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Fazer kysyi omaisilta:  

Ruoan maku ja ruokahetken mielihyvä tärkeimmät 
tekijät senioreiden ruokailussa   
 

Fazer kysyi tammikuussa senioreiden omaisten näkemyksiä läheisensä 
ruokailusta. Ruokapalveluiden kehittämisessä pidettiin tärkeänä ruoan 
maun lisäksi huolehtimista siitä, että seniorit syövät, kiireettömyyttä, 
perinteistä kotiruokaa ja vanhusten kohtelua ihmisinä. Kolmannes 
vastaajista koki saavansa liian vähän tietoa omaisensa syömisestä.  
Tutkimuksen mukaan yksityiset ruokapalvelut koetaan kunnallisia 
laadukkaampina. 
 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää vanhusten ja vammaisryhmien lähiomaisten 
näkemyksiä, odotuksia ja toiveita palvelutalossa tapahtuvaa ruokailua sekä kotiin 
toimitettavia ateriapalveluita kohtaan. Fazerin teettämään kyselytutkimukseen 
osallistui 1000 senioreiden omaista.  

 
Vain syöty ruoka ravitsee  
 
Ruokailuhetken arvostus ja merkitys ovat korkealla tasolla: jopa 89 % arvioi 
ruokailuhetken olevan omaiselleen päivän tärkein, erittäin tärkeä tai merkityksellinen 
hetki. Vanhusten kohdalla korostuivat ruuan ja ruokailutilanteen laadukkuus sekä 
inhimilliset tekijät kuten vanhusten kohtelu ja vaikutusmahdollisuudet. Omaisen huoli 
seniorin syömisestä kasvaa sitä mukaa, kun seniorin kunto tai terveys heikkenee. 
 
Yksityisen ruokapalvelun piirissä olevien omaiset olivat selvästi kunnallisia palveluja 
saavia tyytyväisempiä kaikilla arvioiduilla osa-alueilla ja yksityiset ruokapalvelut 
koetaan kunnallisia laadukkaampina. 
 
72 % nimesi maistuvan ruoan tärkeimmäksi ruokapalvelun valintatekijäksi, jos hintaa 
ei huomioida, 43 % nimesi ravitsemussuositukset täyttävän ruoan ja neljäsosa (25%) 
sen, että omainen ylipäätään syö.  
 
”Tutkimus vahvistaa sen, että syömisessä on aina kyse muustakin kuin ravinnosta. 
Vain syöty ruoka ravitsee, pätee myös ikäihmisten osalta. Missiomme ´Ruokaa, jolla 
on merkitys´ tarkoittaa tässä yhteydessä juuri ruokailuhetkeen liittyvän syvemmän 
merkityksen ymmärtämistä ihmisen hyvinvoinnille. Ravitsemussuositukset antavat 
vahvan pohjan, mutta ruokaan ja syömiseen liittyvät tunnetekijät ja maku itsessään 
ovat avainasemassa”, kertoo Fazer Food Services Suomen kaupallinen johtaja 
Hannu Rahnasto.  
 

Kiireettömyyttä ja vanhuksen kohtaamista  
 
Ruokapalveluiden kehittämisessä pidettiin tärkeänä ruoan maun lisäksi 
kiireettömyyttä, perinteistä kotiruokaa ja sen esille laittoa, vanhusten kohtelua ihmisinä 
ja huolehtimista siitä, että seniorit syövät.  Yli puolet vastaajista (58%) toivoo kotona 



 
  
 
 
 
   

 
asuvan tueksi myös muita kaupallisia palveluja, joissa korostuu erilaiset sosiaalisen 
kanssakäymisen mahdollisuudet. Useimmin mainittiin harrastusten ylläpitämiseen 
liittyvät palvelut arjen peruspalvelujen rinnalla.  
 
”Haluamme tukea aktiivista seniorielämää ja uskomme, että ruualla on tärkeä merkitys 
kaikissa ikävaiheissa. Tutkimme tällä hetkellä Fazer Brainhow -ohjelmassa ravinnon, 
unen sekä psyykkisen ja fyysisen toiminnan vaikutusta ihmisten hyvinvointiin. 
Tavoitteemme on kehittää innovatiivisia ratkaisuja, jotka ylläpitävät ja parantavat 
aivojen kapasiteettia ja vireyttä läpi elämän”, kertoo Hannu Rahnasto.  
 

Kotona asuvien senioreiden määrä kasvussa  
 
Kolmannes vastaajista (28 %) koki saavansa liian vähän tietoa omaisensa 
syömisestä. Vastaavasti kolmannes vastaajista (32 %) ei tiedä omaisensa 
ruokapalvelujen tuottajaa. Omaiset myös kokivat, ettei senioreiden mielipidettä kysytä 
ruokapalvelujen kehittämisessä. 
 
Vuoteen 2030 mennessä yli 75-vuotiaiden määrän on arveltu kasvavan noin 
820 000:een. Fazerin asiakkaita seniorisektorilla ovat kunnat ja yksityiset yritykset.  
Fazer toimittaa ikääntyville räätälöityjä maukkaita ja terveellisiä kotiaterioita Seniori 
Ateria -tuotemerkillä.  
 
”Asiakkaamme vastaavat palvelutaloissa asuvien ruokapalveluista, mutta 
tulevaisuudessa vastaamme myös yhä enemmän kotona asuvien seniorikansalaisten 
ruokapalveluista. Jatkossa Suomen senioriväestöstä yhä useampi asuu pidempään 
kotona ja haluamme tarjota heidän hyvinvointinsa tueksi laadukasta ja maukasta 
kotiruokaa, jossa yksilölliset tarpeet on otettu huomioon”, kertoo Hannu Rahnasto.  
 
Fazer selvitti senioreiden lähiomaisten näkemyksiä, odotuksia ja toiveita liittyen omaistensa 
ruokapalveluista. Kyselytutkimus toteutettiin kuluttajaverkkopaneelilla. Kokonaisvastaajamäärä 
oli 1000 ja vastaajat edustivat tilastollisesti Suomen väestöä. Kyselyyn vastanneiden läheinen 
on ruokapalvelun piirissä tai todennäköisesti tulee olemaan seuraavan kahden vuoden 
kuluessa.Kyselytutkimuksen toteutti Fazer Food Servicesille Innolink tammikuussa 2018.   
 

Lisätietoja  
kaupallinen johtaja Hannu Rahnasto, Fazer Food Services Suomi, p. 041 530 3538 
Fazerin mediapuhelin palvelee arkisin klo 8-16, puh. 040 668 2998 
Pekka Vuorela, toimitusjohtaja, Innolink, p. 050 571 8804  
www.fazerfoodservices.fi 
#fazerfoodservices #ruokaystävä #ruokaajollaonmerkitys   
 
Fazer-konserni 
Fazer on kansainvälinen perheyritys, joka tarjoaa leipomo-, makeis- ja keksi- ja 
viljatuotteita sekä ruokailu- ja kahvilapalveluita. Fazerilla on toimintaa kahdeksassa 
maassa ja vientiä noin 40 maahan. Fazerin menestys on sen perustamisesta lähtien 
vuonna 1891 perustunut parhaaseen tuotteiden ja palvelun laatuun, rakastettuihin 
brändeihin, osaaviin ihmisiin ja vastuulliseen toimintatapaan. Fazer-konsernin 
liikevaihto vuonna 2016 oli 1,6 miljardia euroa ja yrityksessä työskentelee lähes 15 
000 henkeä. Fazer noudattaa liiketoiminnassaan eettisiä periaatteita, jotka 
pohjautuvat yrityksen arvoihin ja YK Global Compactin periaatteisiin.  

http://www.fazerfoodservices.fi/
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