkeiden suosiminen on ylivoimaisesti yleisin tapa toteuttaa vastuullisuutta

N=1001

Avoin kysymys, vastaukset luokiteltu

Alle 40-vuotiaat, naiset ja  

pienten lasten vanhemmat 

suosivat keskimääräistä 

enemmän luomua. 

Eniten se korostuu punaisen 

lihan välttäjillä ja erittäin 

vastuullisuusorientoituneilla 

kuluttajilla. 



Kun kuluttajat arvioivat elintarvikkeiden 
vastuullisuutta, valtaosa keskittyy raaka-aineiden
kotimaisuuteen 

Kotimaisuuteen sisältyy monta vastuullisuuden 
osa-aluetta:

- Tuoteturvallisuus

- Työntekijöiden hyvinvointi

- Eläinten asiallinen kohtelu

- Työpaikkojen, maatalouden ja verotulojen säilyminen 
Suomessa

- Ympäristöystävällinen lyhyiden kuljetusmatkojen vuoksi

- Osa haluaa tukea lähialueiden taloudellista 
menestymistä 

Vastuullisuuden arviointi koetaan vaikeaksi, 
kotimaisuus tarjoaa helpon oikopolun

Vastuullisuus = kotimaisuutta

kuljetusmatkat



ENTÄ MUOVI?



Muovi ok, kun:

- Määrä on kohtuullinen – sen verran mitä tuotteen suojaaminen vaatii

- Tuote sitä vaatii (ruokahävikki, tuoteturvallisuus), esim. liha ja leipä

Muovi ärsyttää, kun:

- Sitä on liikaa (esim. ylimääräiset kannet, aterimet, lokerot)

- Pakkauksessa on hukkatilaa (liikaa pakkausmateriaalia & kuljetetaan 
ilmaa)

- Tuote säilyisi paperi- tai pahvipakkauksessakin

Muovin hyväksyttävyys on kategoriakohtaista, tilanne elää

Muovin vähentäminen aina tervetullutta

Muovin kohtuullinen ja 

perusteltu käyttö hyväksytään
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MISTÄ VASTUULLISUUSTIETO 

HALUTAAN?
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Elintarvikepakkauksista

Kaupassa

Sertifioituina merkkeinä

(esim. Reilu kauppa tai UTZ)

Mediasta

(tv, sanomalehdet, aikakauslehdet)

Elintarvikevalmistajien nettisivuilta,

fb-sivuilta tai muista somekanavista

Muualta

En kaipaa enempää tietoa

elintarvikkeiden vastuullisuudesta

Mitä kautta haluaisit saada lisää tietoa elintarvikkeiden vastuullisuudesta?

%

Mistä vastuullisuustietoa halutaan saada?

Pakkaus tärkein kanava vastuullisuusviestinnälle

Vastuullisuustiedon 

on oltava saatavilla 

ostohetkellä!

Pakkaus on kaikille 

taustaryhmille tärkein 

kanava.

Alle 40-vuotiailla korostuu 

keskimääräistä enemmän 

myös sertifioidut merkit ja 

valmistajien nettisivut ja 

somekanavat

N=1001



Vastuullisuus kuluttajan silmin
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Kotimaisuus helpottaa valintaa. Kuluttaja kokee tekevänsä vastuullisen valinnan 

ostamalla kotimaisia tuotteita. Aina kotimaisuuden tunnistaminen ei kuitenkaan ole helppoa.

Valitse vastuullisuuskärki ja viesti se pakkauksessa. Kuluttaja haluaa tiedon tuotteen 

vastuullisuudesta elintarvikepakkauksesta. Selkeästi, helposti, ilman suurennuslasia.

Vaikeaa ja edellyttää kompromisseja. Elintarvikkeen vastuullisuus muodostuu monista 

osa-alueista, joten kokonaisuuden arvioiminen on haastavaa ostotilanteessa.

Suurilta vaaditaan enemmän kuin pieniltä. Kuluttaja mieltää pienten valmistajien 

tekevän tuotteita sydämellä ja lähialueen raaka-aineista ja sitä kautta vastuullisemmin.

Vastuullisuutta toteutetaan pienin parannuksin, ei elämäntapamuutoksin. 
Kuluttaja valitsee mieluummin vastuullisemman vaihtoehdon samasta tuoteryhmästä kuin 
muuttaa ruokatottumuksiaan. 



CASE-ESIMERKKEJÄ
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CASE: ATRIA

Miten jauhelihasta tuli litteä



Shopper-tutkimus: 6 viikkoa, 6 paikkakuntaa 

1. Kuluttajien havainnointi ja haastattelut myymälöissä 

+ kyselyt

2. Kaupan henkilökunnan haastattelut

3. Ostajien haastattelut

4. Kuluttajien havainnointi ja haastattelut

Iso investointipäätös sai vihreää valoa

Tuotteesta viestiminen helpottui

Millaisena kauppiaat ja 

kuluttajat jauhelihansa 

haluavat?
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CASE: AGRIFUTURA

Miten hävikkitomaatista tuli smoothie



1.  Ongelma

Miten hyödyntää kaupallisesti väärän näköisiä ja 

muotoisia tomaatteja 

1. Ratkaisu

SMOOTHIE!

2.  Ongelma

Missä valmistaa smoothiet?

2 . Ratkaisu

Sopimustuotanto Foodwestin tiloissa Seinäjoella

Miten hävikkitomaateista 

saatiin kaupallinen tuote?



TEKEE TIMANTTIA

KIITOS!

viivi.wanhalinna@foodwest.fi 

050-4726226


