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1. Johdanto 

 

 

Suomessa on tällä hetkellä kymmenen nimisuojattua ruokatuotetta, uusimpana Puru-

veden muikku. Hakemusvaiheessa on vielä lisäksi saunapalvikinkku ja suovas, kyl-

mäsavustettu poronliha. Tässä tutkimuksessa tutkimusongelmaksi on muodostunut 

yritysten tietämättömyys nimisuojasta ja sen vaikutuksesta perinnetuotteiden näky-

vyyteen ja sitä kautta yrityksen parempaan mahdollisuuteen menestyä markkinoilla. 

Tutkimusmenetelmä tutkimuksessa on research through design. Aineisto muodostuu 

hankkeelle tehdystä työstä ja tuotetuista materiaaleista.  

 

Tutkimus on suoritettu yhteistyössä ProAgria Pohjois-Savo ry:n kanssa. Tämän tutki-

muksen tavoite on selvittää, miten palvelumuotoilua ja sen työkaluja voidaan hyödyn-

tää nimisuojausprosessissa sekä perinneruokien tunnettavuuden lisäämisessä. Työssä 

visualisoidaan nimisuojan hakuprosessi ja luodaan konsepteja nimisuojatuotteiden 

tunnettavuuden lisäämiseksi. EU:n nimisuojatuotteet sisältyvät RuokaSavoa-hankkee-

seen, jonka tarkoitus on kartoittaa ja löytää uusia nimisuojattavia ruokatuotteita Poh-

jois-Savosta. Hankkeen tavoite on myös hakea suojaa alueelta löytyville perinnetuot-

teille. Nimisuojatuotteet ovat tärkeitä tuotteen suojauksen kannalta sekä matkailun nä-

kökulmasta. Suojatut tuotteet on osattu hyödyntää varsinkin eteläisessä Euroopassa ja 

ihmiset ympäri maailman matkustavat Parman kinkun ja feta-juuston alkulähteille. Pe-

rinteiset tuotteet kiinnostavat ja lisäävät alueen houkuttelevuutta piristäen samalla alu-

een elinkeinoelämää. 

 

Eteläisessä Euroopassa, josta löytyy suurin osa EU:n suojatuista tuotteista, nimisuojaa 

on käytetty aktiivisesti perinteisten ruokien suojaukseen. Kärkisijaa pitävät juustot, öl-

jyt ja viinit. Pro gradu -tutkielma sisältää teoreettisen osion ja produktiivisen osion. 

Yleisötapahtuma on ollut tapa kerätä tutkimusaineistoa ruokatuotteiden käyttäjien 

mieltymyksistä. Tilaisuus järjestettiin Kuopio Tanssii ja Soi -tapahtuman yhteydessä, 

jolloin liikkeellä oli suuri määrä kansainvälisiä matkailijoita. Tässä tutkimuksessa pal-

velumuotoilun menetelmiä käyttämällä hankittiin aineistoa tukemaan päätöksentekoa. 
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Case ProAgriassa palvelumuotoilun avulla yhdistetään alueen tuottajat nimisuojajär-

jestelmän kanssa ja tuetaan näin alueen elinkeinoelämää. 

 

Prosessin alussa hankkeessa keskitytään kartoittamaan alueen perinteisiä ruokatuot-

teita ja löytämään joukosta tuotteet, joille suojaa lähdetään hakemaan. Hankkeen tar-

koitus on löytää 6 - 9 uutta suojattavaa tuotetta. Nimisuojaprosessi on hitaasti etenevä, 

sisältäen kansallisen käsittelyn, käsittelyn EU:ssa sekä molemmilla tasoilla vastaväi-

temenettelyn. Suoja tulee voimaan, kun hakemus on läpäissyt kaikki vaiheet. Hake-

musaikana hakijatahon kannattaa olla aktiivinen merkin tunnettuuden lisäämisessä ja 

merkkien hankinnassa, että luvan saatua kaikki on käyttöönottoa vaille valmista ja 

markkinat ovat jo tietoisia tuotteesta. Hankkeessa tehtävä työ luo aineistoa tutkimuk-

selle, jonka tarkoituksena on ymmärtää nimisuojaprosessin luonne kokonaisvaltaisesti. 

 

Tutkimusmotivaatio oli henkilökohtainen kiinnostukseni ruokaan ja sen ympärillä ta-

pahtuviin kehityshankkeisiin. Itselläni ei ole taustaa elintarviketeollisuuden alalta, 

vaan suhtautumisen ruokaan tulee harrastuksieni kautta. Olen ollut pitkään kiinnostu-

nut puhtaista ja terveellisistä elintarvikkeista sekä raaka-aineista. Perinteiset kotimai-

set ruuat ovat lähtökohtaisesti vähän jalostettuja, itse alusta loppuun tehtyjä. Tämä tu-

kee ruuan alkuperän ja puhtaan ravinnon kunnioittamista, ei pelkästään ravintona, 

vaan merkityksellisenä kokonaisvaltaisena elämyksenä. Opiskelujen aikana kiinnostus 

palvelumuotoilua kohtaan on kasvanut, mitä enemmän siitä on saanut tietoa. Tuntui 

luonnolliselta yhdistää palvelumuotoilu ruokaan ja tehdä siitä tutkimus. 

 

Aiheen muotoutumisen jälkeen alkoi yhteistyötahon kartoittaminen. Kuopiossa toi-

miva ProAgria Pohjois-Savo ry oli kiinnostunut tekemään yhteistyötä aiheen parissa. 

Heidän tuleva RuokaSavoa-hanke sisälsi nimisuojatuotepaketin. Muotoiluongelmaksi 

määrittyi tässä vaiheessa perinneruoka. Perinneruokia löytyy Pohjois-Savon alueelta 

useita, johtuen idän ja lännen puolelta tulleista vaikutteista ruokakulttuuriin. Alue on 

ikään kuin sekoitus näiden kahden, Ruotsin ja Venäjän ruokakulttuureita. 
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Muotoilun avulla visualisoidaan prosessia, joka liittyy perinneruokien nimen suojaa-

miseen. Oheisessa prosessikaaviossa (kuvio 1) on selvitetty tutkimuksen viitekehys ja 

miten nimisuoja asettuu suhteessa palvelumuotoiluun ja siihen liittyviin yrityksiin. It-

seni sijoitan kuviossa ympyrän sisälle, koska olen ollut sen ympärillä olevien tuottajien 

ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa tiiviisti tekemisissä. 

 

 

Tutkimuksen prosessikaavio. Kuvio 1 

 

Tutkimuskysymykseen, mitä hyötyä palvelumuotoiluprosessista on ruokamatkailun 

kehittämisessä, vastataan tutkimuksen lopussa. Tutkimuksen rakenne ja sisältö on esi-

telty taulukossa 1. 
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Tutkimuksen rakenne ja sisältö. Taulukko 1 

 

1.Johdanto

•Johdannossa perehdytään aiheen valintaan, tutkimusmenetelmiin, ‐motivaatioon sekä johdatetaan lukija 
aiheen pariin.

2.Tutkimusmenetelmät ja aineistot

•Luvussa esitellään laadullinen tutkimus menetelmänä sekä tutustutaan tapaustutkimukseen ja research 
through design ‐menetelmiin. 

•Aineisto tutkimuksessa on laadullista, sisältäen myös asiakaskyselystä saatua määrällistä aineistoa. Lisäksi 
aineistona tutimuksessa toimii koko prosessin tuottama tieto.

3.Elämysmatkailu

•Elämysmatkailu‐luvussa esitellään työn viitekehys, joka rakentuu palvelumuotoiluun, ruokamatkailuun ja 
perinneruokien tunnettavuuteen.

•Luvussa perehdytään myös ruokamatkailuun elämyksen tasolla.

4.Palvelumuotoilu

•Tutkimus on palvelumuotoilun pro gradu, joten palvelumuotoilu esitellään teoriana tässä luvussa. 
Luvussa käsitellään myös konseptimuotoilua ja brändiä sekä miten nimisuoja liittyy näihin asoihin.

5.Nimisuojajärjestelmä

•Luvussa perehdytään ruokien pakkausmerkintöihin ja eri tapoihin suojata ruokatuote jäljittelyltä. 
Nimisuojajärjestelmästä kerrotaan laajemmin ja esitellään sen erilaiset suojausmenetelmät. Tässä luvussa 
on myös tietoa vaihtoehtoisista kanavista tallettaa perinneruokien reseptit tuleville sukupolville.

6.RuokaSavoa ‐ hankkeen tutkimustehtävä

•Luvussa esitellään asiakkaana toimiva ProAgria Pohjois‐Savo. RuokaSavoa‐hankkeelle suunniteltu 
tapahtuma pohjustetaan tässä luvussa. Seuraavassa luvussa tapahtumasta kerrotaan tarkemmin.

7.RuokaSavoa‐palvelumuotoiluprojektin toteutus

•Luvussa esitellään maistatustapahtuma, joka järjestettiin kansainvälisille matkailijoille. Tapahtumassa 
maistatettiin perinneruokia matkailijoille. Luvussa takastellaan myös asiakaskyselyn tulokset.

8. Esimerkkejä nimisuojakonsepteista ja palvelupolusta

•Luvussa tarkastellaan Pohjois‐Savon alueen nimisuojakonsepteja ja palvelupolkua esimerkkitarinan 
avulla. 

9.Tutkimuksen tulokset

•Luvussa vastataan tutkimuskysymykseen, arvioidaan tutkimuksen tulokset ja tulkitaan aineistoa.

10.Yhteenveto

•Luvussa käsitellään lyhyesti tutkimuksen aihe, tavoitteet, tutkimusmenetelmät ja oleellisimmat tulokset.

•Luvussa pohditaan myös jatkotoimenpitetä.

Lähteet

Liitteet

•Tutkimukseen ja hankkeeseen tuotettua visuaalista aineistoa.
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Ruoka on kuulunut aina olennaisena osana matkailuun. Ruokamatkailu on erikoismat-

kailua, jonka ennustetaan olevan nouseva trendi tulevaisuudessa. Euroopassa tehdään 

vuosittain noin 600 000 ruokaan ja juomaan liittyvää matkaa vuodessa. Ruokamatkai-

lun kysynnän on ennustettu kasvavan 7 - 12 % vuosittain. (Costa 2012, 48.) Etelä-

Euroopan maat, kuten Italia, Ranska, Espanja ja Kreikka ovat onnistuneet yhdistämään 

ruuan voimakkaasti maabrändiinsä (Herrera, Herranz & Arilla, 2012, 7 - 9). Ei ole 

myöskään sattumaa, että juuri näissä maissa on eniten nimisuojattuja ruokatuotteita. 

Ruokamatkailun vetovoimatekijänä alueellisen identiteetin rakentuminen on haasteel-

lista. On tuotteistettava tuotteet, jotka ilmentävät aluetta ja erottuvat riittävästi muusta 

tarjonnasta. Tuote yksinään ei ole riittävä, sillä on myös pidettävä silmällä laatua, ke-

hitettävä yhteistyötä ruokatuottajien ketjussa ja käytettävä luovasti markkinointika-

navia sekä rakennettava mielikuvia. (Gaztelumendi 2012, 10 - 11.) Palvelumuotoilua 

voi hyödyntää houkuttelevien ruokamatkailun keihäänkärkituotteiden konseptoinnissa 

ja ohjelmapakettien suunnittelussa, jossa nimisuojatuotteet ja ruoka olisivat keskiössä. 

 

Tässä tutkimuksessa toteutetaan ruokatapahtuman avulla palvelumuotoilukonsep-

tointi.  Tämän lisäksi tutkimuksessa kerrotaan esimerkkejä Pohjois-Savon alueelle si-

joittuvista nimisuojakonsepteista. Palvelupolku havainnollistetaan esimerkkitarinalla 

ruokamatkailijan kokemuksesta lomamatkallaan. 

 

  



6 
 

2. Tutkimusmenetelmät ja aineisto 

 

 

Kyseessä on laadullinen tutkimus, joka toteutetaan tapaustutkimuksena. Tutkimusky-

symyksiä voidaan määritellä, tutkia ja säätää tarkemmin tutkimuksen edetessä. Ta-

paustutkimus on Erikssonin ja Koistisen (2005, 19) mukaan monimuotoinen ja itera-

tiivinen prosessi, joka ei kulje välttämättä aivan suoraviivaisesti. Tutkija käy läpi mo-

nia vaiheita, palaa takaisin ja tarkentaa, keskusteluttaa aineistoja keskenään, kehittää 

vuoropuhelua teorian ja empirian välillä ja niin edelleen. Tarkempi menetelmäkuvaus 

on research through design. Menetelmässä ei niinkään tuoteta dataa, vaan pyritään 

kohteen kokonaisvaltaiseen ymmärrykseen ja tiedon tuottamiseen tutkittavasta tapauk-

sesta (Koskinen, 2011). Tässä tutkimuksessa aineistona toimii tehty työ ProAgrian hal-

linnoimassa hankkeessa, sekä pienemmässä mittakaavassa kyselytulokset yleisötapah-

tumasta. 

 

Erikssonin ja Koistisen (2005, 4) mukaan tapaustutkimuksessa käsitellään nimensä 

mukaisesti yhtä tai useampaa tapausta (case), joiden määrittely, analysointi ja ratkaisu 

ovat tapaustutkimuksen keskeisin tavoite. Tapaustutkimuksessa on tärkeää, miten tut-

kittavat tapaukset valitaan, rajataan ja perustellaan. Tässä työssä tutkittava kohde on 

palvelumuotoiluprosessi asiakkaalle ja aineistona käytän tehtyä työtä ProAgrialle. Yh-

teen caseen voi sisältyä mitä erilaisempia tehtäviä. Pääsin itse toteuttamaan koulutuk-

sen aikana kertynyttä osaamista muun muassa tapahtuma- ja esitesuunnittelijana, 

ProAgria Itä-Suomi -lehtikirjoittajana (liite 15) ja tapahtuman järjestäjänä. Olen myös 

saanut perehtyä syvällisesti nimisuojaprosessiin menneen vuoden aikana. 

 

Case ProAgria:n tutkimuksen synteesi on sekoitus maalaisjärkeä ja tutkimusta, täh-

dentäen enemmän muotoilun mahdollisuuksia, kuin teoriaa. Tämä saattaa kummastut-

taa ei-muotoilijoita, joiden mielestä se saattaa kuulostaa oudolta. Yleensä muotoilijat 

välttävät sosiaalisten tieteiden menetelmien lainaamista koska niiden metodit ovat 

liian systemaattisia (Koskinen 2011, 76–77). 
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Prosessi alkoi tuotteiden ja hankkeessa suoritettavien tehtävien määrittelyllä. Tutki-

mus toteutettiin suunnittelemalla ProAgrian kanssa tapahtuma, jossa mahdolliset ni-

misuojatuotteet pääsivät esille. Tapahtuman aikana kerättyä dataa asiakkaiden koke-

muksista analysoitiin lopuksi määrällisenä aineistona. Aineisto tuotti asiakkaiden mie-

lipiteen tuotteiden makumaailmasta ja houkuttelevuudesta. Tätä tietoa ProAgria voi 

hyödyntää nimisuojatuotteiden valinnassa. Kuviossa 2 on visualisoitu tutkimuksen 

eteneminen. Aineistoa kertyi erilaisista lähteistä koko prosessin ajan ja niiden avulla 

on muodostunut käsitys palvelumuotoilun hyödyntämisestä nimisuojaprosessissa. Lo-

puksi tutkimus on kirjoitettu raportin muotoon. 

 

 

Tutkimuksen eteneminen. Kuvio 2 

  

Aineisto

Tehty työ

Yhteydenpito tuottajiin

Tapahtuma

Kyselytulokset

Sähköpostit

Hakemustekstit

Palaverit

Tutkimus

Research through design

Palvelumuotoilu

Perinneruoka

Matkailu

Kirjoittaminen

Aineiston läpikäyminen

Dokumentoinnin purkaminen

Laadullinen tutkimus

Määrällinen aineisto

Ymmärrys
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3. Elämysmatkailu 

 

3.1.Ruoka elämyksenä 

 

Tutkimuksen viitekehys rakentuu palvelumuotoiluun, ruokamatkailuun ja perinneruo-

kien tunnettavuuteen (kuvio 3). Palveluistuminen eli palveluiden merkitysten kasvu 

tarjoaa uusia ja kiinnostavia näkökulmia liiketoimintaan, mahdollisuuden uusien lii-

ketoimintamallien hyödyntämiseen sekä uusia toimintamalleja niin asiakkaiden kuin 

kilpailijoiden kanssa. Palvelut voivat auttaa yrityksiä löytämään uusia mahdollisuuk-

sia kehittää liiketoimintaa ja kasvattaa markkinoita. (Tuulaniemi, 2011.) Miettisen 

(2007) mukaan muotoilijoita hyödyttää saada matkailun kontekstista perinpohjaista 

tietoa. 

 

Suomalaisuuden ytimessä on läheinen suhde luontoon. Suomessa on ainutlaatuista se, 

että voimme helposti toteuttaa luontokaipuutamme lähtemällä marjaan tai sienimet-

sälle. Ne ovat kaikkien saatavissa. Kalastus ja metsästys ovat monelle suomalaiselle 

tärkeä vuodenaikojen määrittämä rituaali. Ulkomaiselle matkailijalle ruoan hankkimi-

nen luonnosta on jotain todella eksoottista. (Kurunmäki, 2008.)  Ruoka kuuluu olen-

naisena osana matkailuun ja se on yksi parhaita tapoja perehtyä paikalliseen kulttuu-

riin. Paikallinen ruoka voi parhaimmillaan tarjota mieleenpainuvia elämyksiä matkai-

lijoille. Pohjois-Savon ELY-keskuksen maaseutustrategian maaseutuvision mukaan 

”Pohjois-Savo on vuonna 2020 valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnettu ruoka-

maakunta. Tarvitsemme luovuutta ja rohkeutta, jotta paikallinen ruoka ja ruokakult-

tuuri saadaan nostettua omaleimaisiksi ruoka- ja matkailutuotteiksi.” (Pohjois-Savon 

Maa- ja kotitalousnaiset). 
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Tutkimuksen viitekehys. Kuvio 3 

 

Elämyskolmio (kuvio 4) on eräänlainen analysointityökalu, jonka avulla esimerkiksi 

matkailutuotetta voidaan analysoida eri näkökulmista ja kehittää paremmaksi. Kol-

mion malli on ideaalityyppi täydellisestä tuotteesta ja tavoitteena olisi, että kaikki koh-

dat täyttyisivät. Parempien tuotteiden avulla mahdollistetaan kilpailuetu yritykselle. 

(Tarssanen, 2009.) 

 

Mallissa tuotetta tarkastellaan kahdesta näkökulmasta: Tuotteen elementtien tasolla, 

sekä asiakkaan kokemuksen tasolla. Yksilöllisyys tarkoittaa, että samanlaista koke-

musta ei löydy muualta, tuote on ainutlaatuinen. Aitous kuvaa tuotteen uskottavuutta. 

Perinneruoka on alueen kulttuuria ja historiaa aidoimmillaan. Tuote on aito, jos asiakas 

kokee sen olevan aito. Jokainen määrittää itse, onko tuote uskottava ja aito. (Bruner, 

1994.) Tarina kietoo kaiken yhteen ja vahvistaa aitoutta. Hyvä tarina sitoo kokonai-

suuden eri elementit yhteen. Tarinan on oltava hyvin suunniteltu ja viimeistelty eikä 

mikään saa olla ristiriidassa. Tätä kutsutaan elämyksen harmonisoinniksi ja teemoitte-

luksi (Pine & Gilmore, 1999). Moniaistisuudella tarkoitetaan, että kaikki ärsykkeet 

tukevat ja vahvistavat haluttua teemaa. Kontrasti on erilaisuus. Kontrastinen tuote on 

erilainen asiakkaan perusarkeen verrattuna. Kokemus on uutta ja eksoottista, tavalli-

suudesta poikkeavaa toimintaa. Kaikille eksoottisuus ei tarkoita samaa. Meille arki-

Palvelumuotoilu

MatkailuTunnettuus
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päiväiset asiat voivat olla matkailijoille eksotiikkaa, mutta eivät kaikille. Tuote on ol-

tava räätälöitävissä asiakkaan mukaan. Onnistunut vuorovaikutus tuotteen ja/tai tuot-

tajan kanssa saa aikaan yhteenkuuluvuuden tunteen matkailijoissa. Yksin matkusta-

villa se voi olla haasteellista, mutta sitäkin voi edesauttaa hyvin suunnitellulla tuot-

teella. Vuorovaikutus on kommunikaatiota osallistujan kanssa. (Tarssanen, 2009.) Pe-

rinneruoka on valmiiksi yksilöllistä ja aitoa ja, sillä on aina jonkinlainen tarina.  

 

 

Elämyskolmio (Tarssanen, 2009). Kuvio 4 

 

Kokemisen tasot on kuvattu kolmion pystyakselilla. Täydellisessä elämystuotteessa 

vaaka-akselilla olevat elämyksen peruselementit ilmenevät jokaisella kokemisen ta-

solla. Ruoka tukee moniaistisuutta ja Pohjois-Savon alueen perinneruoka tarjoaa kont-

rastia ulkomaisten ja kotimaisten matkailijoiden tottumuksiin. Ruuan kautta pääsee 

helposti vuorovaikutukseen paikallisen väestön kanssa. 

 

Ruokaa voidaan käyttää myös elämyksenä tuomalla uusia innovaatioita asiakaskoke-

mukseen. Näistä ovat esimerkkeinä uusien teknologioiden avulla tuotetut ratkaisut. 

Ruokapakkausten taiteellisilla designeilla on todettu olevan merkittävä vaikutus sii-

hen, mitä ihmiset ruokatuotteelta odottavat, ja kuinka miellyttävä käyttäjäkokemus 

syntyy (Labbe, D., & Martin, N., 2011). Khot et al. (2015) visualisoivat sydämen sy-

kedataa 3D-printterillä suklaaseen, joka palkitsee näin liikuntasuorituksen. Myös lase-
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ria on käytetty visualisoimaan ruuan ulkonäköä kuvioimalla (Henze et al., 2015). Ga-

nesh et al. (2014) esittelevät lisätyn todellisuuden konseptin, jossa he projisoivat lasten 

ruokalautasille kuvioita ja tekevät ruokailusta mielenkiintoisemman. Murer et al. 

(2013) käyttävät tikkaria peliohjaimena, ja muuntelevat tikkarin makua tilanteen mu-

kaan.  

 

Elämyskolmio tarjoaa palvelumuotoiluun, mutta myös palvelun tuottajille hyvän työ-

kalun palvelun elämyksellisyyden ymmärtämiseen. Jos jokin osa-alue tuotteessa ei 

vastaa kolmion sivujen asioita, sitä tulisi kehittää, että kokemus olisi mahdollisimman 

kokonaisvaltainen. Nimisuojatuissa perinneruuissa on potentiaalia täydellisen ruoka-

tuotteen rakentamiseen matkailun näkökulmasta. Elämystuotteena perinneruoka on 

helppo markkinoida. Sillä on valmiiksi olemassa oleva tarina ja historia. Hankkeen 

aikana palvelumuotoilua on hyödynnetty tiedottamalla nimisuojajärjestelmästä ja sii-

hen liittyvästä työstä. Lehtiin on kirjoitettu juttuja ja paikallisia tuottajia on informoitu 

ottamalla heihin suoraan yhteyttä. Palvelumuotoilun työkaluilla nimisuojatuotteiden 

valmistajien ja matkailutuottajien välistä verkostoitumista voidaan edesauttaa tuke-

maan elämyksellisen matkailutuotteen kehittämistä. 

 

3.2.Ruokamatkailu 

 

YK on vuonna 1979 määritellyt, että turisti on henkilö, joka matkustaa pois omalta 

alueeltaan vähintään vuorokaudeksi, mutta alle vuodeksi muista, kuin työstä johtuvista 

syistä. 

 

Ruoka kuuluu olennaisesti matkailuun sekä siihen liittyviin kokemuksiin ja elämyk-

siin. Kulttuurimatkailu on yksi nopeimmin kasvava matkailun ala, kun eri maat yrittä-

vät kaupallistaa niiden kulttuurisia voimavarojaan. Ne maat, joilla ei ole suurta mai-

netta kulttuurisen matkailun saralla, joutuvat houkuttelemaan uusia matkailijoita tuot-

teistamalla kiinnostavia matkailukokemuksia. (Richards G., Wilson J., 2005.) Pohjois-

Savon alueen matkailua tukemaan löytyy alueelta sopivia ruokatuotteita, jotka vain 
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pitäisi pystyä yhdistämään palveluun tai matkailutuotteeseen. Kulttuurinen perintö, jo-

hon myös ruokakulttuuri kuuluu, on todella tärkeä vaikuttaja matkailun kehittämisessä 

(Richards G., Wilson J., 2005). 

 

Miettisen (2007) mukaan matkailu on aineeton hyödyke, mutta se voi sisältää aineel-

lisia osia, kuten matkamuistot ja ruoka. Turistit matkustavat usein aitouden perässä 

eksoottisiin, tai siltä vaikuttaviin kohteisiin. On myös hyvä muistaa, että meille pai-

kallisille arkipäiväiset asiat voivat olla toiselta puolelta maailmaa tuleville eksoottisia. 

Miettinen (2007) sanoo, että mitä enemmän ihminen käyttää aistejaan matkan aikana, 

sitä muistettavampi on kokemus. (Miettinen, 2007.) Tämä tukee esimerkiksi sitä, että 

osallistumalla ruuanlaittoon tai raaka-aineiden keräämiseen ruoka saa suuremman ja 

muistettavamman merkityksen.  
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4. Palvelumuotoilu 

 

4.1.Palvelumuotoiluprosessi 

 

Palvelumuotoilulla olemassa olevia palveluita tai niiden osa-alueita voidaan kehittää. 

Palvelumuotoilun avulla voidaan myös suunnitella kokonaan uusia palveluita tai stra-

tegioita. Palvelumuotoilun menetelmiä käytetään käyttäjätiedon ja -kokemusten mää-

rittelyyn prosessien eri vaiheissa. Palvelu on aina jotakin aistein havaittavaa. Perintei-

sessä palvelumuotoiluprosessissa on Stickdornin (Miettinen & Koivisto, 2009) mu-

kaan neljä vaihetta (kuvio 5).  

 

Palvelumuotoiluprosessi (muokattu Miettinen & Koivisto, 2009). Kuvio 5 

 

Stickdornin (Miettinen & Koivisto, 2009.) mukaan palvelumuotoilu voi olla osallisena 

paremman asiakasymmärryksen hankkimiseen, auttaa suunnittelemaan paremmin so-

veltuvia tuotteita, parantamaan palvelun laatua ja nostamaan tuottoa kestävälle poh-

jalle. Muotoiluajattelu ja innovatiiviset menetelmät ovat palvelumuotoilussa tärkeitä. 

Tunnistamisvaihe palvelumuotoilussa on palvelun kontekstin ymmärtäminen. Raken-

nusvaiheessa visualisoidaan, yhteiskehitetään, osallistetaan ja prototypoidaan. Mit-

tausvaiheessa tarkastellaan eri palvelukonseptien hyötysuhteita ja että kehitetyt palve-

lut tuovat lisäarvoa asiakkaalle. (Miettinen 2009.)  

 

Perinteisesti graafikot ovat tuottaneet symboleja ja keskittyneet viestintään, kun tuote-

muotoilussa on keskitytty tuotteen ulkomuotoon. 1990-luvulla tajuttiin, että esineiden 

suunnitteluun liittyy paljon muutakin kuin pelkkä objekti. alettiin kiinnittää huomiota 

Nykytilanteen 
kartoitus

Konseptointi Prototypointi Toteutus
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ympäristöön ja kulttuuriin. Tällöin suunnittelun kohteena onkin toiminta. (Mattelmäki 

2006.) Miettisen (2010) mukaan palvelumuotoilu vakiinnuttaa asemaansa menetel-

mänä palvelujen ja palveluliiketoiminnan kehittämisessä. Palvelutarpeet, uudet ideat 

ja tavat hyödyntää teknologiaa kohdataan, kun asiakas ja loppukäyttäjä osallistuvat 

suunnitteluprosessiin. (Miettinen, 2010, 6.)  

 

Hankkeessa toteutettiin tapahtuma, jossa asiakaskyselyn kautta kartoitettiin paikallis-

ten tuotteiden potentiaalia markkinoilla. Asiakaskysely tuottaa suunnittelun kannalta 

arvokasta tietoa suoraan tuotteiden loppukäyttäjiltä. Teollisen muotoilun suunnittelu-

menetelmissä asiakas on tärkeä tiedon lähde. Asiakkaalta kerätty tieto ohjaa suunnit-

telua todellisen tarpeen mukaisesti. Kyselyn tekeminen on yksi palvelumuotoilun pe-

rinteisimpiä keinoja hankkia tietoa (Miettinen & Koivisto, 2009, 65). 

 

Case ProAgriassa palvelumuotoilun avulla on aktivoitu tuottajia, loppukäyttäjiä ja pal-

velun tarjoajaa (ProAgriaa) nimisuojaprosessissa. Hankkeen nimisuojapaketissa tehty 

työ palvelee paikallisia elintarvikeyrityksiä mahdollistaen perinteisten tuotteiden suo-

jaamisen ja sitä kautta saamaan tuotteelle paremman hinnan sekä tavoittamaan parem-

paa tunnettuutta markkinoilla. Palelumuotoilua voidaan käyttää myös yhteistyöver-

koston rakentamisessa Pohjois-Savon alueen ruokatuottajien kesken. Alueella olevat 

yritykset ovat omien havaintojeni mukaan hyvin tietoisia toisistaan ja toistensa tuot-

teista. Esimerkkinä Savolaisen Talkkunan tuottajia Pohjois-Savon alueella on vain 

kolme. Suonenjoen mansikan hakuprosessia helpottaa, kun vetovastuun hakemisesta 

ottaa Suonenjoen seudun marjanviljelijäin yhdistys. Yhdistys toimii alueen marjanvil-

jelijöiden hyväksi tarjoten koulutusmateriaalia ja apua poimijoiden rekrytointiin. Suu-

rena apuna toimii myös paikallisten viljelijöiden omistama Pakkasmarja Oy, joka on 

lupautunut tarvittaessa tukemaan prosessin aikana hakijatahoa. Tutkimuksen aikana 

paikallisia alueen yrityksiä on yritetty aktivoida nimisuojan hakuprosessiin mukaan. 

Pienemmillä yrityksillä tuntuu oman kokemukseni mukaan olevan pulaa ajasta, jolloin 

nimisuoja-asiaan voisi perehtyä. Kyseessä voi olla myös se, että nimisuojaa ei koeta 

kovin tärkeäksi, vaikka alussa sitä kohtaan on ilmoitettu olevan kiinnostusta. Ohei-

sessa kuviossa (kuvio 6) on esitetty tutkimuksen palvelumuotoiluprosessi, joka toteu-

tettiin vuoden 2016 aikana. Tämä prosessi aloitettiin asiakkaan tarpeen kartoituksella 
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ja määrittämällä toteutettavan tutkimuksen konteksti. Alkukartoituksessa asetettujen 

tavoitteiden perusteella suunniteltiin palvelumuotoiluprosessiin liittyvät toimenpiteet. 

Toimenpiteiden toteutuksen jälkeen tuloksena tutkimuksessa saatiin kokonaiskuva 

palvelumuotoiluprosessista. 

  

 

Tutkimuksessa suoritettu viisiportainen palvelumuotoiluprosessi. Kuvio 6 

 

4.2.Konseptimuotoilu 

 

Konseptimuotoilua on käytetty aikaisemmin elintarvikealalla muun muassa kehittä-

mään uusia tuotteita yhdessä tuottajien ja oppilaitoksen kanssa. Tästä esimerkkinä on 

Lapin yliopistossa toteutettu ProtoProducts-hanke vuosilta 2010 - 2013. Hankkeen 

tuotoksena syntyi Ruoka Proto-kirja, jossa kehitettiin ja ideoitiin uusia tuotteita yhteis-

työssä lappilaisten yritysten kanssa. Kyseessä oli konseptimuotoiluun keskittyvä 

hanke, missä luotiin yrityksille uusia konsepteja pärjätä markkinoilla. Uusien ja van-

hoihin perinneresepteihin perustuvien tuotteiden konseptointi on elintarviketeollisuu-

dessa tärkeää tuotekehitystä. Tuotteista ja niiden näkyvyydestä on pidettävä huoli ki-

ristyvässä kilpailutilanteessa. 

 

Palvelumuotoilu voi toimia yrityksille ja yhteisöille apuna päätöksentekoon tuomalla 

käyttäjiä mukaan kehittämään ja toteuttamaan palvelua. Konkretisointi ja simulointi 

kuuluvat olennaisesti prosessiin. (Miettinen, 2014). Suunnitelman pohjalta yleisöta-

pahtuma konkretisoitiin ja toteutettiin suunniteltuna ajankohtana. Tarkempi kuvaus 

Asiakkaan tarpeen 
kartoitus

Konteksti
Työskenteyn 
suunnittelu

Toteutus (hanke, 
tutkimus)

palvelumuotoilu‐
prosessi 
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prosessista löytyy myöhempänä luvussa 7, missä kerrotaan yksityiskohtaisesti miten 

tämän tutkimuksen palvelumuotoiluprosessi eteni. 

 

Palvelumuotoilua on hyödynnetty useissa eri elintarvike- ja matkailualan hankkeissa. 

Elämysteollisuus on kasvanut erityisesti alueilla, joilla matkailu on tärkeä palveluelin-

keino ja missä palveluita kehitetään aktiivisesti. Lapissa palvelumuotoilussa on käy-

tetty arktista muotoilua tukemaan palvelujen elämyksellisyyttä ulkomaalaisille mat-

kailijoille. Arktinen muotoilu auttaa ymmärtämään paikallisia ilmiöitä sekä kulttuuria. 

Yritykset voivat hyötyä palvelumuotoilusta, jonka avulla kehitetään teknologisia rat-

kaisuja useiden sidosryhmien kanssa. Teknologia on hyvä valjastaa tukemaan elämys-

matkailua, mutta se ei saa olla liian näkyvää tai hallitsevaa. Esimerkiksi Rovaniemellä 

kehitettiin Lapin yliopiston hankkeessa paikallisen matkailuyrityksen, Lapin Safarit 

Oy:n, erämaahotellin ravintolan palveluita käyttämällä palvelumuotoilua. Tässä asia-

kaskokemusta kehitettiin konseptoinnin avulla luomaan elämyksiä asiakkaille. Aineis-

toa prosessissa hankittiin mystery shoppaamalla ja siitä kertynyttä tietoa hyödynnettiin 

workshopeissa yrityksen työntekijöiden kanssa. (Rautiainen, M., Häkkilä, J. and Miet-

tinen. S. 2016). 

 

Tämän tutkimuksen esimerkkinä toimivassa hankkeessa konseptointi liittyi tapahtu-

man suunnitteluun. Tapahtumasuunnittelun ääriviivat olivat alusta asti hyvin tiedossa. 

Muotoilijan tehtävä oli hienosäätää ja viimeistellä tiedossa olevat elementit, sekä tuoda 

oma kädenjälki tapahtumaan. Tapahtumasuunnittelussa luonnostelin maistatukseen 

soveltuvia pohjaratkaisuja nopeasti ja useita vaihtoehtoja tuottaen post-it-lapuilla. 

Suunnitelmien joukosta löytyi lopullinen pohjaratkaisu, jota täydennettiin rakennus-

vaiheessa käytännön syistä. Nimisuoja liittyy aina vanhoihin ja perinteisesti tunnettui-

hin tuotteisiin, joten RuokaSavoa-hankkeessa ei ideoida eikä luoda uusia tuotteita eikä 

konsepteja. Tarkoitus on tuoda perinteiset ruuat entistä paremmin esille nimisuojan 

avulla. Perinneruuat ja varsinkin nimisuoja jättää vähän tilaa tuotekehitykselle, koska 

resepti on määritelty nimisuojahakemukseen. Tutkimuksessa luotiin myös nimisuoja-

tuotteen tunnettavuuteen liittyviä konsepteja, jotka löytyvät luvusta nimisuojakonsep-

tit. 
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4.3.Brändi 

 

Nimisuojaaminen on verrattavissa brändiin, mutta Suomessa merkin tuomaa lisäarvoa 

ei ole vielä saatua siirrettyä tuotteeseen, tai sitä on vaikea mitata. Tuottajia on myös 

vaikea ollut saada yhdessä merkin taakse, koska he pyrkivät ennemminkin kilpaile-

maan keskenään. Nimisuojamerkkiä ei joissain tapauksissa edes käytetä, vaikka se 

olisi mahdollista. Esimerkiksi Kuopion Kalatuote käyttää kalakukkoa markkinoides-

saan vain merkintää APT, joka ei kerro kuluttajalle mitä erityistä tuotteessa on. Syitä 

merkin käytön vähyyteen voivat olla muun muassa tiedon vähyys merkinnästä ja tuot-

tajia arveluttava mahdollinen EU:sta aiheutuva raskas asioiden käsittely. Mitattua hyö-

tyä nimisuojasta on Keski-Euroopasta, jossa esimerkiksi Ranskassa nimisuojatulla 

oliiviöljyllä on 30 % ja maitotuotteilla jopa 50 % korkeampi hinta tavallisiin verrat-

tuna (Särkkä-Tirkkonen).  

 

Turpeisen (2011) mukaan brändiä vastaavan kilpailuedun luominen Suomessa ei näytä 

vielä toteutuvan, sillä nimisuojamerkintöjen tunnettuus ei ole kovin suuri ja tuottaja 

valitsee markkinoinnissa oman logon nimisuojan sijasta. Merkin ainutlaatuisuutta 

voisi korostaa enemmän kuluttajien keskuudessa, koska Suomessa on vain kymmenen 

nimisuojattua tuotetta. Nimisuojamerkin ei koeta tuovan tuotteelle lisäarvoa Suomessa 

ja tulevaisuudessa olisi tutkimisen arvoista kartoittaa tuotteiden hintatasoa ennen ja 

jälkeen suojaamisen (Turpeinen, 2011). Täysin tarpeettomana tuottajat eivät näe nimi-

suojamerkintää, vaikka esimerkiksi Saksassa luotetaan enemmän brändin tuomaan 

etuun. Tuottajat näkevät nimisuojamerkin pitkän aikavälin satsauksena tuotteiden suo-

jaamiselle ja monet uskovat merkin tunnettuuden kasvavan tulevaisuudessa. (Parrot, 

N., Wilson, N., & Murdoch, J. 2002). 

 

Bonettin (2004) mukaan nimisuojajärjestelmän tuntemattomuus johtuu useista syistä. 

Nimisuojatuottajat eivät informoi kuluttajia tuotteen erityisyydestä ja siitä, mikä tuot-

teesta tekee erilaisen vastaaviin tuotteisiin verrattuna. Tuotteiden jakelu on yleensä 

myös paikallista, joten kulutus tapahtuu tuotantopaikan lähellä. Mitä kauemmas tuo-

tannosta siirrytään, sitä vähemmän tuotteesta tiedetään. 
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Brändi ja brändäys on hyvä tiedostaa nimisuojatuotteiden parissa toimiessa. Koska 

merkkiä ei vielä tunneta Suomessa kovin hyvin, olisi sen tunnettavuuden eteen tehtävä 

paljon töitä. Vastuu tiedottamisesta on osin kuluttajilla, mutta myös ministeriön hal-

linnoimat valtakunnallisella tasolla toteutettavat nimisuoja tunnetuksi -tyyliset hank-

keet olisivat tärkeitä edistysaskelia. Lapissa asian eteen on tehty määrätietoisesti töitä 

jo vuosikymmenien ajan. Lappi ja poro ovat helppo perustella alueena ja alueeseen 

sidottuina tuotteina, koska poronhoitoalue on selkeästi rajattu maantieteellisesti.  

 

Hankkeessa mukana olleista tuotteista Suonenjoen mansikalla on selkeästi muodostu-

nut brändi. Suonenjoelta saadun tiedon mukaan Suonenjoen mansikkaa myydään Suo-

messa enemmän kuin sitä tuotetaan, eli muut ratsastavat sen maineella. Nimisuojaus 

antaisi mansikan lisäksi suojan myös brändille ja valvontatyökalun viranomaisille ni-

men väärinkäyttöä kohtaan. 

  



19 
 

5. Nimisuojajärjestelmä 

 

5.1.Kolme eri suojamuotoa 

 

Nimisuojajärjestelmä on yhteiseurooppalainen laatujärjestelmä, jonka kolme eri suo-

jaustapaa ovat suojattu alkuperäisnimitys, suojattu maantieteellinen merkintä ja aito 

perinteinen tuote. Eri kategoriat auttavat erottautumaan markkinoilla olevista muista 

vastaavanlaisista tuotteista.  

 

”EU:n nimisuojajärjestelmän tavoitteena on suojata elintarvikkeita ja maataloustuot-

teita vakiintuneen nimen väärinkäytöltä sekä tuoda lisäarvoa viljelijöille ja tuottajille, 

joiden maataloustuotteilla ja elintarvikkeilla on lisäarvoa tuovia ominaispiirteitä ja 

ominaisuuksia. Nimisuojasta on säädetty Euroopan unionin parlamentin ja neuvoston 

asetuksessa. Nimisuojattuja tuotteita on yleensä valmistettu tai tuotettu perinteisesti 

tietyllä alueella tai tietyllä valmistusmenetelmällä jo useamman sukupolven ajan. Ni-

misuoja voi olla tehokas väline jonkin tietyn tuotteen brändäämisessä. Useissa kulut-

tajakäytössä olevissa tuotteissa, kuten esimerkiksi juustoissa ja öljyissä käytetään ky-

seisiä merkintöjä. Nimisuojaa voi hakea yleensä ainoastaan useampi tuottaja yhdessä 

tai näitä edustava järjestö tai organisaatio. Vain poikkeustapauksissa yksittäinen tuot-

taja voi hakea tuotteilleen suojaa.” (Innanen, A., Jäske, J., 2014.)  

 

Hakijataho on vastuussa merkin käytöstä tuotteiden yhteydessä ja siitä, että merkkiä 

käytetään hyväksi tuotteen markkinoinnissa. Hakijataho on myös vastuussa siitä, että 

tuote on kuvaillun kaltainen ja vastaa hakemuksen kuvailua. Väärinkäytöksistä on il-

moitettava kunnan terveystarkastajalle tai Eviraan. (Maaseutuvirasto, 2016.) Nimisuo-

jan hakeminen on ilmaista, eikä merkin käytöstä aiheudu lisäkuluja. Merkin painatta-

minen pakkaukseen tai tarran liimaaminen ovat tuottajan vastuulla. Merkin käyttöön 

oikeuttava lupamaksu, 60 €, Elintarviketurvallisuusvirastolle on ainoa kustannus. Ni-

misuojatut tuotteet ovat etusijalla EU:n menekinedistämisrahoja jaettaessa, joten siitä 

on selkeää hyötyä kasvua tavoiteltaessa. Tukea nimisuojatuotteiden menekinedistämi-

seen voi hakea sekä kansallisista että EU:n varoista. (MTK, 2016.) 
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5.2.Nimisuojamerkin hyödyllisyys 

 

Pakkausmerkinnät antavat tietoa muun muassa elintarvikkeen laadusta, valmistusta-

vasta ja ainesosista. Erityisesti niillä pyritään erottautumaan kilpailijoiden tarjonnasta 

parantamalla oman tuotteen houkuttelevuutta tai vakuuttamalla asiakas tuotetta kuvaa-

vasta laadusta. (Verhagen ym. 2010.) Nimisuojamerkkiä ei voi verrata kansainväliseen 

brändiin, mutta se tuo kuitenkin pienille maaseututuottajille brändiä vastaavan edun 

(Turpeinen, 2011). Fotopouloksen ja Krystalliksen mukaan (2003) maantieteellinen 

nimisuoja on tietyn maantieteellisen alueen oikeus käyttää nimeä ja mahdollisuus 

luoda markkinoille ainutlaatuinen tuote. Myöhemmin tässä luvussa perehdytään tar-

kemmin pakkausmerkintöihin. 

 

Rekisteröityjen tuotteiden perusteella Eurooppa voidaan jakaa selkeästi kahteen ryh-

mään: Etelä ja Pohjoinen. Etelässä nimisuojattuja tuotteita on huomattavasti enemmän, 

kuin pohjoisessa. Eroa voi selittää eri alueiden suhtautumisella ruokaan ja sen laatuun. 

Välimeren maissa terroir-käsite (alueellisuus) on vakiintuneessa käytössä, kun taas 

pohjoisessa on keskitytty ruokien eri laadunvalvontajärjestelmien kehittämiseen. Eroa 

voi myös selittää paikalliset kulttuuritekijät. Pohjoisessa ruoka on käytännöllistä ja 

hyödyllistä, kun taas etelässä ruokakulttuuri rakentuu käsityöläisperinteisiin ja paikal-

lisuuteen. (Teuber, 2011.) 

 

Nimisuojattujen tuotteiden määrä kasvaa koko ajan. Tällä hetkellä suojattuja tuotteita 

on rekisteröity 1377 kpl. Uusien tuotteiden hakemuksia on jätetty 122 kpl ja hakemuk-

sia on julkaistu 54 kpl. Pelkkä nimisuoja ei Laineen (2013) mukaan takaa tuotteen 

menestystä kansainvälisillä tai kotimaisilla markkinoilla. Nimisuojaa tulee markki-

noida kuin mitä tahansa muutakin tuotetta ja sen merkitys korostuu erityisesti maissa, 

joissa nimisuoja on vähän tunnettu. (Laine, 2013.) 
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5.3.Nimisuojamerkit 

 

Nimisuojaa on olemassa kolmea erilaista: Suojattu alkuperänimitys (SAN), suojattu 

maantieteellinen merkintä (SMM) ja aito perinteinen tuote (APT). Liitteessä 17 nämä 

ovat esitelty tarkemmin. 

 

5.4.Aitoja makuja 

 

Osana nimisuojattujen tuotteiden menekinedistämistä ja kuluttajatyötä nimisuojatuot-

teita tuottavia toimijoita ja yrityksiä kootaan nyt valtakunnalliselle aitojamakuja.fi-si-

vustolle oman hakuvalinnan alle. Aitojamakuja.fi esittelee paikalliset lähi- ja luomu-

ruokayritykset ja tällä hetkellä sivustolla on noin 2000 yrityksen tiedot. Aitojama-

kuja.fi on luonteva väylä lisätä nimisuojatuotteiden valtakunnallista tunnettuutta. 

(Maaseutuvirasto, 2016.) Sivusto on käytettävissä suomeksi, ruotsiksi, venäjäksi sekä 

englanniksi, joten se on hyvin myös matkailijoiden luettavissa.  

 

5.5.Makujen arkki 

 

Ark of taste on kansainvälisen Slow food international -järjestön sivusto, jonne koo-

taan perinteisiä reseptejä ympäri maailmaa. Slow food internationalin toiminta-ajatuk-

siin kuuluu perinteisten ruokien monimuotoisuuden säilyminen ja säilyttäminen. Si-

vustolla voi etsiä eri kulttuurien ominaisia makuja ja kokeilla niitä itse kotona. Järjes-

tön huolena on, että jotkin perinteiset tuotteet tai maut saattavat hävitä kokonaan jo 

muutaman sukupolven aikana. (Slow food international.) 

 

Hankkeen aikana esille on noussut myös perinteisiä tuotteita, joille ei välttämättä löydy 

kaupallista merkitystä ja nimisuojan hakemista ei nähdä järkevänä. Ruralia instituutin 

Marjo Särkkä-Tirkkonen ehdotti, että ProAgria lisäisi nämä tuotteet Ark of taste-si-

vustolle talteen. Makujen arkkiin voisi tallettaa savolaisista perinneruuista ainakin my-

kyrokan, muurinpohjaletun ja rantakalan. 
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5.6.Elintarvikkeiden merkinnät 

 

Pakkausmerkinnöistä on säädetty laissa vaadittavat merkinnät. Kuluttajalle on kerrot-

tava mitä tuote sisältää, eikä niiden avulla saa johtaa harhaan. (Kuluttajaliitto, 2016.) 

Elintarvikkeiden pakkauksissa on pakollisten merkintöjen ohella useita vapaaehtoisia 

merkkejä. Nämä eivät välttämättä ole kovin tunnettuja kansan keskuudessa ja voivat 

aiheuttaa jopa hämmennystä. Parhaimmillaan ne kuitenkin auttavat kuluttajia teke-

mään tuotevertailua ja valitsemaan sopivimman tuotteen. Liitteessä 18 esitellään ylei-

simmät Suomessa käytössä olevat merkit. Ongelmana ruokamatkailun kannalta suo-

malaisissa merkinnöissä on se, että ulkomaalaiset eivät tunnista niitä. Joutsenlippu ei 

kerro matkailijalle oikeastaan mitään. Nimisuojajärjestelmän merkit ovat samanlaisia 

jokaisessa EU-maassa, joten sen merkin tunnistettavuus on parempi ja kertoo enem-

män tuotteesta.  

 

5.7.Nimisuojan hakeminen 

 

Ennen nimisuojan hakemista täytyy kartoittaa, onko tuotteelle mahdollista hakea suo-

jaa. Keskusteltuani Ruralia-instituutin Marjo Särkkä-Tirkkosen kanssa, hän neuvoi, 

että kartoitusvaiheessa kannattaa listata tuotteet, joille suojaa voisi hakea. Jos tuotteen 

perään voi laittaa merkin, että tuotetta valmistetaan teollisessa mittakaavassa, niin sil-

loin prosessia kannattaa jatkaa eteenpäin.  

 

Alussa hakijatahon täytyy kartoittaa tuottajat ja tahot, jotka liittyvät suojattavan tuot-

teen valmistamiseen. Hakeminen kannattaa tehdä tiiviissä yhteistyössä tuottajien sekä 

ruohonjuuritason toimijoiden kanssa ja hakemusteksti työstää kaikkia osapuolia tyy-

dyttäväksi. Liian tiukkoja rajauksia ei kannata hakemukseen kirjata. Reseptiikassa 

kannattaa käyttää esimerkiksi ”muutoin valmistajan ohjeen mukaan”-virkettä, koska 

se jättää vapauden pienimuotoiselle tuotekehitykselle ja valmistajan omien valmistus-

menetelmien käyttämiselle. Hakemusvaiheessa on myös tärkeä keskustella tuottajien 
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kanssa suojan sisällöstä, että se palvelee kaikkia tuottajia tasapuolisesti, eikä rajaa ke-

tään ulos. Tästä on jo hyvänä esimerkkinä kalakukon nimisuoja (APT), jonka resepti 

on kirjattu niin tiukaksi, että edes perinteiset alueen kalakukkoleipomot eivät voi käyt-

tää nimisuojamerkintää. 

 

Hakemukset lähetetään Suomessa Maaseutuvirastoon, joka on nimisuojista vastaava 

taho. Ministeriö tutkii, onko hakemus perusteltu ja laittaa vireille vastaväitemenette-

lyn. Nimisuojan käsittely on kaksivaiheinen prosessi, joka vaatii kansallisen käsitte-

lyn, sekä sen jälkeen yhteisön päätöksen (Maaseutuvirasto). Jos hakemuksesta ei ole 

kansallisella tasolla valitettu, Maaseutuvirasto toimittaa sen eteenpäin komission käsi-

teltäväksi. Komissio pyrkii käsittelemään hakemuksen puolen vuoden sisällä ja mikäli 

hakemus täyttää kaikki vaatimukset, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa leh-

dessä. Lehti-ilmoituksen jälkeen on kolme kuukautta aikaa tehdä vastaväite, jonka ko-

missio käsittelee. Mikäli komissio ei saa vastalauseita kolmen kuukauden kuluessa, se 

rekisteröi nimityksen ja nimitys julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 

(Maaseutuvirasto.) Tutkimuksessa tuotettua visuaalista aineistoa näkyy kuviossa 7, 

jossa nimisuojaprosessin päävaiheet ja hakemuksen kulkema reitti on visualisoitu yk-

sinkertaiseen muotoon. 

 

Nimisuoja koetaan valtakunnallisella tasolla tärkeäksi ja sen edistämiseksi maa- ja 

metsätalousministeriössä on toiminut vuodesta 2008 lähtien maataloustuotteiden ja 

elintarvikkeiden nimisuojatyöryhmä, jonka tehtävänä on seurata nimisuojakenttää, 

kommentoida suojattuja maantieteellisiä merkintöjä ja alkuperänimityksiä käsittele-

vässä pysyvässä komiteassa käsiteltäviä asioita ja tehdä ehdotuksia järjestelmän kehit-

tämisestä. Työryhmässä on edustettuna hakijatahoja, edunvalvojia ja viranomaisia. 

(Orpo, 2014.) Maaseutuvirastossa nimisuoja-asiat etenevät hitaasti, koska asiaa käsit-

telee siellä vain yksi työntekijä, jonka työajasta vain 10 % on käytettävissä nimisuojan 

käsittelyyn. Liitteenä oleva prosessikaavio (liite 16) selventää hakemuksen kulkeman 

reitin eri viranomaisten kautta. 

 



24 
 

 

 

Nimisuojaprosessi yksinkertaistettuna. Kuvio 7 

 

Pohjois-Savon alueella toimii yrityksiä, jotka käyttävät nimisuojaa valmistamissaan 

tuotteissa, kuten Kuopion Kalatuote Oy ja Kotileipomo Kaivonurmi Varkaudesta. 

Tässä hankkeessa olevat esimerkkituotteet eivät ole vielä nimisuojattuja. Hanke toimii 

selvityksenä, onko alueen tuottajilla kiinnostusta lähteä mukaan nimisuojaprosessiin. 

  

Olemassa oleva tuote

Tarve nimisuojalle

Hakijatahon määrittely

Sidosryhmät Hakemusteksti

Hakemus MaVi:lle

Kansallinen käsittely

(Täydennyspyyntö) Käsittely EU:ssa

Suojan 
hyväksyminen/hylkääminen

Suojan käyttöönotto
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6. RuokaSavoa -hankkeen tutkimustehtävä 

 

6.1.ProAgria Pohjois-Savo 

 

”Tarjoamme palveluja ja osaamista maatalouden ja yritystoiminnan kilpailukyvyn ke-

hittämiseen. Tuotamme jäsenillemme ja asiakkaillemme palveluja, joista saa mahdol-

lisimman paljon lisäarvoa, laatua, kilpailukykyä ja kannattavuutta. Toimintatapamme 

on kumppanuus yhtymän jäsenten ja niiden asiakkaiden kanssa.” (ProAgria Pohjois-

Savo ry.) 

 

 ProAgria Pohois-Savo ry ja sen omat tavoitteet lisätä perinneruokien tunnetta-

vuutta palvelumuotoilun avulla soveltuu hyvin tutkimuksen case-yritykseksi. Tutki-

muksessa toteutetaan ja analysoidaan palvelumuotoilun prosessin eri vaiheet ja saatu-

jen tutkimustulosten perusteella luodaan jatkotoimenpiteet ruokamatkailun kehittämi-

sen avuksi.   

 

6.2.Brief 

 

Asiakkaalta saatujen tietojen perusteella muotoutui muotoilubrief, joka ohjasi tapah-

tumasuunnittelua. Suunnittelu eteni vaiheittain lähtötilanteen kartoittamisesta yksi-

tyiskohtaisempiin detaljeihin. Oheisessa taulukossa (taulukko 2) on kuvattu keskei-

simmät suunnittelua ohjaavat tekijät. 
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Tehtävän kuvaus Suunnittele asiakaskyselyyn sopiva 

osasto Kuopio tanssii ja soi -tapahtuman 

yhteyteen. Tarjolla on perinteisiä paikal-

lisia ruokatuotteita maistiaisina. Tuot-

teille on tarkoitus hakea EU:n nimisuo-

jaa. Maistamisen aikana osallistujat täyt-

tävät kyselylomakkeen anonyymisti.  

 

Yhden henkilön osallistumisaika  lyhyt, noin 10-15 min 

Muotoilutyö käsittää Osaston suunnittelu. Infolappujen suun-

nittelu. Tapahtuman kesto ja toiminta.  

 

Tavoitteet Kerätä asiakaspalautetta kansainvälisiltä 

ja Suomalaisilta matkailijoilta ruoka-

tuotteisiin ja tapahtuman ilmeeseen liit-

tyen 

Kohderyhmä Kansainväliset ja kotimaiset matkailijat.  

 

Muotoilun tavoitteet 

 

Tuoda perinteiset tuotteet esille. Alueel-

lisuuden korostaminen. 

Saada ihmiset paikalle 

 

Muotoilubrief. Jatkuu seuraavalle sivulle.Taulukko 2 
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Muotoilubrief. Jatkoa edelliseltä sivulta. 

Käyttäjätiedon kerääminen 

 

Kyselylomake 

Nykytilanteen kartoittaminen kyselylo-

makkeella, mitä mieltä olet? Ulkonäkö, 

maku, kiinnostavuus, tarina. 

Mitä parannettavaa mielessä? 

Suosittelisitko tuotteita? 

Mitä mieltä osallistuja tapahtumasta? 

Paikallisuuden näkyminen? 

 

Tiedon tulkinta 

 

Mikä tuote herätti mielenkiintoa? 

Mitä mieltä osallistuja oli tapahtumasta? 

Tuottajalle tietoa tuotteen kiinnostavuu-

desta 

 

6.3.Tapahtuman kuvaus 

 

Produktiivinen osio sisälsi ProAgria Pohjois-Savo ry:lle tehdyn maistatustapahtuman 

suunnittelun ja toteutuksen. Raportin lopussa on pohdinta, jossa käsitellään tapahtu-

man onnistumista suunnittelun ja toteutumisen näkökulmasta. Tapahtuma järjestettiin 

16.6.2016 Kuopion Musiikkikeskuksella Kuopio Tanssii ja Soi -tapahtuman yhtey-

dessä. Tarkoituksena oli saada paikalle kansainvälistä yleisöä, koska perinneruuan ole-

tettiin olevan ruokamatkailijoita kiinnostava asia. Asiakkaalla (ProAgria) ei ollut ai-

kaisemmin kerättyä tietoa ruokien maistuvuudesta, tai niiden merkityksestä matkailul-

lisena tuotteena, joten kyselyn tulokset tuottivat meille uutta tietoa. Tuotteet olivat 

suurimmaksi osaksi tuottajilta, jotka tulisivat olemaan mukana myös nimisuojan ha-

kuprosessissa. Käytössä oli Kuopion Keittiömestareilta Minna Kaasalainen, joka toimi 

tapahtumassa tarjoilijana ja tuotteiden valmistelijana.  
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6.4.Suunnitteluprosessi 

 

Tapahtuman suunnittelu alkoi keväällä 2016. Alussa kartoitimme asiakkaan kanssa 

savolaisia perinneruokia, joiden joukosta valitsimme sopivimmat tuotteet maistetta-

viksi. Tarkoitus oli kerätä tietoa alueen perinneruuista ihmisiltä, joille ne eivät välttä-

mättä ole entuudestaan tuttuja. Tutkimuksen aihe on tärkein vastaamiseen vaikuttava 

seikka. Myös lomakkeen laadinnalla ja kysymysten tarkalla suunnittelulla voidaan te-

hostaa tutkimuksen onnistumista (Hirsjärvi 2007, 193). Kyselytutkimuksessa mittaus 

tapahtuu kyselylomakkeella. Kun vastaaja täyttää lomakkeen, on siihen myöhäistä 

tehdä muutoksia, joten lomakkeen suunnittelu on tehtävä huolella (Vehkalahti 2008, 

20). 

 

Tapahtumassa päädyttiin käyttämään kyselylomaketta, joka kuuluu perinteisiin palve-

lumuotoilun aineiston keräämisen menetelmiin. Kyselylomake tuottaa useimmiten mi-

tattavaa aineistoa (Palvelumuotoilu 2011, 63). Kyselylomake muotoiltiin asiakkaan 

toiveiden mukaisesti. Lopullisessa versiossa (liitteet 2 - 3) oli alussa vastaajaa perso-

noivat kysymykset, tuotteesta kaksi kysymystä, tuotteiden matkailullisen merkityksen 

arvottaminen ja avoimet kysymykset tapahtumasta.  

 

Suunnitteluprosessin aikana olin yhteydessä alueen tuottajiin, jotka valmistivat tai 

möivät perinneruokia. Nimisuoja kiinnosti alueen tuottajia ja sai enimmäkseen posi-

tiivisen vastaanoton. Asiasta ei ollut juurikaan tietoa, joten tuottajia lähestyttiin säh-

köpostilla, jossa esiteltiin asiaa ja taustoja. Jos sähköposti ei saanut vastausta tuottajille 

soitettiin myöhemmin perään ja tiedusteltiin, oliko asia herättänyt mielenkiintoa. Muu-

tamien tuottajien kanssa kävi ilmi, että he olivat hieman perillä aiheesta, mutta eivät 

olleet aktivoituneet asian suhteen. Tarvitaan siis jokin taho, joka vastaa tuottajien tar-

peeseen suojata oma tuote.  

 

 



29 
 

6.5.Tapahtumapaikka 

 

Sähköpostikeskustelu tilaan liittyen asiakkaan kanssa 28.4.2016:  

Yhteistuumin päädyttiin, että nimisuojatuotemaistaus olisi to 16.6. ilta-

päivällä esim. klo 13-15.Riittääkö tuo aika? Silloin täällä on amerikka-

laisia esiintyjiä, joita ajattelimme kohderyhmäksi. Myös Kotimainen ja 

ulkomainen media voisi olla kohderyhmää. Kuopio Tanssii ja Soi jakaisi 

KUTSUN esiintyjille tulla maistelemaan pohjoissavolaisen ruokakult-

tuurin aitoja makuja. Mieti millainen englanninkielisen kutsun pitäisi 

olla. Tila olisi ehkä Musiikkikeskuksen luokkatila ts. rauhallinen ja juuri 

tätä varten. Sirpa lupasi kysellä ja varata meille tilan. 

 

Valmistautuminen tapahtumaan alkoi ja arvioimme, että tapahtumaan osallistuisi noin 

30 - 50 henkilöä. Toukokuussa luokkatila Kuopion Musiikkikeskuksella varmistui. 

Suunnittelijana sain asiakkaalta kuvia ja tietoa luokkatilan rakenteesta. Tila oli pieni 

ja käytössä oli neljä pöytää, jotka olivat kooltaan 50 cm x 120 cm. Suunnittelu keskittyi 

pöytien sijoitteluun ja tuotteiden esillepanoon pöydille. Pohjapiirustuksesta suunnitte-

lin useita versioita post-it -lapuilla paperille, johon sijoitin tarvittavat elementit (kuva 

1). Pakolliset elementit olivat: maistettavat ruuat, lautaset, servietit, lasit ja vesikannut 

sekä roskakorit. Pöytien asettelussa oli otettava huomioon helppo liikkuminen tilassa, 

sekä ulko-oven sijainti. Ruuat oli mielekästä asetella yleisen ateriakokonaisuuden mu-

kaiseen järjestyksen. Alkuun sijoitin suolaiset ruuat ja loppuun makeat. Aivan vii-

meiseksi sijoitin marjaliköörin, joten sitä maistaja sai ottaa jos halusi, eikä alkoholin 

maku häirinnyt muita maistettavia tuotteita.  

  

Tapahtumaa edeltävänä iltana paikanpäällä selvisi, että tilassa on flyygeli, jota ei saa-

nut siirrettyä pois. Se muutti hieman alkuperäistä suunnitelmaa, mutta pöydät järjes-

timme kuvan 2 kaltaisella tavalla L-kirjaimen muotoon. Uloskäynti luokkahuoneesta 

on kuvaajan kohdalla. Kuvassa näkyy jo pöydille katetut tuotteet, sekä esillepanon vä-

rimaailma. Elementit on aseteltu pöydälle loogiseen järjestykseen. Alussa löytyvät ate-

rimet ja heti niiden jälkeen ensimmäiset maistettavat tuotteet. 
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Erilaisia versioita pohjapiirustuksista. Kuva 1 
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Ruokien esillepano luokkahuoneesa. Kuva 2 

 

Tapahtuman budjetti oli minimaalinen, joten oli suotavaa käyttää mahdollisimman 

paljon asiakkaalta valmiina löytyviä astioita ja tarvikkeita. Kattauksessa päädyin käyt-

tämään pöydillä valkeita liinoja ja astioina maistajilla toimi kertakäyttölautaset. Ruo-

kailuvälineet olivat uusiutuvista raaka-aineista valmistettuja, joten ekologisuus tuli 

myös otettua huomioon. Tuotteet olivat esillä luonnosta saaduilla suurilla puisilla alus-

toilla, tai suoraan valmistuksessa käytetyissä astioissa kuten mustikkakukko sen val-

mistusvuoassa (kuva 3). Mustikkakukko tarjoillaan perinteisesti suoraan valmistus-

vuoasta. Ravintola-annoksena olevat annoskukot on valmistettu pieniin alumii-

nivuokiin. Annoskukko näkyy kuvan oikeassa alareunassa. Se on tarpeeksi pieni jäl-

kiruoka-annoksena, mutta raaka-aineet tekevät siitä tuhdin ja täyttävän lisän ateriaan. 
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Mustikkakukko ja mustikanvarpuja koristeena. Kuva 3 
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7. RuokaSavoa-palvelumuotoiluprojektin toteutus 

 

 

 

Perinneruokia, keittiömestari Minna Kaasalainen sekä asiakkaan edustaja Helena Lehtoaro. Kuva 4 

 

Sovimme asiakkaan kanssa, että otamme tapahtumaan maistettavaksi yhdeksän tuo-

tetta, jotka olivat nousseet aikaisemmassa kartoituksessa kiinnostavina esille. Ruuat 

ovat alueelle ominaisia edelleen tunnettuja tuotteita (kuva 4), joiden ajattelimme hyö-

tyvän nimisuojasta. Tuotteet olivat:  

 Kalakukko 

 Savolainen ruisleipä (juureen tehty) 

 Mustikkakukko 

 Kallaveden muikku 

 Ryynirieska 

 Savolainen talkkuna 

 Muurinpohjalettu 

 Suonenjoen mansikka 

 Marjalikööri 
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Nimisuojatun tuotteen on oltava perinteinen, edelleen tuotannossa oleva tuote. Suojaa 

ei voi hakea, jos tuotteella ei ole useampia valmistajia. Tuote ei voi myöskään olla 

keksitty, vaan sen on oltava perinteinen tunnetuksi tullut tuote. Mietimme listaa laa-

tiessa, mitkä tuotteet ovat tuotannossa ja mitkä hyötyisivät suojaamisesta eniten. 

 

Jokaiselle maistettavalle tuotteelle suunnittelin tapahtumaan yhdenmukaiset infotaulut 

(liitteet 4 - 12). Infotauluihin sijoitin tuotetta kuvaavan tekstin sekä kuvan. Tekstit tu-

livat olemaan englannin-/suomenkieliset kohderyhmän mukaan. Suunnittelin tauluista 

kahden A3:n kokoisia, joista toisella oli kuva ja hankelogot ja toisella tuotteen lyhyt 

esittely kahdella kielellä. Tekstejä kävimme läpi yhdessä asiakkaan kanssa ja palaut-

teen pohjalta sain kasattua kompaktit tietopaketit jokaisesta tuotteesta. Tauluihin ke-

rättyä tietoa pystyi myöhemmin hyödyntämään myös hakemuksia kirjoittaessa. 

 

7.1.Kutsu 

 

Kutsun suunnittelussa pureuduin savolaisuuteen ja höystin tekstiä hieman huumorilla. 

Savon murre ja savolaisuus itsessään ovat kuin runonlausuntaa. Suunnittelin kutsun 

sisällön ja tekstin sijoittelun. Olin asettanut kutsulle muutamia ohjenuoria. Muun mu-

assa tekstin olisi oltava lyhyt mutta informatiivinen ja kiinnostava. Kutsusta on käy-

tävä selvästi ilmi mitä, missä ja milloin tapahtuu. Lopullisen ulkoasun kutsu sai 

ProAgrian käyttämän graafikko Niina Vänttisen käsissä (liite 1). Graafikon käyttöön 

päädyttiin siitä syystä, että kutsun ulkoasu noudattaisi muiden RuokaSavoa-hankkeen 

Satoa-tapahtumien graafista ilmettä. Samalla viikolla Kuopio Tanssii ja Soi -tapahtu-

man kanssa Kuopiossa järjestettiin Satoa ruokafestivaalin pienempi sukulaistapahtuma 

Satoa goes wild. Tapahtuman kantava ajatus on tuoda tarjolle kevään ruokasatoa sekä 

villiyrttejä. 
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7.2.Toteutus 

 

Lipunmyynti- ja infopiste hoitivat kutsujen jakamisen Kuopio Tanssii ja Soi-tapahtu-

maan. Odotimme paikalle 30 - 50 henkilöä. Tapahtumaa edeltävänä päivänä kaikki oli 

valmista ja suunniteltu hyvin. Tapahtuma-aamuna täytyi käydä tuottajilta tuoreet mais-

tettavat tuotteet, sekä hakea kyselylomakkeet painosta. Olimme hieman huolissamme 

edellisenä päivänä Kuopion kaupunkilehdissä olleista lehtijutuista (liite 14), joista sai 

ymmärtää, että ruokaa olisi maistettavaksi koko kansalle. Pelko osoittautui aiheetto-

maksi, sillä maistettavia tuotteita riitti kaikille kiinnostuneille. 

 

 

Ruokien esillepanoa. Savumuikut. Kuva 5 

 

Pääsimme valmistelemaan tapahtumatilan Kuopion Musiikkikeskukselle kaksi tuntia 

ennen tapahtuman alkua. Kaikki sujui ennakkovalmistelujen ansiosta hyvin ja olimme 

ajoissa valmiina. Tehtävänä oli ruokien esillepano (kuva 5), tapahtuman julisteiden ja 

infotaulujen (kuva 6) laittaminen seinille, joiden jälkeen olimme valmiita ottamaan 

maistajat vastaan (kuva 7). Kuvassa 5 näkyy hieman erilainen tapa laittaa maistettavat 
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savumuikut esille. Jokainen maistaja saa ottaa siististi kupissa olevan muikun sotke-

matta käsiään. Astian pohjalla on soseutettua puolukkasurvosta, johon muikun voi di-

pata halutessaan. Esillepano sai positiivisen vastaanoton ja siitä otettiin päivän aikana 

useita kuvia. Laitoimme viereiselle astialle muikkuja siistiin pinoon, josta maistaja sai 

ottaa lisää halutessaan.  

 

Kuvassa 6 oleva infotaulut on aseteltu seinälle samaan järjestykseen, missä maistetta-

vat tuotteet ovat pöydällä. Kaikki on ajateltu tukevan selkeyttä ja toimivuutta. Kyse-

lylomakkeen kysymykset ovat myös sijoiteltu samaan järjestykseen kuin maistettavat 

tuotteet, joten lomake on helppo täyttää, jos etenee maistamisessa järjestyksessä. Ta-

pahtuma oli suunnattu ensisijaisesti ulkomaalaisille vieraille, joten kaikissa esitteissä, 

infotauluissa ja kyselylomakkeessa asiat on kerrottu ensin englanniksi.  

 

 

Maistettavien tuotteiden infotaulut seinällä. Kuva 6 
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Minna Kaasalainen Kuopion Keittiömestarit, Helena Lehtoaro ProAgria Pohjois-Savo ry, Jarno Räsänen Lapin 
yliopisto. Kuva 7 

 

Tapahtumaan osallistui päivän aikana arviolta 50 henkilöä. Kaikki eivät täyttäneet pa-

lautelomakkeita, mutta täytettyjä lomakkeita saimme kerättyä 40 kappaletta. Vieraili-

joista (kuva 8) suurin osa oli suomalaisia ja joukossa oli ilahduttavasti myös ulkomaa-

laisia tanssivieraita. Kyselylomake on täytetty anonyymisti, eikä vastaajia voi tunnis-

taa lomakkeista. Ainoat vastaajasta kertovat tiedot ovat sukupuoli, ikä sekä kotimaa. 

Tapahtuma sai etukäteen näkyvyyttä paikallislehdissä ja tapahtuman jälkeen myös Yle 

kirjoitti siitä lehtijutun (liite 13). 
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Tapahtumaan osallistuneita vierailijoita. Kuva 8 

 

7.3.Palaute 

 

Tapahtuman päätavoite oli kerätä palautetta savolaisista perinneruuista ja niiden kiin-

nostavuudesta. Kyselytutkimus on paljon käytetty menetelmä, jossa aineistoa kerätään 

anonyymisti. Kyselylomakkeessa (liitteet 2 - 3) keräsimme tietoa tuotteen mausta ja 

olisiko tuotteella matkailullista merkitystä, esimerkiksi tuliaisena. Tuloksia käsitellään 

luottamuksellisesti hyvän tutkimusetiikan mukaisesti. Tapahtuma itsessään sai todella 

positiivista palautetta. Kehitettäviä kohteita tapahtuman järjestämisessä oli tilassa ja 

tiedottamisessa. 21-vuotias suomalainen nainen kirjoitti: Hieman ahtaassa tilassa jär-

jestetty, tai sitten satuin paikalle ruuhka-aikaan. Tyylikäs, suomalainen esillepano 

(kyselylomake #10). 

 

Tuloksia purkaessa maukkaimmat tuotteet erottuivat selvästi muista. Suonenjoen man-

sikka, mustikkakukko ja kalakukko maistuivat parhaiten (taulukko 3). Kyselylomak-
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keessa tiedustelimme ihmisten ostohalukkuutta tarjolla olevia tuotteita kohtaan. Ihmi-

siltä kysyttiin: ostaisitko tuotteen kotiin viemisiksi jos se olisi säilyvä ja kauniisti pa-

kattu? Tässä osiossa Suonenjoen mansikka ja mustikkakukko pärjäsivät edelleen par-

haiten (taulukko 4). Myös marjalikööri nousi korkealle helpon kuljetettavuuden takia.  

 

Palaute tapahtumasta itsestään oli hyvin kannustavaa, suomalainen 38-vuotias vas-

taaja kirjoitti: Mukava tunnelma, mukavat ihmiset, esillepano miellyttävä (kyselylo-

make #2). Ulkomaalaiset tapahtumaan osallistujat löysivät paikallisista ruuista myös 

uutta tietoa, tästä kertoo palaute: I discovered cloudberry, Great! (kyselylomake #26). 

Myös kulttuuriset makuerot näkyivät ranskalaisen 63-vuotiaan miehen palautteessa: 

As a Frenchman I like more sweet or more spicy food (kyselylomake #26). Kysymyk-

seen, oliko tapahtuma onnistunut, melkein kaikki vastasivat leveimmällä hymynaa-

malla ja toiseksi paras palaute oli myös hymynaama. 

 

 

Tuotteiden maistuvuus RuokaSavoa-hankkeen tapahtumassa. Taulukko 3 
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Tuotteen houkuttelevuus RuokaSavoa-hankkeen tapahtumassa ihmisten ostohalukkuudella mitattuna. Taulukko 4 

 

7.4.Kyselyn tulokset 

 

Onnistumista tuotteiden kohdalla mitataan asiakaskyselyn tulosten perusteella. Vaikka 

kyseessä on laadullinen tutkimus, saadaan aineistoa kyselyn muodossa määrällisenä ja 

tulokset näkyvät analysointivaiheen jälkeen. Kettusen (2001, 54) mukaan onnistumista 

voidaan mitata kahdella mittarilla: asiakastyytyväisyydellä ja liiketoiminnan tulok-

sella. Tässä tutkimuksessa kyse ei ole liiketoiminnasta, joten kysymyksetkin on muo-

toiltu tukemaan asiakastyytyväisyyden mittaamista. Jos asiakas on tyytymätön, hän 

todennäköisemmin kertoo siitä useammalle ihmiselle, kuin jos hän olisi tyytyväinen 

(Kettunen, 2001, 54). 

 

Kyselyn loppupuolella osallistujaa pyydettiin arvottamaan maukkaimmat tuotteet as-

teikolla 1 - 5, numeron 1 ollessa maukkain. Taulukosta 5 voi huomata, että selkeästi 

maukkaimmaksi nousi mustikkakukko, joka sai melkein jokaiselta vastaajalta nume-

ron 1. Muita numerolla 1 painotettuja tuotteita olivat mansikka ja kalakukko. Jos tar-

kastellaan toista ääripäätä, eli numeroa 5, niin siinä hieman erikoisemmat tuotteet, ku-

ten talkkuna ja ryynirieska (kuva 9) ovat saaneet eniten merkintöjä. 
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Ryynirieskaa ja munavoita pursotettuna. Kuva 9 

 

 

Ihmisten mielipide maukkaimmista maisteltavista tuotteista. Taulukko 5 
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Viimeinen kysymys lomakkeella kuvasti ruokamatkailun merkitystä: millä tuotteilla 

olisi mielestäsi matkailullista merkitystä esimerkiksi ravintola-annoksena tai kotiin 

viemisinä (jos tuotteet olisivat säilyviä ja kauniisti pakattuja)? Vastaajien suosikki-

vaihtoehdot olivat paremmuusjärjestyksessä: kalakukko, mustikkakukko, marjalikööri 

ja ruisleipä. Muiden tuotteiden kohdalla hajonta oli suurempaa, joten neljän kärki-

joukko erottui taulukossa 6 selvästi. 

 

 

Kyselyyn osallistujien mieipide tuotteiden merkityksestä ruokamatkailussa. Taulukko 6 

 

Vastaajien keski-ikä oli 39,4 vuotta. Vastaajajoukko oli ympäri maailmaa, seuraavassa 

esitettynä paljonko vastaajia oli kustakin maasta: 

 Suomi 30 

 Japani 3 

 Saksa  2 

 Kiina  2 

 Venäjä 1 

 Ranska 1 

 Ruotsi 1 
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8. Esimerkkejä nimisuojakonsepteista ja palvelupolusta 

 

8.1.Nimisuojakonseptit Pohjois-Savon alueella 

 

Palvelumuotoiluun olennaisesti kuuluva konseptointi mahdollistaa uusien palveluko-

konaisuuksien tarkastelun etukäteen. Konseptointi on eräänlaista prototypointia, jossa 

suunniteltuja asioita esitellään visualisoimalla ja selittämällä. Tutkimuksen osana syn-

tyi konsepteja, jotka hyödyntävät nimisuojatuotteita matkailussa ja sen markkinoin-

nissa. 

 

Ensimmäinen konsepti sisältää marjaliköörien nimisuojan korostamisen Alahovin vii-

nitilan kotisivuilla sekä Alkon verkkokaupassa. Suomalaisella marjaliköörillä on jo 

mahdollisuus käyttää nimisuojausta, mutta tuottajien tiedonpuute asiasta on estänyt 

merkin käyttämisen markkinoinnissa. Alahovin viinitilan Risto Hallman oli sanonut 

nimisuojasta tiedustellessa, ettei hän oikein tiedä keneen ottaa yhteyttä asian tiimoilta. 

Tämä osoittaa hyvin, että nimisuojaan perehtyneelle henkilölle olisi käyttöä alueella. 

Olisi aiheellista miettiä nimisuojaan perehtyneen henkilön palkkaamista alueelle nimi-

suoja-asiamieheksi. ProAgria voisi olla tässä asiassa edelläkävijä jo olemassa olevia 

kontakteja hyödyntäen.  

 

Tilaviinien myynti on mittakaavaltaan pientä, mutta marraskuussa 2016 avattu Alkon 

uusi kuluttajille suunnattu verkkokauppa saattaa Hallmanin mukaan piristää pienem-

pien tuottajien myyntiä. Verkkokauppa on Alkon uusi aluevaltaus. Alahovin konsep-

tiin on liitetty nimisuojauksen näkyminen heidän omilla verkkosivuilla (kuva 10), sekä 

tuotteiden ohessa Alkon verkkokaupassa (kuva 11). Jos yritys alkaa käyttämään nimi-

suojamerkkiä, sen näkyvyys kasvaa muutenkin kuin oman mainostamisen kautta. Ni-

misuojatuotteita esitellään kansallisesti aitojamakuja.fi -sivuilla ja kansainvälisesti ni-

misuojatuotteet ovat esitelty ainakin EU:n omissa tietokannoissa. 
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Alahovin viinitilan kotisivujen muokattu versio. Kuva 10 
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Alkon verkkokauppa muokattu kuva. Kuva 11 

 

Toinen konsepti (kuva 12) sisältää hotelli Puijonsarven kotisivujen päivittämisen. 

Siellä matkailijoille voisi viestittää nimisuojatuotteista heidän ravintoloita esittelevällä 

sivullaan. Kotisivut ovat nykyaikaiset ja sieltä saa paljon informaatiota Kuopion tar-

jonnasta. Yksi hotellin ravintoloista, tässä tapauksessa Frans & les Femmes bistro, 

voisi ottaa listalleen paikallisia perinneruokia korostavan menun, jota tuodaan esille 

kotisivuilla. Ravintoloilla on oikeus käyttää nimisuojamerkkiä ruokalistoillaan, jos 

ruokalaji on suojattu, tai jokin ruokalajiin olennaisesti kuuluva ainesosa on nimisuo-

jattu. 
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Hotelli Puijonsarven kotisivujen muokattu versio. Kuva 12 

 

Kolmas konsepti (kuva 13) liittyy Kuopio food festival – Satoa -tapahtumaan. Satoa 

on jokavuotinen ruokafestivaali, joka järjestetään ympäri kaupunkia. Tapahtumaan 

osallistuu paikallisia tuottajia ja ravintoloita tapahtuman teeman mukaisesti. Tarjolla 

on herkullisia ruokia ja paikallisia kulttuurielämyksiä. Satoa -tapahtuma olisi loistava 

konsepti tuoda Pohjoissavolaisia nimisuojatuotteita esille paikallisesti ja siinä olisi po-

tentiaalia kansainvälisen matkailutuotteen rakentamiseksi. Satoa konsepti olisi helppo 

markkinoida ulkomaille, koska tapahtuma on jo perinteiseksi muodostunut ja sen pää-

teema on ruoka. Esimerkiksi seuraavassa konseptissa esitelty Visit Finland -sivusto, 

olisi erinomainen kanava esitellä paikallisia ruokatapahtumia matkailijoille.  
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Satoa -kotisivujen muokattu versio. Kuva 13 

 

Visit Finland (kuva 14) on Suomea maailmalle esittelevä sivusto. Se on suunnattu mat-

kaa suunnitteleville ihmisille ja sieltä löytyy paljon tietoa suomesta kohdemaana. Nel-

jäntenä konseptina loin sivustolle What’s Hot -teeman alle Satoa -tapahtumaa esittele-

vän linkin, jonka takaa paikallisista ruuista löytyisi lisätietoa ja linkkejä paikallisten 

tuottajien ja palveluntarjoajien sivuille. Linkin takaa avautuisi myös linkki ruokata-

pahtumien omille sivuille, jossa paikallisuus ja paikalliset tuotteet nostettaisiin esille 

matkailijoita kiinnostavalla tavalla. 
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Visit Finland –sivujen muokattu versio. Kuva 14 

 

Konsepteja voi ajatella Alahovin viinitilan näkökulmasta. Nimisuojatuotteiden näky-

vyyden eteen pitäisi tehdä systemaattisesti töitä, että ulkomaalainen matkailija löytäisi 

tuotteen pariin. Johdonmukainen polku alkaisi Visit Finland -sivuilta, josta matkailija 

löytäisi tietoa paikallisista perinneruokatapahtumista. Perinneruokatapahtuman si-

vuilla paikalliset nimisuojatuotteet olisivat hyvin esillä, koska tapahtuma rakentuisi 

niiden ympärille. Satoa -tapahtuman sivuilta kävijä pääsee Alahovin viinitilan sivuille, 

jossa tuotteista on kerrottu yksityiskohtaisemmin. Alkon verkkokauppa avaa valikoi-

man kotimaisille makumatkailijoille. Tuote voi houkutella verkkokaupasta tilaamisen 

jälkeen tilavierailulle viinitilalle Vaajasaloon.   



49 
 

 

Tiedonhaku ja tiedon löytyminen matkailijalle. Kuvio 8 

 

Kuviossa 8 on esitelty miten edellä esitelty nimisuojakonsepti ja seuraavassa kappa-

leessa esitelty asiakkaan kulkema palvelupolku yhdistyvät matkailijan tiedonhakuvai-

heessa. Alussa on matkailijan kiinnostus ruokaa ja ruokamatkailua kohtaan. Yleensä 

tiedonhaku aloitetaan internetistä ja siellä on hyvin esitelty Suomen eri alueiden mat-

kailukohteita. Ensimmäisissä konsepteissa sivuille oli lisätty Satoa -tapahtuman esit-

tely what’s hot -teeman alle. Satoa ruokafestivaalin -kotisivuille on aikaisemmissa 

konsepteissa lisätty paikallisten perinneruokien esittely. Sieltä matkailija löytää itse-

ään kiinnostavia, ruokaan pohjautuvia matkailutuotteita ja voi varata esimerkiksi vii-

nitilaristeilyn, josta ostaa matkamuistoksi paikallisesti tuotettuja viinejä sekä liköörejä. 
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8.2.Arvonmuodostuspisteiden muodostuminen palvelupolussa 

 

     

 

Palvelupolun avulla esitetyt arvonmuodostuspisteet matkan aikana. Kuvio 9 

 

Kaikissa palvelupolun (kuvio 9) kontaktipisteissä palvelulle muodostuu arvoa. Esipal-

velussa, joka syntyy palveluun tutustumisen aikana arvo alkaa muotoutua ja itse pal-

velutapahtumassa arvo syntyy. Asiakaspalautteen keräämisellä palveluntarjoaja osoit-

taa että heitä kiinnostaa minkälainen kokemus asiakkaalle on syntynyt. Palvelupolku 

auttaa hahmottamaan palvelun tarjoajaa kriittiset kohdat, joihin tarvitsee kiinnittää eri-

tyisesti huomiota. 

 

Tarinallisuuden avulla palvelupolkua voi tuoda paremmin ymmärrettäväksi. Esimerk-

kitarinassa otetaan kohdehenkilö, joka käy palvelupolun läpi kohta kohdalta. Näin teh-

den havainnollistetaan eri kontaktipisteiden merkittävyys ja toimivuus. Palvelumuo-

toilussa asiakasprofiileja käytetään palvelupolun suunnittelussa. Kohderyhmän palve-

lukokemusta voidaan arvioida yksittäisten kontaktipisteiden kautta tai koko palvelu-

polun ajan. (Tuulaniemi 2011, 153 - 156.) Yrityksen yksi tärkeimpiä tavoitteita on 

luoda arvoa. Arvo ei muodostu ainoastaan yritykselle, vaan siihen liittyy aina myös 

asiakas. Lopulta arvoa tuotetaan yrityksen ja asiakkaiden ohella myös koko yhteiskun-

nalle. Jos jokin tuote tai palvelu ei saa käyttäjien keskuudessa hyväksyntää, siitä ei ole 
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mitään hyötyä yritykselle. Tuote- ja palvelukehityksellä on paljon annettavaa yrityk-

sille, niiden kehittäessä palveluitaan paremmaksi kuin kilpaileva yritys. (Miettinen S., 

2014, 73.) 

 

Esimerkkitarina palvelupolun avulla:  

 

Esimerkkihenkilö on Keski-Eurooppalainen 30-vuotias työelämässä oleva nainen. 

Hän elää parisuhteessa ja on suunnittelemassa pariskunnan yhteistä lomamatkaa ke-

sälle 2017. Nainen on kuullut ystävältään mielenkiintoisia tarinoita suomesta, sen 

omalaatuisesta kulttuurista ja luonnosta. Hän alkaa etsimään tietoa internetistä ja löy-

tää paljon tietoa aiheesta. Hän ei osaa päättää heti mikä osa suomesta kiinnostaisi vaan 

jää vielä miettimään asiaa. Lappi kiinnostaa, mutta hänen ystävänsä oli vieraillut Hel-

singissä. Suomessa vaikuttaisi olevan niin paljon mielenkiintoisia kohteita. 

 

Lopulta muutaman päivän miettimisen ja nettisivujen selailun jälkeen hän on kiinnos-

tunut järvi-suomen kauniista maisemista. Hän alkaa etsimään alueesta lisää tietoa. 

Maisemat näyttävät kuvissa hurmaavilta. Hän on löytänyt tietoa Kuopion kaupungista 

ja Puijon tornista. Puijo tulee olemaan yksi vierailtavista kohteista. Kuopio alkaa kiin-

nostamaan. Siellä on niin kaunista. Kuopiotahko -sivut ovat käännetty vain englannin 

ja venäjän kielille, mutta hän ymmärtää sieltä tarpeeksi ja kauniit kuvat puhuvat puo-

lestaan. Kohdehenkilö etsii tietoa paikallisista kohteista ja paikoista, joissa hän suun-

nittelee käyvänsä. Sisävesiristeily vaikuttaa kiinnostavalta ja hän tulostaa mukaan ai-

katauluja matkustajasatamasta lähteviin laivoihin. Laivalla näyttää pääsevän vieraile-

maan paikallisella viinitilalla. Hän alkaa etsimään lisätietoa viinitilasta ja päätyy Ala-

hovin viinitilan kotisivuille. Sieltä löytyy paljon kiinnostavaa asiaa ja sivut on myös 

käännetty hänen äidinkielelleen.  

 

Kohdehenkilö ei halua varata etukäteen ohjelmia heidän lomalleen, vaan hän kerää 

tietoa paikallisista nähtävyyksistä ja mielenkiintoisista paikoista. He ovat lähdössä lo-

malle, joten kaikenlainen aikataulutus saa jäädä unholaan. Nainen etsii vielä lisää tie-

toa kohdekaupungista ja löytää useita mielenkiintoisia tapahtumia. Ajankohta heidän 
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lomamatkalleen on kesäkuun puoliväli, koska heitä kiinnostaa keskikesän valoisat ja 

lämpimät yöt. Samaan aikaan Kuopiossa näyttää tapahtuvan vaikka mitä. On Satoa 

Goes Wild -tapahtuma, Kuopio Tanssii ja Soi, sekä monta muuta pienempää aktivi-

teettia muun muassa Rauhalahden savusaunaillat. Hotellin he löysivät helposti kuo-

piotahko -sivuilta, hotels linkin takaa. Hotelli Puijonsarvi vakuutti heidät keskeisellä 

sijainnillaan ja hyvillä kulkuyhteyksillä. Hotellin varaaminen sujui helposti. Sivut oli-

vat englanninkieliset ja helposti ymmärrettävät. Nainen on suunnitellut, että he viettä-

vät Kuopiossa viikon tutustuen paikalliseen kulttuuriin ja nähtävyyksiin. Loma tulee 

tarpeeseen kiireisen alkuvuoden jälkeen.  

 

Kuopio esittäytyy hyvin www.kuopiotahko.fi -sivuilla. Sieltä hän löytää paljon tietoa 

ja vinkkejä lomamatkalleen. Ruoka kiinnostaa heitä tietenkin, koska sitä kautta he pää-

sevät tutustumaan paikalliseen kulttuuriin ja makuelämyksiin. Internetistä löytyy mo-

nia hyviä vinkkejä. Jopa heidän hotellinsa alakerrassa oleva ravintola tarjoaa listallaan 

mahdollisuuden tutustua perinneruokiin. Palveluista löytyy hyvin tietoa etukäteen ja 

asiat on selvitetty ymmärrettävästi joko englanniksi tai heidän äidinkielellään saksaksi. 

Lomaltaan he toivovat lepoa, puhdasta luontoa ja rauhaa. Sitä kaikkea löytyy jo heti 

kaupungissa sijaitsevalta Puijon luonnonsuojelualueelta. Myös Alahovin viiniristeily 

tarjoaa heidän kaipaamaa rauhaa ja puhdasta luontoa. Maisemat ovat kauniit ja viini-

tilan väki ystävällistä. He ostavat tuliaisiksi muutaman pullon suomen vanhimman ti-

laviinituottajan marjaviiniä ja -likööriä.  

 

Pariskunta nauttii lomastaan ja he viettävät rentoa aikaa tutustuen kaupunkiin ja sen 

ympäristöön. Satoa goes wild -tapahtumassa vieraillessaan he tapaavat Alahovin vii-

nitilan osastolla tilan isännän, joka tunnistaa heidät ihmispaljoudesta. Savolainen vie-

raanvaraisuus ja ystävällisyys ovat aistittavissa kaikkialla minne he menevät. Satoa -

tapahtuman kojuista he maistelevat mielenkiintoisia perinneruokia, jotka ovat tuhteja 

ja täyttäviä. Makumatka on mielenkiintoinen ja niin kovin erilainen mihin he ovat tot-

tuneet. Tuliaisina heidän ystävilleen heillä on maukkaita marjalikööreitä ja iLove-

Kuopio -rintaneuloja. Loma oli onnistunut ja mieleenpainuva kokemus, josta riittää 

paljon kerrottavaa. Valoisat yöt, ystävälliset kohtaamiset ja maukkaat ruokaelämykset 

ovat moniaistisia kokemuksia, jotka säilyvät pitkään muistissa. 
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9. Johtopäätökset 

 

 

Tutkimuksessa toteutettiin tapahtuma, jossa kerättiin tietoa alueen perinneruokien 

maistuvuudesta. Kartoitimme myös, mitä mieltä osallistujat olivat tuotteiden sopivuu-

desta matkailun tarpeisiin. Yhteistyö tapahtuman järjestävän tahon, ProAgrian, ja pai-

kallisten yritysten kanssa sujui hyvin saumattomasti. Saimme muun muassa maista-

tustapahtuman tilan käyttöömme ilmaiseksi. Konseptoinnissa tuloksena syntyi matkai-

lutuotteita, joilla voisi olla kysyntää ulkomaalaisten matkailijoiden keskuudessa. Pal-

velupolun avulla hahmotetaan matkailijan kulkema reitti tiedonhausta varsinaiseen 

matkustamiseen. Tutkimustulos on prosessin aikana kehitetty palvelumuotoilupro-

sessi. 

 

9.1.Vastaus tutkimuskysymykseen 

 

Stickdornin (Miettinen & Koivisto, 2009) neljän vaiheen palvelumuotoiluprosessin 

mukaan kehitetty, tässä tutkimuksessa käytetty viiden vaiheen palvelumuotoilupro-

sessi (kuvio 6) on osoittanut selvästi edistävän ruokamatkailun tunnettavuutta. Tutki-

muksessa johdonmukainen tapa edetä perinneruokien tunnettavuuden lisäämisessä 

osoittautui seuraavanlaiseksi. Asiakkaan tarpeen kartoitus sisältyi nimisuojapakettiin, 

jossa tarve oli saada uusia perinneruokia suojattua. Pohjois-Savo ja sen alueen perin-

neruoka toimivat kontekstina. Työskentelyn suunnittelussa tiedossa olivat jo asiakkaan 

tarve ja konteksti. Ne antoivat suuntaviivat tapahtuman ja tutkimuksen suunnittelulle. 

Tutkimus tuotti asiakkaalle ymmärryksen nimisuojaprosessista ja alueen perinneruu-

ista. 

 

Tapahtuman suunnittelu ja palautteen kerääminen ovat perinteisiä palvelumuotoilun 

keinoja tiedon keräämiseen. Tutkimuskysymykseen: mitä hyötyä palvelumuotoilupro-

sessista on ruokamatkailun kehittämisessä, on helppo vastata, että kuluttajatiedon ke-

rääminen, palautteen saaminen ja tuotteiden kiinnostavuus ovat tärkeitä tietoja, joita 
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toteutetussa tapahtumassa pääsimme keräämään. Asiakkaan kytkeminen tuotekehityk-

seen on tärkeä vaihe. Tuotekehitys tulee epäonnistumaan, jos yritetään suunnitella jo-

tain joillekin, tai kaikkea kaikille. Asiakaslähtöisyys ja asiakkaan tarpeiden kuuntele-

minen takaavat paremmin onnistuneen tuotekehityksen ja markkinoilla menestyvän 

tuotteen. Kyselytuloksia tulkittaessa, sieltä voi poimia yksittäisille tuotteille kirjoitet-

tuja kehitysideoita, kuten kalakukon kohdalla: ”miten saisi mehukkuutta lisää?” Tu-

losten perusteella tuotteiden valmistajille ja alueen tuottajille on helpompi perustella 

miksi juuri tämä tuote kannattaisi suojata. Voimme myös esittää tuotteen kohdalle va-

paasti kirjoitetut palautteet tuottajille kehitysideoina, jos heillä on mielenkiintoa esi-

merkiksi tuotekehitykselle. Luvussa 8 esitetyt konseptit tuovat palvelumuotoilun työ-

kaluilla perinneruokia esille. Palvelumuotoilu toimii arvonmuodostuspisteiden määrit-

telyssä ja tarinallisuuden avulla matkailutuotteen esittämisessä. 

 

9.2.Arvio 

 

Tapahtuman suunnittelussa lähtökohtana oli saada paikalle mahdollisimman paljon 

kansainvälisiä tanssivieraita. Siinä tapahtuma ei onnistunut täydellisesti, mutta jalkau-

tumalla Kuopion Musiikkikeskuksen tiloihin ja kutsumalla ihmisiä sieltä, saimme pai-

kalle ilahduttavan määrän ihmisiä. Kyselyyn vastanneista ihmisistä suurin osa oli pai-

kallista väestöä, joten vastaukset eivät edusta kansainvälisiä makutottumuksia. Mene-

telmänä maistettavista tuotteista tehtävä kysely on sopiva. Kyselylomaketta olisi voi-

nut hioa hieman kevyemmäksi, mutta saimme tietoa tuotteista sen avulla. 

 

Oli mielenkiintoista seurata, kun ihmiset maistelivat Savon ominaisia ja perinteisiä 

makuja. Kävimme useiden maistajien kanssa keskusteluja tuotteista sekä tapahtumasta 

ja poikkeuksetta palaute oli positiivista. Vastaukset tuotteista olivat odotetun laisia ja 

uskoin jo etukäteen mustikkakukon ja mansikan olevan yleisön mieleen. Matkamuis-

totuotteena taas marjalikööri ja kalakukko olivat selkeitä voittajia. 

 

Haastavaksi tapahtuman suunnittelun teki välimatka paikkakuntien välillä, koska asuin 

itse Rovaniemellä ja tapahtuma suunniteltiin Kuopioon. Pääsin fyysisesti näkemään 
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tilan vasta tapahtumaa edeltävänä päivänä, jolloin teimme vielä viimeiset muutokset 

ja päätökset tapahtuman järjestämiseen. Onneksi olen asunut itse Kuopiossa, joten 

kaupunki on edelleen tuttu ja koen itseni vieläkin paikalliseksi. Savon murteen koen 

myös helpottavan kanssakäymistä paikallisen väestön kanssa. Tapahtuman kanssa te-

kemisissä olleet ihmiset suhtautuivat ruokaan ja maistamiseen ilahduttavan positiivi-

sesti. Myönteinen ilmapiiri kannustaa tekemään työtä hyvän asian eteen. 

 

Hankkeen aikana tuottajilta ja jälleenmyyjiltä on tullut positiivista palautetta nimisuo-

jan suhteen, koska se antaisi viranomaisille valvontatyökalun jäljittelyä ja nimen vää-

rinkäyttöä kohtaan. Nimisuojajärjestelmä on heikosti tunnettu kuluttajien keskuudessa 

ja tuottajatkaan eivät ole tietoisia asiasta. Merkki saattaa aiheuttaa hämmennystä usei-

den jo käytössä olevien merkkien kanssa ja myös tuottajat kokevat, että EU-merkki ei 

tuo tuotteelle lisäarvoa ja ei haluta nähdä vaivaa sen eteen. Suomessa on useita poten-

tiaalisia suojattavia tuotteita, jotka voisi rekisteröidä. Nimisuoja myös suojaa tuotteen 

vakiintuneen nimen väärinkäytöltä ja huokeammilta väärennöksiltä. 

 

9.3.Tulkinta 

 

Elintarvikealalla palveluarkkitehtuuri voisi olla yksi kannattava lähestymistapa ruoka-

matkailun edesauttamisessa. Matkailijoilla on vain harvoin tietoa alueen perinnetuot-

teista. Tilannetta edesauttamaan voisi hyödyntää palveluarkkitehtuurin rakennetta, 

jossa keskitytään esi-, ydin- ja jälkimatkustamisen kokemukseen (Wang, 2000). Poh-

jois-Savon maaseutustrategiassa yritysten välinen yhteistyö on nostettu yhdeksi tär-

keimmistä asioista strategian visioon asti, jossa: ”Uusiutumiskykyiset yritykset ja uu-

denlaiset yhteistyöverkostot ovat osa kestävää ja viihtyisää rajattomien mahdollisuuk-

sien maaseutua.” Yritysten yhteistyö ja kyky hakea osaamista ja tukea omaan osaami-

seen onkin tärkeää. (ProAgria.) 
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10. Yhteenveto 

 

Tässä tapaustutkimuksessa viitekehys rakentui palvelumuotoilusta, ruokamatkailusta 

ja perinneruokien tunnettavuudesta. Ruoka sijoittuu hyvin elämysmatkailun konsep-

tiin ja sen ympärille voi palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen konseptoida uusia 

matkailutuotteita. Palvelumuotoilun avulla voidaan suunnitella kokonaan uusia palve-

luita, tai jo olemassa olevia tai niiden osia voidaan kehittää. Sen avulla voidaan hank-

kia parempaa asiakasymmärrystä ja sitä kautta luoda lisää arvoa palvelutuotteelle. Ni-

misuojatuotteiden ympärille luotavat konseptit auttavat hahmottamaan miten tuotteita 

voisi hyödyntää paremmin markkinoinnin apuvälineenä. Nimisuoja ei ole Suomessa 

kovin tunnettu merkki, joten sen tuomaa hyötyä ei voi verrata brändin tuomaan hyö-

tyyn. Merkin tunnettavuuden eteen kannattaa tehdä töitä että se alkaisi tuottamaan li-

säarvoa perinneruuille. 

 

Asemaani prosessissa on tiedusteltu useaan otteeseen hankkeen aikana. Miten palve-

lumuotoilija liittyy elintarviketeollisuuteen tai matkailuun? Olen voinut esitellä, millä 

metodeilla tuon elintarvikkeet esille, yhdistän tuottajat ja mikä on oma motivaationi 

aiheen parissa. Myös palvelun yhdistäminen tuotteeseen on yksi potentiaalinen näkö-

kulma jossa palvelumuotoilulla olisi paljon annettavaa. 

 

Suonenjoen mansikka on hankkeen edetessä muotoutunut keihäänkärkituotteeksi, 

jonka hakemusta lähdetään viemään ensimmäisenä Maaseutuvirastoon. Suonenjoen 

Marjanviljelijäin yhdistys ry on lupautunut ottamaan vastuun hakemuksen eteenpäin 

viemisestä ja suojan hakemisesta. Olen palvelumuotoilijana tehnyt pohjatyön hake-

mukselle asiakastiedon kartoittamisella ja hakemustekstin kirjoittamisella. Olimme 

11.11.2016 palaverissa Suonenjoella, jossa paikalla olivat Suonenjoen Marjanviljeli-

jäin yhdistys ry, sekä Pakkasmarja Oy:n edustajat. Palaverissa kävimme läpi hakemi-

sen taustoja ja mahdollisen suojan hyötyjä tuotteelle sekä alueelle. Suonenjoen mansi-

kan kohdalla tulimme yksimielisesti siihen tulokseen, että hakemuksessa tulee koros-

taa tuotteen mainetta alueellisen erityisyyden sijasta. 
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Tulen auttamaan Marjanviljelijäin yhdistystä Suonenjoen mansikan hakemuksen vii-

meistelyssä loppuun. Palvelumuotoilun työkalujen avulla mansikkaan liittyviä tuot-

teita voisi kehittää eteenpäin. Asiakkaana prosessissa olisi esimerkiksi marjoja jalos-

tavat yritykset, matkailuyritykset ja Suonenjoen kaupunki. Tuottajat ja loppukäyttäjät 

voisivat yhteistyössä kehittää uusia tuotteita tai konsepteja mansikan ympärille, kuten 

RuokaProto-kirjassa oli tehty. 

 

 

10.1.Palvelun yhdistäminen tuotteeseen 

 

RuokaProto-kirja on Lapin yliopiston ProtoProducts-hankkeen puitteissa kirjoitettu 

kirja, jossa keskitytään elintarvikealan tuotekehitykseen. Kirjassa on esitelty tuote-

kompassi, jota yhdistän nimisuojaprosessiin ja sen vaatimuksiin tuotteita kehittäessä. 

Tarvelähtöisyys on lähtökohtana silloin, kun vaikka asiakkailta tulee viestiä, että tie-

tynlaiselle tuotteelle olisi kysyntää. Lähtökohta voi olla myös nimisuojatuotteen kal-

tainen tilanne, jossa perinteiset raaka-aineet ja tuotantomenetelmät ovat jo tiedossa. 

Uuden asiakaskunnan tarpeisiin perehtyminen on tärkeää, jos haluaa onnistua tuotteen 

markkinoille saattamisessa. (Sääskilahti, 2013). Palvelun yhdistäminen tuotteeseen on 

myös perusteena paremmalle hinnalle. Esimerkkinä voidaan ajatella kahvikuppia. 

Huoltoasemalla kahvikuppi maksaa noin kaksi euroa tiskiltä ostettuna. Hienommassa 

kahvilassa kahvikuppiin yhdistetään palvelu ja hinta voidaan helposti tuplata. 

 

Useimmiten tuote on liiketoiminnan ytimessä. Hyvä tuote toimii perustana liiketoi-

minnalle, mutta onnistunut tuotekehitys ja toimintakentän seuraaminen herkällä kor-

valla ovat tärkeitä elementtejä. Lähtökohdat tuotekehitykselle voivat olla monenlaiset: 

tekijöiden omat innovaatiot, tuotannon ohjaamat tai asiakkaiden kanssa yhdessä kehi-

tetyt. Salailu ja kyräily eivät ole enää tätä päivää, vaan avoimuus ja medianäkyvyys 

takaavat tuotteen menestymisen markkinoilla. Tuote pyritään lanseeraamaan jo kehi-

tysvaiheessa, keräämällä tykkäyksiä ja näkyvyyttä. Nimisuojan kohdalla pätee samat 

säännöt ja tulevaa suojaa kannattaisi kuuluttaa jo hyvissä ajoin ennen sen virallista 

myöntämistä. Aito yhteys todellisiin kuluttajiin on tärkeä vaihe prosessia. Itseään ei 
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kannata huijata kyselemällä kehitysideoita läheisiltä ja sukulaisilta. (Sääskilahti, 

2013). 

 

10.2.Mitä seuraavaksi? 

 

Tapahtumasta saatiin hyvin tietoa ihmisten makutottumuksista ja tulokset olivat pit-

kälti odotetun laisia. Saimme hankkeelle lisätietoa mitkä tuotteet maistuvat ihmisille 

ja voimme käyttää tuloksia tukena päätöksentekoprosessissa. Hankkeen tavoite hakea 

nimisuojaa 6-9 tuotteelle on kunnianhimoinen, mutta ei mahdoton. Pitäisin silti järke-

vänä 1-2 tuotteen suojan viemistä eteenpäin, koska hakemusten teko on työläs prosessi 

ja hakemus kannattaa tehdä kerralla mahdollisimman hyväksi että vältytään täyden-

nyspyynnöiltä. Yksittäinen tuote voi myös nousta myös paremmin esille mediassa, kun 

suoja julkaistaan. Hakemusten käsittely ottaa aikaa sekä kansallisella, että EU:n ta-

solla, joten nopeasta prosessista ei ole kyse. Täytyy tehdä pitkäjänteisesti työtä hyvän 

asian puolesta ja uskoa että maakunnassa löytyy potentiaalisia ja innokkaita yrityksiä 

jotka lähtevät ennakkoluulottomasti mukaan. 

 

Tapahtuman jälkeen syksyllä 2016 päätimme, mille tuotteille alamme hakea nimisuo-

jaa. Kaikille yhdeksälle suojaa ei tulla hakemaan, koska osa tuotteista on pienen mar-

ginaalin kausituotteita ja osalla, kuten marjaliköörillä ja kalakukolla on jo voimassa 

oleva suoja. Seuraavana alkaa tiedonhakuvaihe eri tuotteiden perinteisen ja alueellisen 

luonteen kartoittamiseksi. Nimisuojahakemuksissa tuotteen historia ja paikallisuus on 

perusteltava hyvin että suoja on mahdollista saada. Tiedon hankkiminen kirjallisuu-

desta ja tuottajilta on mielenkiintoinen ja työläs työvaihe, jossa pääsee perehtymään 

savolaiseen ruokakulttuuriin pintaa syvemmältä. 

 

Tätä kirjoittaessa Suonenjoen mansikka on edennyt parhaiten hakemusvaiheessa. Poh-

jatyö hakemukselle on tehty ja sitä täydennetään asiakkaan kanssa vielä vuoden 2016 

loppuun asti. Työni päätyttyä vastuu hakemisesta ja hakemuksesta siirtyy Suonenjoen 

Seudun Marjanviljelijäin yhdistykselle, joka on luonnollinen hakija alueella toimivana 

yhdistyksenä. Muiden tuotteiden osalta hakuvastuu siirtyy ProAgria Pohjois-Savolle, 
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joka on luonnollinen hakija, koska se on alueella toimiva asiantuntijaorganisaatio ja 

tiiviisti tekemisissä maaseutupalvelujen sekä elintarviketuottajien kanssa. 

 

10.3.Päätäntä 

 

Olen erittäin kiitollinen asiakkaalta saadusta avusta tapahtuman suunnittelun ja toteut-

tamisen aikana. Ilman asiakkaan asiantuntemusta ja heidän vuosien aikana muodostu-

neita verkostoja elintarvikkeiden tuottajiin makumatka olisi ollut laimeampi. Olen to-

della tyytyväinen tapahtuman toteutukseen, vaikka en päässyt suunnitteluvaiheessa nä-

kemään tilaa, enkä tutustumaan tapahtumapaikkaan. Kävimme useita sähköpostikes-

kusteluja asiakkaan kanssa eri vaiheiden suunnittelusta. Asiakas ohjeisti hyvin, jos olin 

jossain mennyt väärään suuntaan. Minulle oli muun muassa uutta toimia mukana hank-

keessa ja alussa oli hankaluuksia, kun en tiennyt esimerkiksi hankkeen logojen sijoit-

telusta mitään.  

 

Vuoden aikana olen oppinut paljon tapahtumasuunnittelusta ja esillepanosta. Olen pe-

rehtynyt messusuunnitteluun, tapahtumasuunnitteluun ja palautteen keräämiseen kir-

jallisuuden kautta. Kaiken tämän ohessa olen myös hankkinut tietoa kaikkien tuottei-

den taustoista ja savolaisesta ruokakulttuurista. Huomasin prosessin aikana, että avoin 

ja aktiivinen yhteydenpito prosessin aikana tekevät asioiden hoitamisen helpommaksi. 

Huomasin myös, että yritysten henkilöstöä on haasteellista saada vastaamaan sähkö-

posteihin. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta jokaiselle on saanut soittaa perään. 

Tämä myös osoittautui hyväksi toimintatavaksi, jos vastaanottaja oli vähänkään pe-

rehtynyt sähköpostiviestiin, niin puhelimessa oli helpompi keskustella asiasta. 

 

Tapahtumaan olisi toivonut enemmän kansainvälisiä osallistujia, koska he ovat koh-

deryhmä RuokaSavoa -hankkeen tapahtumissa. Pohjois-Savosta on tarkoitus tulla kan-

sainvälisesti tunnettu ruokamaakunta, joten juuri kohderyhmältä kerätty tieto olisi ol-

lut tärkeää. Olisi mielenkiintoista tietää miksi emme tavoittaneet useampia kävijöitä 

tapahtumallemme. Ilmainen ruoka houkuttelee yleensä ihmisiä paikalle ja varsinkin 
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paikalliset perinneruuat luulisi houkuttelevan vielä paremmin. Seuraavalla kerralla ta-

pahtumaa järjestäessä on panostettava enemmän tapahtuman markkinointiin sekä tilan 

sijaintiin.  

 

Nimisuojatuille ruokatuotteille tuntuisi olevan kysyntää maakunnassa. Tähän johto-

päätökseen tulin vierailtuani Kuopion kauppahallissa ja keskusteltuani kauppiaiden 

kanssa. Ulkomaalaiset vieraat kysyvät usein paikallisia erikoisuuksia ja alueen perin-

teisiä ruokia. Nimisuojamerkillä nämä tuotteet olisivat hyvin tunnistettavissa, varsin-

kin ihmisille jotka tulevat maista, missä suoja on laajemmassa käytössä. Toivottavasti 

tulemme tulevaisuudessa näkemään uusia nimisuojattuja tuotteita kauppojen sekä ra-

vintoloiden valikoimissa. Suomessa on rikas ja omaleimainen ruokakulttuuri, jota tu-

lee vaalia ja olla ylpeä siitä.  
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Suunnitelma: Suonenjoen mansikalle, mustikkakukolle ja muurinpohjaletulle 

haetaan EU:n nimisuojaa 

Myös muille Pohjois-Savon perinneherkuille saatetaan hakea EU:n nimisuojaa. Suun-

nitelmissa on myös uudistaa kalakukon nimisuojahakemusta. 

Euroopan unionin nimisuojajärjestelmä elintarvikkeille 

16.6.2016 klo 17:41päivitetty 16.6.2016 klo 20:37 

 

Yle 

 

Helmi NykänenYle 

@HelmeriNyk 

Jaa artikkeli Facebookissa47 

Jaa artikkeli Twitterissä 

Suonenjoen mansikalle, mustikkakukolle ja muurinpohjaletulle suunnitellaan EU:n ni-

misuojan hakemista. Pro Agria Pohjois-Savosta kerrotaan, että RuokaSavo-hank-

keessa kartoitetaan tällä hetkellä, mille alueen perinneherkuille nimisuojaa voitaisiin 

hakea. 

Hankepäällikkö Helena Lehtoaron mukaan Suonenjoen mansikka on jo brändi, ja alu-

eelle voisi olla hyötyä nimisuojan tuomasta lisänäkyvyydestä. Mustikkakukolle eli rät-

tänälle nimisuojaa haettaisiin todennäköisesti perinnereseptin mukaan. Muurinpohja-

lettu puolestaan eroaa muista letuista siten, että siinä käytetään ohrajauhoja. 
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– Se ei ole siis mikä tahansa lettu. Jos on kokenut paistaja, niin ohrajauhoja tulee enem-

män kuin vehnäjauhoja, jos kokemattomampi niin toisin päin, Lehtoaro sanoo. 

Tällä hetkellä Pohjois-Savosta ainoastaan kalakukolla on EU:n nimisuoja. Lehtoaro 

kertoo, että suunnitelmissa on myös uudistaa kalakukon nimisuojahakemus. 

– Resepti on niin tiukka, että monet kalakukkoleipurit eivät voi käyttää nimisuojaa. 

Esimerkiksi suojatun perinnereseptin mukaan kalojen alla pitää olla ruisjauhoja, mutta 

toiset käyttävät ryynejä. Siksi nimisuojatun reseptin kanssa pitää olla hirveän tarkkana, 

ettei siitä tule niin tiukkaa, ettei sitä pystytä käyttämään. 

Yle uutinen 16.6.2016 Liite 13 

 

 

ViikkoSavo -lehti 15.6.2016 Liite 14 
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ProAgria itä-Suomi -lehti 2/2016. Liite 15 
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SAN ja SMM tuotteiden rekisteröinnin prosessikaavio (Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden nimisuoja -työ-
ryhmä). Liite 16 
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Suojattu alkuperänimitys (SAN) 

 

Suojattu alkuperänimitys kertoo yhteydestä tuotteen ja sen maantieteellisen alkuperän 

välillä. Alkuperäisnimityksellä (kuva 15) tarkoitetaan nimeä, jolla yksilöidään tuote 

(Innanen, A., Jäske, J., 2014.). 

 

 

Suojattu alkuperänimitys -merkki. Kuva 15 

 

Suojattu maantieteellinen merkintä (SMM) 

 

Maantieteellisellä merkinnällä (kuva 16) tarkoitetaan nimeä, jolla yksilöidään tuote, 

joka on peräisin tietyltä alueelta taikka tietystä paikasta tai maasta. Jonka tietty laatu, 

maine tai muu ominaispiirre juontuu pääosin sen maantieteellisestä alkuperästä ja 

jonka tuotantovaiheista ainakin yksi tapahtuu rajatulla maantieteellisellä alueella. (In-

nanen, A., Jäske, J., 2014.) 
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Suojattu maantieteellinen merkintä -merkki. KUVA 16 

 

Aito perinteinen tuote (APT) 

 

Aitojen perinteisten tuotteiden järjestelmän on tarkoitus turvata perinteisiä tuotanto-

menetelmiä ja valmistusohjeita. APT-suojauksen kanssa on syytä olla varovainen, eikä 

rajata hakemuksessa liian tiukkoja kriteereitä sitoen valmistajien käsiä. APT sopii tuot-

teille, joiden halutaan viestivän, että tuote on ollut markkinoilla ja olemassa useita su-

kupolvia eli vähintään 30 -vuoden ajan. Saadakseen APT-suojauksen (kuva 17), tuot-

teen on vastattava tuotanto- tai jalostusmenetelmän tai koostumuksen osalta perinteistä 

käytäntöä kyseisen tuotteen tai elintarvikkeen kohdalla, tai se valmistetaan perintei-

sesti käytetyistä raaka-aineista tai ainesosista. Tuotteen nimen on täytynyt olla käy-

tössä vakiintuneesti kyseiseen tuotteeseen viitatessa, sekä osoitettava tuotteen perin-

teinen luonne tai erityisluonne. (Innanen, A., Jäske, J., 2014.) 

 

 

Aito perinteinen tuote -merkki. Kuva 17 

Nimisuojamerkit. Liite 17 
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Merkki Selitys 

 

Hyvää Suomesta -merkki on suomalaisen ruuan alkuperämerkki. Hyvää Suo-

mesta -joutsenlipulla merkitty elintarvike on valmistettu Suomessa ja tuottee-

seen käytetty liha, kala, kananmuna ja maito ovat aina sataprosenttisesti suo-

malaisia. Kun kaikki tuotteeseen käytetyt raaka-aineet lasketaan yhteen, on 

suomalaisuusasteen oltava vähintään 75%.  

 

 

Avainlippumerkki tuotteessa kertoo, että tuote on valmistettu Suomessa.  Li-

säksi tuotteelle lasketaan kotimaisuusaste, joka on suomalaisten kustannusten 

osuus tuotteen omakustannehinnasta. Laskutoimituksessa huomioidaan esimer-

kiksi raaka-aineet, pakkaustarvikkeet, markkinointikustannukset ja rahoitus. 

Vähimmäisvaatimus on, että kotimaisuusaste on yli 50 prosenttia. 

 

EU:n luomumerkki on pakollinen kaikissa EU:ssa valmistetuissa valmiiksi pa-

katuissa luomuelintarvikkeissa. Merkin yhteydessä on ilmoitettava, missä tuot-

teen raaka-aineet on tuotettu. 

 

 

Aurinkomerkki kertoo tuotteen olevan suomalaisen viranomaisen valvonnassa. 

Merkki ei kerro tuotteen alkuperämaata, eli tuote voi olla myös ulkomainen. 

 

 

Leppäkerttumerkki on luomumerkki, joka kertoo myös tuotteen olevan suoma-

laista alkuperää. Leppäkerttumerkki voi myös kertoa tuotantopaikkakunnan 

 

KRAV -merkki on ruotsalainen luomumerkki. Merkki ei ole alkuperämerkki, 

eli tuote voi olla peräisin myös Ruotsin ulkopuolelta. 

 

    

Sydänmerkki kertoo tuotteen ravitsemuksellisesta laadusta. Sydänmerkin 

omaava tuote on tuoteryhmässään parempi valinta suolan määrän sekä rasvan 

laadun ja määrän suhteen. Tuotteita verrataan toisiinsa eri tuoteryhmien sisällä. 
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Nyckelhålet on ruotsalainen Sydänmerkin tapainen merkki, joka ohjaa terveel-

lisempiin elintarvikevalintoihin. 

 

Reilun kaupan merkki (Fair trade -merkki) tuotteessa tarkoittaa, että tuotteen 

tai raaka-aineen valmistuksessa on noudatettu kansainvälisiä Reilun kaupan 

kriteerejä. Reilun kaupan järjestelmä on luotu parantamaan kehitysmaiden 

pienviljelijöiden ja suurtilojen työntekijöiden asemaa kansainvälisessä kaupan-

käynnissä. 

Joutsenmerkki eli Pohjoismainen ympäristömerkki erottelee ympäristön kan-

nalta parhaat tuotteet ja palvelut. Joutsenmerkityt tuotteet täyttävät kriteerit, 

jotka ottavat huomioon tuotteen koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. 

Sirkkalehtimerkki on alkuperä- ja laatumerkki, joka kertoo puutarhatuotteiden 

- vihannesten, marjojen, hedelmien, kukkien sekä taimistotuotteiden - ja ruoka-

perunan suomalaisuudesta. 

 

Elintarvikkeiden merkinnät. Liite 18 


