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Ethical Living is one of our eight focus megatrends
INTRODUCTION
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ELÄMYS-
TALOUS 
päätrendit 

© Euromonitor International PASSPORT   21MEGATRENDS: EXPERIENCE MORE

Experience More: key trends
EXPERIENCE MORE IN ACTION

Architects of 
Authenticity

Exclusive yet 
Inclusive

Optimum Sensory 
Boom Augmenting Reality

Engineering 
Uniqueness UX by Design Brand Love Pervasive 

experientialism
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Elämyksiä 
materian 
sijaan 
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ELÄMYS-
TALOUS: 
aitous, 
paikallisuus, 
kokemukset 

Kuluttajan arvoissa on käynnissä on merkittävä muutos tavaran ostamisesta 
kohti lisäarvoa, onnellisuutta ja hyvinvointia luovia, aitoja, ainutlaatuisia, 
luonnollisia ja paikallisia  elämyksiä ja palveluita. Kulutus siirtyy 
esimerkiksi matkailuun sekä vapaa-aikaan ja ruokaan liittyviin palveluihin, 
erityisesti Euroopassa. Ruoka on tärkeässä roolissa monien matkailijoiden 
matkakokemuksissa. Paikallisuus, raaka-aineet ja alkuperä kiinnostavat 
myös oman alueen kuluttajia. 

Myymälöissä tämä tarkoittaa elämyksellisiä ja hauskoja ostokokemuksia ja 
juuri minua puhuttelevia tuotteita.  

Elämysten tulee herättää aistit, olla erityisiä, räätälöityjä ja kohtuuhintaisia.  

Teknologia toimii mahdollistajana ja voi parantaa elämyksen 
kokemusta. Tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi tarjoamalla räätälöityjä 
kokemuksia tai teknologian avulla voidaan parantaa itse elämystä.  

Kuluttajat siirtävät kulutustaan sellaisiin tuotteisiin ja palveluihin, joiden 
avulla he kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän ja samalla 
vaikuttavat positiivisesti yhteisöönsä. Lähellä tuotetun suosiminen auttaa 
ympäristön ja yhteisön kestävää kehitystä.   
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TERVEELLINEN 
ELÄMÄNTAPA 
päätrendit 

© Euromonitor International PASSPORT   20MEGATRENDS : HEALTHY LIVING

Self Education Personalisation Back to Basics

Free From and Clean Label Functional Fuel Mindful Indulgence

Domesticating Tech Status Symbol Mental Wellbeing

Healthy Living: Key trends
HEALTHY LIVING IN ACTION

Image Source (left to 
right): digitalcare.org, 
LAMARCALAB.com, 
aromaweb.com, 
foodmanufacture, 
nutraingredients, 
youtube, SmegUK, 
Evening Standard, 
Arenas del Mar 
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TERVEELLINEN 
ELÄMÄNTAPA: 
yksinkertaista, 
luonnollista ja 
perinteistä 

Terveelliset elämäntavat -megatrendiin kuuluu laajempi käsitys koko 
ihmisestä: keho ja mieli, fyysinen ja henkinen hyvinvointi, tunteet sekä 
ympäristö. Tämä tulisi ottaa huomioon myös brändien ja tuotteiden 
kehityksessä, kuitenkin siten, että samalla täytetään kuluttajien tarve 
nauttia elämästä.  

Kuluttajat haluavat entistä enemmän ruokansa yksinkertaisista, 
luonnollisista tai luomuraaka-aineista ilman mitään lisättyä 
(”free from”) tai keinotekoisia ainesosia. 

Kuluttajat myös kaipaavat paluuta perusasioiden äärelle, ”back to 
basics”, mikä tarkoittaa esimerkiksi ymmärrettäviä ja läpinäkyviä, 
perinteisiä tuotantotapoja tehokkaiden prosessien sijaan. 
Yksinkertaisuus ja läpinäkyvyys lisäävät uskottavuutta ja luottamusta 
kuluttajien silmissä.  

Terveelliseen elämäntapaan liittyvien 
elintarvikkeiden myynnin kehitys % v. 2016-21 

© Euromonitor International PASSPORT   33MEGATRENDS : HEALTHY LIVING

� Consumers are concerned that products are unhealthy 
and full of, what many perceive to be, cheap synthetic 
ingredients. Avoiding artificial ingredients including 
sweeteners is rising, as truly natural products are being 
considered healthier. Worth already over US$165 
billion globally, clean label is their concerted drive to 
reformulate products to be as natural as feasible. 

� Another way to look at healthier nutritional alternatives 
is through the ‘free from’ and organic lens. Consumers 
are increasingly avoiding not just artificial ingredients 
but also gluten, lactose, dairy and other components, 
due to the rise of various allergies, food intolerances, 
or for ethical reasons. The likes of plant-based milk 
alternatives and gluten free foods, based on grains 
including quinoa, millet or teff are key within the 
category.

� Furthermore, with increasing regulation around sugar 
content, such as a sugar tax, the next question for food 
and beverage producers is: how to marry good flavour 
with low sugar content? Shoppers are increasingly 
educated and if they follow new government 
guidelines, natural sugars, such as lactose from milk 
products or fructose from dried fruit or juice, are also to 
be avoided.

Free From & Clean Label: Less is best 
HEALTHY LIVING IN ACTION
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Source: (top) Euromonitor International’s Ethical Labels System, 
(bottom) Euromonitor International’s Health & Wellness System
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EETTISYYS
päätrendit 

© Euromonitor International PASSPORT   19MEGATRENDS: ETHICAL LIVING

Powering the 
World

From Less Water 
to Waterless

Waste Not, Want 
Not

Transparency 
Rules

Alternative Means Animal Welfare Socially Active Everyone Counts

Ethical Living: key trends
ETHICAL LIVING IN ACTION
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EETTISYYS: 
ympäristö, 
kestävä 
kehitys, 
sosiaalinen 
vastuu 

Eettinen elämäntapa -megatrendi näkyy siten, että kuluttajat ja 
länsimaiset yritykset kiinnittävät entistä enemmän huomiota 
eettisyyteen ja moraaliin.  

Tämä tarkoittaa ympäristöasioita, kestävää kehitystä, 
eläinten hyvinvointia, tuotantotapoja, työoloja, ruuan 
turvallisuutta sekä vaikuttamista yhteisöön ja 
yhteiskuntaan. Tiedostava kuluttaminen lisääntyy koko ajan 
merkittävästi. Trendin taustalla ovat mm. ilmastonmuutos, 
väestönkasvu sekä kuluttajien arvojen muutokset.  

Yritysten tulee ymmärtää kohderyhmänsä arvomaailma ja se, mikä 
eettisen elämäntyylin ilmentymä merkitsee heille eniten sekä 
samalla tukee yrityksen liiketoimintaa. On tärkeää viestiä hyvin 
yrityksen etiikasta ja sitoutua kuluttajien maailmaan. Tämä on 
merkityksellistä erityisesti nuorille kuluttajaryhmille (erityisesti nk. 
”millennials”). 
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PREMIUM 
päätrendit 

© Euromonitor International PASSPORT   19MEGATRENDS: PREMIUMISATION

Premiumisation: key trends
PREMIUMISATION IN ACTION

Curation and 
Partnership Personalisation Smart Luxury The Quest for Time

Permission to 
Indulge

Health is the New 
Wealth

Consuming 
Publicly

Buying Experience 
and Community
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PREMIUM: 
personointi, 
lupa 
nauttia, 
aitous 

”Yksi ja sama malli ei enää sovi kaikille – tai kenellekään”. Personointi 
on premium-megatrendin erinomainen ilmentymä. Personointi on 
räätälöinnin uusi muoto, jonka taustalla vaikuttaa se, että kuluttajat 
arvostavat juuri heidän elämäntyyliinsä sopivia, yksilöllisiä asioita. 
Kuluttajat haluavat vähemmän mutta parempia hyödykkeitä.  

Kuluttajat ovat aina halunneet tuhlata nautiskeluun sekä 
elektroniikassa että juomissa. Tänä päivänä haetaan kuitenkin enemmän 
tuotteita, jotka ovat muutakin kuin vain laadukkaampia: perusteluja 
kalliimmalle hinnalle tarvitaan. 

Lisäarvoa voivat tuoda esimerkiksi lisätoiminnot, terveyshyödyt, aitous, 
eksoottisuus, sosiaalinen vastuu tai vain se, että tuote yksinkertaisesti 
sopii juuri kuluttajan omaan elämäntyyliin. Tämä koskee erityisesti 
epäterveellisinä pidettyjä tuoteryhmiä. Jotta tuotteista on mahdollista 
saada korkeampaa hintaa, niillä täytyy olla jotain erityistä tarjottavaa, 
lupa nautiskella ja syy ostaa: esimerkiksi aitous, perinteet, erottuva 
tarina, eksoottinen maku tai erottuva tuotantotapa. 
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MITÄ 
KAIKKEA 
PREMIUM 
VOI 
TARKOIT-
TTAA? 

Vaihtoehtojen 
etsintä 

Kuluttajat käyttävät enemmän rahaa asioihin, jotka ovat heille tärkeitä, ja samalla 
vähentävät kulutustaan jopa merkittävästi muualla. Näiden prioriteettien 
ymmärtäminen on tärkeää. 

Tärkeää on, 
keitä me olemme 
– ei enää mitä 
omistamme 

Kuluttajat käyttävät enemmän rahaa tuotteisiin, jotka tekevät heistä parempia: 
terveempiä, ainutlaatuisempia, tehokkaampia ja taloudellisempia. Tämä ohjaa 
kysyntää palveluihin ja tuotteisiin, joiden avulla voimme tämän saavuttaa ja 
näyttää muille.  

Teknologia on 
kiihdytin 

Kun teknologia antaa kuluttajille enemmän vaihtoehtoja kuin koskaan 
aikaisemmin, se luo samalla painetta vaihtoehtojen optimointiin. Teknologia lisää 
kysyntää premium-tuotteisiin  luomalla uusia tapoja niiden myymiseen ja 
löytämiseen.  

Maksetaan 
enemmän ajasta, 
turvallisuudesta 
ja terveydestä 

Premiumisaation klassiset ajurit — tarve näyttää menestys ja laadun vaatimus — 
ovat edelleen tärkeitä. Kuitenkin myös hyvin tienaavat kuluttajat  tuntevat itsensä 
enemmän ja enemmän stressaantuneiksi, turvattomiksi ja vanhemmiksi. Tämä 
tarjoaa mahdollisuuksia tuotteille, jotka antavat kuluttajille enemmän aikaa, 
turvallisuutta ja terveyshyötyjä. 

Tarjonta kasvaa: 
tämän päivän 
premium on 
huomisen 
arkituote 

Kun keskiluokka vähentää sekä halpojen tuotteiden että todella premium-
tuotteiden osuutta ostoskorissaan, kulutuksen painopiste siirtyy kohtuuhintaisiin 
luksustuotteisiin. Verkkokaupan ja halpamyymälöiden kasvu tarkoittaa, että mikä 
tahansa premium-tuote (ja sen hyvä kate) on nyt alttiina uusille tuotteille, jotka 
tavoittelevat laajempaa kuluttajakuntaa. 
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OLUTMARKKINAT 
RUOTSISSA JA 
VIROSSA 
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Väestö ja 
toiminta-
ympäristö 

Ruotsissa on 9,8 miljoonaa asukasta. Oluen oston ikäraja 20 
vuotta – 18-vuotias voi ostaa vain alle 3,5 % alkoholia. 
Vähittäiskaupassa myydään vain alle 3,5 % alkoholituotteita, tämän 
ylittävien tuotteiden myyntikanava on alkoholimonopoli 
Systembolaget. Tästä johtuen merkittävä osa oluenmyynnistä 
tapahtuu Systembolagetissa. 

Alkoholin mainonta on Ruotsissa sallittu korkeintaan 15 % 
alkoholituotteille. Mainonnan sisällöstä on kuitenkin rajoituksia. 
Alkoholimainonta on kiellettyä radiossa ja televisiossa. 
Valmistevero oluella on 21 % ja arvonlisäverokanta 25 %. 
Verotuksesta keskustellaan.* 

Virossa on 1,4 miljoonaa asukasta. Virossa on 18 vuoden ikäraja 
kaikkien alkoholijuomien ostamiseen. Alkoholin myynti on 
huomattavasti vapaampaa Ruotsiin ja Suomeen verrattuna. Oluen 
verotus on ollut nousussa kasvaneen terveyskeskustelun johdosta. 
Valmistevero on nyt 9,13 eur/litra puhdasta alkoholia ja uusista 
korotuksista keskustellaan parhaillaan vilkkaasti. Arvonlisävero on 
20 %.* 

 
Lähde: https://www.thl.fi/documents/605763/0/NordicAlcoholMarket.pdf/c7f5f189-0093-4e34-a0e8-8022d93a72f2. 
*Huom! Tarkista ajantasainen verotus. 17 



Oluen 
kuluttaja-
hinnat 
Suomessa, 
Ruotsissa 
ja Virossa 

 

 

 

 

 

 

Systembolagetin hinnoittelukerroin oluissa on 1,19 ja Alkossa taas 1,67. 
Systembolagetin minimikate 0,86 SEK per pullo kun taas Alkossa se on 
korkeampi: 0,29 € per pullo tai 0,78 € per litra.* 

Virossa oluen kate on keskimäärin 30 % vähittäiskaupassa.* 

 

Kuluttajahinnat EUR Alko System-
bolaget 

Viro, 
vähittäis-

kauppa 

Keskiolut 0,33 l Lapin Kulta III 1,53 1,20 0,83 

Vahva olut, kotimainen, pullo 0,33 l 1,81 1,06 

Vahva olut, kotimainen, tölkki 0,5 l 
Lapin Kulta IVA 

2,91 1,20 1,12 

Ulkomainen olut, Leffe, pullo 0,33 l 
(vaalea) 

3,73 2,30 1,98 

Olut <6%, 1 litra 1,92 

Lähde: https://www.thl.fi/documents/605763/0/NordicAlcoholMarket.pdf/c7f5f189-0093-4e34-a0e8-8022d93a72f2 
*Huom! Tarkista ajantasainen hinnoittelutilanne. 18 



Oluen 
myynti-
määrät 
Alkossa ja 
System-
bolagetissa 

Oluen myynti 
litroissa 

Oluen myynti % Myynti l/capita 

Alko 8,8 9,1 1,6 

System-
bolaget 

234,1 49,8 24,1 

Lähde: https://www.thl.fi/documents/605763/0/NordicAlcoholMarket.pdf/c7f5f189-0093-4e34-a0e8-8022d93a72f2  19 



RUOTSI 
Markkinakatsaus 
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Ruotsin 
markkinan 
pika-
katsaus 
v. 2016 

•  Oluen kokonaismyynti litroissa tippui hieman, 462 
miljoonaan, litraan vuonna 2016.  

•  Käsityöläisoluen kysyntä kasvaa. 

•  Alkoholittomat/miedot oluet kasvoivat 
voimakkaimmin litroissa:  20 % kasvu vuonna 2016. 

•  Keskimääräinen oluen vähittäismyyntihinta nousi 1 % 
vuonna 2016.  

•  Carlsberg Sverige on edelleen selkeä markkinaykkönen 
oluissa: 34 % markkinaosuus litroissa vuonna 2016.  

•  Kokonaismyynnin litroissa ennustetaan pysyvän 
tasaisena lähivuosina. 

Lähde: Euromonitor 2017 21 



Käsityöläis-
oluet 
kasvussa 
Ruotsissa 
v. 2016 

Pienpanimotrendi jatkui Ruotsissa vuonna 2016, mikä näkyi 
valtavana tarjontana ja erilaisina olutlajeina, 
makuina ja pakkausdesigneissa. Käsityöläisoluita oli 
tarjolla sekä ulkomaisilta panimoilta, esimerkiksi USA:sta ja 
Britanniasta, että ruotsalaisilta toimijoilta. Kova 
kiinnostus alaan on saanut aikaan kiihtyneen kasvun 
panimoiden määrässä: vuonna 2016 Ruotsissa oli jo yli 200 
panimoa (sisältäen kiertolaispanimot), kun 1990-luvulla 
panimoita oli vain 20 kappaletta. Vuonna 2017 määrä on 
ylittänyt jo 300 panimoa. Ruotsalaiset kuluttajat ovat 
selkeästi tulleet kiinnostuneemmiksi oluesta, ja he haluavat 
oppia alasta paljon aina valmistusprosessista eri olutlajeihin 
asti. 
Oluen kokonaismyynti litroissa tippui hieman, 1 %. Myynnin 
lasku johtui lagerin myynnin laskusta, sillä lager edusti 93 % 
kokonaismyynnistä litroissa. Kaikki muut tuotetyypit, kuten 
tummat oluet, alkoholittomat/miedot ja stout, kasvoivat 
voimakkaasti, mutta näissä kuitenkin kantaluku oli pieni. 

Lähde: Euromonitor 2017 22 



Pien-
panimoiden 
omistus ja 
jakelu 

Pienpanimot ovat usein pienten yritysten omistamia tai 
perheyrityksiä, ja panimoilla voi olla vaikeuksia 
suuremman asiakaskunnan tavoittamisessa.  

Monien pienpanimoiden takana saattaa kuitenkin olla 
myös suuren panimon omistus tai tuki: esimerkiksi 
Brutal Brewing omistajanaan Spendrups Bryggeri tai 
Brooklyn Brewery ja New Carnegie Brewery Carlsberg 
Sverigeltä.  
Carlsberg Sverigen tukemat pienpanimot hyötyvät 
Carlsbergin kattavasta jakeluverkostosta ja voivat näin 
tavoittaa huomattavasti enemmän kuluttajia. 
Osa pienpanimoiden oluista on alkoholi-
pitoisuudeltaan alle 3,5 %, mikä mahdollistaa myynnin 
tavallisissa vähittäiskaupoissa. Esimerkiksi 
Lundabryggeriet-olutta myydään sekä alle että yli 3,5 % 
alkoholipitoisuudella.   

Lähde: Euromonitor 2017 23 



Olut-
kuluttajan 
profiili 
Ruotsissa 

Ruotsin olutkuluttajat ovat tyypillisesti 17-64-vuotiaita miehiä sekä 
17-29-vuotiaita naisia. Kasvava olutvalikoima kuitenkin muuttaa 
olutkuluttajan profiilia: esimerkiksi IPA-oluiden suurempi tarjonta on 
auttanut tavoittamaan uusia kuluttajaryhmiä. Perinteisestä 
ruotsalaisesta lagerista poikkeava IPA-oluiden kevyempi ja 
hedelmällisempi makumaailma on avannut monelle uudelle 
kuluttajalle tien olutmaailmaan.  

Käsityöläisoluet ovat suosituimpia suurissa kaupungeissa, mutta 
kiinnostus eri olutlajeihin kasvaa koko maassa IPA-oluen ja sour-
oluen kasvun kautta. Esimerkkejä olutbrändeistä, jotka tarjoavat 
uniikkeja tuotteita, markkinointia, tuotteita tietyltä alueelta tai 
palvelevat tiettyä kuluttajaryhmää ovat Motorhead, DesignBrew ja 
LundaBryggeriet.  

Olutmyynti ravintoloissa (on-trade) kasvoi 21 % vuonna 2016. 
Ruotsalaiset syövät enemmän ja enemmän ulkona ja etsivät uusia 
makuja ja ruokatyylejä. Lähes jokaisessa ravintolassa on olutlista, jossa 
on mukana myös paikallisia oluita. Tarjolla on runsaasti ruokaa 
tukevia olutvaihtoehtoja Moniin muihin maihin verrattuna 
ravintolamyynti on edelleen silti suhteellisen pientä, sillä 
kuluttajahinnat ovat korkeat. 

Lähde: Euromonitor 2017 24 



Ruotsin 
markkinan 
tulevaisuuden-
näkymät 

Käsityöläisoluiden suosio ja myynti jatkanevat 
kasvuaan lähivuosina, sillä ympäri maata tulee 
avautumaan edelleen uusia pienpanimoita. 
Kun kysyntä kasvaa, oluen myynnin uskotaan 
siirtyvän Systembolagetiin, missä koulutettu 
henkilökunta voi antaa vinkkejä olutlajeista ja 
tuotantoprosessista.  
Myös luomuoluet tullevat kasvamaan, sillä 
ruotsalaiset ajattelevat, että luomuhumala ja 
-mallas ovat laadukkaampia. Systembolaget 
myi lähes 14 miljoonaa litraa luomuolutta vuonna 
2016, mikä vastasi lähes 6 % heidän 
kokonaisolutmyynnistään. Osuus tullee edelleen 
kasvamaan. 

Lähde: Euromonitor 2017 25 



Ruotsin 
markkinaan 
liittyvät  
uhat 

Uhat liittyvät lähinnä jakeluun ja verotukseen. 

Jakeluun liittyen Systembolaget ilmoitti vuonna 2014, 
että kaikkien panimoiden tulee toimittaa oluet 
keskusvarastolle Orebrohon kerran viikossa. Tämä 
vaatimus on erittäin hankala ja kallis pienpanimoille, 
joiden tuotantomäärät ovat pieniä. Uusi säännös on 
rajoittanut pienpanimoiden käsityöläis- ja 
erikoisoluiden kasvua. 

Alkoholijuomien verotus tulee todennäköisesti 
kiristymään lähivuosina, mikä tulee nostamaan 
kuluttajahintoja ja lisäämään samalla ruotsalaisten 
alkoholiostoksia Saksassa, missä verotus on matalampi.  

Lähde: Euromonitor 2017 26 



VIRO 
Markkinakatsaus 
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•  Oluen kokonaismyynti laskussa (valmisteveron korotus, 
heijastuu hintoihin) – myös tuonti laskenut 

•  Lager muodostaa 97 % myynnistä litroissa mitattuna 

•  Markkinat lähes 90 %:sti kolmen panimon hallussa: A Le Coq, 
Saku Õlletehase ja Eesti Viru Õlu – kotimaisuus on valttia 

•  Vuonna 2016 Virossa oli noin 40 rekisteröityä pienpanimoa – 
pienpanimoja oli vain 12 vuonna 2014 ja 17 vuonna 2015 

•  Pienpanimoiden oluet muodostavat vain 1 % 
kokonaisolutmyynnistä litroissa 

•  Pienpanimot saavat Virossa 50 % valmisteverovähennyksen, jos 
tuotantovolyymi ei ylitä 6,000 hehtolitraa kalenterivuodessa 

28 



Viron 
markkinan 
pikakatsaus 
ja kilpailu-
tilanne 
v. 2016 

•  Virossa oluen kokonaismyynti on laskussa kiristyneen verotuksen takia.  

•  Lager muodosti 97 % oluenmyynnistä litroissa mitattuna vuonna 2016.  

•  Viron olutmarkkinat ovat 89 %:sti kolmen suuren panimon hallussa. Markkinajohtaja, 
suomalaisen Olvin omistaman  A Le Coq AS:n markkinaosuus oli 45 %, tanskalaisen 
Carlsbergin omistaman Saku Õlletehase AS:n 38 % ja Eesti Viru Õlu AS:n 6 % vuonna 
2016.  

•  Kaikki kolme johtavaa panimoa kilpailevat verisesti lanseeraamalla uusia tuotteita 
sekä kokeilemalla uutta teknologiaa, raaka-aineita ja pakkaustapoja.  

•  Viron pienpanimot ja olutkulttuuri  kasvattavat kiinnostustaan. Käsityöläisoluiden 
kokonaismarkkina on kuitenkin edelleen varsin pieni. Stout ja ale-oluiden myynti 
kasvoi litroissa 2 % ja 3 % olutkulttuurikiinnostuksen myötä vuonna 2016.   

•  Pienpanimotrendin seurauksena suuret panimot ovat vastanneet käsityöläistrendiin ja 
lanseerasivat pieniä erikoiseriä ”käsityöläistuotteita” erottuvissa pakkauksissaan. 

•  Kotimaiset panimot ovat etulyöntiasemassa ulkomaisiin nähden, sillä heillä on pitkät 
perinteet ja historia sekä vakiintunut, uskollinen asiakaskunta. Virolaiset kuluttajat 
ovat konservatiivisia ja suosivat paikallista tuotantoa, sillä tarjolla on vahvoja, pitkään 
toimineita brändituotteita edulliseen hintaan. Lisäksi paikallistuotteen ostamista 
pidetään osana sosiaalista vastuunkantoa. 

Lähde: Euromonitor 2017 29 



Myös Virossa 
pien-
panimoita 
avautuu 
kiihtyvällä 
tahdilla 

Viro on yksi Euroopan kasvavista pienpanimomekoista. Virossa 
uusia pienpanimoja syntyy kuukausittain. Vuonna 2016 Virossa oli 
noin 40 rekisteröityä käsityöpanimoa. Kasvu on voimakasta, sillä 
pienpanimoja oli vain 12 vuonna 2014 ja 17 vuonna 2015. 

Viron alkoholirekisterin mukaan reilussa kahdessa ja puolessa 
vuodessa tuli markkinoille jopa 500 uutta pienpanimo-olutta. 
Kasvu on ollut valtavaa, sillä vuonna 2013 uusia pienpanimo-oluita 
rekisteröitiin 20.  

Ensimmäisiä ja suosituimpia pienpanimoita: 
www.lehepruulikoda.ee/en/, www.pohjalabeer.com/en/, 
www.tanker.ee ja www.ollenaut.ee 

Muita kiinnostavia panimoita ovat esimerkiksi Vormsi, Tänav & 
Kolk, Tammela, Raba, Pühaste, Pöide, Hampelmann ja Anderson’s. 

Näiden lisäksi Virossa toimii toistakymmentä kiertolaispanimoa, 
jotka panevat olutta omalla reseptillään muiden omistamilla 
laitteilla. 

Lähde: https://hiddentallinn.com/estonian-craft-beer-revolution/  30 



Pienoluista 
maksetaan 
enemmän ja 
valmistaja 
saa 
veroetuja 

Olutkulttuurikiinnostuksen myötä kuluttajia kiinnostaa moni asia 
ilmiön ympärillä, kuten pienoluiden valmistusprosessi, raaka-
aineet, maut ja tuoksut.  

Pienpanimot tarjoavat erilaisia tavallisesta poikkeavia oluita. IPA 
on suosituin käsityöläisoluen olutlaji, joka on suosittu erityisesti 
olutharrastajien ja myös aloittelijoiden keskuudessa: kuluttajien, 
jotka hakevat vahvaa makua. Muut Ale-oluen tyypit, Lambic, 
Flandrian ja Berliner kasvattavat myös suosiotaan. 

Kuluttajat ovat valmiita maksamaan enemmän erikoistuotteista, 
kuten käsityöläisoluesta. Käsityöläisoluiden menestys houkuttelee 
myös suuria panimoita seuraamaan trendiä: suuret panimot ovat 
lanseeranneet esimerkiksi erikoiseriä tummaa olutta pakattuna 
pieniin, 0,33 ja 0,4 litran pulloihin, mikä on pienoluiden tyypillinen 
pakkaustapa. Tämä pakkaustapa myös parantaa katetta, sillä 
pienien pullojen litrahinta on korkeampi.  

Pienpanimot saavat Virossa 50 % valmisteverovähennyksen. Edun 
saa, jos tuotantovolyymi ei ylitä 6,000 hehtolitraa eli 600 000 
litraa kalenterivuodessa.*  

Lähde: Euromonitor 2017 
*Tarkista ajankohtainen tilanne 
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Oluen 
kuluttajen 
profiili ja 
pien-
tuotteiden 
trendit 

Oluen pääasialliset kuluttajat Virossa ovat miehiä kaikista 
ikäryhmistä. Korkean alkoholipitoisuuden oluet ovat enemmän 
maaseudun väestön suosiossa, kun taas kaupunkilaiset valitsevat 
alemman alkoholipitoisuuden ja maustetun, hienostuneemman 
käsityöläisoluen.  

Nuori kaupunkilaissukupolvi etsii erikoisempia 
pienpanimoiden valmistamia oluita, joissa on intensiivisempi 
maku- ja tuoksumaailma. Nämä kuluttajat ovat nuoria 
asiantuntijoita, joilla on korkeammat tulot ja he ovat 
valmiita maksamaan laadukkaista ja kalliimmista tuotteista. Heille 
olut ei ole vain juoma, vaan elämys ja osa elämäntyyliä ja 
trendiä. Näiden kuluttajien keskuudessa on trendikästä olla 
tunnettu olutasiantuntijana ja nauttia oluen maisteluista osana 
laadukasta vapaa-aikaa.   

Käsityöläispanimot vastaavat hyvin kuluttajakiinnostukseen 
tarjoamalla paikallisia, luomusertifioituja, kotitekoisia, 
henkilökohtaisia ja ainutlaatuisia tuotteita.  

Lähde: Euromonitor 2017 32 



Viron 
olutbuumi 
näkyy sekä 
kaupoissa 
että 
laivoilla 

Virolaiset pienpanimot ovat saaneet oluensa myyntiin suuriin 
marketteihin ja valtakunnallisten kauppaketjujen myymälöihin. Myös 
käsityöläisoluita myyviä juomakauppoja on syntynyt eri puolille 
maata. Pelkästään Tallinnassa on ainakin viisi olutpainotteista 
erikoismyymälää.  

Olutkiinnostus näkyy myös Tallinnasta lähtevillä laivoilla, jotka ovat 
ottaneet sekä baarivalikoimiinsa että myymälöihinsä virolaisia ja 
suomalaisia pienpanimo-oluita. Kysyntä on kasvanut ja valikoimat 
ovat esimerkiksi EckeröLinellä kasvaneet samassa suhteessa.  

Laivamyynnissä uusien käsityöoluiden kuluttajissa ei korostu mikään 
erityinen ryhmä, vaan oluet kiinnostavat niin suomalaista hipsteriä 
kuin keski-ikäistä perheenisääkin.  

Laatu kiinnostaa kuluttajia laivalla: eri merkkejä ostetaan muutama 
erilainen, joita sitten nautiskellaan ja oluesta keskustellaan. Asiakkaat 
haluavat myös vinkkejä ruoan ja oluen yhdistämiseen. Koska 
panimoiden tuotantoerät ovat pieniä, saatavuus aiheuttaa välillä 
haasteita laivakaupassa. 

Lähde: Haastattelu/ Eckerö Linen myynti- ja markkinointijohtaja Ida Toikka-Everi. 
http://viisitahtea.com/artikkelit-2/uutiset/viron-pienpanimot-vetavat-turisteja-tallinnaan/     33 



Markkinointi 
ja Tallinn 
Craft Beers 
Weekend 

Massamainonta on mahdollista vain suurille 
panimoille. Pienpanimot keskittyvät vahvasti 
sosiaaliseen mediaan, myymälämainontaan, 
tuotenäytteisiin ja tapahtumasponsorointiin, joskin 
näitä markkinointikeinoja käyttävät myös suuret 
panimot.  
Kasvavan käsityöläisoluttrendin myötä panimot 
ovat järjestäneet tapahtumia olutkulttuurin 
ympärille, kuten Tallinn Craft Beers Weekend 
-tapahtuman. Tapahtuma on järjestetty vuosittain 
menestyksekkäästi kesästä 2015 lähtien. Tallinn 
Craft Beer Weekend -festivaalin vieraista suuri osa 
on ollut suomalaisia olutharrastajia.  

Lähde: Euromonitor 2017 34 



Vieläkö pien-
panimoiden 
kasvu 
jatkuu? 

Panimoiden välinen kilpailu on kovaa, sekä valmistajien että 
jälleenmyyjien kesken.  

Paikallisen tuotannon kasvava trendi tullee jatkumaan. Samoin 
luonnolliset luomuraaka-aineet ja perinteiset 
tuotantoteknologiat jatkavat suosiotaan lähivuosina, mikä tarkoittaa 
positiivisia näkymiä käsityöläisoluen ja -siiderien valmistajille 
tulevaisuudessa. Käsityöläisoluen jatkuva suosio houkuttelee suuria 
panimoita matkimaan pienten valmistusprosesseja ja pakkauksia. 

Käsityöläisolut muodostaa vain 1 %:a kokonaisolutmyynnistä litroissa. 
Kasvupotentiaalia on, jopa 2 %:in osuuteen saakka ja optimististen 
arvioiden mukaan jopa 4 %:n markkinaosuus on saavutettavissa. 

Kuitenkin on arvioitu, että pienpanimoiden määrä on jo nyt 
saavuttanut maksimin näin pienillä markkinoilla ja 
panimoita tulee poistumaan markkinoilta. Kova kilpailu tulee 
pakottamaan pienpanimoita ja käsityöläisoluen valmistajia myös 
laskemaan hintoja.  

Lähde: Euromonitor 2017 35 



LIIKETOIMINTA-
MALLIT 
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TYÖKALU 
LIIKETOIMINTA-
MALLIEN 
SUUNNIT-
TELUUN 
 

Lataa tähän työkaluun 
liittyviä maksuttomia 
materiaaleja 
osoitteesta 
www.strategyzer.com 

Selkeäkäyttöinen työkalu liiketoimintamallien 
suunnitteluun on Business Model Canvas. Sen avulla 
pystyy järjestelmällisesti käymään läpi kaikki keskeiset 
osa-alueet, jotka tulee liiketoiminnan kehittämisessä ottaa 
huomioon. 
Seuraavalla sivulla on esitetty Business Model Canvas. Sen 
kaikki eri osa-alueet on seuraavilla sivuilla käyty läpi 
tarkemmin. Samalla mukaan on kirjoitettu huomioita 
erityisesti siltä kannalta, mitä pienpanimot voisivat pohtia 
suunnitellessaan liiketoimintamalliaan sekä yleisesti että 
kansainvälistymistä ajatellen. 
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• Newness 
• Performance 
• Customization 
• Getting the job done 
• Design 
• Brand/status 
• Price 
• Cost reduction 
• Risk reduction 
• Accessibility 
• Convenience/usability 

• Mass 
• Niche 
• Segmented 
• Diversified 
• Multi-sided 

• Own 
• Partner 

• (Dedicated) Personal 
assistance 

• Self-service 
• Automated 
• Communities 
• Co-creation 

• Asset sale 
• Usage fee 
• Subscription fee 
• Lending/renting/leasing 
• Licensing 
• Brokerage fees 
• Advertising 

• Physical 
• Intellectual 
• Human 
• Financial 

• Production 
• Problem solving 
• Platform/network 

• Cost-driven 
• Value-driven 
• Fixed costs 
• Variable costs 
• Economies of scale 
• Economies of scope 

• Strategic alliances 
• Coopetition 
• Joint ventures 
• Buyer-supplier 

relationships 
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Asiakas-
ryhmät 
(customer 
segments) 

Millaisia kuluttajaryhmiä haluamme tavoittaa? 

•  Mitkä ovat kohdekuluttajamme arvot, elämäntapa, halut, toiveet ja pelot? Missä 
hän asuu? Missä, millä tavalla miten usein hän tekee ostoksia ja käy 
ravintolassa? 

•  Missä tilanteissa hän juo olutta? Kenen kanssa? Missä paikassa? Miten usein? 

•  Keskitymmekö esimerkiksi kapeampaan, korkeaa laatua arvostavaan 
tosiharrastajien pienempään kuluttajasegmenttiin vai tavoittelemmeko 
laajempaa valtavirran kuluttajakuntaa?  

 

Mitkä kaupat ja ravintolat ovat kohdeasiakkaitamme? 

•  Haluammeko Systembolagetin valikoimiin? Mikä on tuotteemme 
alkoholipitoisuus ajatellen ICA:a tai Coopia? Maksimarket ja Rimi Virossa? Vai 
verkkokaupat ja itsenäiset kivijalkakaupat? Entä Viking Line, TallinkSilja ja 
EckeröLine? 

•  Haluammeko ketjuravintoloiden vai yksittäisten ravintoloiden valikoimiin? 
Ruokaravintolat, pubit, olutravintolat? Missä kaupungeissa ja millaisilla 
alueilla? Mitkä ovat trendikkäimmät/ brändiimme sopivat olutravintolat? 

 

Keitä tavoittelemme 
asiakkaiksemme?  
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kuluttajatrendeistä 

s. 3-15! 

Lue Ruotsin ja Viron 
markkinoista  
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Arvolupaus 
(value 
proposition) 

Arvo voi rakentua esimerkiksi tällaisista tekijöistä: 

•  Laatu: Mikä on asiakkaallemme laatua? Etsiikö hän aina parasta laatua vai riittääkö 
keskitie?  

•  Uutuus: Etsiikö asiakkaamme aina uusia makuja, kausituotteita tai tuottajia? 

•  Trendit: Haluaako asiakkaamme viimeisimpien trendien mukaista olutta? Puhutteleeko 
luomu asiakastamme? Onko oluemme ympäristöystävällisesti tuotettu tai luonnollisista 
raaka-aineista valmistettu? 

•  Yksilöllisyys/personoitavuus/helppous: Haluaako asiakkaamme yksilöllisyyttä vai 
kelpaako hänelle sama kuin kaikille muillekin? Onko oluemme helppoa nauttia vai 
vaatiiko alan ymmärrystä tai makuprofiilin ymmärrystä? 

•  Brändi ja status: Mitä brändimme viestii? Puhutteleeko tarina aidosti, tarjoaako se 
elämyksiä ja ymmärtääkö kansainvälinen asiakas viestimme? Millaisen viestin oluemme 
nauttiminen välittää asiakkaastamme hänelle itselleen ja muille?  

•  Design: Miltä asiakkaamme haluaa tuotteensa näyttävän? Pullossa vai tölkissä? Millainen 
visuaalinen ilme toimisi? 

•  Hinta: Miten hintatietoinen asiakkaamme on? Mitä hän on valmis oluestaan maksamaan? 
Millainen on kohdemarkkinan hintataso? Vaikuttaako nettikauppa hintamielikuvaan? 

•  Helppous/käytettävyys: Millaiset tekijät vaikuttavat asiakkaamme kokemukseen 
helppoudesta? Pakkauksen toimivuus? Tuotteen monikäyttöisyys, esim. yhdisteltävyys eri 
ruokalajien kanssa? Oluen alkoholipitoisuus? 

Millaisella tuotteella voimme tarjota tätä arvoa eri asiakasryhmillemme? Onko 
nykyinen tuotteemme sopiva vai pitääkö sitä muuttaa jotenkin? 

 

Mitä arvoa asiakas saa 
tuotteestamme? 

Minkä asiakkaan tarpeen, 
halun tai ongelman 
tuotteemme hoitaa? Miksi 
hän haluaisi tai tarvitsisi 
juuri meidän oluemme? 
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Asiakkaan 
tavoitta-
minen 
(channels) 

Millainen on asiakkaallemme mieluisa ostoprosessi? 

•  Millaisilla viesteillä ja mitä kautta saamme herätettyä hänen huomionsa? Minkä 
tyylinen markkinointi toimii hänelle? Miten ja mitä mediaa hän käyttää? 
Puhuttelevatko häntä oluttapahtumat ja -festivaalit, olutmaistiaiset tai tap 
takeoverit? 

•  Mitä tukea hän tarvitsee tehdäkseen ostopäätöksen? Miten paljon ja millaista tietoa 
hän haluaa oluestamme ja sen alkuperästä? Kaipaako hän suosituksia – ystäviltä, 
olutkriitikoilta, bloggaajilta, kaupan tai Systembolagetin koulutetulta myyjältä? 

•  Miten asiakkaamme haluaa itse ostotapahtuman sujuvan? Millä tavalla hän haluaa 
tuotteensa ostaa? Millä välineellä hän haluaa maksaa? 

•  Miten asiakkaamme haluaa saada tuotteensa toimituksen? Haluaako hän nauttia 
oluensa ravintolassa vai kotona? Missä ravintolassa? Haluaako hän ostoksensa 
kaupasta kotiin toimitettuina vai käykö hän itse kaupassa? Missä kaupassa? 

•  Miten ylläpidämme ja vahvistamme suhdettamme häneen oston jälkeen? Miten 
saamme hänet ostamaan oluemme uudestaan? Miten hän voi ottaa meihin yhteyttä? 

Miten järjestämme asiakkaallemme parhaan mahdollisen ostoprosessin? 
Miten paljon, missä ja keneltä tarvitaan henkilökohtaista myyntityötä? 
Tarvitsemmeko jonkin oman myyntikanavan vai hyödynnämmekö olemassa 
olevia? 

 

Mistä ja millä 
keinoin tavoitamme 
asiakkaamme heille 
sopivalla tavalla? 
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Asiakas-
suhteet 
(customer 
relationships) 

Millainen asiakassuhde meidän pitää luoda eri 
asiakasryhmiimme? 

•  Missä tilanteissa, millä tavalla ja ketkä asiakkaistamme 
tarvitsevat henkilökohtaista palvelua ja itsepalvelua? 
Paikanpäällä, puhelimitse, verkossa? 

•  Tarvitsevatko tai haluavatko asiakkaamme asiakasyhteisön? 
Pitäisikö olla kanta-asiakasklubi, Facebook-yhteisö tai joku 
muu vastaava? Voivatko asiakkaamme suositella toinen 
toisilleen tuotteita? Pystymmekö rakentamaan oman 
”heimon”, johon on haluttua kuulua? 

•  Voimmeko ottaa asiakkaitamme mukaan kehittämään tai jopa 
tekemään tuotteitamme (co-creation)? Millä tavalla sen voisi 
järjestää ja mitä asiakkaamme saisivat siitä vastineeksi? 

 

Millä keinoin 
saamme hankittua ja 
pidettyä asiakkaita? 
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Tulovirrat 
(revenue 
streams) 

Miten voisimme hyödyntää erilaisia, muilla aloilla käytettäviä 
tapoja luoda tulovirtoja? 

•  Omistusoikeuden myynti: Myymme asiakkaalle kertatapahtumana 
tuotteen, joka on ostotapahtuman jälkeen hänen omaisuuttaan. 

•  Käyttömaksu: Myymme asiakkaalle oikeuden käyttää tuotetta, jonka 
omistusoikeus säilyy meillä. 

•  Tilaus: Myymme asiakkaalle jatkuvaa toimitusta tuotteesta tietylle 
ajalle, esimerkiksi vuositilaus. 

•  Vuokraus: Myymme asiakkaalle tuotteen hallintaoikeuden tietyksi 
ajaksi. 

•  Lisensointi: Myymme asiakkaalle oikeuden tuottaa ja myydä 
tuotettamme. 

•  Välitystoiminta: Saamme palkkion kahden eri toimijan 
yhdistämisestä. 

•  Markkinointialusta: Saamme korvauksen tarjotessamme 
markkinointitilaa jollekulle muulle toimijalle, esimerkiksi 
pakkauksessamme tai verkkosivuillamme. 

 

Millä eri tavoilla 
voimme tienata? 

Mistä arvosta 
asiakkaamme ovat 
valmiita maksamaan, 
miten paljon ja millä 
tavalla? 
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Tärkeimmät 
toiminnot 
(key 
activities) 

Tuotanto 

•  Miten paljon, millä tavalla ja missä tuotamme olutta?  

•  Mitä olutta tuotamme? Millaista laatua tuotamme? 

•  Yhteistyöoluet paikallisten toimijoiden kanssa. Valmistava panimo saa 
tuoton, mutta antaa vierailijalle mahdollisuuden tutustua markkinaan, 
oppia tuotantotavoista ja saada tunnettuutta. 

•  Nk. kiertolaispanimot: panimot joilla ei ole omia laitteita ja jotka 
vuokraavat muiden panimoiden laitteita tai jotka teettävät oluensa 
muissa panimoissa. Riskitön tapa tehdä oma resepti paikallisesti toisen 
panimon tuotantotiloissa, mutta tapa keskusteluttaa alan sisällä. 

 

Jakelu 

•  Miten toimitamme tehokkaimmin ja luotettavimmin oluemme 
asiakkaillemme? Yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa? 

•  Maahantuoja: hoitaa sopimuksen mukaan paikallisen asiakasyhteistyön 
ja jakelun kateosuutta vastaan. Tuntee hyvin paikallisen markkinan ja 
toimijat. Ei kuitenkaan poista valmistajan roolia paikallisten suhteiden 
hoidossa. 

 

Mitä toimintoja 
vaaditaan arvon 
tuottamiseen 
asiakkaallemme? 

Mitkä toiminnot oluen 
tuotannon lisäksi ovat 
meille tärkeimpiä? 
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Tärkeimmät 
resurssit (key 
resources) 

Fyysiset resurssit 

•  Mitä tiloja, laitteita tai välineitä tarvitsemme? Millainen tuotantokapasiteetti 
meillä pitää olla, myös vientimarkkinoita ajatellen? 

Immateriaaliset resurssit 

•  Mitä reseptejä tai lisenssejä tarvitsemme? Mitä markkina- ja asiakastietoa? 
Miten hallitsemme ja kehitämme brändiämme – myös niin, että se sopii 
kansainvälisille markkinoille? Mitä asiakas- ja muita referenssejä (esim. 
laatupalkintoja, kilpailuvoittoja, blogisuosituksia) tarvitsemme? 

Ihmiset 

•  Mitä osaamista tarvitsemme ja miten paljon? Mistä ja miten saamme hankittua 
näitä ihmisiä? Panimomestari ja muut olutosaajat? Elintarviketuotannon, 
hygienian ja laadunhallinnan osaaminen? Tuotantoprosessin ja logistiikan 
osaaminen? Markkinoinnin ja myynnin osaaminen? Vientiosaaminen, 
kielitaito, kulttuurintuntemus?  

Taloudelliset resurssit 

•  Millaiset pankki- ja rahoittajasuhteet tarvitsemme? 

 

Mitä resursseja 
tarvitsemme 
tuottaaksemme 
asiakkaallemme 
tämän haluaman 
arvon? 
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Tärkeimmät 
kumppanit 
(key partners) 

Mihin tarpeeseen tarvitsemme kumppaneja? 

•  Toiminnan optimointi ja mittakaavaedut: Mihin meidän kannattaa keskittyä itse ja 
mitä ulkoistaa kumppaneille, jotta toiminta olisi mahdollisimman tehokasta? 

•  Riskienhallinta: Miten voimme hyödyntää kumppanuuksia uusien tuotteiden 
kehittämisessä tai muissa investoinneissa, joihin liittyy riskejä? 

•  Puuttuvien resurssien ja toimintojen hankinta: Mitä resursseja ja toimintoja meiltä 
puuttuu ja kumppaneillamme voisi olla? 

 

Millaisia kumppaneja tarvitsemme? 

•  Strategiset kumppanuudet ei-kilpailijoiden kanssa: Miten löydämme itsellemme 
sopivan jakelijan? Entä tavaran- ja raaka-aineentoimittajamme? Pitäisikö meidän 
luoda aluksi kumppanuus jonkin ravintolan (tap takeover, olutmaistiaiset) tai kaupan 
kanssa? 

•  Strateginen yhteistyö kilpailijoiden kanssa: Voimmeko luoda yhteistyösuhteita 
kohdemarkkinoillamme jo toimivien panimoiden kanssa, esim. panimomestarien 
vierailujen tai yhteistyöoluiden kautta? Kenen kanssa haluaisimme tehdä tällaista? 

•  Yhteisyritykset (joint ventures): Pitäisikö meidän perustaa jonkin 
yhteistyökumppanin kanssa erillinen yritys uuden liiketoiminnan kehittämiseksi? 

 

Mihin tarpeeseen ja 
millaisia 
kumppaneja 
tarvitsemme? 
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Kustannus-
rakenne (cost 
structure) 

Onko liiketoimintamallimme kustannus- vai arvo-
orientoitunut?  

•  Pyrimmekö mahdollisimman suureen kustannustehokkuuteen 
kaikilla toimintamme osa-alueilla, vaikka se tarkoittaisi jopa 
laadusta tinkimistä? Vai pyrimmekö mahdollisimman korkeaan 
laatuun, vaikka se aiheuttaisi ylimääräisiä kustannuksia? 

Mitä kiinteitä ja muuttuvia kustannuksia meillä on?  

•  Ovatko ne siedettävällä tasolla? Miten voimme vaikuttaa 
niihin? 

Pystymmekö saavuttamaan mittakaavaetuja?  

•  Esimerkiksi tuotannon volyymin kasvattamisesta tai 
toimintojen monipuolistamisesta? 

 

Millaisia 
kustannuksia 
liiketoiminta-
mallimme aiheuttaa? 
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ME TEIMME TÄMÄN SELVITYKSEN – OTA YHTEYTTÄ! 
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MORE THAN JUST PRETTY STUFF! 
 

We believe in ambition. We believe in aspiration. We believe in making a  
positive dent in the world. 

 
We work with leaders to create happier and more profitable business. By helping companies 
understand their customers, build the right market fit and create powerful stories, together 

we create impact that matters. 
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