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HANKKEEN PERUSTIEDOT

• Rahoitus Manner-Suomen maaseutuohjelma 2014-2020
• Toteuttaja Foodwest Oy
• Yhteistyökumppanit: Into Seinäjoki Oy, Fennopromo Oy (Market Wise-

hanke) sekä Turun yliopiston Brahea-keskus (Ruokasektorin 
koordinaatiohanke) 

• Yhteistyöhanke, kaikki tilaisuudet ja materiaalit avoimia kaikille 
toimijoille

• Uutiskirje: tilaa www.superhyva.fi
• Kotisivut: www.superhyva.fi

http://www.superhyva.fi/
http://www.superhyva.fi/
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HANKKEEN KUVAUS
• Hyvinvointituotteisiin liittyvä markkinatieto

• Uusi raaka-aineosaaminen

• Tuotekehitys ja valmistusteknologiat

• Lainsäädäntö ja tuoteturvallisuus

Kasvistuotteet, luomutuotteet, erityisruokavaliotuotteet, ravintolisät, 
funktionaaliset tuotteet, superfood-tyyppiset tuotteet sekä luonnonkosmetiikka 
ja ”syötävä kosmetiikka” tai ympäristön ja eläinten hyvinvoinnin kannalta 
kiinnostavat tuotteet.

Avoimia tilaisuuksia eri puolella Suomea noin 15-20 kpl. Osa suuntautuu 
ulkomaille. Tilaisuuksia järjestetään uusintoina ja koosteina eri maakunnissa 
yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. 
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• Erityisesti maaseudulla sijaitsevat pienet yritykset

• Kaikki yritykset

• Alkutuotannon edustajat 

• Kauppa ja suurkeittiösektori

• Alan liitot ja yhdistykset

• Kehitys- ja tutkimusorganisaatiot 

• Muut aiheista kiinnostuneet organisaatiot

KOHDERYHMÄ



6

• Yrityskohtaiset työt: pilottiyrityksinä 10-20 yritystä

• Pilottiyritysten tulee olla maaseudulla sijaitsevia pienyrityksiä (alle 50 työntekijää 
ja liikevaihto tai tase alle 10 miljoonaa euroa) tai mikroyrityksiä (alle 10 
työntekijää ja liikevaihto tai tase alle 2 miljoonaa euroa)

• Pienyrityksille osallistumismaksu on 1470 eur (alv 0 %) / yritys ja mikroyrityksille
1170 eur (alv 0 %). Osallistumismaksuun kuuluu 3 edellä mainittua yrityskohtaista 
kehityspäivää sekä lisäksi alennus kaikille avoimiin tilaisuuksiin

• Osallistumisvahvistus

• Maaseutualueet: https://hkp.maanmittauslaitos.fi/hkp/published/fi/3a69127d-
40ff-47dc-bb78-914a41dbf589

PILOTTIYRITYKSET / YRITYSKOHTAISET TYÖT

https://hkp.maanmittauslaitos.fi/hkp/published/fi/3a69127d-40ff-47dc-bb78-914a41dbf589


TAPAHTUMAT 2018-2019
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21.11.2018 Starttitilaisuus, Helsinki
Starttitilaisuuden materiaali tilattavissa superedulliseen hintaan! 
• Hyvinvointituotteet kuluttajan näkökulmasta. Opinnäytetyön tulosten esittely, tutkimuskoordinaattori 

Anni Tiainen, Foodwest Oy
• Hyvinvointituotteiden trendi kasvaa – lisäarvoa kuluttajille ja tuottajille, valikoimajohtaja Antti Oksa, SOK 

Vähittäiskauppa
• Tulevaisuuden asiakas muokkaa tulevaisuuden kauppaa, Heidi Jungar, asiakasnäkemysjohtaja, K-ryhmän 

päivittäistavarakauppa
• Yrityscase: Menestyvän hyvinvointituotteen kehitys ja kaupallistaminen, Tuotekehityspäällikkö Markus 

Lundström, Puhdistamo - Real Foods Oy
Lisäksi Superhyvä-hanke tarjoaa samaan hintaan bonuksena seuraavat raportit:
• A Guide to European Free from Labelling Regulations 2016 (HRA Food & Drink)
• Veganism Insights and Developments in the European Market 2017 (HRA Food & Drink)
• Gluten Free UK Market Report 2017-2018 (HRA Food & Drink)
• Lactose Free European Market Report 2017-2018  (HRA Food & Drink)

Materiaalin tilaukset: sari.kuru@foodwest.fi
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Lainsäädäntöpäivä 3.4.2019
Hyvinvointituotteita koskevat erityisasetukset ja ohjeistukset. Ravitsemukselliset ja 
terveysväitteet. Terveysvaikutteisia elintarvikkeita  ja uuselintarvikkeita koskeva 
lainsäädäntö.

Terveysvaikutteiset elintarvikkeet 

Professori Marina Heinonen, Helsingin yliopisto, elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto

Esityksessä käsitellään terveysväitteisiin liittyvää lainsäädäntöä. Milloin terveysvaikutteinen 
elintarvike on uuselintarvike ja miten silloin tulee menetellä?

Ravintolisät ja ”syötävä kosmetiikka”. Uuselintarvikkeet  / video saatavilla

Ylitarkastaja Anna Mizrahi, Ruokavirasto

Mitä ovat ravintolisät ja niitä koskeva lainsäädäntö? Mitä voisi olla ”syötävä kosmetiikka”? 
Esityksessä käsitellään myös täydennettyihin elintarvikkeisiin liittyvää lainsäädäntöä

Mikrobiologinen laatu ja vierasaineet / video saatavilla

Kehityspäällikkö Sirkku Aarinen, Foodwest Oy

Materiaalin tilaukset: sari.kuru@foodwest.fi
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Tuotekehitysfoorumi 19.9.2019 Seinäjoki
Hyvinvointituotteiden tuotekehitys vaatii erityisosaamista. Juuri 
erityisosaamisella ja lisäarvotuotteilla myös pienet yritykset voivat 
erikoistua ja saada parempikatteisia tuotteita kaupan valikoimiin tai 
vientiin.

Tässä tilaisuudessa tuodaan esille hyvinvointituotteiden raaka-aineisiin, 
tuotekehitykseen ja valmistusteknologioihin liittyvää uutta tietoa ja 
osaamista käytännönläheisessä muodossa. Ohjelmaan on valittu 
esiteltäväksi kiinnostavimpia teknologioita, raaka-aineita sekä 
tuotekonsepteja. Ohjelmassa on aiheisiin liittyviä esityksiä, demoja, 
videoita ja postereita sekä mahdollisuus keskustella asiantuntijoiden 
kanssa. 
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RAAKA-AINE- JA TUOTEAAMUPÄIVÄ

9:30 Tervetuloa! Tilaisuuden avaus. Ajankohtaiset trendit ja tuotekonseptit vuonna 2019
Kehityspäällikkö Eeva-Liisa Häkli, Foodwest Oy

10.00 Raaka-aine- ja tuoteterveisiä erikoismessuilta 
Foodwestin asiantuntijat ovat kevään aikana vierailleet erikoismessuilla (mm. Natural and 
organic products Lontoo sekä VitaFoods Geneve, Sveitsi). Mitä mielenkiintoisia raaka-aineita 
ja tuotekonsepteja terveyteen ja hyvinvointiin liittyen löytyi? Miten raaka-aineista luodaan 
tuotekehityksen avulla tuoteinnovaatioita kaupan hyllylle?
Kehityspäällikkö Sissi Kaskela ja tuotetietopäällikkö Mari Riuttala, Foodwest Oy
Kehityspäällikkö Harri Latva-Mäenpää ja tuotekehityspäällikkö Virve Anttila, Foodwest Oy

11:30 Omakustanteinen lounas, verkostoitumista ja tutustumista ständeihin
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TEKNOLOGIAILTAPÄIVÄ
Ekstruusio ja ekstruusiotuotteet
Toimitusjohtaja Ilkka Lehtomäki ja teknologiajohtaja Olavi Myllymäki, Polar Glucan Oy
Ekstruusioteknologioiden ja niillä tehtävien tuotesovellusten esittelyä

Kokemuksia esktruusioteknologiasta ja tuotekonsepteista
Kehityspäällikkö Harri Latva-Mäenpää ja tuotekehityspäällikkö Virve Anttila, Foodwest Oy

Fermentointi elintarvikkeiden tuotekehityksessä. Esimerkkinä palkokasvit 
Erikoistutkija, FT Minna Kahala, Biojalostusteknologiat ja tuotteet, Luonnonvarakeskus (Luke) 
Mitä fermentointi on ja mihin kaikkeen sitä voi käyttää soveltaa? Fermentoinnilla voidaan esimerkiksi vaikuttaa elintarvikkeen 
ravitsemukselliseen laatuun, rakenteeseen ja makuun. Minkälaisia tuotekonsepteja voidaan fermentoinnin avulla kehittää 
esimerkiksi palkokasveista?

Luonnonaineuutteiden valmistus ja tuotantoteknologiat
Uuton teoriaa, uuttoteknologiat luonnon uutteiden valmistuksessa sekä esimerkkejä prosessoinnista
Professori Tuomas Koiranen, Kemian prosessijärjestelmät, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
16:00 Mahdollisuus keskustella asiantuntijoiden kanssa sekä hakea pilottiyritykseksi hankkeeseen

Lisätietoja: www.superhyva.fi, eeva-liisa.hakli@foodwest.fi

http://www.superhyva.fi/
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Antti Oksa, S-ryhmä
• Terveellisyyteen halutaan nyt todella panostaa
• 66 % kuluttajista haluaa käyttää rahaa tunteakseen itsensä hyvinvoivaksi. 

70 % syö tiettyjä ruokia vain huolehtiakseen terveydestään.
• Tuotteiden on kuitenkin oltava helppokäyttöisiä ja nopeita
• Hyvinvointitrendin siivittämänä myös luomu on vahvassa 13 % kasvussa ja 

toisaalta erityisruokavaliot on uusi normaali
• Vegetuotteet ovat tulleet jäädäkseen ja nyt on meneillään jo trendin 

kolmas aalto, jonka myötä vegevalintojen arkipäiväistyminen jatkuu
• Nousevat trendit ja uudet ilmiöt avaavat uusia mahdollisuuksia. Usein 

nimenomaan pienet tai uudet toimijat toteuttavat muutoksen 
ensimmäisenä
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Heidi Jungar, K-ryhmä
• 63 % kuluttajista tekee entistä tietoisempia valintoja ruoan 

suhteen. 
• Etenkin edelläkävijät panostavat hyvinvointiin
• Hybridikuluttajat: Tämän päivän kuluttaja on kuitenkin samaan 

aikaan rationaalinen ja epärationaalinen, hinta- ja 
laatutietoinen, kulutus- ja säästämishaluinen ja vieläpä 
ekologinen sekä nautinnonhaluinen. 

• Smoothiet + 52 %, hyvinvointijuomat +65 % ja proteiinijäätelöt 
+ 200 %. 

• Luomu-kombuchat
• Kaurajuomat, kuten Oatlyn Ikaffe

• Digitaalisuus tulee!
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Anni Tiainen, Foodwest Oy
• Suurin osa kuluttajista luottaa eniten perinteisiin 

hyvinvointituotteisiin kuten kotimaisiin marjoihin ja 
täysjyväviljaan. 

• Ravintolisiä ja superfoodeja käytetään tilannekohtaisesti 
ravintoa täydentämään. 

• ”Syötävät kauneustuotteet” Beauty within :  käsite on vieras ja 
vaatii selvennystä ja oikeanlaista markkinointia. Kuitenkin mm. 
ihoon ja hiuksiin positiivisesti vaikuttavat ravintolisät ovat 
suosittuja. Kauneuteen vaikuttavat elintarvikkeet ja ravintolisät 
ovat jo trendi maailmalla ja ne voisivat olla yksi tapa erikoistua 
hyvinvointisektorilla. 



15

Roseanna Evans, HRA Food & Drink
• Erityisessä kasvussa vaihtoehtotuotteet 

lihalle, vegaaniset tuotteet, FreeFrom-
tuotteet, luomutuotteet sekä vatsan 
hyvinvoinnille sopivat elintarvikkeet, kuten 
fermentoidut tuotteet

• Syötävien kauneustuotteiden ja kauneutta 
tukevien ravintolisien nousua ei voida 
sivuuttaa. Jopa 41 % USA:n naisista käyttää 
suun kautta nautittavaa lisäravinnetta 
parantaakseen ulkonäköään
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Markus Lundström, Puhdistamo
• Puhdistamo –Real Foods Oy on yksi 

superfood-tuotteiden tienraivaajia 
Suomessa.

• Huolellinen taustatyö ja laatu ovat 
avaintekijöitä kuluttajan luottamuksen 
saavuttamiseksi. 

• Komutchat-juoma on hittituote
• myös Puhdistamon valikoimissa! 
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Markus Lundström, Puhdistamo
• Puhdistamo –Real Foods Oy on yksi 

superfood-tuotteiden tienraivaajia 
Suomessa.

• Huolellinen taustatyö ja laatu ovat 
avaintekijöitä kuluttajan luottamuksen 
saavuttamiseksi. 

• Komutchat-juoma on hittituote
• myös Puhdistamon valikoimissa! 

ILMIÖITÄ NYT!
1. Kasvispohjaiset vaihtoehdot
2. Vatsan hyvinvointi
3. Luomu
4. Eläinten hyvinvointi
5. Beauty within
6. Täsmähyvinvointi



Yhteyshenkilömme

Sissi Kaskela

Kehityspäällikkö

Puh. 040 535 0668 
sissi.kaskela@foodwest.fi

Eeva-Liisa Häkli

Kehityspäällikkö

Puh. 040 825 5056

eeva-liisa.hakli@foodwest.fi


