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Tutustu yrittäjien ja asiakkaiden kertomuksiin 
siitä, mikä lähiruoassa koukuttaa?

Kun kylä päätti perustaa panimon. Lue lisää s.6 »

Asiakkaalla on halu puhua sinusta hyvää! Lue lisää s. 10 »

Kun facebook vei munatkin pesästä – ja toi pesämunaa. Lue lisää s.8  »
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Lyhyet läheiset ketjut – lähiruoka ja sosiaalinen pääoma -yhteistyöhanke (2015-2017)
Hanketta on rahoittanut Maa- ja metsätalousministeriö /Ruokaketjun toiminnan edistäminen ja MTK ry

Lue verkkolehti:

Lataa ilmainen sovellus

Google Play-kaupasta, AppStoresta

tai Windows Storesta.
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Yrityksen
sosiaalinen pääoma 

rakentuu yhteistyöstä, 
vuorovaikutuksesta ja 

luottamuksesta asiakkaiden 
ja yhteistyökumppaneiden 

kanssa

Tämä verkkolehti esittelee sosiaalisen pääoman merkitystä lähiruokayritysten 
liiketoiminnalle ja menestykselle. Julkaisu perustuu yritysten kertomuksiin sekä 
asiakkaiden kanssa käytyihin avoimiin verkkokeskusteluihin, joiden toteutuksesta 
vastasi Luonnonvarakeskus. 

Julkaisu sisältää videoita ja linkkejä, joiden kautta on mahdollista tutustua
aihealueisiin tarkemmin. 

Loppuun on koottu uusia liiketoiminta- ja rahoitusmalleja, joita lähiruoan
kysyntä on synnyttänyt, ja joissa sosiaalinen pääoma on ratkaisevassa asemassa. 

Lyhyet läheiset ketjut - lähiruoka ja sosiaalinen pääoma -hanke (2015-2017) on Hämeen 
ammattikorkeakoulun, Jyväskylän ammattikorkeakoulun sekä Turun yliopiston
Brahea-keskuksen yhteistyöhanke, jota on rahoittanut Maa- ja metsätalousministeriö
/Ruokaketjun toiminnan edistäminen sekä MTK ry.

kuvaaja: Simo Annala 

Asiakkaat 

arvostavat

Sosiaalisen 

pääoman 

merkitys

MIKÄ 
L Ä H I R U OASSA

KOUKUTTAA?

M E R K I T YS

Reiluus Tuoreus
Laatu

Kokemusten jakaminen

Maku
TUNNE

LISÄARVO

Henkilökohtainen palvelu

Alkuperä

Eläinten hyvinvointi

Luottamus

Sosiaalinen media

Facebook

Verkosto

KOHTAAMINEN TUOTTAJAN KANSSA

Mitä on sosiaalinen pääoma? »i

kuvaaja Toni Laajalahti
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Edistä yhteisösi voimaa - mahdollista kanta-asiakkaittesi tutustuminen toisiinsa 

ja näytä se! Järjestä esimerkiksi avoimet ovet, markkinat, tupailta, 

kahvihetki jne. ja pyydä kanta-asiakkailtasi puheenvuorot.

Mitä lähiruoka-asiakkuus antaa itse asiakkaalle?

• Tietoa: Tuottajalta voi kysyä mieltä askarruttavista asioista
• Mielenrauhaa: Luottamus toimijaan, toimintaan ja tuotteisiin
• Hyvää mieltä: Tuki tuottajalle > oikeudenmukaisuus
• Ajan säästöä: tilaukset/ostot netistä
• Hyvää oloa: Sosiaalisia kontakteja ja mukavia keskusteluja 

samanhenkisten ihmisten kanssa
• Elämyksiä: Pieni lainapala maaseutua

(Lähde: Lähiruoka-asiakkaiden verkkokeskustelut 2015)

kuvaaja Leena Erälinna

Sosiaalisessa mediassa sitoutumista on helppo seurata muun muassa jakamisten määrällä ja 
kommentointitiheydellä. Osoita luottamuksesi yhteisöön jakamalla some-vastuuta 

– kannusta asiakkaitasi postaamaan hyvistä kokemuksista ja jakamaan niitä edelleen.

Yhteisöllisyys 

kantaa

Kun kylä 
päätti 

perustaa 

panimon

”Kylällä oli jo kyläkoulu, -kauppa ja -sauna. Juuri saunanlauteilla 
huomattiin, että kylältä puuttuu enää panimo. Panimoa lähdettiin 
yhdessä perustamaan, vaikkei sen toimintaa voitu pelkästään kyläläis-
ten oman kulutuksen varaan laskea – tarvittiin myös ASIAKKAITA. 
Asiakas- ja yhteistyösuhteet sekä kontaktit ovat lähiruokayrityksille 
kullanarvoisia ja asiakkaille uniikkeja.”

Asiakkaat kaipaavat suoraa kontaktia yrittäjään kysyäkseen ja varmistuakseen 
ruokaketjuun liittyvistä tekijöistä, kuten eläinten kohtelusta. Usein yhtä tärkeää 
on kuulumisten vaihtaminen ja kohtaaminen kasvokkain. Monet asiakkaat ar-
vostavat kuulumista yhteisöön ja pienten yritysten onkin helpompi luoda suoria 
kontakteja - nämä ovat voimavaroja ja kilpailuvaltteja. Myös yrittäjien välinen 
vertaistuki on tärkeää - kaikki yhteisöllisyys auttaa jaksamaan.

Some-yhteisöllä 
on voimaa – hyödyt 

markkinoinnissa.

Maatalouden kehitysnäkymät 2022: Valmius 
lähiruokapalveluihin ja suoramyyntiin 
(31.08.2016) Lue raportti »

i

©maaseutuverkosto, kuvaaja Jyrki Vesa

MIKÄ 
L Ä H I R U OASSA

KOUKUTTAA?

Y H T E IS Ö L L IS Y YS

Asiakkaat 
ovat tärkeä 

yhteisöllisyyden 
voimavara!

Mikä lähiruoassa koukuttaa? Tutustu tarinoihin tällä QR-koodilla.

Yhteisöllisyys 
Mathildedalin
Kyläleipuri Oy 

Yhteisöllisyys
Pekkolan Tila

Yhteisöllisyys 
Iitan Lähipuoti
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Jo yli 80 % alle kolmekymppisistä etsii tiedon mieluummin 

netistä kuin kysyy myyjältä. 

Lähde: Markkinoinnin professori Heikki Karjaluodon luento Markki-

noinnin viikko -tapahtumassa 2016

Asiakas pitää niistä kanavista, 

joita voi itse hallita –siksi facebook toimii!

Hyödynnä somen profi ilitietoja, 
esimerkiksi REKOssa.  

Räjähtikö keskustelu? Nopea reagointi on tärkeää. 
Asiattomuudet pitää poistaa. Kiitä kaikesta palautteesta. Kriittisen 
palautteeseen vastaaminen on mahdollisuus oikaista väärä tieto.

Kuuntele asiakkaiden keskustelua tarkalla korvalla: poimi kehitysideat ja tarpeet - tuota 

niihin ratkaisuja.

Keskity palveluihin ja tuotteisiin, jotka tuottavat eniten 

mielihyvää ja hyötyä ja jotka asiakkaat kokevat helpoksi kuluttaa. 

1. Facebook on helppo ja nopea tapa tavoittaa asiakkaat. Sen avulla on luotu me-
nestystarinoita, kuten REKO-lähiruokarenkaita ympäri Suomea. Sosiaalisen median 
avulla syntyvät asiakkaiden verkostot, joissa asiakkaat keskustelevat keskenään ja 
joissa vaihdellaan mielipiteitä, vinkkejä jne.
2. Vaikka sosiaalinen media onkin hyvä kanava tavoittaa asiakkaat, 
henkilökohtainen kontakti on asiakkaalle tärkeä.
3. Verkkosivuilta asiakkaat etsivät tietoa, kuten missä yritys on ja mitkä ovat 
aukioloajat. Siellä myös aistitaan tunnelmaa. Kuvat ovat vahva väline herättää 
tunteita. Katso, mitä ajatuksia yrityskuvat herättivät

”Mikko mietti, miten voisi parantaa kananmunien myyntiä ja tavoittaa 
asiakkaansa. Perinteisin menetelmin myynti jäi liian vähäiseksi. Hän 
päätti kysyä suoraan asiakkailta, miten ja missä he kananmunansa 
haluaisivat ostaa. Loppu onkin sitten historiaa – syntyi menestystarina.”

Ruokaa ihmiseltä 
ihmiselle.

i Vuorovaikutuksen merkitys 
lähiruokatuottajalle Lue lisää »

©Vaahteramäki Farming Oy, kuvaaja Hanna-Sisko Onnela 

Millaista viestintää lähiruoka-asiakkaat toivovat
sähköisissä viestintävälineissä?

• Asiapitoista tietoa tuotteista, hinnasta, aukioloajoista ja 
ajopäivistä

• Käyttöohjeita, neuvoja
• Tiedotuksia sekä tietoa tapahtumista
• Ei rönsyilevää keskustelua. Muut asiat ostotapahtuman 

yhteydessä paikan päällä (kasvotusten)

(Lähde: Lähiruoka-asiakkaiden verkkokeskustelut 2015)

kuvaaja Leena Erälinna

MIKÄ 
L Ä H I R U OASSA

KOUKUTTAA?

V U O ROVA I K U T U S

Facebook vei 

”munatkin 

pesästä” –ja toi 

pesämunaa

Vuoro-
vaikutusta 

eri kanavissa

Ilman Facebookia 
en tietäisi koko 

lähiruokaverkostosta 
varmaan mitään.

Mikä lähiruoassa koukuttaa? Tutustu tarinoihin tällä QR-koodilla.

Vuorovaikutus
Keinuhongan Tila

Vuorovaikutus 
Jukolan Juusto  Oy

Vuorovaikutus Vaahter-
amäki Farming Oy 
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TOP5: Miksi asiakas ostaa lähiruokaa? 

1. Reiluus; tuotto ja tuki tuottajalle. 2. Tuoreus ja laatu 

3. Lyhyt ketju, ei turhia välikäsiä. 4. Tieto alkuperästä ja tuotantotavasta. 

5. Kohtaaminen tuottajan kanssa, sosiaalisuus. 

(Lähde: Lähiruoka-asiakkaiden verkkokeskustelu 2015)

Saitko palautetta? Kuuntele ja noteeraa se välittömästi. Ota tavaksi kertoa, mitä palautteesta seurasi.

Luottamus sitouttaa - somessa sitoutumista
on helppo seurata muun muassa jakamisten määrällä

ja kommentointien tiheydellä.

Luo tilaisuuksia ja mekaniikka tuotteidesi suositteluun - suosittelujen kautta tulleet asiakkaat 

ovat uskollisempia.

Jakamalla tietoa ja opastamalla tuotteen käytössä edistät  uskollisuutta, saat seuraajia, ehkä myös 

suosittelijoita. Samalla helpotat ostamista ja lisäät myyntiä. 

”Luottamus on vahva lähiruokayritystä ja sen tuotteita kohtaan, 
vahvempi kuin tavallista supermarkettia käyttäessäni. Luottamus 
perustuu siihen että tunnen henkilökohtaisesti yrittäjän ja hänen 
tuotteensa.”

Lähiruoan ydin on se, että asiakas tuntee tuottajan sekä tuotteen ja tuotantotavan 
taustat. Suurimmat syyt hankkia lähiruokaa asiakkaiden mielestä ovat reiluus, 
eli suora tuki tuottajalle sekä turhien välikäsien poisjääminen ja varmuus 
tuotteen alkuperästä. Luottamus rakentuu jaetuista arvoista, koetusta hyödystä 
ja vuorovaikutuksesta. Luottamuksen tunne lisää uskollisuutta ja vähentää 
epävarmuutta tuotetta tai palvelua kohtaan. Muistathan, asiakkaalla on halu puhua 
sinusta ja yrityksestäsi hyvää! 

Tekevälle sattuu! Uskollinen asiakas antaa anteeksi pienet mokat ja jakaa 
(mokista huolimatta) hyviä kokemuksiaan. 
Luottamus on välittämistä ja tekoja. Kontaktissa 
sosiaalisen median avulla tai kasvokkain 
asiakas arvioi tuottajan luotettavuutta. 
Siksi on tärkeää, että juuri eläintenhoitaja tai 
tuotteen valmistaja vastaa asiakkaan kysymykseen.

kuvaaja HAMK Puutarhatalous

Lähiruokayrittäjä, vaali aktiivisesti asiakkuuksiasi

• Luottamus on lähiruokatoiminnan peruskivi.
• Asiakkaan luottamus ja halu sitoutua yritykseesi syntyy 

kokemuksista, vuorovaikutuksesta ja yritystoiminnan läpi-
näkyvyydestä. 

• Osoita asiakkaan olevan sinulle tärkeä: Kysy ja kuuntele.
• Henkilökohtaiset kontaktit lisäävät luottamusta, arvostusta, 

osto- ja maksuhalukkuutta.
• Lähiruoka-asiakkailla on halu puhua Sinusta hyvää!

(Lähde: Lähiruoka-asiakkaiden verkkokeskustelut 2015)

Koen 
lähiruokayrityksellä 

ja itselläni olevan 
pitkälti samat arvot.

kuvaaja Leena Pölkki

MIKÄ 
L Ä H I R U OASSA

KOUKUTTAA?

L U OT TA M U S

Asiakkaalla 

on halu puhua 

Sinusta hyvää

Luottamus
sitouttaa

Mikä lähiruoassa koukuttaa? Tutustu tarinoihin tällä QR-koodilla.

Luottamus
LihaTrio Oy

Luottamus
Maatilamatkailu

Kumpunen

Luottamus 
Vaahteramäki Farming Oy 
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Asiakkaiden 

suusta kuulee 

usein totuuden

Asiakkaiden

puheenvuoro

Onko kukaan muu 
tulossa ostoksille 

Turengin suunnasta 
ensi torstaina? 
Onnistuisiko 
kimppakyyti?

Tuottajan 
hyvinvointi takaa 

eläinten hyvinvoinnin 
sekä laadukkaat ja 

hyvät tuotteet.

Tuotteen laatu ja 
eettinen tuotantotapa 
ovat minulle tärkeitä 

asioita.

Ostopäätöstäni eivät 
ohjaa hinta vaan laatu 

ja luotettavuus.

 
P.S. Mikäli 

vaikuttaa siltä, etten 
tiedä mitä teen, se johtuu siitä, 

etten tiedä, mitä teen. Terv. 
nimim. En ole ennen ajanut 

facebookilla. (Kuluttajan 
vastaus): Hyvinhän 
ensimmäinen ajelu 

sujui!

Voi minkä 
makuelämyksen eilinen 

REKO meille tarjosi: Maijan 
ternimaidosta tehtyä 

uunijuustoa kera Mansikkatilan 
vadelmahillon ja tuoreiden 

mansikoiden. 
Kiitos vinkistä.

Ettei mene 
liian koneelliseksi 

tämä vuorovaikutus, 
niin mielestäni riittää 

se ilmoitus, mitä 
tuottaja tarjoaa ja 

mihin hintaan.

Hei kaikki lähiruuan 
ystävät! Ilokseni löysin 

uuden lähiruokaan 
painottuvan blogipalvelun, 

joka varmaan kiinnostaa 
muitakin ryhmäläisiä.

Verkostossa on 
hienoa saada toisilta 
asiakkailta neuvoja, 

tietoa ja vinkkejä.

Haluan, että rahani 
menevät reilusti ruoan 

tuottajalle.

Yhteydenpito 
suoraan tuottajaan 
joko netissä tai itse 

ostotapahtumassa tekee 
minulle luotettavan ja 

mukavan olon.

Jos tunnen
hyvin yrityksen ja 

pidän sen tuotteita 
laadukkaina, jaan 

mielelläni ystävilleni tätä 
tietoutta eteenpäin.

Ekaa kertaa 
Rekossa, hienoa että 
voidaan näin tukea 

tuottajia ilman välikäsiä, 
mukavaa oli myös 

jutustella tuottajien 
kanssa.

Kaupassa en 
aina saa tähän vastausta –
tai en löydä edes myyjää. 
Lähiruokayrittäjältä voin 

varmistaa asiat. Tunnen heidät 
ja voin luottaa heidän 

sanaansa.

On helppo 
luottaa, koska 

asioidessa syntyy 
henkilökohtainen 

kontakti.

Koen olevani 
tärkeä koska tuottaja 
huomioi mielipiteeni.

kuvaaja Veikko Somerpuro

MIKÄ 
L Ä H I R U OASSA

KOUKUTTAA?
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Lähiruoan suoramyynti- ja jakelumalli REKO
REKOssa kuluttajat tilaavat Facebookin suljetuissa ryhmissä lähiruokatuottajilta 
ruokaa suoraan ilman välikäsiä. Samalla sovitaan toimitukset. 

Kumppanuusmaatalous
Kumppanuusmaatalous (Community Supported Agriculture)-mallissa asiakas 
jakaa riskin viljelijän kanssa sitoutumalla ostamaan tilan tuotteita etukäteen sopi-
muspohjaisesti. 

KUMPPANUUSMAATALOUSMALLEJA ON ERILAISIA.
1. Kuluttajat perustavat itse kumppanuusmaatilan ja osuuskunnan
Case: Omapelto Ruokaosuuskunta
Case: Livonsaaren osuuspuutarha 

2. Lähiruokayrittäjä myy tai vuokraa osuuksia kuluttajille
Case: Minun Omenapuuni
Case: Online-palstaviljelmä

3. Lähiruokayrittäjät organisoivat yhdessä kumppanuusmaatilan
Case: Hyvätuuli Highland

i Lue lisää REKOsta »Lue lisää kumppanuusmaataloudesta » 
Lue lisää joukkorahoituksesta » 

©maaseutuverkosto, kuvaaja Heli Sorjonen 

SATOA -tapahtuma

Kuopion SATOA -tapahtumat ovat yhteistyön ja paikallisten makujen juhlia, joissa 
maistellaan pääosin pohjoissavolaisista raaka-aineista valmistettuja ruoka-annoksia 
katuruokakulttuurin hengessä. 

Joukkorahoitus - laajalta joukolta pieniä summia
Joukkorahoituksella tarkoitetaan suurelle yleisölle esitettäviä avoimia pyyntöjä 
kerätä varoja yksittäisiin tarkoituksiin kuten Hyvinkään Palopuron leipomohallin 
rakentamiseen. Joukkorahoituksessa on olemassa ainakin kaksi muotoa: joukkos-
ponsorointi ja joukkosijoittaminen.
 

©maaseutuverkosto, kuvaaja Contum Oy 

SATOA -tapahtuma

Lähiruoan 
kysynnän 

synnyttämiä 

uusia 

liiketoiminta-

ja rahoitus-

mahdollisuuksia

MIKÄ 
L Ä H I R U OASSA

KOUKUTTAA?

JA K A M IS TA L O U S

Mikä lähiruoassa koukuttaa?
Tutustu tarinoihin tällä QR-koodilla.

SATOA Goes Wild -
Ravintolamestarit

SATOA-tapahtuma
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Hankkeen kaikki materiaalit ja lähiruoka-videot 
löytyvät kokonaisuudessaan tällä QR-koodilla

Lyhyet läheiset ketjut - lähiruoka ja 
sosiaalinen pääoma Lue lisää hankkeesta  »i

©maaseutuverkosto, 
kuvaaja Heli Sorjonen MIKÄ 

L Ä H I R U OASSA
KOUKUTTAA?

Kiitoksia kaikille verkkokeskusteluun osallistuneille ja hankkeessa 
mukana oleville lähiruokayrittäjille ja -verkostoille!

Antin Konditoria, Etelä-Hämeen Martat ry, Iitan Lähipuoti, Jukolan Juusto Oy, Kaupunkilaisten 
Oma pelto, Keinuhongan Tila, Kinnarin Tila / Pioni ja Piironki Oy, Lihatrio Oy, Livonsaaren leipomo, 

Lähiruokatori Heila, Maatilamatkailu Kumpunen, Mathildedalin Kyläleipuri Oy, Mathildedalin Panimo 
Oy, Paimion lähiruokarengas Reko, Pekkolan tila, Ravintola Musta Lammas, SATOA-tapahtuma/ 

ProAgria Pohjois-Savo, Vaahteramäki Farming Oy, VS Ravintolat Oy

Julkaisun tekijät: Leena Erälinna, Hanna Hauvala, Hilkka Heikkilä, 
Sanna Lento, Leena Pölkki ja Pia Rupponen. 

Videoiden käsikirjoitus ja haastattelija: Anni Hämäläinen. 
Videokuvaus ja editointi: Jani Pyykkönen. 

Julkaisun taitto ja visuaalinen ilme: Mainostoimisto M1.


