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1 Johdanto  

1.1 Taustaa 

Slow Food on vuonna 1986 Italiassa perustettu voittoa tavoittelematon, eko-

gastronominen organisaatio, joka pyrkii sovittamaan yhteen paikallisen ruoan 

tuotantoa ja kulutusta tavalla, joka ottaa huomioon ympäristö- ja eettisten kysymysten 

lisäksi myös syömisen moniulotteisuuden, laadukkaan ja jäljitettävän ruoan sidokset 

kulttuuriin sekä sen vaikutukset oman alueen talouteen ja työllisyyteen (Jones ym. 

2003, 298). Organisaation tyynen pintakuoren alla piilee yhteiskunnallisesti aktiivisten 

ja valveutuneiden kansalaisten myrskyisää kamppailua elintarviketeollisuuden, sen 

kilpailevien tuotantojärjestelmien ja niiden edistämisen ympärillä. 

Elintarviketeollisuuden globalisaatio kasvattaa ylikansallisten yhtiöiden ja 

suurviljelijöiden vallan lisäksi myös  ruokajärjestelmän
1
 pituutta ja osapuolten määrää 

(Whipple ym. 2009, 576). Nyt osa kuluttajista ja viljelijöistä on noussut tätä kehitystä 

vastaan ja vaatii ruoalle kasvoja. Se haluaa globaalin elintarvikejärjestelmän rinnalle 

paikallisia vaihtoehtoja.  

Slow Food voi jo olla tuttu monille ruoka-alan ammattilaisille ja maallikko- 

kulinaristeillekin, mutta tavallinen kuluttaja ei aatetta juurikaan tunne. Sen yhtenä 

suurena tulevaisuuden haasteena näyttäisikin olevan näkyvyyden ja tunnettuuden 

kasvattaminen sekä markkinoinnin kehittäminen, jolla vaikuttaa kuluttajien asenteisiin 

ja toimintatapoihin ruoankulutuksen suhteen.  Koska yhteiskunnalliset ja taloudelliset 

muutospaineet ovat muuttaneet myös voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden 

toimintatapoja ja -ympäristöä, on toiminnan muututtava yritysmäisemmäksi ja 

pidettävä siten sisällään uudenlaista liiketoimintaosaamista ja uusia markkinoinnin 

työkaluja. Liiketaloustieteellisen konseptin siirtäminen sellaisenaan voittoa 

tavoittelevista sitä tavoittelemattomiin organisaatioihin voi olla mahdoton tehtävä, 

mutta tiettyjen käsitteiden muunnosten ja organisaatioiden erityispiirteiden huomioon 

ottamisen jälkeen markkinointia voidaan soveltaa myös niihin. 

                                                 

1 Ruokajärjestelmä pitää sisällään ruokaketjun, jossa tuote kulkee alkutuottajalta kuluttajalle, sekä sen 

fyysisen ympäristön ja ruoan tuotantoon ja kulutukseen eri tavoin vaikuttavat toimijat keskinäisine 

suhteineen (Seppänen 2004, 2).  
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Brandimarkkinointia on perinteisesti pidetty ainoastaan kaupallisten yritysten 

osaamislajina. Kokonaisvaltainen brandin kehittäminen on kuitenkin käsitteenä 

laajentunut nykypäivänä huomattavasti tuoteajattelun ja kaupallisuuden ulkopuolelle. 

Sektorilla, jossa kamppailu samoista rahoituslähteistä on totisinta totta, vahvan brandin 

turvin myös voittoa tavoittelemattoman organisaation on mahdollisuus tuoda 

paremmin esille omaa olemassaoloaan, toimintaansa ja tarjontaansa sekä ylittää 

perinteisiä markkinoinnin malleja jatkuvasti kasvavassa kilpailuympäristössä. Siten 

vahva brandi on tae myös sen tunnettuudelle ja toiminnan jatkuvuudelle.  

Voittoa tavoittelematonta sektoria käsitellään usein sidosryhmäajattelun kautta. Silloin 

katsotaan, että organisaation toiminta perustuu vuorovaikutukseen näiden ryhmien 

kanssa. Sidosryhmien edustajien toiminta puolestaan perustuu niihin mielikuviin eli 

imagoon, joka heillä organisaatiosta on. Siten mielikuvat ovat oleellisia organisaation 

arvoketjun elementtejä ja erityisen tärkeitä organisaation brandin olemassaololle. Ne 

ovat merkittävässä roolissa myös määrittäessään sitä, miten organisaatioon 

suhtaudutaan. Suhtautuminen puolestaan vaikuttaa organisaation pitkän tähtäimen 

menestymiseen. Näin ollen hyvä imago on organisaation toiminnan kannalta samalla 

sekä lähtökohta että tulos, sillä se kasvattaa vetovoimaisuutta ja luottamusta sekä 

organisaation sisällä että sen ulkopuolella.  

Nykypäivän kuluttajat ovat entistä tietoisempia brandeista, sillä päätöksiä ei tehdä enää 

puhtaan rationaalisesti vaan yhä enemmän tunnepohjalta. Kuitenkin edelleen 

valitettavan usein voittoa tavoittelemattomat organisaatiot eivät tunnista brandinsa 

arvoa ja sitä luottamuksen tasoa, jota liikeyritykset janoavat yhteistyön ja 

kumppanuusbrandien muodossa. Brandin pitkäjänteinen rakentaminen kannattaa, sillä 

brandiin sitoutunut henkilö palkitsee vahvan merkin kiinnostuksella, positiivisilla 

päätöksillä ja lojaalisuudella: se toimii ikään kuin majakkana valintojen meressä.  

1.2 Tutkimuksen tavoite ja rajaukset 

Tämän pro gradu-tutkielman tavoitteena on kuvata Slow Food-organisaation omien 

sidosryhmien edustajien brandiin liittämiä mielikuvia. Lisäksi tutkimuksessa pyritään 

selvittämään niitä edustajien näkemyksiä ja odotuksia Slow Food-brandin identiteetin 

eli tavoiteimagon rakentamiseen vaikuttavista tekijöistä, joiden avulla organisaation on 
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mahdollisuus kasvattaa tunnettuuttaan ja vetovoimaisuuttaan. Siten varsinaiset 

tutkimuskysymykset ovat: 

 Mitä mielikuvia Slow Food-organisaation brandiin liitetään? 

 Mitä identiteetin elementtejä brandin tavoiteimagon rakentamisessa pidetään 

tärkeinä? 

Tutkimuksella oli muutamia yleisiä lähtökohtia. Yhtäältä tutkimuksen taustalla oli 

kasvanut kiinnostus Slow Food-organisaatiota kohtaan. Vaikka sen segmentin kasvu 

onkin vakaalla pohjalla, on se organisaation ajamien ajankohtaisten arvojen 

tähdellisyyteen nähden liian hidasta. Aatteen tunnettuuden ja tietoisuuden 

kasvattamiseksi on Slow Food-yhdistysten panostettava tulevaisuudessa 

johdonmukaiseen markkinointiin aiempaa selvästi enemmän.  

Toisaalta tutkimukseen oli vaikuttamassa myös se seikka, että voittoa 

tavoittelemattomat organisaatiot eivät ole tottuneet vielä ajattelemaan 

markkinalähtöisesti yritysorganisaatioiden tapaan. Globaalit markkinat tuovat niille 

mukanaan uusia mahdollisuuksia, mutta myös uhkia ja haasteita, joihin niiden on 

pystyttävä vastaamaan.  

Ruoan tuotannon ja kulutuksen suhteen pohtiminen on myös mitä ajankohtaisin teema. 

Myös ruokaa, sen alkuperää ja ruokajärjestelmiä kohtaan koetaan tällä hetkellä suurta 

kiinnostusta, koska elintarvikeketjun globalisaatio suosii lähinnä tuotannon 

keskittymistä ja suurten kansainvälisten yritysten kasvua. Slow Food paikallisena 

ruokajärjestelmänä voi olla yksi ratkaisu sovittaa yhteen ruoan tuotantoa ja kulutusta 

unohtamatta ekologisia ja kulttuuriin sidottuja ulottuvuuksia. Kuitenkin se, miten Slow 

Food-liike vaikuttaa esimerkiksi maa- ja elintarviketalouteen, sen toimijoihin tai 

ympäristöön, on aihe, josta tiedetään edelleen vielä vähän. Voiko paikallinen ruoka 

olla vastaus nykyajan kuluttajan toiveisiin maukkaista, puhtaista, laadukkaista ja 

eettisesti tuotetuista elintarvikkeista? Siten tutkimuksen alatavoitteet ovat: 

 Mikä on brandin merkitys organisaatioille?  

 Mitkä erityispiirteet luonnehtivat voittoa tavoittelematonta organisaatiota ja 

sen toimintaympäristöä?  

 Mitä elementtejä liitetään brandin identiteettiin, imagoon ja positiointiin? 

 Missä ja miksi Slow Food-liike on perustettu?  

 Mikä on Slow Food-liikkeen toiminta-alue ja siihen vaikuttavat tekijät?  
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Teoria-osassa selvitetään voittoa tavoittelemattoman organisaation erityispiirteitä, 

brandia käsitteenä ja brandin rakentamisen vaiheita. Rakennusprosessissa 

painopistealue on brandi-identiteetin kahdessa pääelementissä: mielleyhtymissä ja 

arvoväittämässä, joiden tuntemisen turvin organisaatiolla on mahdollisuus luoda 

vahvoja mielikuvia, jotka vaikuttavat voimakkaasti kaikkien sidosryhmien päätöksiin 

ja vahvistavat organisaation yleistä imagoa. Imagoa ja positiointia on myös käsitelty 

laaja-alaisemmin, koska niiden katsotaan olevan kiinteästi brandin identiteettiin 

sidoksissa olevia käsitteitä. Mielikuvilla eli sidosryhmien edustajien subjektiivisilla 

todellisuuskäsityksillä on brandi-identiteetin rakentumisessa vahva taustavaikuttajan 

rooli - ne ovat ikään kuin saman kolikon toinen puoli. Kun lisäksi tiedetään, että 

positiointi ja ulkoiset mielikuvat kulkevat aina käsi kädessä, kannattaa 

organisaatioiden jatkuvasti tarkastella omia positiointistrategioitaan: brandin 

mielikuvien tulee vastata organisaation sille asettamia tavoitekuvia. Näin ollen myös 

mielleyhtymien luomista ja niiden vahvistamista on selvitetty yhtenä brandin 

identiteettiin ja erityisesti sen arvoväittämään vaikuttavana tekijänä.  

Brandin rakentaminen on monimutkainen prosessi, johon luonnollisesti vaikuttavat 

monet muutkin kuin pelkkiin sidosryhmien mielikuviin liittyvät tekijät. Tässä työssä 

niitä ei kuitenkaan tarkastella. Oletuksena on, että juuri voittoa tavoittelemattomille 

organisaatioille erityisesti mielikuvilla on suuri merkitys, joten tutkimuksen 

näkökulman painottuminen niihin on siksi perusteltua. Nykyistä Slow Food-

organisaation tavoitteellista mielikuvaa ei myöskään ole selvitetty tai huomioitu 

empiirisen tutkimuksen lähtökohtana. Koska Slow Food-organisaatio  tukee ja edistää 

paikallista tuotantoa ja kulutusta, kokonaisvaltaisen käsityksen saamiseksi on 

empiirisen tutkimuksen osalta huomioitu varsinaisten Slow Food-brandattyjen 

tuotteiden ja palvelujen lisäksi myös tämä tekijä brandiin liittyvissä palveluissa. 

Teoreettisen tutkimusaineiston muodostaa brandin ominaisuuksia ja rakentamista 

käsittelevä kirjallisuus. Teoria-osaa varten on  hyödynnetty alan teoksia myös voittoa 

tavoittelemattomien organisaatioiden markkinoinnista ja toimintaympäristöön 

liittyvistä tekijöistä. Lisäksi lähdemateriaalina on käytetty voittoa tavoittelemattomien 

organisaatioiden brandin rakentamiseen liittyviä akateemisia tutkimusjulkaisuja ja 

lehtiartikkeleita. Tutkimuksen case-osiota varten tietoa kerättiin pääasiallisesti Slow 

Food-organisaation virallisilta Internet-sivustoilta. Lisäksi lähdeaineistoa hankittiin 

Italian Brasta, Slow Food-organisaation operatiivisesta päämajasta sekä Torinon 
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Eataly-supermarketin infopisteestä. Myös aiheesta kirjoitettuja artikkeleita on 

hyödynnetty.  

Empiirinen aineisto on koottu kvalitatiivisin menetelmin Italian Piemontessa. 

Tutkimustyypiksi valittiin  tapaustutkimus Slow Food-organisaatiosta ja sen 

sidosryhmistä. Sidosryhmien edustajien mielikuvia on kartoitettu teemahaastatteluin, 

joiden punaisena lankana on kaksi teemaa: kokemusperäiset mielikuvat brandista sekä 

käsitykset ja odotukset brandin identiteetin rakentamiseen liittyvistä tekijöistä. 

Tutkimukseen liittyneitä aineistoinkeruu- ja analyysimenetelmiä on selitetty luvussa 6. 

1.3 Tutkimuksen keskeiset käsitteet 

Voittoa tavoittelematon organisaatio (non-profit) voi olla yritys, julkisyhteisö järjestö 

tai muu organisaatio joko yksityisellä tai julkisella sektorilla. Näiden ensisijainen 

tarkoitus ei ole rahallisen voiton saaminen omistajilleen vaan oman toiminnan 

ylläpitäminen ja laajentaminen (Vuokko 2004, 9).  

Brandi on nimi, merkki tai symboli, joka tunnetaan jossakin kohderyhmässä. Se voi 

olla organisaatio, yritys, tuote, tuoteryhmä, palvelu tai henkilö. Tuotteella ja brandi-

tuotenimellä on ero: tuotteesta kehittyy brandi vain pitkäjänteisen nimen ja siihen 

liittyvän tunnuksen tunnettuuden kehittämisen ansiosta (Kotler 2000, 404).  

Brandi-identiteetti on brandiin liitettyjen mielleyhtymien kokonaisuus, jota brandin 

haltija pyrkii luomaan ja ylläpitämään. Identiteettiin kuuluvat kaikki ne elementit, 

jotka heijastavat brandin persoonallisuutta, ja jotka tulee viestiä eri keinoin valituille 

kohderyhmille (Aaker 1996, 68). 

Imago tarkoittaa brandista vallitsevaa mielikuvaa ulkopuolisten yhteisöjen 

keskuudessa. Kun puhutaan yrityksistä, käytetään usein käsitettä yrityskuva (Kotler 

2000, 296). Voittoa tavoittelemattomissa organisaatioissa se on vastaavasti 

yhteisökuva.  

Sidosryhmällä (stakeholder) tarkoitetaan kaikkia niitä tahoja, joiden kanssa 

organisaatio on tekemisissä, ja jotka mahdollistavat sen toiminnan. Sidosryhmiä voivat 

olla esimerkiksi organisaation sisällä rahoittajat ja henkilöstö ja organisaation 
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ulkopuolella asiakkaat, sijoittajat, valtio, kilpailijat ja yhteistyökumppanit (Fombrun 

1996, 194).  

1.4 Tutkimuksen rakenne  

Tutkimus on jaettu kuuteen kokonaisuuteen: johdantoon, teoriaan, case-osioon, 

empiriseen tutkimukseen, tuloksiin ja pohdintaan eli tutkimuksen johtopäätöksiin ja 

arviointiin liittyvään osioon.  

Luku yksi johdattaa lukijan aiheeseen ja toimii perusteluna tutkimukselle. 

Tutkimusaineiston lisäksi se selittää tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset sekä keskeiset 

käsitteet ja tutkimuksen rakenteen.  

Luvun kaksi teoria-osa selventää, mikä on brandi ja brandipääoma. Sen lisäksi luku 

kuvaa brandin monet merkitykset sekä sen elintärkeän yhteyden yrityksen 

ydintoimintoihin. Lisäksi luvussa kuvataan lyhyesti voittoa tavoittelematon brandi. 

Luvussa kolmessa määritellään voittoa tavoittelemattoman organisaation ominaisuudet. 

Siten se pitää sisällään organisaatioiden luokittelun, toiminnan tavoitteet, 

rahoitusmallit ja markkinoinnin erityispiirteet sekä voittoa tavoittelevien ja 

tavoittelemattomien organisaatioiden yhteistyön mallit. Luku neljä laajentaa tutkielman 

teoreettista näkökulmaa varsinaiseen brandin rakentamisprosessiin. Rakentamisessa on 

eroteltu vaiheet: 1) brandin auditointi eli aloitustilanteen analyysit, 2) tunnettuuden 

luominen, 3) brandi-identiteetin rakentaminen 4) positiointi eli brandin sielun 

luominen ja 5) syvällisen asiakassuhteen luominen. Rakentamisprosessin osa-alueista 

erityistä huomiota kiinnitetään brandi-identiteettiin, brandin imagoon ja positiointiin 

eli mielleyhtymien luomiseen.  

Luku viisi selventää lukijalle, mistä Slow Food-liikkeessä on kyse. Luku on jaettu 

viiteen osaan: 1) organisaation tehtävät, 2) jäsenet 3) rahoitusmalli ja resurssit, 4) 

markkinointikeinot sekä 5) Slow Food-organisaation ja yritysten välinen yhteistyö.  

Luvussa kuusi on tutkimukseen liittyvä empiria eli tutkimusosio. Tässä luvussa 

käydään läpi empiirisen tutkimuksen tekemiseen liittyviä seikkoja: tutkimuksen 

tavoitetta ja käytännön seikkoja eli miten haastateltavat on valittu, millä tavalla 

aineisto on kerätty, ja miten sitä on käsitelty. Luvun lopuksi esitellään käytetty 

analyysimenetelmä.  
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Luku seitsemän sisältää haastatteluaineiston analyysin perusteella johdetut 

tutkimustulokset.  

Luvussa kahdeksan esitellään tutkimuksen johtopäätökset, tarkastellaan 

tutkimuskysymyksiä ja arvioidaan tutkimusta kahden käsitteen, reliabiliteetin ja 

validiteetin kautta. Lisäksi käydään kertaalleen läpi tutkimuksen vaiheita ja 

jatkotutkimuksen aiheita. 
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2 Brandin ominaisuudet 

Tässä luvussa kuvataan brandi-käsitettä osana markkinoinnin käsitteistöä, sen taustaa 

ja brandin ulottuvuuksia. Tämän luvun tavoitteena on toimia taustana varsinaiselle 

tutkimukselle, ja luoda katsaus siihen, mitä brandista jo tiedetään. 

2.1 Taustaa 

Markkinointimix on perinteinen ulkoisen markkinoinnin keino, joka koostuu neljästä 

eri tekijästä: tuote, hinta jakelu ja markkinointiviestintä (Kotler 2000, 18). Kun 

organisaatio haluaa panostaa brandinsa rakentamiseen, se yleensä valitsee 

strategiakseen erikoistumisen eli differoitumisen osana sen kokonaisvaltaista 

päätöksentekoa ja pysyvän kilpailuedun määritystä (Trout & Hafrén 2003, 119-122). 

Sen se voi tehdä joko koko toimialalla erikoistumalla tai keskittyen toimialan valitulle 

segmentille (Porter 1985, 25).  

Kotlerin (2000, 287-298) mukaan organisaatiot voivat erilaistaa tarjontansa tuotteen eri 

muotojen tai ominaisuuksien, lisäpalvelujen, poikkeavan jakelukanavan tai henkilöstön 

taitojen ja koulutuksen mukaan. Jos organisaatio päättää erilaistua mielikuvien avulla, 

kuten useat voittoa tavoittelemattomat organisaatiot, se valitsee strategiakseen 

brandien käytön. Mielikuvien avulla erilaistuva organisaatio panostaa sen ja tuotteen 

imagon vastaavuuteen kohderyhmän mielikuvien kanssa.  

2.2 Brandin määritelmä 

Brandi voi olla tuote, palvelu, henkilö tai paikka, joka lisää asiakkaan arvoa tavalla, 

joka on ainutlaatuinen ja kestävä (Kotler 2000, 404). Brandi voidaan myös mieltää 

käsitteeksi, johon liitetään arvoja, asenteita ja mielikuvia, joiden avulla se erottuu 

muista brandeista. Kun aiemmin useimmat tunnetut brandit on mielletty ainoastaan 

kulutustavaroihin kuten Coca Cola, Marlboro tai McDonald’s, nykyään tunnettu 

brandi voi olla melkein mitä tahansa, mikä omaa jonkin aineettoman lisäarvon, ja joka 

tuottaa positiivisen vaikutuksen siihen liitettyjen sidosryhmien laatukokemukseen 

(esim. Punainen Risti). Siten nykypäivänä brandien erot eivät selity enää niinkään 

sillä, mitä sidosryhmät saavat (funktionaalinen ulottuvuus), vaan ennen kaikkea sillä, 

kuinka tai miten ne jotain saavat (emotionaalinen ulottuvuus). Kapfererin (2002; ref. 

He & Balmer 2006, 244) mukaan vahvoja brandeja voi verrata jopa uskontoihin.  
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Brandi-sanalla on pitkä historia. Se on luultavimmin lähtöisin Yhdysvalloista, jossa se  

on tarkoittanut karjan merkitsemistä polttomerkein. Teollistumisen ja tekniikan 

kehittymisen myötä 1800-luvun puolivälin jälkeen brandi oli omiaan korostamaan 

ainoastaan tuotteiden merkitsemisen tärkeyttä. Vuosien saatossa ja markkinoiden 

kehittymisen myötä määritelmät ovat muuttuneet ja nykyisin sitä pidetäänkin niin 

abstraktina ja laajana käsitteenä, että sen voi määritellä lukuisin tavoin. De Chernatony 

(2001, 4-5) on esimerkiksi kuvannut brandin käsitteeksi, joka koostuu 

perusominaisuuksien lisäksi myös niistä elementeistä, jotka lisäävät elämisen laatua ja 

viestivät samoja asenteita ja arvoja, joita henkilö haluaa itsessään toteuttaa. Kellerin ja 

Lehmannin (2006, 740) mukaan brandi puolestaan kuvastaa sitä kokonaisvaltaista 

kokemusta, jonka henkilö saa brandista. Uusia määritelmiä laaditaan jatkuvasti, mutta 

yleensä perusajatus brandin tuottamasta lisäarvosta pysyy samana. 

Brandia ei tulisi tarkastella liian kapeasta näkökulmasta. Jos juututaan  

tuoteominaisuuksien ja toiminnallisten hyötyjen ansaan tai brandi samaistetaan 

ainoastaan nimeen, logoon, tavaramerkkiin tai muihin ulkoisiin tekijöihin, niin sitä 

voidaan käyttää ainoastaan identifioimaan myyjä tai valmistaja (Kotler 2000, 404). 

Brandi on kuitenkin enemmän kuin pelkkä tuote tai sen ulkoiset ominaisuudet. Aaker 

ja Joachimstahler (2000, 82) kuvaavat tuotteen ja brandin välisen eron seuraavasti 

(kuvio 1).  
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Kuvio 1. Brandi on enemmän kuin tuote (Aaker & Joachimstahler 2000, 82). 
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Myös de Chernatony (2001,19-46) on listannut tekijöitä, jotka kuvaavat paremmin 

nykypäivän brandia, ja jotka tekevät siitä siten enemmän kuin pelkän tuotteen 

(taulukko 1). Hän jakaa määritelmät kolmeen eri kategoriaan, jotka perustuvat 

toisistaan poikkeaviin näkökulmiin:  

Taulukko 1. Brandin eri tulkintojen spektri (de Chernatony, 2001,  19). 

 

Esimerkkinä ensimmäisestä ryhmästä mainittakoon laillisuustekijä, jossa brandi 

edustaa sijoitusta, jonka yksinoikeuden organisaatio haluaa varmistaa kilpailijoiden 

imitointia vastaan. Yksinoikeus voidaan taata esimerkiksi tavaramerkkirekisteröinnillä.  

Toisen ryhmän imago-tekijään kärjistyy se tosiasia, että henkilö ei reagoi 

todellisuuteen vaan kokemusten kautta muodostuvan todellisuuden mielikuvaan. Siten 

imago-näkökulma pakottaa organisaation panostamaan positiivisten mielikuvien 

luomiseen. Aika-näkökulman mukaan brandi kehittyy dynaamisesti heijastaen brandiin 

liittyvien henkilöiden kokemusperäisiä, muuttuvia tarpeita.  

Näihin näkökulmiin perustuen brandi voi nykyään olla myös henkilö (esim. Madonna); 

kaupunki, maa tai tietty alue; poliittinen tekijä (esim. EU, Nato) (He & Balmer 2006, 

243); lisenssi, joka takaa saajalla oikeuden brandin rakentamiseen hyödyntämällä 

olemassa olevaa tuotetta tai teemaa (esim. elokuvat ja satuhahmot) tai organisaatio 

(esim. Nokia tai Punainen Risti).  

Koska brandi syntyy vasta vuorovaikutuksessa organisaation ja sidosryhmien (esim. 

kuluttajat) välillä, brandiksi ei voi julistautua. Brandi saa asemansa vasta erottuvalla, 

pitkäjänteisellä ja järjestelmällisellä viestinnällä ja toiminnalla.  
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2.3 Mihin brandeja tarvitaan 

Yhteiskunnallisesta näkökulmasta katsottuna voisi ajatella, että brandien suosimisen 

myötä tuotteiden ja palveluiden yleinen laatutaso ja valikoima paranevat. Kyse on 

innovatiivisuuden nopeutumisen tarpeesta tuotteiden elinkaarten lyhetessä. Siten 

brandi parantaa siihen linkittyvien sidosryhmien asemaa.  

Yksittäisen henkilön näkökulmasta tarkasteltuna brandit helpottavat jokapäiväisiä 

valintoja vähentämällä riskiä päätöksen oikeellisuudesta sekä luomalla emotionaalisia 

siteitä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Vaikka brandit pystyvät tarjoamaan henkilölle 

rationaalista ja konkreettista hyötyä, liittyvät ne todellisuudessa usein voimakkaasti 

mielikuvatekijöihin. Brandin avulla henkilö voi ilmaista itseään. Brandi toimii ikään 

kuin symbolisena vertauskuvana hänen asenteistaan, ominaisuuksistaan ja arvoistaan 

viestien siten itsestä muille. Lisäksi brandi antaa henkilölle lupauksen turvallisuudesta 

ja oikeasta hinta-laatu-suhteesta. 

Brandia käytetään myös johdon työkaluna, jolloin sillä voi olla voimakas vaikutus 

organisaation johtamiseen ja tulevaisuuden suuntaviivoihin (He & Balmer 2006, 244-

245). Samalla voidaan rakentaa yhtenäistä brandia, mikä on tärkeää. Yhtenäinen brandi 

saa taakseen enemmän sidosryhmiä kuin kilpailijan vähemmän yhtenäinen brandi. 

Yhtenäisen brandin avulla markkinointiviestinnästä tulee tehokkaampaa, koska 

mainonnassa osataan painottaa sidosryhmien arvostamia asioita ja vahvistaa 

mielikuvaa. Kyse on lisäarvosta, joka muodostuu henkilökohtaisista mielleyhtymistä 

brandia kohtaan. Sen tähden nykyään myös segmentointiin voidaan käyttää 

brandiajattelua.  

Edellä mainittujen arvojen lisäksi brandeihin liittyvät myös käsitteet brandin 

taloudellinen arvo eli brandipääoma ja määrämotiivi (Gad 2001, 39). Määrämotiivin 

mukaan tunnettu brandi saa enemmän asiakkaita ja isommat markkinat kuin 

vähemmän tunnettu brandi. Määräbrandit ovat usein hinnaltaan edullisia, jolloin on 

tingitty esimerkiksi tuotteen miellyttävyydestä tai palvelusta. Yksi hyvä esimerkki 

määräbrandeista on IKEA. Taloudellinen arvo puolestaan vaikuttaa organisaation 

arvoon, josta puhutaan enemmän luvussa 2.6. Kuitenkin ennen brandipääoman 

käsitteeseen tutustumista, tutustutaan lähemmin organisaatiobrandiin eli brandin 

merkitykseen organisaatiolle ja sen taloudelliselle arvolle. 
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2.4 Orgnisaatiobrandi 

Yritysbrandit ovat liiketoimintaa harjoittavien organisaatioiden omia brandeja (Balmer 

& Gray 2003, 975). Englanninkielessä ne voidaan erottaa käsitteellä corporate brand 

tarkoitettaessa organisaatiota, johon kuuluu useita yrityksiä ja käsitteellä company 

brand, kun puhutaan yksittäisestä yrityksestä.  

Organisaatiobrandi on yrityksen kasvot (Balmer & Gray 2003, 977-981). Se tarjoaa 

tavan ymmärtää organisaatioita ja niiden rajapintaa eri sidosryhmien kanssa. Jos 

tarkastellaan sukupolvia kestänyttä menestyksekästä organisaatiobrandia, voidaan siitä 

nähdä jotain organisaation identiteetistä. Tekemällä eron organisaatiobrandin, 

organisaation identiteetin ja tuotebrandin välille, voidaan määritellä 

organisaatiobrandien ominaisuudet. Tuotebrandin ero organisaatiobrandista on selvä: 

tuotebrandit ovat yksittäisten tuotteiden brandeja, mutta organisaation identiteetin ero 

organisaatiobrandista on vaikeammin määriteltävissä. Identiteetti, joka koostuu 

organisaation ydinarvoista ja –lupauksista on aina esivaatimus organisaation brandin 

rakentamiselle (Urde 2009, 622).  

Gadin (2001, 31-56) mukaan organisaatiobrandit ovat arvokas resurssi ja tietyllä tavoin 

vaalittuina ne voivat tarjota kestävää kilpailuetua organisaatiolle. Pysyvän kilpailuedun 

lisäksi brandi voi taata kansainvälisen saatavuuden ja pitkäaikaisen kannattavuuden. 

Sen avulla organisaatio voi luoda pitkiä kumppanuussuhteita ja brandiuskollisuutta. 

Vaikka brandeja ei voi rekisteröidä ja valvoa kuten tavaramerkkejä tai rajata yhteen 

paikkaan ja luokitella, takaa tehokas ja luotettava brandi silti vankan aseman ja nopean 

palautumisen markkinoille esimerkiksi katastrofien ja talouden taantumien jälkeen. 

Nykymaailmassa tuotteiden ja palveluiden elinkaari myös lyhenee koko ajan. Uusia 

tuotteita tulee markkinoille yhä kiihkeämmällä tahdilla, mutta brandi pysyy. Erityisesti 

voittoa tavoittelemattomalla sektorilla mielikuvien rooli korostuu brandissa. Siten 

brandia ja sen avulla tuotettuja mielikuvia voidaan käyttää organisaation 

erilaistumisstrategian välineenä. Brandi syntyy vasta henkilön kokiessa tuotteella 

olevan jotain lisäarvoa muihin tuotteisiin verrattuna. Mikäli brandin rakentaminen on 

tehty huolella, yhdistyvät henkilön mielessä oikeat mielikuvat aina brandiin. 

Seuraavassa luvussa tarkastellaan voittoa tavoittelemattoman sektorin organisaatioiden 

brandeja ja sen asettamia lisävaatimuksia brandin rakentamiselle. 
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2.5 Voittoa tavoittelematon brandi 

Voittoa tavoittelematon brandi muodostuu joukosta brandiin liittyviä emotionaalisia 

ulottuvuuksia, joita organisaatio tarjoaa sen sidosryhmille. Se on arvoketju, jossa 

linkittyvät organisaation missio sen tekijöiden saavuttamiin tuloksiin, jotka palvelevat 

brandin sidosryhmiä (Cuesta 2003, 1). Voittoa tavoittelemattomat brandit ovat uusia 

superbrandeja, sillä brandin ja toiminnan hyvän tarkoituksen avulla niiden on 

mahdollisuus saavuttaa suuria positiivisia vaikutuksia (Wootliff & Deri 2001, 158).  

Myös voittoa tavoittelemattomat organisaatiot ovat alkaneet käyttämään markkinointia 

kilpailuedun saavuttamiseen ja muuttamaan toimintaansa yritysmäiseksi 

menestyäkseen nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Kyse ei ole kuitenkaan uudesta 

ilmiöstä, sillä esimerkiksi Kotler (1975) tutki näiden organisaatioiden markkinointia jo 

useita vuosia aiemmin. Nämä organisaatiot ovat läsnä useilla markkinoilla ja 

toteuttavat markkinointitoimenpiteitä, mutta se, miten tiedostetusti markkinoinnin 

keinoja näissä organisaatioissa käytetään, vaihtelee.  

Vielä viime vuosiin mennessä voittoa tavoittelemattomien brandien kehittäminen on 

jäänyt vähälle huomiolle. Aikana, jolloin lahjoitusten määrä on laskusuunnassa, ja 

jolloin kyseisten brandien tulee osallistua yhä enemmän globaalien ongelmien 

ratkaisuun, panostetaan yhä enemmän brandin rakentamiseen ja sen suojelemiseen 

elintärkeänä lyhyen ja pitkän tähtäimen rahoituslähteenä. Kilpailu ei kuitenkaan liity 

ainoastaan rahoituslähteisiin, vaan nykyisin brandia käytetään myös viestimään 

palvelun laadusta ja erikoistumisstrategiana luomaan positiivisia mielikuvia, joilla 

houkutella sidosryhmiä ja luoda tunnettuutta (Bennett 2003, 335; Foglio 2003, 28).  

Nykyisin voittoa tavoittelemattomalla sektorilla on jo useita vahvoja brandeja, myös 

globaalisti mitattuna. Punainen Risti, Pelastusarmeija ja Maailman luonnonsäätiö ovat 

niistä hyviä esimerkkejä. Nämä on rakennettu niin hyvin ja huolella, että pelkän nimen 

ajattelu luo herkästi tiettyjä mielikuvia, muistoja, positiivisia tunteita ja asenteita niitä 

ja niiden toimintaa kohtaan tietyssä historiallisessa ja kulttuurisessa kontekstissa 

kaikkialla maailmassa. Tämän kontekstin myötä brandeilla on mahdollisuus vahvaan 

brandipääomaan (brand equity) ja brandiperintöön (brand heritage), joka siirtää 

brandin arvoja sukupolvelta toiselle (Urde ym. 2007, 4-5; Mort ym. 2007, 109-110). 
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2.6 Brandipääoma 

Organisaation arvo perustuu brandipääomaan, joka muodostuu nykyisen 

tuloksentekokyvyn lisäksi myös organisaation tulevaisuuden tuotto-odotuksista.  Sen 

arvoa laskettaessa otetaan huomioon merkin markkinahinta ja -osuus, kansainvälinen 

asema, pitkäikäisyys, mainospanostus, laadullinen vakaus ja imago sekä juridisen 

suojauksen taso. Brandille keskeinen elementti on logo, joka tulee suojata juridisesti ja 

merkitä kaupparekisteriin (Rainisto 2004, 54). Aakerin ja Joachimstahlerin (2000, 24-

38) mukaan brandipääoma on strateginen tekijä, joka voi luoda pohjaa pitkäaikaisille 

tuotoille ja kannattavuudelle. Lisäksi se on lisäarvo, jonka vuoksi tuotteista voidaan 

laskuttaa korkeampaa hintaa kuin kilpailevista tuotteista.  

Arvokkaan brandipääoman tekijöitä ovat brandiuskollisuus, hyvä tunnettuus, brandiin 

liitettävät positiiviset mielikuvat ja asiakkaan kokema korkea laatu (Keller 1993, 2-5; 

Aaker & Joachimstahler 2000, 38-39). Aineettomuutensa vuoksi brandin koko arvoa 

voi olla vaikea hahmottaa. Puhutaan ns. jäävuori-efektistä (De Chernatony 2001, 7-8), 

jolloin brandit mielletään ainoastaan niiden ulkoisten ominaisuuksien mukaan (esim. 

nimi tai logo). Nämä ominaisuudet muodostavat kuitenkin vain jäävuoren huipun 

15%:n osuudella brandin arvosta. Loput 85% on ns. veden alle jäävää näkymätöntä 

osaa (esim. toimivat prosessit tai sitoutunut henkilöstö), johon organisaatio tulisi 

erityisesti panostaa.  

Taloustutkimus tekee vuosittain Mainonta & Markkinointi-lehdelle tutkimuksen 

Suomen arvokkaimmista brandeista. Varmimmin kymmenen parhaan joukkoon pääsee 

yritys, jossa yhdistyy suomalaisuus ja pitkä historia. Vuonna 2009 kärkipaikkaa piti 

jälleen Fazerin Sininen. Jaetulle kakkossijalle ylsivät Arabia sekä Fazerin 

yleistuotemerkki. Muita kymmenen parhaan joukkoon yltäneitä brandeja olivat: 

Joutsenlippu, Fiskars sekä Hackmann, Iittala ja Valio. Ainoana ulkomaalaisena 

brandina listaa koristi Google (Yle Uutiset 2009).  

Vuonna 1974 Britanniassa perustettu konsultointiyritys Interbrand puolestaan on 

ensimmäinen yritys, joka arvio brandeja kansainvälisellä tasolla seitsemän eri 

ulottuvuuden, kuten johtajuuden, kansainvälisyyden ja trendien mukaan (Keller 1993, 

1; Largo Consumo 2009). Nykyisin se listaa vuosittain maailman arvokkaimmat 

brandit (Liite 1). Vuonna 2010 ykköspaikkaa piti Coca Cola, joka kasvatti brandinsa 

arvoa kahdella prosentilla edellisvuoteen nähden. Coca Colan rahalliseksi arvoksi 
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arvioitiin 70,4 miljardia dollaria. Kakkosena oli ”suuri sininen” eli IBM, jonka 

arvostus nousi seitsemällä prosentilla 64,7 miljardiin dollariin. Myös kolmatta sijaa 

pitävän Microsoftin brandin arvo nousi vuodesta 2009 seitsemällä prosentilla 60,9 

miljardiin dollariin. Suomalaisella Nokialla sen sijaan pudotusta oli 15 prosenttia, joka 

toi sille vuonna 2010 kahdeksannen sijan. Nokian arvo oli 29,5 miljardia dollaria 

(Interbrand 2010).  

Myös voittoa tavoittelemattomien brandien arvottamista voisi pitää organisaatioiden 

uutena strategisena haasteena. Näiden brandien tuloksellisuutta on jo mitattu ja listattu 

jonkin verran. Konsultointiyritykset Cone ja Intangible Business listaavat tätä nykyä 

esimerkiksi Yhdysvaltojen arvokkaimpia voittoa tavoittelemattomia brandeja niiden 

imagon ja rahallisen tuloksen mukaan (Liite 2). Brandin erinomaisuuden arvioinnissa 

on käytetty mm. viiden vuoden ajalta kerättyä, rahallisiin tuloksiin perustuvaa dataa ja 

kansallisesti edustavan kuluttajatutkimuksen avulla hankittua tietoa. Kärkisijaa vuonna 

2009 pitivät Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys (NMKY) ja Pelastusarmeija (Cone 

2010). 

Suomessa varsinaisia voittoa tavoittelemattomia brandeja ei vielä ole erikseen listattu, 

mutta osa niistä on päässyt jo esille. Esimerkiksi tutkimus- ja konsultointitoimisto 

15/30 Researchin tekemä Kansallinen nuorisotutkimus mittaa 15-30-vuotiaiden 

yleisesti arvojen, asenteiden ja elämäntyylien lisäksi myös kulutukseen liittyviä 

tekijöitä kuten brandien tunnettuutta ja arvostusta. Vuoden 2010 tutkimuksen mukaan 

Suomen positiivisin brandi oli Valio. Kymmenen kärkeen mahtui mukaan ainoastaan 

yksi voittoa tavoittelematon organisaatio, Reilu Kauppa sijoituksella kahdeksan. 

Samaisen tutkimuksen mukaan Valio oli myös aidoin yritys suomalaisten nuorten 

mielestä. Reilun Kaupan brandi koristi alkupään listaa kuudenneksi aidoimpana, ja 

jälleen ainoana voittoa tavoittelemattomana organisaationa kymmenen kärjessä 

(Kautonen 2010).  

Kuten edellä olevasta voi todeta, pikku hiljaa myös voittoa tavoittelemattomia brandeja 

aletaan arvostaa enemmän. Tämä seikka, aiempaa haastavammaksi muuttuneen 

toimintaympäristön lisäksi, on omiaan tukemaan sitä ajatusta, että myös Slow Food-

brandin johdonmukainen rakentaminen pitkän tähtäimen menestyksen ja jatkuvuuden 

vuoksi kannattaa.  
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3 Voittoa tavoittelematon organisaatio 

3.1 Taustaa 

Voittoa tavoittelemattomia organisaatioita voi olla sekä julkisella että yksityisellä 

sektorilla (kuten korkeakoulut ja yhdistykset) ja ne kuuluvat ns. kolmanteen sektoriin 

(taulukko 2).  

Taulukko 2. Muodollisten organisaatioiden luokittelu (Vuokko 2004, 16). 

 

 Voittoa tavoittelevat Voittoa 

tavoittelemattomat 

Yksityinen sektori Yritykset Järjestöt, yhdistykset (kolmas 

sektori) 

Julkinen sektori Kuntien ja valtion liikelaitokset Kunnat, valtion organisaatiot 

 

Kolmannen sektorin lisäksi on olemassa muita sektoreita. Ne ovat yksityinen, julkinen 

ja neljäs sektori. Yksityisellä sektorilla toimivat ovat voittoa tavoittelevia yrityksiä. 

Julkinen sektori muodostuu valtiosta, kunnista, kuntayhtymistä sekä eri kansalaisten 

perusturvaa toteuttavista tahoista (esim. Kansaneläkelaitos). Molempien sektorien 

organisaatiot koostuvat yksinomaan palkatusta henkilöstöstä. Lisäksi on olemassa 

neljäs sektori, joka muodostuu kaikkein epämuodollisimmista tahoista kuten 

kotitalouksista, perheistä ja ystäväpiireistä.  

Tämän tutkimuksen Slow Food-organisaatio edustaa yksityisen sektorin yhdistyksiä. 

Vaikka organisaatioiden toiminta-alueet ja -kenttä voivat vaihdella maittain paljonkin, 

yleensä on selviä eroja, mistä julkinen sektori kantaa huolta ja mistä yksityinen. 

Lisäksi yksityisen sektorin voittoa tavoittelemattomat organisaatiot voidaan jakaa vielä 

niihin, jotka tuottavat sosiaalisia palveluja globaalilla skaalalla ja niihin, jotka yrittävät 

saavuttaa taloudellisia muutoksia globaalilla skaalalla vaikuttamalla valtion ja 

yksityisiin liikelaitoksiin (Policy Innovations 2007).  

3.2 Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset 

Useat taloudelliset ja sosiaaliset tekijät ovat muuttaneet voittoa tavoittelemattomien 

organisaatioiden toimintaympäristöä rajusti viime vuosikymmenien aikana. 1990-

luvun voimakas julkisten palvelujen yksityistäminen, verotuksen muuttuminen, 

vapaaehtoistyön kasvava vetovoima, yleinen markkinoinnin arvostuksen laajentuminen 
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ja perinteisten rahoituslähteiden ehtyminen on ollut suurelta osalta vaikuttamassa 

voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden uudenlaisen markkinointilähtöisen 

ajattelun tarpeeseen. Paradoksaalisesti rahoituslähteiden pienentyessä niistä 

kilpailevien organisaatioiden määrä on jatkanut kasvuaan (Kotler & Andreasen 1996, 

264-265). Näistä organisaatioista yhä useampi kuuluu puhtaasti voittoa tavoitteleviin, 

sillä sosiaalisten mittarien arvo yritystoiminnassa kasvaa koko ajan. Lisäksi Brysonin 

(1988, 74) mukaan toimintaa ovat olleet muuttamassa useat puhtaasti kulutukseen 

liittyvät tekijät kuten demografisten tekijöiden muutos ja kuluttajien muuttuneet arvot 

ja asenteet.  

Yksi viime vuosien tyypillinen ilmiö voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden ja 

niiden toimintaympäristön suhteiden kehityksessä on ollut niiden entistä aktiivisempi 

osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun ympäristönsuojelusta, 

energiataloudesta, hyvinvointiyhteiskunnan ehdoista, julkisista palveluista, 

ravitsemuksesta jne. Uudet yrityskansalaisuuden tyyppiset käsitteet asettavat aivan 

uusia haasteita markkinoinnille: kuinka löytää uusia, vetovoimaisia markkinoita? 

Yritysmäisen strategian ja markkinointiajattelun omaksuminen on yksi keino voittoa 

tavoittelemattomalle organisaatiolle puolustaa ja vahvistaa omaa asemaansa.  

3.3 Toiminnan tavoitteet 

Markkinoinnin käsitteistö on sovellettavissa myös organisaatioihin, joiden 

perimmäinen tarkoitus ei ole voiton tuottaminen vaan niiden missio siitä, minkä vuoksi 

ja mitä kohderyhmää varten toimintaa harjoitetaan. Mission toteuttamiseen voittoa 

tavoittelematon organisaatio tarvitsee panoksia monilta eri sidosryhmiltä (Vuokko 

2004, 13-14).  

Voittoa tavoittelemattomalla organisaatioilla voi olla myös taloudellisia tavoitteita, 

joilla pyritään kattamaan kulut, ja saamaan rahallista ylijäämää. Ylijäämä voidaan 

käyttää mission parempaan toteutukseen. Esimerkiksi ruokayhdistys voi kerätä rahaa 

eri ruoka-alan messujen tai tapahtumien järjestämiseen tai vanhempainyhdistys 

koululaisten eri tarpeisiin. 

Käsite ”voittoa tavoittelematon” luo monille mielikuvan organisaatiosta, jolla ei ole 

arvoa tai sitä on vain vähän. Todellisuudessa ne tuottavat (tai niiden pitäisi) paljonkin 

arvoa yhteiskunnalle ja siksi monet puhuvat nykyään mieluummin sosiaalista voittoa 
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Vain sosiaaliset tavoitteet 

tavoittelevista organisaatioista luomassa toiminnalle positiivisempia konnotaatioita 

(Gilligan & Golden 2009, 100). Ns. sosiaalisen voiton (social profit) tuottaminen eli 

yhteiskunnallinen vaikuttaminen onkin mission ja taloudellisten tavoitteiden lisäksi 

joillekin organisaatioille ainoa tavoite. Se perustuu olettamukseen, että on 

käyttäytymismuotoja, joita kannattaa muuttaa. Jotta käyttäytyminen voisi muuttua, 

täytyy aikaan saada muutosta ihmisten tiedoissa ja asenteissa koskien esimerkiksi 

ruokaa, liikuntaa tai vähemmistöjä. Samalla pyritään edistämään ihmisten oikeuksia ja 

yhteiskunnan etuja.  

Gilligan ja Golden (2009) ovat luokitelleet sekä yksityisen että julkisen sektorin 

voittoa tavoittelemattomat organisaatiot mission lisäksi puhtaasti sosiaalisia tai 

taloudellisia tavoitteita omaaviin ja ns. hybridiorganisaatioihin, joilla on molempia 

tavoitteita toiminnassaan (kuvio 2).  

 

 

 

 

Kuvio 2. Organisaatioiden luokittelu tavoitteiden mukaan (mukaillen) (Gilligan & Golden 2009, 

102). 

3.4 Rahoitusmallit 

Vaikka raha ei ole voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden ensisijainen tavoite, 

tarvitsevat nekin taloudellisia resursseja toimintaansa. Koska rahan hankinta on 

harvemmin helppoa ja usein vastineeksi ei ole tarjota muuta kuin ”hyvää mieltä”, 

monet niistä ovat hyvin kustannustietoisia. Rahoituksen järjestyminen riippuu 

organisaatiosta, mutta pääasiallisia rahoituskeinoja on kolme (Vuokko 2004, 21): 

 

1. Yksityisen jäsenyhdistyksen tehtävä on ajaa jäsentensä etuja. Toiminta 

rahoitetaan jäsenmaksuilla ja kunnallisen tai valtiollisen taustaorganisaation 

tuella. Rahallisen tuen lisäksi jäsenet antavat yleensä myös työpanoksensa 

toimintaan. He voivat esimerkiksi tarjota tilojaan, asiantuntemustaan tai 

suhdeverkostojaan yhdistyksen käyttöön. 

Vain taloudelliset tavoitteet 

Hybridi 

Missio Missio 
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2. Valistus- ja hyväntekeväisyysjärjestöjen tehtävänä on valistaa, kouluttaa ja 

edistää tiettyä toimintaa ja ajattelutapaa tai tukea tiettyä ryhmää. Esimerkkejä 

näistä järjestöistä ovat AIDS-tukikeskus tai Suomen Punainen Risti. Näillä 

organisaatioilla voi olla palkattuja työntekijöitä sekä vapaaehtoistyövoimaa. 

Toimintaa rahoitetaan jäsenmaksuilla, julkisin varoin (esim. Raha-

automaattiyhdistys) tai kansalaisten lahjoituksilla, jolloin vastineeksi on tarjolla 

”hyvää mieltä”. Voittoa tavoittelevalle yritykselle yhteistyö tarjoaa 

mahdollisuuden osoittaa sosiaalista vastuuta ja saada positiivista julkisuutta. 

3. Julkisen sektorin voittoa tavoittelemattoman organisaation rahoitus hoidetaan 

valtion ja kunnan kansalaisiltaan keräämin verovaroin. Nämä käytetään 

tulonsiirtoina yksittäisille kansalaisille ja yrityksille. Näitä tulonsiirtoja ovat 

esimerkiksi lapsilisä ja työttömyyskorvaus tai yritysten työllistämistuki. Tämä 

rahoitusmalli poikkeaa kahdesta edellisesti siinä, että rahavirta ei perustu 

kansalaisten tahtoon tukea ja ylläpitää organisaatiota vaan puhtaaseen pakkoon. 

3.5 Markkinointi 

Markkinointi on vaikuttamista tiettyihin kohderyhmiin. Hyvät asiakkuudet ovat 

tärkeitä myös voittoa tavoittelemattomille organisaatioille, joten myös niiden on 

osattava markkinoida itseään. 

3.5.1 Erityispiirteet 

Voittoa tavoittelemattomat organisaatiot tekevät markkinointitutkimusta kaupallisia 

organisaatioita huomattavasti vähemmän johtuen rajallisista resursseista (henkilöstö, 

aika, taidot, rahoitus) (Kotler & Andreasen 1996, 270). Lisäksi tällä sektorilla 

päätöksenteko ei ole yksinomaan keskittynyt organisaation sisälle, vaan siihen ovat 

vaikuttamassa useat muut sidosryhmät. Monet niistä joutuvat kilpailemaan kaupallisten 

yritysten kanssa samasta kohderyhmästä yhä useammin. Haasteena onkin, kuinka 

markkinoida itseään ja kilpailla yritysten kanssa, joilla on aivan erilaiset resurssit 

käytettävissään. 

Niinpä voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden markkinoinnin pääasiallinen 

tehtävä on kytkeä organisaatio sen ulkoisiin sidosryhmiin ja siten suunnata 

markkinointiponnistuksia varsinaisen kohderyhmän lisäksi myös päätöksentekijöihin, 
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rahoittajiin, tiedotusvälineisiin, tukijoihin, jäseniin ja potentiaaliseen työvoimaan 

(kuvio 3).  

 

  

  

  

  

Kuvio 3. Voittoa tavoittelemattoman organisaation markkinoinnin kohteet (Foglio 2003, 90). 

 

Erilaiset tapahtumat, kanta-asiakasjärjestelmät, sponsorointi, brandi, ym. ovat hyvä 

keino markkinoida organisaatiota tärkeää työtä tekevänä ja tukemisen arvoisena. 

Voittoa tavoittelemattomalle organisaatiolle erityisesti mielikuvilla on tärkeä merkitys, 

koska juuri mielikuvat vaikuttavat sidosryhmien ajatuksiin, asenteisiin ja käytökseen ja 

siten niiden päätöksentekoon. Lisäksi mielikuvilla on vaikutusta siihen, mitä siitä 

puhutaan tai kirjoitetaan, ja suositellaanko sitä muille. Mielikuvien merkitys ja tärkeys 

onkin kasvanut koko ajan. Aulan ja Heinosen (2002; Vuokko 2004, 192-193) mukaan 

syynä tähän on yhteisöjen moninaisuus ja läpinäkyvyys, sidosryhmien kasvava 

kiinnostus, julkisuus, toimintaympäristön jatkuva muutos ja nykytekniikan avulla 

kasvanut tarinoiden kulkunopeus. 

Voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden näkökulmasta markkinoinnin tavoite on 

taloudellisen voiton sijaan toiminnan ylläpitäminen ja laajentaminen sekä ihmisten 

asenteisiin ja käyttäytymiseen vaikuttaminen eli ns. yhteiskunnallinen markkinointi 

(Vuokko 2004, 9). Seuraavassa on lueteltu muutamia erityispiirteitä, jotka vaikuttavat 

niiden markkinoinnin suunnitteluun (Kotler & Andreasen 1996, 276; Sargeant 1999, 

17-21):  

 Ei-taloudelliset tavoitteet ovat etusijalla, jolloin yritysten markkinoinnille 

tyypillistä vain kannattavien asiakkaiden valintaa ei tehdä, vaan organisaatio 

huolehtii koko kohderyhmästä. 

”Myyntiväittämä” 

Voittoa 

tavoittelematon 

organisaatio 

Tukijat 

Yhteistyökumppanit 

  Henkilöstö 

  Media 

Yhteiskunta 

Jäsenet 
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 Vaihdantasuhde on erilainen, jolloin organisaatio saa tulonsa osittain tai 

kokonaan muilta kuin jäseniltä tai kohderyhmältä. Markkinointia on siten 

tehtävä kahteen suuntaan: rahoittajille ja palvelujen käyttäjille. 

 Kysyntä voi ylittää tarjonnan, eivätkä tavanomaiset markkinoinnin syyt kuten 

kysynnän synnyttäminen ole toiminnan ongelma, vaan kuinka saada lisää 

resursseja, rahoitusta ja lahjoittajia. 

 Tuotteiden sijasta tarjotaan palveluja ja ajattelumalleja, jolloin tarjottu tuote on 

aineeton ja vaatii toteutuakseen kohderyhmän omaa osallistumista (esim. 

ravinto- tai käyttäytymisopastusta). 

 Toiminnan ja saavutusten arviointiperusteet poikkeavat muista organisaatioista, 

sillä taloudellinen tulos ei ole ensisijainen tavoite vaan mission toteutuminen 

(yhteiskunnallinen vaikutus)sekä henkilöstön, prosessien ja 

asiakastyytyväisyyden kehittäminen. 

 Organisaation mission ja asiakaskunnan tavoitteiden välillä on jännitteitä ja 

ristiriitoja. 

 Vapaaehtoistyön merkitys on suuri, erityisesti kun kyse on jäsenorganisaatiosta, 

jossa vapaaehtoistyö on luonnollinen osa toimintaa. Vapaaehtoisten 

houkutteleminen ja sitouttaminen on keskeisen tärkeää, sillä tänä päivänä he 

ovat entisaikoja vaativampia ja eri syistä motivoituneita toimintaan (Kotler & 

Andreasen 1996, 273).  

3.5.2 Yhteiskunnallinen markkinointi   

Kuten aiemmin todettiin, voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden tavoite on usein 

yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Se voi olla joko toimintaa, jossa markkinoijana ovat 

julkisen sektorin tahot tai niiden kanssa markkinointiyhteistyötä tekevät tahot, jotka 

pyrkivät vaikuttamaan yhteiskunnan kansalaisiin eli markkinoimaan tiettyä 

käyttäytymistä. Yhteiskunnallisella markkinoinnilla pyritään vaikuttamaan ihmisiin 

niin, että heidän käyttäytymisestään ei aiheutuisi haittoja heille itselleen, läheisille eikä 

yhteiskunnalle. Halutaan esimerkiksi vähentää tupakointia, lisätä liikuntaa tai muuttaa 

ihmisten ruokailutottumuksia. Markkinoinnin näkökulmasta toimintaan voi liittyä 

erityispiirteitä, jotka on syytä huomioida, kun suunnitellaan markkinointikampanjoita 

(Kotler & Andreasen 1996, 276). Niitä ovat: 

 

 yhteiskunnallisten ja kansalaisten tavoitteiden ristiriitaisuus (esim. 

talvinopeuksien käyttöönoton vastustus). 
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 intiimeistä ja arkaluontoisista asioista valistaminen koetaan enemmänkin 

tungettelevaksi kuin hyödylliseksi. 

 muutoksesta saatavat edut ovat näkymättömiä (esim. talvinopeus voi vähentää 

onnettomuuksien määrää, mutta suoraa syy-yhteyttä on vaikea todistaa). 

 

Muutoksen aikaansaamiseen vaikuttaa kolme asiaa: kohderyhmä, toimintaympäristö ja 

kampanjan toimenpiteet. Onnistumisen edellytyksenä on ennen kaikkea sen ryhmän 

(=kohderyhmä) tunteminen, jossa halutaan saada aikaan muutosta. On tärkeä tietää 

mm. millainen kyky, mahdollisuus ja motivaatio ryhmällä on muutokseen tai millaisia 

käsitteitä ja argumentteja kohderyhmä ymmärtää. Toimintaympäristössä voi olla 

tukevia tai sitä hankaloittavia asioita. Ne voivat olla peräisin ihmisten lähipiiristä, 

julkisesta keskustelusta tai mediasta. Esimerkiksi huumeiden käyttäjän on helpompi 

yrittää lopettaa itsetuhoinen käytös, kun hän saa lähipiirinsä tuen lopettamiseen.  

Kampanjatoimenpiteet liittyvät siihen, millaista muutosta tarvitaan, mitä tarjotaan, ja 

miten se viestitään. Markkinoitavalla tuotteella on myös siten paljon merkitystä ja 

markkinoijan kannattaakin miettiä huolella, olisiko sitä mahdollista kehittää suuntaan, 

jossa muutos olisi helpommin hyväksyttävissä. Lisäksi kampanjan onnistumiseen 

vaikuttavat kohderyhmä ja toimintaympäristö. Jos kohderyhmä ei ole motivoitunut 

muutokseen, tarvitaan järeämpiä toimenpiteitä. Lisäksi on tutkittava, ovatko viestinnän 

keinot ja kanavat sellaisia, että ne tavoittavat kohderyhmän, ja puhutaanko 

kohderyhmän kieltä.  

3.6 Voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden ja yritysten välinen 

yhteistyö 

Hyvin monet voittoa tavoittelemattomat organisaatiot tarvitsevat toimintaansa tukea, 

jota yritykset voivat niille tarjota. Syyt voivat olla taloudellisia, teknologisia, 

ammatillisia tai hallinnollisia (Foglio 2003, 37). Ne voivat esimerkiksi saada 

yrityksiltä lahjoituksia tai tehdä yhteistyötä yritysten kanssa. Yhteistyö voi olla 

sponsorointiyhteistyötä tai yhteistyötä, jossa yritys on kumppanina toteuttamassa 

voittoa tavoittelemattoman organisaation toimintaa (Vuokko 2004, 214). Jälkimmäisen 

etuna on usein kaupallisten organisaatioiden markkinointistrategioiden ja 

toimintatapojen helpompi omaksuminen omaan toimintaan (Bennett ym. 2008, 37). 

Toiminnasta saatavat hyödyt eivät suinkaan ole yksipuolisesti voittoa 

tavoittelemattomien organisaatioiden, sillä tänä päivänä monia myös voittoa 
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tavoittelevia organisaatioita ajaa paine positioitua vastuullisina yrityskansalaisina. 

Lisäksi yhteistyön on todettu luovan yritykselle olosuhteet parempaan 

innovatiivisuuteen, markkinamuutosten ennustamiseen ja sitä kautta myös kilpaedun 

luomiseen (Yaziji 2004; ref. Holmes & Moir 2007, 414). Suurimpana haasteena 

molemmille organisaatioille on erilaisten taustojen ja arvojen yhteensaattaminen. 

Sponsorointi ei ole hyväntekeväisyyttä, vaan sekä sponsorilla että sponsoroinnin 

kohteella on sponsorointisuhteessa omat motiivinsa, tarpeensa ja intressinsä. Sen 

tavoitteena voi olla esimerkiksi näkyvyyden aikaansaaminen, tunnettuuden lisääminen 

tai yrityksen imagon parantaminen. Sponsoroinnin kohteelle se on toiminnan 

mahdollistamiseksi kerätty rahallinen tuki sekä nimekkäiden sponsoreiden avulla 

hankittu positiivinen julkisuus. Yhteistyön myötä voittoa tavoittelematon organisaatio 

voi saada myös uutta osaamista ja asiantuntemusta. Lisäksi sillä voi olla positiivista 

vaikutusta organisaation henkilöstöön, joka kokee siten työnsä tärkeäksi ja arvostetuksi 

(Papadimitriou ym. 2008, 212-222).  

Voittoa tavoittelematon organisaatio voi joskus haluta myös toiminnallista yhteistyötä, 

jos se yhdessä yrityksen kanssa saa aikaan jonkin tuotteen tai palvelun. Syyt voivat 

olla joko työntäviä kuten omistajien, henkilöstön tai asiakkaiden toiveet ja tarpeet 

liittyen resursseihin kuten henkilöstöön, osaamiseen tai toiminnan tehostamiseen. 

Työntöä voi aiheuttaa myös paine kasvattaa organisaation tunnettuutta tai säilyttää 

organisaatio hengissä. Yhteistyö voi syntyä myös vedosta, jossa yhteistyömallissa tai -

kumppanissa on jotain, jota tavoitellaan (esim. parempi tulos tai maine). Esimerkiksi 

Maailman luonnonsäätiö (WWF) ja ranskalainen rakennusmateriaalien valmistaja 

yritysjätti Lafargen välillä on tuotannollinen yhteistyösopimus, jossa WWF saa 

tiedotus- ja tutkimustoimintaansa varten rahoitusta ko. yritykseltä, joka puolestaan 

hyötyy WWF-brandiin liitetystä positiivisesta imagosta (Policy Innovations 2007). 

Kaikkien näiden tekijöiden vuoksi brandin rakentamiseen kannattaa ja tuleekin 

perehtyä huolella. Voittoa tavoittelemattomalla sektorilla toimiessaan Slow Food-

organisaation on syytä kiinnittää huomiota brandin rakentamisen osalta erityisesti sen 

sidosryhmien mielikuvien muodostumiseen ja niiden jatkuvaan tarkkailuun, sillä 

mielikuvilla on tärkeä tehtävä identiteetin taustavaikuttajana ja oikean 

positiointistrategian mahdollistajana. Koska kyseiset organisaatiot tarjoavat 

useimmiten konkreettisten tuotteiden sijaan ainoastaan mielikuvia, on niiden merkitys 
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oman organisaation menestykselle ja jatkuvuudelle erityisen suuri: henkilö, joka 

suhtautuu negatiivisesti organisaatioon, tuskin haluaa tehdä ”ostopäätöstä” eli olla sen 

kanssa tekemisissä tai tukea sen toimintaa.   

Seuraavassa luvussa kuvataan brandin rakennusprosessin eri vaiheita. Brandin 

rakentaminen nykypäivänä on yhä vaikeampaa.  Syitä on monia (Gad 2001, 86; 

Pulkkinen 2003, 11-17). Ensiksikin tulevaisuuden markkinoita leimaa läpinäkyvyys. 

Niille on kuljettu kolmen vaiheen kautta, jotka ovat massa- ja standardituotteiden 

tuotemarkkinointi, eri elämäntyylejä hahmottava niche-markkinointi ja kriittiselle 

kuluttajalle suunnattu markkinointi. Läpinäkyviä markkinoita sen sijaan ohjaa 

asiakasarvot ja yksilön tarpeet. Tämän seikan lisäksi tarjonta ja viestintä ovat 

lisääntyneet huimasti. Sen lisäksi, että ihmiset ovat tulleet yhä kriittisemmiksi kaiken 

ylitarjonnan keskellä, kilpailu kiristyy ja kansainvälistyy koko ajan. Lisäksi voittoa 

tavoittelemattomalla sektorilla organisaatioon ovat vaikuttamassa useat eri 

sidosryhmät, jotka tekevät rakentamisesta vielä monimutkaisempaa ja haastavampaa. 

Luvussa kiinnitetään erityistä huomiota brandi-identiteetin osa-alueisiin eli 

tavoitemielikuvan luomiseen, positiointiin sekä ulkoiseen mielikuvaan, jonka tulee olla 

sopusoinnussa tavoitemielikuvan kanssa.  
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4 Brandin rakentaminen 

Organisaation identiteetti ja imago ovat brandin rakentamisen tärkeitä osa-alueita ja 

käsitteitä myös voittoa tavoittelemattomalla sektorilla. Erityisesti brandin identiteetin 

tärkeyden puolestapuhujia on paljon, mutta voittoa tavoittelemattomassa kontekstissa 

esimerkiksi empiirinen tutkimus on ollut vielä vähäistä. Pohdittaessa brandin 

rakentamista kyseisten organisaatioiden ja niiden toimintamallin kannalta, on osattava 

aina ottaa huomioon myös markkinoinnin erityispiirteet johtuen 

organisaatiokulttuurista ja saatavien hyötyjen aineettomuudesta. Brandin rakentamisen 

tulee siten keskittyä brandi-identiteetin määrittämiseen ja positioimiseen. Näiden osa-

alueiden rakentamisessa on osattava huomioida erityisesti muutokset sidosryhmien 

asenteissa ja arvoissa, jotta mielikuvat brandista pystytään säilyttämään tarpeeksi 

vahvoina luomaan jatkuvaa kiinnostusta organisaatiota kohtaan (Mort ym. 2007, 110).  

Huolimatta rahallisista tavoitteista tai niiden puutteesta, yleisesti ottaen brandin 

rakentaminen sitoo yhteen organisaation markkinointitoimenpiteet. Se on strateginen 

prosessi, joka vaatii koko yrityksen ja yhteistyöverkoston yhteistyötä. Strateginen 

kehittäminen sisältää lukuisia päätöksiä, joiden tulee tähdätä tulevaisuuteen niin, että 

yrityksen rahantekoinstrumentti, brandi erilaistetaan riittävästi kilpailijoista ja 

asiakkaat ovat tyytyväisiä. Tämä prosessi on yksi yrityksen suurimmista ja 

pitkäjänteisimmistä investoinneista, sillä se vaatii valtavasti työtä ja rahaa, mutta myös 

määrätietoisuutta ja visioita. Lisäksi se on aikaa vievää ja tuloksista ehkä vain pieni 

osa on välittömästi nähtävissä (Aaker & Joachimsthaler 2000, 32).  

Tässä luvussa kerrotaan brandin rakentamisen taustoista ja syistä sekä yleisistä brandin 

rakentamiseen liittyvistä vaiheista.  

4.1 Rakennusprosessi 

Edelleen liian usein voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden vastuuhenkilöt eivät 

osaa hyödyntää markkinointitutkimusten tuomaa arvoa eikä segmentoinnin merkitystä 

omassa toiminnassaan. Näiden kahden käsitteen lisäksi erityisen tärkeää niiden 

brandien luomisessa, kehityksessä ja parantamisessa on strategisen viitekehyksen 

määritys (Bryson 1988, 74). Se tarkoittaa niiden arvoketjun elementtien tunnistamista, 

jotka ovat oleellisia organisaation brandi-identiteetille eli brandin olemassaololle:  
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1. Missio ja arvot, joita organisaation tulee vaalia myös käytännössä yrityksen 

sisällä. Mission avulla organisaatiolle tuotetaan sen raison d’être, sosiaalinen 

oikeutus olemassaololle. 

2. Lupaukset itselle ja muille sidosryhmän jäsenille. Ne aktivoivat organisaation 

mission. Lupaukset tulee tehdä organisaatiolle luotujen säännösten ja yleisten 

lakien mukaan. 

3. Tulokset, jotka ovat seurausta annettujen lupausten ja niihin varattujen 

resurssien oikeellisuudesta. 

4. Sidosryhmien käsitykset ja mielikuvat, jotka viime kädessä määrittävät sen, 

miltä tulokset näyttävät. 

Näiden elementtien määrityksen tavoitteena on tehdä oma organisaatio tunnetuksi 

uskottavan brandi-identiteetin luomisella, joka on yhteneväinen asetettujen pitkän 

tähtäimen tavoitteiden kanssa, ja joka on tarpeeksi muista erottuva ja sidosryhmän 

toimijat vakuuttava.  

Strateginen viitekehys pohjustaa organisaation brandin rakentamista, jota voi lähestyä 

kahden tärkeän käsitteen kautta: identiteetin ja imagon, jotka edustavat organisaation ja 

sen sidosryhmien näkökulmaa. Brandien rakentamisen ydinaluetta, mielleyhtymien 

luomista ohjaa brandi-identiteetti. Onnistuneen brandin rakentamisen salaisuus piilee 

kyvyssä yhdistää tuotteen tai palvelun ominaisuudet, brandiin liittyvät arvot ja  

sidosryhmien kokemat hyödyt eli brandin arvoväittämä. Näiden tekijöiden tasapaino 

luo brandille vahvan identiteetin, joka puolestaan vahvistaa kuluttajan mielikuvia eli 

imagoa brandista.  

Luvussa 4.2 käsitellään tarkemmin brandi-identiteettiä ja luvussa 4.4 imagoa. Näiden 

kahden käsitteen lisäksi luvussa 4.3 kerrotaan positioinnista, jonka avulla on 

mahdollista korostaa brandin identiteetin haluttuja osa-alueita eli luoda tiettyjä 

mielleyhtymiä. 

Brandin rakentamisprosessissa on erotettavissa viisi eri osa-aluetta, jotka tähtäävät 

vahvan brandin myötä kautta saavutettaviin hyötyihin (Aaker & Joachimstahler 2000, 

373). Vaikka eri kirjoittajat ovatkin määritelleet osa-alueita eri tavoin, yleensä 

brandistrategian toteuttamisessa keskitytään näkyvyyden luomiseen, brandin 

mielleyhtymien ja syvällisen asiakassuhteen kehittämiseen (Aaker & Joachimstahler 

2000, 48-50). Näitä kaikkia ohjaavat brandi-identiteetti ja brandin positiointi. Kuviossa 

4 on nähtävissä prosessin eri osa-alueisiin kuuluvia tekijöitä.  
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Kuvio 4. Brandin rakentaminen (mukaillen) (Aaker & Joachimstahler 2000, 373; Wallström ym. 

2008, 42). 

 

Brandin auditoinnin eli analyysien tavoitteena on Aakerin (1996, 189-201) mukaan 

parantaa brandiin liittyvän strategisen päätöksenteon laatua ja auttaa yritystä 

ymmärtämään paremmin sitä kontekstia, jossa brandia rakennetaan (Wallström ym. 

2008, 42). Myös omien havaintojen ja vaiston merkitystä ei ole syytä vähätellä. Ne 

ohjaavat päätöksenteossa yhtä usein yritystä oikeaan suuntaan.  

Toisen vaiheen markkinointiviestintä on brandin rakentamisen tärkeä osa näkyvyyden 

kasvattamisessa. Markkinoinnilla voidaan brandille joko luoda tietty perusnäkyvyys, 

ennen kuin sitä ryhdytään positioimaan johonkin tiettyyn kuluttajille merkitykselliseen 

asiaan tai vahvistaa brandin mielikuvaa positioinnin jälkeen. Brandin näkyvyys voi 

vaihdella tunnistamattomuudesta autetun ja spontaanin tunnettuuden kautta 

tuoteryhmänsä tunnetuimmaksi brandiksi (top-of-mind). Jos esimerkiksi Coca Cola on 

voittoa tavoittelevista brandeista se, joka muistetaan, Greenpeace on hyvä esimerkki 

voittoa tavoittelemattomista brandeista. Ne ovat kumpainenkin tunnettuja brandeja, 

koska ovat omalla alallaan läsnä kaikkialla. Kolmannen vaiheen brandi-identiteetti 

käsittää brandin ainutlaatuisuuden ja arvon. Se tarkoittaa sitä, millainen organisaatio 

haluaa olla ja niitä mielleyhtymiä, joita brandin rakentaja haluaa brandissaan 

sidosryhmille luoda. Neljännen vaiheen positiointi on markkinalähtöisen, 

asiakaskeskeisen ja sitä myötä brandeihin painottuvan strategian keskeinen käsite, sillä 

sen avulla tuotteeseen liitetään sidosryhmien mielissä jokin kilpailijoista erottava 

ominaisuus, lisäarvo, jota he arvostavat, ja jonka vuoksi he haluavat sitoutua kyseiseen 

tuotteeseen.  
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Viimeisen vaiheen syvällisen asiakassuhteen kehittämisellä tarkoitetaan Laakson 

(2003, 83) mukaan jatkuvien kontaktien aikaansaamista ja uskollisuuden 

saavuttamista. Brandille ei pystytä kehittämään syvällistä suhdetta ilman asiakkaan 

syvällistä tuntemista. Ydinajatus on oppia asiakkailta yksilöinä, ei yhtenä ryhmänä.  

Brandiuskollisuutta tarkasteltaessa on oleellista se, että uskollisuus kohdistuu 

nimenomaan brandiin, ei fyysiseen tuotteeseen. Uskollisuuden rakentamisen keinoja 

on säännöllisin väliajoin tehtävien asiakastyytyväisyysmittausten lisäksi asiakkaan 

hyvä kohtelu, lähellä pysyminen ja erilaiset kanta-asiakasohjelmat (esim. Finnair 

Plus). Brandiuskollisuuden hyödyt ilmenevät sekä suoraan rahallisina etuina että 

strategisina hyötyinä yritykselle. Niitä ovat pienentyneet markkinointikustannukset, 

jakelutien kiinnostus, uusien sidosryhmien houkuttelu ja aikapuskuri kilpailijoita 

vastaan.  

4.2 Brandi-identiteetti  

Jotta brandista voisi tulla vahva, sen on oltava uskollinen identiteetilleen (Aaker 1996, 

71). Brandin identiteettiin kuuluu useita eri elementtejä, jotka kertovat, mitä 

organisaatio haluaa brandin tarkoittavan (ks. kuvio 4) Seuraavissa luvuissa kuvataan 

tarkemmin näitä osatekijöitä ja ulottuvuuksia. 

4.2.1 Elementit 

Brandi-identiteetin käsitettä ovat määritelleet lukuisat kirjoittajat. Esimerkiksi 

Wallströmin ym. (2008, 42) mukaan brandi-identiteetin avulla organisaatio voi 

vaikuttaa siihen, kuinka brandi mielletään sidosryhmien keskuudessa. Aakerin (1996, 

66-99) mukaan brandin identiteetti voi koostua organisaation arvoista, tavoitteista, 

visioista ja viestimisestä. Se on arvoväittämän avulla luotu mielleyhtymien 

kokonaisuus, jota organisaatio haluaa luoda tai ylläpitää, ja samanaikaisesti rakentaa 

sidettä brandin ja sidosryhmän edustajien välille. Myös Aakerin ja Joachimstahlerin 

(2000, 69) brandi-identiteetin suunnittelukaavio (kuvio 5) esittää selkeästi identiteetin 

kokonaisuutena.  
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Kuvio 5. Brandin identiteetin suunnittelukaavio (Aaker & Joachimstahler 2000, 69). 

Identiteettiin liittyy 12 osatekijää, jotka on ryhmitelty neljään eri näkökulmaa 

edustavaan luokkaan. Kaikilla luokilla on merkitystä joidenkin brandien kannalta, 

mutta käytännössä millään brandilla ei ole kaikkiin 12 luokkaan liittyviä 

mielleyhtymiä. Lisäksi rakenteeseen on liitetty ydinidentiteetti, lavennettu identiteetti 

ja brandin olemus.  

Ydinidentiteetin osien tulee heijastaa organisaation strategiaa ja arvoja. 

Ydinidentiteetti on se brandin osa, jota halutaan aktiivisesti viestiä kohdeyleisölle ja 

joka osoittaa etua kilpaileviin brandeihin verrattuna. Se on osa, joka luultavimmin 
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pysyy muuttumattomana, kun brandia lähdetään laajentamaan. Lavennettu identiteetti 

sen sijaan pitää sisällään kaikki ytimen ulkopuolelle jäävät osat. Se kuvaa brandia 

ydintä selväsanaisemmin ja perinpohjaisemmin, mistä on hyötyä brandin toteuttamista 

koskevissa päätöksissä. Brandin olemus kiteyttää brandin sielun ja toimii liimana 

ydinidentiteetin osatekijöiden välillä. Hyvä brandin olemus herättää vastakaikua 

sidosryhmissä ja toimii arvoväittämien kannustimena. Sen pitäisi olla tarpeeksi 

mukaansa tempaava organisaatiolle ja erottuva sidosryhmille.  

4.2.1.1 Brandi tuotteena 

Tuotteisiin liittyvät mielikuvat ovat lähes aina tärkeä osa brandin identiteettiä, koska 

mielikuvat liittyvät suoraan tuotteen valintaan ja käyttökokemuksiin. Brandin 

tuotealue, ominaisuudet, laatu, lisäarvo, käyttökokemukset, käyttäjät ja alkuperämaa 

ovat kaikki väyliä, joiden kautta brandia voidaan tarkastella tuotteena. Useat yritykset 

käyttävät tuotteen laatua brandin ydinidentiteetin osana. Jotkut brandit ovat taas 

vahvasti sidoksissa tiettyyn maahan, jolloin maa edustaa kuluttajien mielikuvissa 

korkeampaa laatua, sillä maa koetaan perinteisesti vahvaksi kyseessä olevan tuotteen 

valmistajaksi (Aaker 1996, 80–82).  

4.2.1.2 Brandi organisaationa 

Brandi organisaationa-näkökulma keskittyy organisaation ominaisuuksiin ennemmin 

kuin tuotteen tai palvelun ominaisuuksiin. Niin organisaation määreet kuin uudistukset, 

huoli ympäristöstä ja laadun ohjaus ovat kaikki ihmisten, kulttuurin, arvojen ja 

yritysten ohjelmien luomaa. Joissain yhteyksissä brandin ominaisuudet voidaan 

kuvailla tuotteen piirteillä ja niihin liittyvillä mielikuvilla, ja toisissa taas organisaation 

ominaisuudet saattavat kuvata brandia. Joissain tapauksissa voidaan käyttää näiden 

kahden näkökulman yhdistelmää (Aaker 1996, 82–83). Organisaation ominaisuudet 

voivat edesauttaa myös brandin arvoväittämää. Esimerkiksi huoli ympäristöasioista tai 

paikallinen suuntautuminen voivat korottaa tunneperäisiä ja itseilmaisuun liittyviä 

etuja pohjautuen arvostukseen, kunnioitukseen ja pitämiseen (Aaker 1996, 83). 

4.2.1.3 Brandi henkilönä 

Brandi henkilönä kertoo brandin persoonallisuudesta sekä henkilön ja brandin välisestä 

suhteesta. Kuten ihmisten persoonallisuutta, voidaan myös brandeja kuvailla 

esimerkiksi ammattitaitoiseksi, luottamuksenarvoiseksi, hauskaksi, humoristiseksi, 
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muodolliseksi, henkeväksi tai huomiota herättäväksi. Brandin persoonallisuus voi 

luoda vahvemman tuotemerkin useilla eri tavoilla. Ensinnäkin brandin antamista 

hyödyistä voi tulla myös kuluttajalle väline ilmaista omaa persoonallisuuttaan. Aivan 

kuten ihmisten persoonallisuus vaikuttaa heidän välisiin suhteisiinsa, voi myös brandin 

persoonallisuus olla perustana kuluttajan ja brandin välillä. Brandin persoonallisuus 

voi myös auttaa viestimään tuotteen laadusta ja niin ollen edesauttaa tuotteen 

toiminnallisia hyötyjä (Aaker 1996, 83–84). 

4.2.1.4 Brandi symbolina 

Brandi symbolina kuvastaa visuaalista mielikuvaa sekä vertauskuvia brandista sekä 

brandiperintöä. Symboli voi olla mikä tahansa, mikä edustaa brandia: tunnuslause, 

hahmo, visuaalinen vertauskuva, logo, väri, ele tai liike, tunnussävel, pakkaus tai 

ohjelma. Vahva symboli voi auttaa jäsentelemään ja pitämään koossa brandin 

identiteettiä ja tehdä sen paljon mieleenpainuvammaksi ja helpommaksi tunnistaa. 

Symbolit, joihin liittyy visuaalinen kielikuva, ovat voimakkaita ja mieleenpainuvia. Jos 

brandi on painunut kuluttajan mieleen ja kuluttaja pystyy yksilöimään merkin, vie vain 

katseen verran aikaa tunnistaa se. Esimerkiksi nimen tai logon kirjoitusasu ja tyyli 

voivat herättää mielikuvia ja vaikutelmia koko brandin mielikuvasta (Aaker 1996, 84). 

4.2.1.5 Brandin arvoväittämä 

Brandin identiteettiin sisältyy sen synnyttämä arvoväittämä, joka täytyy määritellä ja 

perustella asiakkaalle (Aaker 1996, 95-99). Arvoväittämä sisältää yleensä 

toiminnallisten hyötyjen lisäsi tunnepohjaisia ja käyttäjän persoonallisuutta ilmaisevia 

hyötyjä. Toiminnallisilla hyödyillä on suora yhteys kuluttajien päätöksiin ja 

käyttökokemuksiin. Tunnepohjainen hyöty liittyy brandin kykyyn herättää käyttäjässä 

tunne liittyen ostotapahtumiin tai käyttökokemuksiin. Tunnepohjaiset hyödyt tuovat 

brandi käyttämiseen ja kuluttamiseen monipuolisuutta ja syvyyttä. Vaikka koetut 

tunnepohjaiset hyödyt ovatkin brandien käyttäjille yleisiä, on edelleen muutamia 

suuria brandeja, jossa toiminnalliset hyödyt dominoivat. Käyttäjänsä persoonallisuutta 

ilmaisevia hyötyjä syntyy, kun brandi tarjoaa asiakkaalle keinon tuoda esiin tiettyä 

mielikuvaa itsestään. Arvo liittyy läheisesti laatuun rikastamalla koko konseptia 

lisäämällä siihen hintaulottuvuuden. Asiakkaan kokema arvo koostuu yhtä useammin 

käyttöarvon ja symboliarvon yhdistelmästä. 
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4.2.1.6 Brandin uskottavuus 

Brandin luotettavuus ja uskottavuus liittyvät siihen, kuinka kuluttajat kokevat sen alla 

olevat tuotteet. Organisaation brandia käytetään usein yksittäisen tuotteen vakuutena. 

Jotta tuettujen brandien strategia olisi toimiva, on tärkeää, että organisaatiobrandi on 

ymmärretty oikein (Aaker & Joachimsthaler 2000, 163; Aaker 1996, 132). Kuluttajien 

koulutustason ja yleissivistyksen kasvu vaikuttavat siihen, että he ovat yhä enemmässä 

määrin kiinnostuneita brandien takana toimivista yrityksistä. Yritysten odotetaan 

noudattavan tietynlaista läpinäkyvyyttä toiminnassaan.  

Organisaatiobrandilla on olemassa oma identiteettinsä, joka muotoutuu pitkän ajan 

kuluessa. Se muodostuu organisaation arvojen, normien ja toimintatapojen 

vaikutuksesta. Siten brandin menestyminen riippuu, hyväksyvätkö ja elävätkö kaikki 

yrityksessä brandin arvoväittämän mukaisesti. Jos organisaation identiteetti on 

sidosryhmille haluttava, ja organisaation johto onnistuu kehittämään sitä vastaamaan 

sidosryhmien tarpeita, niin voi se tuoda brandille menestystä.  

4.2.2 Kapfererin identiteettiprisma 

Kapferer (1997, 99-106) on luonut brandi-identiteetin käsitteestä kuusikulmaisen 

prisman, joka määrittää identiteetin lisäksi myös rajat, joiden sisällä brandi voi 

muuttua tai kehittyä (kuvio 6). Prisma osoittaa, että kaikki sen ulottuvuudet ovat 

toisiinsa sidoksissa ja muodostavat siten hyvin toimivan kokonaisuuden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 6. Brandin identiteettiprisma (Kapferer 1997, 100). 
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Brandin fyysiset ominaisuudet liittyvät käsin kosketeltaviin ominaisuuksiin. Ne ovat 

brandin selkäranka ja tuovat brandille lisäarvoa. Fyysisten ominaisuuksien avulla 

brandille voidaan määritellä konkreettisesti se, mitä brandi on, mitä brandi tekee ja 

miltä brandi näyttää. Moni brandi on epäonnistunut juuri fyysisten ominaisuuksiensa 

suhteen, sillä niiden tuoma lisäarvo on ollut joko heikkoa tai huonosti määriteltävissä. 

Brandin persoonallisuus tarkoittaa niitä ominaisuuksia, elämäntapoja ja mielikuvia, 

joita sidosryhmät liittävät brandiin. Kun tuotteelle annetaan ainutlaatuinen 

persoonallisuus, brandistrategiat voivat sen avulla differoida tuotteen muista, samat 

tuoteattribuutit omaavista tuotteista. Se on brandin sisäinen käsite eikä sitä pidä 

sekoittaa brandin imagoon, joka on vastaanottajan mielikuva brandista. Jos brandilla ei 

ole persoonallisuutta, sen on hankala saavuttaa tunnettuutta ja luoda kestävää suhdetta 

sidosryhmiin (Aaker & Joachimstahler 2000, 84). Helpoin tapa luoda brandille 

persoonallisuus on käyttää puolestapuhujien tai keulakuvien apua kuten esimerkiksi 

hajuvesiteollisuus usein tekee.   

Brandilla on myös oma kulttuuri, jolla tarkoitetaan brandiin kiinteästi kuuluvia arvoja. 

Kulttuuri vaikuttaa siihen, miten brandia viestitään organisaation sisällä ja sen 

ulkopuolella. Menestyvillä brandeilla on aina vahvan persoonan lisäksi myös vahva 

kulttuuri ja siten mahdollisuus tulla oman toimialansa ykkösiksi (esim. Mercedes ja 

saksalainen kulttuuri). Kulttuuri erottaa muuten samankaltaisia brandeja toisistaan (vrt. 

Nike ja Adidas). Myös alkuperämaa luo tuotteelle tiettyä uskottavuutta. Ihmiset 

arvioivat yleensä tuotteiden ja brandien hyvyyttä tai huonoutta alkuperämaan 

perusteella. Coca Cola viestii amerikkalaisuudesta, kun taas made in Switzerland tuo 

kellon ostajalle varmuutta hankintaan luultavasti paremmin kuin vastaava puolalainen.  

Näiden lisäksi oman maan elintarvikkeet koetaan yleensä tuoreemmiksi, puhtaammiksi 

ja maukkaammiksi kuin tuontituotteet (Pulkkinen 2003, 202).  

Brandin suhde liittyy sidosryhmien ja brandin välisen suhteen laatuun. Henkilöiden 

suhde brandiin muodostuu heidän näkemyksistään brandin ominaisuuksista ja arvoista. 

Parhaiten se näkyy palveluissa, joissa se toimii kaupankäynnin ytimessä. Fournier 

(1998; ref. Keller & Lehmann 2006, 741) on tutkinut, minkälaisia suhteita esimerkiksi 

asiakkaille on muodostunut, ja minkälaisia he toivoisivat suhteiden olevan brandin 

kanssa. Hänen mukaansa asiakas-brandi-suhteita määrittää kuusi eri ulottuvuutta: 1) 
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minäkuva, 2) sitoutuneisuus tai nostalgian määrä, 3) käyttäytymiseen liittyvä 

riippuvuussuhde, 4) rakkaus/intohimo, 5) läheisyys ja 6) tyytyväisyys brandiin. 

Brandi muodostaa usein mielikuvia sidosryhmiensä perusteella. Tätä kutsutaan brandin 

peilikuvaksi. Se tulisi selvittää tarkoin, sillä brandin haluttu kohderyhmä ei aina 

välttämättä vastaa todellista kohderyhmää. Siten organisaation tulisikin lähestyä 

tuotteen tai palvelun kohderyhmää aina ajatellen, mitä henkilöt haluaisivat olla eikä 

sitä, mitä he ovat. Prisman viimeinen tekijä on henkilön minäkuva, johon vaikuttaa 

brandin kulttuuri ja suhde. Tietyn brandin tuotteet voivat luoda muita enemmän 

positiivisia tunteita tai asenteita. Tämä selittää osittain sen, miksi henkilö valitsee juuri 

tietyn brandin tuotteen. 

Kapfererin (1997) mukaan brandit voivat olla olemassa vain silloin, kun ne 

kommunikoivat oikein. Prisman vasen laita eli fyysiset ominaisuudet, suhde ja 

peilikuva muodostavat ulosnäkyvän osan. Brandin sielu eli persoonallisuus, kulttuuri ja 

minäkuva sen sijaan sijaitsevat prisman oikealla laidalla. Fyysiset ominaisuudet ja 

persoona määrittävät lähettäjää, kun taas vastaanottajaa määrittelevät minäkuva ja 

peilikuva. Brandikulttuuri ja suhde yhdistävät lähettäjän ja vastaanottajan. 

4.3 Positiointi 

Kun nykyisin positioinnin katsotaan olevan toimintaa, jossa brandille määritellään 

erityisiä ominaisuuksia, voidaan brandin fyysisten ominaisuuksien lisäksi positioinnin 

elementeiksi lukea myös brandin emotionaaliset ja kokemusperäiset ominaisuudet 

(experiental), jolloin mukaan otetaan myös kognitiiviset tai aistinvaraiset ulottuvuudet 

(Ramaseshan & Tsao 2007, 459). Seuraavaksi tarkastellaan lähemmin positioinnin 

määritelmää, sen elementtejä ja positoinnin vahvistamiseen vaikuttavia tekijöitä. 

4.3.1 Määritelmä 

Positioinnin (asemointi) avulla organisaatio voi asettaa brandin ja siihen liitetyt 

mielikuvatavoitteet (brandi-identiteetti) oikealle markkinalohkolle kilpailijoihin 

nähden. Positiointiväittämän avulla organisaatio siis ilmaisee sen, mitä haluaa 

brandinsa viestivän organisaation sisällä ja ulkopuolella (Wallström ym. 2008, 43). 

Positiointi on aina markkinalähtöisen, asiakaskeskeinen ja sitä myötä brandeihin 

painottuvan strategian keskeinen käsite, sillä sen avulla brandiin liitetään henkilön 
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mielessä jokin kilpailijoista erottava ominaisuus, lisäarvo, jota hän arvostaa, ja jonka 

vuoksi hän haluaa ostaa kyseisen tuotteen.  

Kun brandin mielleyhtymä voi muodostua sekä käsin kosketeltavista että abstrakteista 

ominaisuuksista, voi se olla melkein mikä tahansa asia, jonka henkilö yhdistää brandiin 

(Aaker & Joachimstahler 2000, 38-39). Siten se voi olla käyttäjämielleyhtymä, 

tuoteominaisuus, käyttötilanne, organisaatiomielleyhtymä, brandin persoonallisuuden 

piirre tai symboli. Brandien johtamisen keskeisiä tehtäviä on ratkaista, mitä 

mielleyhtymiä brandilla halutaan kehittää. 

4.3.2 Organisaation arvoväittämä 

Mielikuvien avulla erottautumaan pyrkivän organisaation tulee panostaa voimavaransa 

siihen, että brandin imago puhuttelee haluttua kohderyhmää niin, että se on 

vakuuttunut brandin ylivoimaisuudesta suhteessa kilpailijoihin. Aseman on oltava 

kohderyhmän kannalta houkutteleva, erilainen ja kannattava. Avustusjärjestö voi 

positioitua laadukkaiden ja ainutlaatuisten tuotteiden tarjoajaksi tai terveyskeskus 

kunnan palvelumyönteisimmäksi yksiköksi (Vuokko 2004, 142). Tehokas arvoväite 

johtaa brandi-asiakassuhteeseen ja ostopäätökseen. 

Koska voittoa tavoittelemattomat organisaatiot erilaistuvat useimmiten mielikuvien 

avulla, on niiden kiinnitettävä erityistä huomiota mielleyhtymien luomiseen ja niiden 

vastaavuuteen brandi-identiteetin kanssa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että 

riippumatta positioinnin eri ulottuvuuksista (toiminnallinen, symbolinen tai 

kokemusperäinen) mielleyhtymät ovat vahvoja, jos positiointi on tehty tehokkaasta, 

toisin sanoen se on yhdenmukainen brandi-identiteetin, imagon ja brandin 

ulottuvuuksien kanssa (ks. esim. Ramaseshan & Tsao 2007, 465).  

Ajoituksella on tärkeä merkitys positioinnissa. Parhaat tulokset saavuttavat toimialan 

ensimmäiset organisaatiot. Ei kuitenkaan riitä, että organisaatio on ensimmäisenä 

markkinoilla. Ehtiminen ensimmäisenä henkilöiden mieliin saattaa vasta tuoda 

kilpailijoihin nähden vahvan etulyöntiaseman. Positioinnin ongelma ei kuitenkaan 

kosketa ainoastaan uusia brandeja. Se on tärkeää myös jo olemassa olevien brandien 

osalta, kun mietitään brandin parempaa erottautumista tai uudelleen positiointia (Hofer 

& Ladner 2006, 437). Kun toimialalla on jo muita brandeja, on organisaation kyettävä 

löytämään uusi positiointiaukkoja onnistuakseen välittämään viestiä paremmuudesta. 
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Nämä aukot voivat liittyä henkilöiden ikään, sukupuoleen, jakeluun tai vuorokauden 

aikaan (Laakso 2003, 218-220). Hartmann ym. (2005, 11) ovat tutkineet ekotuotteiden 

positiointistrategioita. Heidän mukaansa tuotteiden ympäristöä vähemmän kuormittava 

ominaisuus ei riitä kuluttajalle syyksi ostaa tuotetta, koska sen avulla hän ei koe 

saavansa tarpeeksi ainutlaatuista lisäarvoa hankinnasta. Heidän mielestään ekotuotteita 

tulisikin asemoida kuluttajien mieliin korostaen niiden käytöstä seuraavaa 

hyvinvoinnin ja epäitsekkyyden tunnetta sekä sosiaalisen hyväksynnän ja luontoon 

kuulumisen mahdollisuutta. 

4.3.3 Positioinnin elementit  

Sagar ym. (2006, 74) ovat määritelleet viisi elementtiä, jotka tulee huomioida brandin 

positioinnissa. Näitä ovat identiteetti ja imago, joiden vastaavuudesta on jo ollut 

aiemmin puhetta sekä luonne, näkyvyys ja viestintä. Asemointiprosessin tuloksena 

syntynyt brandin ydinviesti välittyy eri tavalla riippuen brandin luonteesta (vrt. 

massatuotteet tai palvelut). Onnistuneen positioinnin toteuttamisen avain on nähty 

brandin mainonnassa, jolla yritetään muokata henkilöiden käsityksiä brandista. Pelkän 

mainonnan ei kuitenkaan ole ajateltu riittävän, vaan positioinnin kunnollinen toteutus 

edellyttää lisäksi myös organisaation muiden markkinointimixin osa-alueiden 

liittämistä siihen (Hartmann ym. 2005, 10).  

Uuden tuotteen tai palvelun osalta ensimmäiset linjaukset tehdään koskien nimeä, 

ulkoasua ja sisältöä. Positioinnin ydin kiteytyy osuvaan nimeen, joka voi olla paras ja 

pysyvin markkinointikeino kertoen olennaisimman yrityksestä tai tuotteesta, ja joka on 

parhaimmillaan lupaus.  

Brandin keskeinen sanoma välittyy pääasiassa ihmisten kautta, mutta myös tuotteella, 

palvelulla, ympäristöllä ja viestinnällä on merkityksensä. Joskus ydinviestin tärkein 

viestintäkanava on tuote itse. Silloin sen ympärille rakennetaan merkkejä ja 

merkityksiä. Voittoa tavoittelemattomalle organisaatiolle markkinointiviestintä on 

erityisen tärkeää, koska mielikuvilla rakennetaan sidosta sen ja sidosryhmien välille. 

Positiiviset mielikuvat voivat syntyä esimerkiksi inhimillisistä kontakteista, joissa 

palvelun tyyli, tapa ja sisältö ovat keskeisiä (Blankson & Kalafatis 2007, 436).  
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4.3.4 Positioinnin kehittäminen 

Toisinaan vastaanottajan mielikuvat ja brandin sisäinen identiteetti eivät vastaa 

toisiaan. Vääristymiä voivat aiheuttaa sekä vastaanottajan puutteelliset tai virheelliset 

tulkinnat viestintätulvan seurauksena että lähettäjän heikot, sekavat ja puutteelliset 

viestit. Karvosen (2003) mukaan näistä vääristyneistä viesteistä voi olla seurauksena 

mielikuvat, jotka ovat: 

 vanhentuneita eli perustuvat eilisen todellisuuteen. 

 ohuita eli brandista ei tiedetä juuri mitään ja se, mitä tiedetään on satunnaista. 

 yksipuolisia eli vain jokin puoli on tullut esiin korostuneesti julkisuudessa. 

 tunnettuus- ja mielikuvaongelmaisia. 

Tällöin ihmiset kokeilevat helposti muita vaihtoehtoja. Jos vaihtoehtoja ei ole, on 

toimiminen yhdessä epämukavaa ja hankalaa. Markkinoijan tulee olla pitkäjänteinen ja 

johdonmukainen brandiin liittyvien mielikuvien säilyttämisen ja ajanmukaisena 

pitämisen välillä. Koska positiointi on jatkuva prosessi, on vääristymien korjaamiseksi 

organisaation osattava päättää nopeasti, vahvistaako jo olemassa olevia mielikuvia 

brandista vai muuttaako esimerkiksi muuttuneessa kilpailutilanteessa täysin 

positiointistrategiaansa sopeuttamalla mielleyhtymät sen mukaisiksi.  

Omaehtoinen brandin mielikuviin vaikuttaminen on kannattava ja pitkäkestoinen 

sijoitus. Strategisella mielikuviin vaikuttamisella säästetään pitkällä tähtäimellä sekä 

aikaa että rahaa, kun vältytään väärinkäsityksiltä. Kun brandi on positioitu 

onnistuneesti, sen mielikuva on myös vahva. Silloin voi yrityksen brandi muuttua 

yleisnimeksi edustamaan kokonaista tuotekategoriaa, kuten on käynyt Aspiriinille 

särkylääkkeissä tai Xeroxille kopiokoneiden saralla (Trout & Hafrén 2003, 162).  

4.4 Imago 

Yhtenä osana brandin kokonaisarvon muodostumista on brandin imago. 

Sidosryhmäperusteinen kokonaisarvo syntyy, kun henkilö on perehtynyt brandiin ja 

hänellä on suotuisia, vahvoja ja ainutlaatuisia brandiassosiaatioita muistissaan, brandin 

hyödyt ja ominaisuudet ovat vetoavia ja asenne on myönteinen. Seuraavaksi 

tarkastellaan imagon käsitettä, sen merkitystä ja muodostumista. 
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4.4.1 Määritelmä 

Kun brandin rakentamista tarkastellaan viestinnän vastaanottajan eli henkilön 

subjektiivisesta näkökulmasta, kyse on brandin imagosta. Jos identiteettiin kuuluvat 

kaikki ne elementit, jotka heijastavat brandin persoonallisuutta, ja jotka tulee viestiä eri 

keinoin valituille kohderyhmille, on imago kaikkien niiden eri lähteistä saatujen 

käsitysten summa, joita yksilöllä, yhteisöllä tai sidosryhmillä on brandista (Herzog 

1963; ref. Srivastava & Kamdar 2009, 84). Koska imago on aina henkilökohtainen 

näkemys tietystä kohteesta, voi tietyllä kohteella olla useita erilaisia imagoja eri 

ihmisten silmissä. Erot johtuvat henkilöiden erilaisista taustoista, tarpeista sekä 

kokemuksista koskien arvioitavaa kohdetta. Esimerkiksi työntekijöillä, 

yhteistyökumppaneilla, medialla tai muilla sidosryhmillä voi olla erilaisia näkemyksiä 

organisaatiosta. Toinen huomattava asia liittyy eroihin imagojen tarkkuudessa. Toisten  

henkilöiden käsitykset kohteesta voivat olla hyvinkin tarkkoja ja yksityiskohtaisia, kun 

taas toisilla mielikuvat ovat vähäisiä tai varsin epämääräisiä.  

Koska brandi-identiteetin yksi ulottuvuus voi olla organisaatio, on myös sen 

toiminnalla merkitystä brandin imagoon (ks. luku 2.4). Organisaatiokuva (yhteisö- tai 

yrityskuva) syntyy organisaation toiminnan tuloksena ja se heijastuu toiminnassa 

(kuvio 7). Tässä mielessä mielikuvat eivät ole sitä, mitä organisaatio uskoo tai haluaa 

uskoa, vaan mitä esimerkiksi sidosryhmät uskovat organisaatiosta todellisuuteen 

perustuvien kokemuksien ja havaintojensa perusteella.  Sisäisellä organisaatiokuvalla 

tarkoitetaan sitä kuvaa, mikä sisäisillä ryhmittymillä on omasta organisaatiostaan. Se 

on niiden kuvitelma- ja arvosisältöjen, ajatusten ja tuntemusten kokonaisuus, jonka 

henkilö liittää omaan työyhteisöönsä, ja joka luo pohjan ulkoiselle kuvalle. Se, miten 

yhteisön jäsenet suhtautuvat omaan organisaatioonsa, vaikuttaa siihen, millainen kuva 

ulkopuolisille muodostuu organisaatiosta. Jos työntekijät pitävät työnantajaansa 

hyvänä ja reiluna, voi organisaatio ulkopuolisille merkitä tukemisen arvoista järjestöä, 

luotettavaa yhteistyökumppania tai asiakaslähtöistä palvelulaitosta.  

Tässä tutkimuksessa imagolla tarkoitetaan ensisijaisesti vastaanottajan tulkinnallista 

toimintaa eli yksittäisen henkilön omista lähtökohdistaan muodostamaa mielikuvaa ja 

yleisellä imagolla kaikista näistä mielikuvista muodostunutta mielikuvaa. 
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Kuvio 7.  Organisaatiokuvan muodostuminen sidosryhmille (Uimonen & Ikävalko 1997, 190). 

Hungin (2008, 243) mukaan sekä organisaation että brandin imagolla voi olla joko 

tuhoisia tai rakentavia vaikutuksia sen maineeseen sekä sidosryhmien uskomuksiin ja 

näkemyksiin organisaation tuottamasta arvosta, joka puolestaan vaikuttaa henkilöiden 

asenteisiin ja käyttäytymiseen. Voidaankin ajatella brandin mielikuvien toimivan joko 

edelläkävijänä tai portinvartijana organisaation maineen muodostumisessa. Kuviossa 8 

on kuvattu organisaation sekä brandin identiteetin, imagon ja maineen suhdetta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 8. Organisaation ja brandin identiteetin, imagon ja maineen suhde (mukaillen) (Fombrun 

1996, 37). 

brandin 

identiteetti eli kuva, jonka brandin 

omistajat haluavat luoda 

kohderyhmälle 

lahjoittajat 

asiakkaat 

työntekijät 

media 

ORGANISAATION         

MAINE 

brandin 

imago 

organisaatio 

Brandin 

identiteetti eli 

tavoitekuva 

Organisaation 

lähettämä 

kuva 

Ulkoiset 

sidosryhmät 

Vaikuttamisen 

keinoja: 

graafinen ilme 

tuotteen laatu 

palvelu 

toimitila 

 

 

 

Mielikuvien 

syntyyn 

vaikuttavia 

tekijöitä: 
arvot 

asenteet 

tunteet 

kokemukset 

tiedot 

ennakkoluulot 

 

Mielikuvat 

brandista 

organisaation imago 

positiointi 



45 

 

4.4.2 Mielikuvien muodostuminen 

Imagon muodostumiseen vaikuttavat pääosin kaksi tekijää: henkilökohtaiset ja 

kannustimena toimivat tekijät. Henkilökohtaisiksi tekijöiksi voidaan nimetä 

psykologiset (arvot, asenteet, ennakkoluulot, persoonallisuus) ja sosiaaliset (ikä, 

koulutus, siviilisääty, jne.) tekijät. Jos mielikuvien syntymistä tarkastellaan puhtaasti 

ihmisten tietojen käsittelyprosessien kautta, syntyvät ne eriasteisina ympäristön 

lähettämien erilaisten ärsykkeiden ja niiden muistiin painumisen seurauksena. Näitä 

kutsutaan kannusteiksi.  

Vaikka omat kokemukset ovatkin vahvoja mielikuvien synnyttäjiä, mielikuvia jostain 

brandista voi olla myös ihmisellä, jolla ei ole siitä mitään kokemusta. Näitä 

spontaaneja mielikuvia synnyttävät mm. kuulopuheet (puskaradio) ja median luomat 

mielikuvat. Siten mielikuvien rakenteessa on sekä havaintoihin, tietoisiin valintoihin 

että tunteisiin perustuvia arviointeja.  

Positiivisen imagon luomiseen brandin rakentaja tarvitsee hyviä brandistrategioita ja 

hyvää markkinointiviestintää, joiden on kummankin oltava tasapainossa sekä 

organisaation sisällä että ulkona. Organisaatiolla voi olla vaikka kuinka hyvä visio 

toiminnastaan, muita parempi tuote, vahvat johtajat tai erinomainen jakeluketju, mutta 

jos se ei onnistu siirtämään omaa erinomaisuuttaan kohderyhmänsä positiivisiksi 

mielikuviksi, se jää samalle viivalle kilpailijoidensa kanssa (Srivastava & Kamdar 

2009, 88).  

Imago syntyy, vaikkei sitä tietoisesti rakentaisikaan. Imago syntyy, vahvistuu tai 

vääristyy kaikissa tilanteissa, jossa välitetään tietoa kohteesta ja organisaatiosta. Imago 

syntyy siis myös riippumatta siitä, haluaako tietoisesti työskennellä sen hyväksi 

(Uimonen & Ikävalko 1997, 190.) Koska imago syntyy myös ilman tietoista 

työskentelyä sen eteen, sitä suuremmalla syyllä organisaatioilla on hyvä olla päätetty 

yhdenmukainen ja hallittu tavoitekuva, jota edistetään. Tällä tavoin tehostetaan imagon 

kehitystä positiiviseen suuntaan.  

4.4.3 Mielikuvien merkitys  

Organisaatio, joka markkinoi oikein itseään ja tuotteitaan, tulee aina menestymään. 

Tulevaisuuden markkinoilla mielikuvat ratkaisevat ja mielikuvitus voittaa ihmisen 

rationaalisuuden (Rainisto 2004, 64). Voittoa tavoittelemattomalla sektorilla imago voi 
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käsittää varsinaisen organisaation mielikuvan lisäksi myös palvelujen, aatteiden ja 

ajattelutapojen imagot. Siten mielikuvat toimivat brandin imagon tärkeimpinä 

rakennusaineina ja markkinoinnin edistäjinä. Positiivisissa mielikuvissa on viime 

kädessä kysymys siitä, mitä tekijöitä eri sidosryhmät organisaatiossa arvostavat. Ne 

toimivat haltijalleen erinomaisena, kunnioitusta herättävänä käyntikorttina. Tällainen 

käyntikortti avaa organisaatiolle uusia mahdollisuuksia ja houkuttelee uusia 

sidosryhmiä (Karvonen 2003). Niiden tavoitteena on: 

 auttaa organisaatiota ansaitsemaan oikeutuksen toimintaansa 

 lisätä yrityksen vetovoimaisuutta sidosryhmien silmissä 

 lisätä henkilöstön tyytyväisyyttä 

 tuoda lisäarvoa yrityksen tuotteille ja palveluille 

 vahvistaa organisaation yhteiskuntasuhteita 

 rohkaista organisaatio innovaatioihin ja kehittämiseen. 

  

Näiden tekijöiden tuloksena ei kasva ainoastaan organisaation tunnettuus, ymmärrys, 

suosio, mutta myös luottamus ja sen myötä asiakasuskollisuus (Hung 2008, 238). 

Tämän lisäksi organisaation ilmapiiri paranee ja tavoitteiden saavuttaminen helpottuu. 

Vahvat positiiviset mielikuvat luovat organisaatiolle maineen, joka on avuksi 

esimerkiksi kriisitilanteissa, ja voi myös toimia niin sanottuna negatiivisten asioiden 

suodattimena. Hyvä maine auttaa sitä selviytymään myös vaikeina aikoina, esimerkiksi 

silloin, kun yritykseen kohdistuu syytöksiä tai kun sen toiminnassa on ongelmia. 

Hyvän maineen avulla organisaatio voi saada tekemiään virheitään anteeksi, koska se 

toimii turvana silloin, kun jotain pääsee tiukasta kontrollista huolimatta tapahtumaan 

(Vuokko 2003, 108). Lisäksi hyvä maine hidastaa negatiivista asennemuutosta, 

vaimentaa huhuja ja korostaa hyviä viestejä organisaatiosta.  

Pomeringin ja Johnsonin (2009, 106) mukaan sidosryhmien kasvavien odotusten ja 

vaatimusten myötä toiminnan vastuullisuus on noussut viime vuosina entistä 

keskeisemmäksi kysymykseksi organisaatioiden toiminnassa. Kuten jo aiemmin kävi 

ilmi, ne tahtovat näyttäytyä yleisölleen hyvinä kansalaisina ja yhteiskunnan jäseninä. 

Monet suuret yritykset ovat ryhtyneet aktiivisiksi toimijoiksi alueilla, jotka on 

perinteisesti mielletty julkisen vallan vastuualueeksi, kuten koulutuksen ja 

ympäristöasioiden parissa. Kyse on yhteiskuntavastuusta (corporate responsibility), 

jota harjoitetaan mm. positiivisen mielikuvan luomiseksi. Yhteiskuntavastuun käsite 

kertoo, millainen yrityskansalainen organisaatio on, kuinka se kiinnittää huomiota 
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yhteiskunnallisiin ja ympäristöasioihin ja millainen vuorovaikutus sillä on eri 

sidosryhmien kanssa (Griffin 2008, 139). Tämän vastuullisen toiminnan määrän ja 

laadun kommunikointiin käytetään yrityskuvamainontaa. Kun organisaatio tekee 

oikeita asioita ja noudattaa vallitsevia eettisiä ja moraalisia sääntöjä, se osoittaa 

kunnioittavansa yhteisön arvoja ja ottavansa vastuun ympäristöstään. Tällä tavalla 

organisaatio saavuttaa ympäristönsä tuen ja hyväksynnän.  

Jos organisaatio väittää perusarvokseen luotettavuuden, sen pitää näyttää tämä toteen 

jokaisella teollaan, tai jos se haluaa korostaa brandillaan esimerkiksi paikallisuutta, 

tulee sen myös toimia sen mukaan. Organisaation viestinnässä teot puhuvat omaa 

kieltään, jota viestintä vahvistaa sanoilla. Jos teot ja sanat ovat ristiriidassa, viesti saa 

aikaan hämmennystä, jolloin imago jää sekavaksi ja epämääräiseksi. Varsin usein juuri 

kielteinen kokemus ja mielikuva jäävät elämään pidempään kuin myönteinen 

(Uimonen & Ikävalko 1997, 190–191). Yleisen imagon rakentaminen on aina 

valintojen tekemistä. On strategisesti viisasta panostaa niiden tekijöiden kehittämiseen, 

joiden voidaan ajatella vaikuttavan eniten tavoiteimagon syntymiseen (Rainisto 2004, 

64). 
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5 Case-organisaation esittely: Slow Food 

Tutkimuksen case-osiossa perehdytään kansainväliseen Slow Food-organisaatioon, sen 

historiaan, toimintaan ja markkinointiin. 

5.1 Historia 

Carlo Petrinin mukaan gastronomialla ei ole tulevaisuutta ilman holistista näkemystä 

ympäristöstä, tuotannosta ja kuluttamisesta (Andrews 2008, 18-19). Vahvistaakseen 

tätä näkemystä hän perusti Slow Food-organisaation Piemonteen, 28 000 asukkaan 

kaupunkiin nimeltä Bra. On aika loogista, että kaikki on lähtenyt liikkeelle juuri 

Italiasta, eurooppalaisen ruoka- ja juomakulttuurin kehdosta. Slow Foodin 

kansainvälisten Internet-sivujen mukaan varsinainen organisaatio perustettiin Arcigola 

nimisenä vuonna 1986 vastalauseeksi uuden McDonald’s-pikaruokalan avaamiselle 

Rooman Piazza di Spagnalle, mutta itse aatteen juuret ulottuvat aina 1970-luvulle 

Petrinin kotiseudulle Piemonteen (www.slowfood.com). Vaikka liike alkujaan olikin 

poliittinen, 1980-luvulla organisaation perustajien ajatuksena oli ensisijaisesti jatkaa 

olemassa olevaa krouviperinnettä, l’osteriaa ja vastustaa muualle jo laajemminkin 

levinneen amerikkalaisen pikaruokakulttuurin vaikutuksia paikalliseen ruokaan ja 

kulttuuriin (Mononen 2008, 42-43).  

Vuonna 1989 organisaatiosta tuli kansainvälinen. Tuolloin viidentoista jäsenmaan 

toimesta allekirjoitetun manifestin mukaan se keskittyy torjumaan kiirettä ja 

parantamaan elämänlaatua keskittymällä laatuun tehokkuuden sijaan. Liikkeen ajama 

filosofia ei kuitenkaan perustu ainoastaan johonkin syväluotaavaan ideologiaan, vaan 

rationaalisesti halutaan uskoa, että ravinnolla on myös yhteys ihmisen terveyteen ja 

hyvinvointiin. Vaikuttaisi siltä, että positiiviset kokemukset kuten ilo, nautinto ja 

rauhallisuus voivat suojata sairauksilta. Ja mikäli omiin kotimaisiin sananparsiimme on 

uskomista niin silloinhan “nauru pidentää ikää” ja ”hyvä ruoka takaa paremman 

mielen”.  

Poliittisia piirteitä organisaatio sai jälleen vuonna 2003, kun Firenzessä perustettiin 

organisaatioon kiinteästi kuuluva Slow Food-säätiö, Onlus. Se tarkoituksena on 

keskittyä toimimaan maailmanlaajuisesti erityisesti kehitysmaiden paikallisen 

tuotannon elvyttämisen ja edistämisen puolesta. 
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5.2 Toiminta-alue ja tehtävä 

Slow Food on yksityisellä sektorilla toimiva ja ruokaan liittyviä palveluja tuottava 

organisaatio, jonka toiminta jakaantuu elimellisesti Slow Food-yhdistyksen ja Slow 

Food-säätiön kesken (www.slowfood.com). Molempien liikkeiden pääosassa ovat 

paikalliset toimijat, kestävän kehityksen periaatteet ja ekologisesti järkevät 

tuotantotavat, jotka perustuvat ihmisen omaan tieto-taitoon (savoir fair). Tämä 

tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että liike kunnioittaa luonnon monimuotoisuutta, 

eettisesti tuotettua ruokaa sekä puhtaita, ei kemiallisesti käsiteltyjä makuja. Se haluaa 

kehittää maaseudun osaamista ja resursseja, jotka on myös osattava kaupallistaa 

tuotteiksi ja palveluiksi paikallisin arvoin.  

Koska Slow Food-organisaation perustajan Carlo Petrinin mukaan yhdistyksen 

pääasiallinen tehtävä on valistaa kuluttajaa ruokavalinnoissa, on se keskittynyt 

järjestämään erimuotoista, myös akateemista koulutusta, kursseja ja tapahtumia ruokaa 

liittyen. Slow Food-säätiön johtajan Piero Sardon mukaan sen tehtävä sen sijaan on 

”ennaltaehkäisevä” eli se tekee tieteellistä tutkimusta, edistää ja osaltaan mahdollistaa 

paikallista tuotantoa ja paikallisten tuottajien asemaa sekä tukee julkisen hallinnon 

toimintaa (Nosi & Zanni 2004, 785-786). Koska operatiiviset toiminnot ovat tiukasti 

sidoksissa paikalliseen kontekstiin, tulee niitä ja niiden tietovirtoja sekä 

yhteistyömuotoja käsitellä lujasti toisiinsa liittyvinä. Organisaation toiminnan 

edellytykset nähdäänkin vahvasti sen kyvyssä tuottaa eri verkostoitumisen muotoja 

toimijoidensa kesken (asiakkaat, tuottajat, media, julkinen valta).  Kuviossa 9 on 

selvitetty Slow Food-liikkeen roolia tyypillisessä ruokajärjestelmässä.  
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Kuvio 9. Slow Food-liikkeen rooli tyypillisessä ruokajärjestelmässä (mukaillen) (Nosi & Zanni 

2004, 789). 

5.2.1 Slow Food-yhdistyksen palvelut 

Yhdistyksen palvelut liittyvät pääsääntöisesti kuluttajan valistukseen, joka voidaan 

jakaa kolmeen eri kokonaisuuteen: syömiseen, tapahtumiin ja tieteelliseen 

koulutukseen. Tapahtumia ja tieteellistä koulutusta, jotka liittyvät vahvasti myös 

sidosryhmien mielenkiinnon kasvattamiseen, käsitellään luvussa 5.5. Tässä luvussa 

keskitytään kuluttajan valistamisen osalta syömiseen liittyviin osa-alueisiin eli 

oikeiden makujen tunnistamiseen, ruoan ja ruokakulttuurin sekä perinteiden ja 

ruokakulttuurin yhteyteen sekä kuluttajan vastuullisuuden kasvattamiseen.  

Valistuksen, koulutuksen ja tapahtumien lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on koota 

yhteen kaikki ruoanvalmistuksesta, hyvästä, laadukkaasta ruoasta pitävät ja hyvää 

seuraa arvostavat ihmiset. Se haluaa perehdyttää kaikki herkuttelun historiaan ja 

samalla luoda takaisin entisaikojen, ja nyt jo kauan kadoksissa olleen, yhteyden 

tuottajan ja kuluttajan välillä (Pollan 2008, 194-195). Slow Foodilla halutaan luoda 

eräänlaista mielikuvaa puhtaasta ruoasta hyvässä seurassa ja kiireettömästi nautittuna. 
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Pulliainen (2006, 88) kuvaakin liikkeen jäseniä osuvasti: ”He alkoivat etsiä 

nautiskelijan yksinkertaista onnea lautasellista pastaa ja lasillista hyvää viiniä 

mukavassa seurassa”. 

5.2.1.1 Makujen tunnistaminen 

Yhdistys ei tee puhdasta kahtiajakoa perinteen ja modernin kesken. Ruokailun 

polarisoitumista ei nähdä pahana asiana, vaan vastakkainasettelun korostamisen sijaan 

halutaan painottaa positiivisia, yhdistäviä tekijöitä: perinteiseen ruokaan voi ottaa 

hyvällä omatunnolla aineksia maailman trendeistä ja itse tehty sekä valmisruoka ovat 

kumpainenkin hyviä, kun ne sopivat parhaiten kulloiseenkin tilanteeseen.  

Yhdistys ei myöskään etsi kiinnostuneita erityisten demografisten tekijöiden mukaan, 

vaan peräänkuuluttaa tietoon perustuvien (knowledge-based) palvelujensa 

segmentoinnissa uudenlaista elämäntapaa nauttivia kuluttajia (Nosi & Zanni 2004, 

783). Slow Food-yhdistyksen omien kansainvälisten Internet-sivujen mukaan sen 

pääperiaatteita on puolustaa elämän pieniä hedonistisia nautintoja ja vastustaa 

ruokailun yksinkertaistamista ja nopeatempoisuutta (www.slowfood.com). Lisäksi se 

haluaa muistuttaa, että ruoasta ja juomasta nauttiminen on aina ollut osa kulttuuria. Se 

eroaa muista samankaltaisista kuluttajaliikkeistä siinä, että painottaa erityisesti ruoan 

maun lisäksi myös siitä saatavaa esteettistä nautintoa. 

Slow Food-yhdistyksen toiminnassa korostuu hyvä, puhdas ja reilu ruoka sekä 

ruokahetkistä nauttiminen. Se ikään kuin haluaa siis laajentaa syömisen näkökulmaa ja 

tuoda syömistapahtumaan mukaan ruokaan liittyvät muut ulottuvuudet kuten 

mielihyvän, nautinnon, ilon ja yhteisöllisyyden. Warde (1997, 180-181) toteaa: ”ruoka 

on moniulotteinen asia, joka on yhteydessä muihin elämän tärkeisiin näkökohtiin. 

Syömisestä tulee merkityksellistä, kun se on sosiaalista eli silloin, kun syödään 

seurassa.” Perinteinen, sosiaaliseen, kulttuuriseen ja historialliseen kontekstiin sidottu 

syöminen ja lähellä tuotetut raaka-aineet ovat yhdistyksen ideologian ydin. Lisäksi se 

haluaa korostaa, että hyvän ruoan ei tarvitse olla monimutkaisesti taiottu eksoottinen 

ruoka-annos, vaan pikemminkin päinvastoin. Se voi olla vain pala leipää ja juustoa 

viinin ja hyvän seuran tahdittamana. 

Vaikka Slow Food ei suoranaisesti ole terveellisen ruokavalion äänitorvi, on kiireetön 

ruokailu joka tapauksessa terveellisempi valinta. Kun syömme hitaasti nautiskellen, 
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erotamme eri makujen vivahteet, kuuntelemme paremmin kehoamme ja tulemme 

kylläisiksi vähemmällä ruoalla. Hitaasti syödessä myös pöytäseuran sekä ruoan 

tuoksun, maun ja ulkonäön merkitys kasvaa. Yhdistys järjestääkin erityistä 

”asennekoulutusta” lapsille ja nuorille, jotta he oppisivat arvostamaan laadukasta 

ruokaa jo pienestä pitäen. Lisäksi se edistää ja järjestää kongresseja, konferensseja ja 

seminaareja opettajille ja vanhemmille kulttuurikohtaisen maun tunnistamiseen (Nosi 

& Zanni 2004, 788). 

5.2.1.2 Oman ruokakulttuurin ja perinteiden kunnioittaminen 

Ruoan teknologisoituminen eli ns. länsimainen ruokavalio (Pollan 2008, 133) on 

järjestelmällisesti ja tarkoituksellisesti aliarvioinut perinteisen ruokakulttuurin 

merkitystä, johon liittyy aina kaksi ulottuvuutta: mitä syödään ja miten syödään. 

Syöminen ja ruokakulttuuri on aiemmin nähty osoituksena ihmisen ja luonnon välisesti 

kommunikaatiosta. Pitkien, kokeellisten prosessien ja lukuisten yritysten ja erehdysten 

kautta kulttuureille on kehittynyt oma, juuri siihen paikkaan sopiva ruokavalio (Pollan 

2008, 173).  

Slow Food-yhdistykselle oman ruokakulttuurin tukeminen on tärkeää. Kuitenkin 

perinneruokien ja perinteisen keittotaidon arvostuksen lisäksi se haluaa edistää myös 

ruoka- ja viinikulttuurin kansainvälistä vaihtoa (Jyväs 2008). Kyse ei ole pelkkien 

perinneruokien kokkaamisesta, vaan kotimaisten raaka-aineiden monipuolisesta ja 

uudenlaisesta hyödyntämisestä. Se korostaa vuodenaikojen kirjoa ruoka-aineiden 

valikoimassa ja vaalii biologisia ja kulttuurisia perinteitä kunnioittaen mm. 

maakuntakeittiöitä (www.slowfood.com). Koskimies (2009) kirjoittaa, että ”Slow Food 

-aatteen kulmakiviä on oman maan ruokakulttuurin tukeminen. Tämä ei kuitenkaan 

tarkoita sitä, että pitäisi jääräpäisesti syödä pelkästään karjalanpiirakoita ja mämmiä, 

vaan tärkeää on myös pyrkiä kehittämään suomalaista ruokaa mm. keksimällä uusia 

käyttötapoja kotimaisille raaka-aineille”. Haasteena onkin keksiä, kuinka palata ajassa 

taaksepäin tilanteeseen, jossa ruoanvalmistus ja ruoasta nauttiminen olivat elämän 

tärkeimpiä asioita, ja samalla karsia länsimaisen ruokavalion ja elämäntavan 

huonoimmat puolet kuitenkaan palaamatta silti täysin takaisin ”metsiin”(Pollan 2008, 

142-145).  

Esimerkiksi Suomalaisen ruoan edistämisohjelman (2008) mukaan ruoan arvostus 

kumpuaa ruokakulttuurista, jota ei voi pitää erillään muista kulttuurin ulottuvuuksista. 
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Sen mukaan ruoan sijasta tulisi puhua ruokakulttuurista ja siitä, miten syödään. 

Mielenkiinto kulttuuria kohtaan herätetään tuomalla ruokaketju lähelle kuluttajaa ja 

antamalla ruoantekijöille kasvot. Lisäksi tarvitaan muutoksia ajattelutapoihin ja 

toimintaan globaalisti. Tärkeimmäksi kohderyhmäksi koetaan kasvavat lapset, nuoret 

ja nuoret perheet. Koska ihmisen makumuisti syntyy vuosikymmenien aikana, on sillä 

tärkeä tehtävä ruokakulttuurin omaksumisessa (Kuitu 2003). Koska lasten 

ruokatottumuksiin voidaan vaikuttaa jo lapsuuden ruokavalinnoilla, on makumuistilla 

tärkeä tehtävä myös aikuisiän syömiseen.  

Paavolan (2009) mukaan ihmiset hakevat turvallisuutta tunnetuista, luotettavista 

brandeista, jotka synnyttävät tuttuuden ja nostalgisuuden tunteita ja rakentavat 

minuutta. Nostalgiset taidot kuten ruoanlaitto ja käsityöt ovat nyt entistä 

arvostetumpia: tiedetään, että käsillä tekeminen, itse kokeminen ja tunne oman työn 

merkityksestä saavat aikaan kiinnostuksen heräämisen.  

Vaikka esimerkiksi Euroopassa ruokakulttuurit ovat jo huomattavasti yhtenäistyneet, 

on kansalliskohtaisia eroja vielä runsaasti johtuen siitä, että ruoankulutuksen 

määrällinen ja laadullinen aspekti on yleensä voimakkaasti sosiaalisesti määrittyvää. 

Lisäksi ns. eurooppalainen ruokavallankumous oli eriasteista maantieteellisesti ja 

ajallisesti. Siten jo yhden maan sisällä voi vieläkin kohdata suuria alueellisia eroja. 

Lisäksi elintarvikejärjestelmät ovat rakenteellisesti linkittyneitä poliittisiin päätöksiin 

ja siten jakavat esimerkiksi Euroopan kahtia.  

Yleissilmäyksellä ja stereotyyppisesti voisi tilannetta kuvata polaarisesti 

jakaantuneeksi siten, että ensimmäisenä teollistuneissa Pohjois-Euroopan maissa on 

nähtävissä jo keskittynyt elintarviketuotannon jakelujärjestelmä, kun puolestaan 

myöhemmin kehittyneissä etelän maissa, kuten Espanjassa ja Italiassa on vielä paljon 

perinteistäkin ja pienimuotoista tuotantoa (Montanari 1996, 110-157). Myös 

ruokakulttuurien erilaisuus näkyy ruoanlaitossa ja ruokavaliossa (Mononen 2008, 47-

48). Etelässä arvostetaan edelleen enemmän talonpoikais- ja maakuntakeittiöitä, 

pohjoisessa alueelliset ruokaperinteet ovat jo sekoittuneet. Etelässä syödään edelleen 

pohjoista useammin pitkään ja hartaasti nautiskellen hyvässä seurassa, ruoka 

valmistetaan rakkaudella ja sen valmistamiseen uhrataan paljon aikaa ja 

vaivaa. Pohjoisessa syömistä voisi karkeasti yleistäen kuvailla ”yksilösuoritteiseksi 

tankkaukseksi”. Lisäksi pikaruoan levinneisyydessäkin on vielä huomattavia eroja. 
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Pohjoiseen pikaruoka on rantaunut jo vuosikymmeniä sitten, mutta etelässä se on 

saanut jalansijaa vasta parin viimeisen vuosikymmenen aikana ja vasta ihan 

lähivuosina voimakkaammin.  

5.2.1.3 Vastuullisuus kulutuksessa 

Nykykuluttamisessa voidaan erottaa kärjistäen kaksi näkökulmaa: vastuullisuus ja 

itsekeskeisyys. Kuluttajan ruokavalinnat ja ruoan nauttiminen katsotaan siten 

enemmän tai vähemmän aktiiviseksi ja poliittiseksi kannanotoksi (Mäkelä ym. 2003, 

61). Slow Food haluaakin yksilön oman elimistön hyvinvoinnin ohella ottaa huomioon 

myös muiden ihmisten hyvinvoinnin ja maapallon hyvinvoinnin.  

Uudessa toimintamallissa myös kuluttajan roolin on muututtava. Slow Foodin 

uranuurtaja Petrini puhuu tässä yhteydessä käsitteistä gastronome ja gourmet. 

Edellinen tarkoittaa ”koulutettua” nautiskelijaa, jolla on syvällinen ja holistinen 

ymmärrys ravintoaineista ja ruoantuotannosta globaalissa kontekstissa. Jälkimmäisellä 

käsitteellä puolestaan viitataan kulinaristiin, joka voi olla kiinnostunut ruoasta ja 

herkuttelusta ilman sosiaalista ja ekologista omatuntoa (Andrews 2008, 69-72). Yksi 

yhdistyksen tärkeimmistä tehtävistä syömiseen liittyen onkin valistaa kuluttajia 

nostamalla esiin ympäristökysymysten ja globalisaation lisäksi kuluttamisen 

eettisyyden ja moraalisuuden ongelmat. Tällä pyritään kasvattamaan yksilöistä sellaisia 

nautiskelijoita, jotka tiedostavat myös kuluttamisen kokonaisvaltaiset vaikutuksen 

ruokajärjestelmään. Siten kuluttaja voi tukea joko määrään ja mukavuuteen panostavaa 

elintarviketeollisuutta tai vaihtoehtoisesti sellaisia valmistajia, joiden arvot ovat 

laadussa. Jälkimmäinen vaatii enemmän rahaa ja vaivannäköä, mutta voi ajan saatossa 

auttaa kuluttajaa haluamaan muita, parempia säästökohteita kuin ruoka (Pollan 2008, 

161). Lisäksi laadun painottaminen ruoantuotannossa mahdollistaa kuluttajan 

tiedostavan ja vastuullisen yhteistyökumppanuuden prosessissa, jossa kulutusta ei 

nähdä yksittäisenä tekona vaan yhtenäisen toimintaketjun viimeisenä lenkkinä.  

5.2.2 Slow Food-säätiön palvelut 

Mäkelän (2007) mukaan ruoan tuotannossa on nähtävissä kaksi päälinjaa: 

ruoantuotanto sekä globalisoituu että teknologisoituu koko ajan. Syitä Seppälän ym. 

(2002, 34-36) mukaan on useita. Taloudellisten etujen kuten kuljetusenergian halvan 

hinnan ja suurten elintarvikeyritysten maailmanlaajuisen kilpailuedun lisäksi 

globalisaation taustalla on myös poliittisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä. 
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Tuotteiden vapaa liikkuminen ja ympäristöarvoihin liittyvien säätelymekanismien 

heikkeneminen edustaa poliittisia pyrkimyksiä, ruokakulttuurin kansainvälistyminen 

matkustelun ja sähköisen vuorovaikutuksen seurauksena kahta jälkimmäistä. Myös 

kuluttajan vaatimuksilla tuotteiden tasalaatuisuudesta ja virheettömyydestä voi olla 

vaikutusta. Hineksen (2001, 20) mukaan globalisaation tarkoituksena on ”toiminnan ja 

suhteiden irrottaminen paikallisesta alkuperästään ja paikallisista kulttuureista”. 

Globalisoitumisen seurauksena ruoan alkuperä on muuttunut yhä hämärämmäksi. 

Pidentynyt, tuoton maksimoimiseen tähtäävä elintarvikeketju tuottaa yhä 

jalostetumpaa ruokaa ja pelkistetympää valikoimaa kuluttajille, joiden valinnan 

vaikeutta helpotetaan ja oikeutetaan tutkimustiedon ja median välityksellä (Pollan 

2008, 101-136). Sen vuoksi myös kuilu tuottajan ja kuluttajan välillä on syventynyt 

entisestään: viljelijä ei enää tuota loppukuluttajille vaan välikäsille, eikä kuluttaja osaa 

tunnistaa sitä työn määrää, mikä liittyy pellolta pöytään-ketjuun (Pollan 2008, 160). 

Globaalin tuotantojärjestelmän piirissä kuluttajan on vaikea selvittää tuotannon 

ympäristövaikutuksia saati sitten vaikuttaa niihin.  

Aktiivisena vastaiskuna globalisaatiolle onkin alettu puhua paikallistalouksien 

tukemisesta ja lokalisaatiosta. Tätä varten perustettu Slow Food-säätiö on keskittynyt 

palvelemaan pääsääntöisesti paikallisia tuottajia ja julkisen sektorin viranomaisia 

paikallisen tuotannon ongelmiin ja kysymyksiin liittyen. Yhteistyöllä se pyrkii 

kasvattamaan yritysten kilpailukykyä ja kokonaisvaltaisesti parantamaan 

tarjontaprosessin edellytyksiä. Säätiön toiminta voidaan jakaa kolmeen eri osa-

alueeseen: tieteelliseen tutkimukseen sekä paikallisille tuottajille ja julkiselle sektorille 

suunnattuihin palveluihin (www.slowfood.com). 

5.2.2.1 Tieteellinen tutkimus 

Säätiön harjoittaman tieteellisen tutkimuksen tarkoitus on tunnistaa, pelastaa ja 

markkinoida katoamassa mutta markkinoitavissa olevia ja edelleen tuottoisia ruokia, 

joita tällä hetkellä tuotetaan enää hyvin pienessä mittakaavassa. Säätiö on mukana 

esimerkiksi Ark of Taste–hankkeessa, jonka tarkoitus on suojella raaka-aineiden ja 

ruokalajien monimuotoisuutta ja vaikuttaa alkuperäislajeja suojelevaan lainsäädäntöön. 

Jo yli kymmenen vuoden ajan Slow Food on laatinut tutkimusaineistonsa avulla listoja 

ruoista ja ruokalajeista, jotka ovat lähes unohdettuja tai vaarassa hävitä kokonaan. 
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Toinen tärkeä tehtävä, jolla säätiö pyrkii kasvattamaan ruoan laatukeskeisyyttä, liittyy 

Slow Food-palkintoon (Slow Food Award), jonka säätiö myöntää vuosittain sille 

taholle, joka omalla tutkimus-, tuotanto-, markkinointi- tai dokumentointityöllään 

onnistuu edistämään biodiversiteettiä eli luonnon monimuotoisuutta. 

5.2.2.2 Palvelut tuottajille 

Globalisaatioprosessissa pyritään järjestelmällisesti purkamaan tavara- ja rahaesteitä 

suurteollisuuden voittojen maksimoimiseksi (Hines 2001, 18). Alkutuotannossa 

globalisaatio merkitsee massatuotantoa ja alueellista yksipuolistumista. 

Monimuotoisuuden väheneminen puolestaan lisää tuotannon haavoittuvuutta 

luonnonolojen, taloudellisten ja poliittisten tekijöiden muuttuessa.  

Ympäristövaikutusten lisäksi globalisaatiolla on myös sosiaalisia vaikutuksia (Seppälä 

ym. 2002, 34-36). Jakelujärjestelmän tehokas kaupallistaminen ja jokaisen resurssin 

mobilisoiminen suurten massojen palvelemiseksi on tehty juuri niiden pientuottajien 

kustannuksella, joiden elinkeino riippuu vain muutaman tuotteen tuotoista (Montanari 

1996, 156-159). Suurten kauppaketjujen globaali hankintapolitiikka ja tarjonnan 

yksipuolistuminen eivät muokkaa ainoastaan kuluttajien ruoankäyttövalintoja vaan 

koko ruokakulttuuria. 

Nykyisellään maa- ja elintarviketalouden keskittyminen ja ruokajärjestelmän 

globalisoituminen on ollut vaikuttamassa voimakkaasti taloudellisten ja sosiaalisten 

linkkien heikkenemiseen ruoan ja alueiden välillä ja vaikeuttamassa huomattavasti 

pienimuotoisten elintarvikeyritysten markkinoillepääsyä. Jotta kyettäisiin säilyttämään 

alueelle tyypillinen ja perinteinen ruoan tuotanto, on ”katoavan” ravinnon 

tunnistaminen ja julkisen hyväksynnän ja tuen saaminen ehdottoman tärkeää.  Säätiön 

tehtävä onkin tukea ja edistää tämän ravinnon kaupallistamista.  

Slow Food-liikkeen toimintaympäristöön ja brandin rakentamisessa huomioon 

otettaviin seikkoihin vaikuttaa yhtäältä sen voittoa tavoittelemattomuus, toisaalta hyvin 

vahvasti myös oman toimialan muoto ja sisältö. Toiminnassa korostuu uudenlainen 

toiminnan paradigma, koska elintarvikealan kansainvälistymisen myötä lähiruoan ja 
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paikallisuuden arvostus on nostanut päätään. Sekä kuluttajat että päättäjät ovat 

kiinnostuneita lähi- ja paikallisesta ruoasta
2
.  

Paikallistumisprosessissa tuetaan paikallisessa omistuksessa olevia yrityksiä, jotka 

työllistävät paikallisia työntekijöitä kunnollisilla palkoilla, ja jotka palvelevat 

pääasiassa paikallisia kuluttajia (Hines 2001, 43). Paikallisella tuotannolla on myös 

positiivisia vaikutuksia ympäristöön: tuotannosta aiheutuvat haitat ja kustannukset 

pienenevät huomattavasti. Myös terveydelliset näkökohdat puoltavat paikallisen 

tuotannon säilyttämistä. Lyhyiden kuljetusmatkojensa vuoksi tuotteet ovat tuoreita ja 

lisäaineettomia (Seppälä ym. 2002, 36). Osa kuluttajista osaakin jo vaatia yhä 

enenevässä määrin merkkejä, jotka ovat takeita esimerkiksi tuotteen turvallisuudesta ja 

alkuperästä. Se voi aiheuttaa paineita elintarvikeketjun paikallistumiselle ja 

erilaistumiselle. 

5.2.2.3 Palvelut julkiselle sektorille 

Kun tavoitteena paikallisilla yrityksillä on kannattava toiminta ja lähiruokaketju, joka 

erottuu tavanomaisista ruokaketjuista, ja on samalla toimiva ja tehokas, ei 

suurtuotannon etuihin perustuva malli koskien ruoan kulkua tuottajalta kuluttajalle 

enää toimi. Kannattavuuden parantamisen keinona säätiö näkee vaihtoehtoisia 

toimintaperiaatteita kuten valtion, paikallishallinnon ja yhteisöjen yhteistyön 

laajentamisen sekä työnjaon ja erikoistumisen syventämisen. Se ei tarkoita valtion 

ylivaltaa vaan sitä, että hallitukset turvaisivat viitekehyksen, jossa ihmiset, yhteisöt ja 

liike-elämä voisivat yhdessä muuttaa omat paikalliset taloutensa taas monimuotoisiksi 

ja samalla taata tulevaisuuden, joka tarjoaisi riittävästi työtä ja toimeentuloa.  

Paikallisyhteisöjen kehittämisen edellytyksenä nähdään niiden kyvykkyys luoda vahva 

identiteetti omien erikoislaatuisten ominaisuuksien tunnistamisen ja edistämisen 

kautta. Tätä varten säätiö on perustanut ns. hitaan liikkeen (Slow Movement), jonka 

myötä on perustettu maailmanlaajuisesti myös ”hitaita kaupunkeja” vastaiskuna 

globalisaatiolle ja kiireiselle elämänmenolle (Nosi & Zanni 2004, 787). Nämä 

kaupungit ovat ottaneet ns. ”hitaan” lähestymistavan kaupunkisuunnitteluun ja 

hallintoon (Sawday 2009, 12). Käytännössä se tarkoittaa sitä, että ne ovat sitoutuneet 

                                                 

2 Tyypillisesti paikallinen ruoka on perusruokaa, joka tuotetaan,  valmistetaan ja kulutetaan paikallisesti.  
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hyödyntämään optimaalisesti alueen resursseja sekä erinäisten uusittujen ympäristö- ja 

hallinnollisten järjestelmien avulla parantamaan kansalaistensa elämänlaatua. 

Säätiö on mukana myös ns. kansainvälisessä lokalisaatiopolitiikassa, johon kuuluu 

kaikki se vuorovaikutus, joka hyödyttää suurta osaa ihmisistä paikallistaloudessa, ja 

jossa eri yhteisöt voivat osallistua päätöksentekoon (Hines 2001, 43-46). Hines (2001, 

9) jatkaa: ”Ajatushyppyyn tarvitaan rohkeutta: kyseessä on eräänlainen taloudellinen 

”kaapista ulostulo”. On uskallettava haastaa valtavirran talousoppineet, suuryritysten 

johtajat ja kansainväliset rahoittajat.”  

Paikallistumista voidaan edistää useiden toimintaperiaatteiden avulla (Hines 2001, 10-

11). Näitä ovat mm.: 

 

 alueellisten talouksien suojaaminen sellaisten tuotteiden tuonnilta, joita voidaan 

tuottaa paikallisesti (tuonti- ja vientirajoitukset, kiintiöt, tukiaiset) 

  tuota täällä – myy täällä-sääntö teollisuudelle 

  paikallinen kilpailupolitiikka korkealaatuisten tavaroiden ja palveluiden 

varmistamiseksi 

  demokraattisen osallistumisen edistäminen paikallisissa taloudellisissa ja 

poliittisissa järjestelmissä (kansalaistulo, vallansiirto yhtiöiltä ihmisille) 

  luonnonvara- ja muiden verojen säätäminen (veroparatiisien lakkauttaminen, 

verotus kulutuksen, tulojen ja maan mukaan, työllistämisen verotuksen 

alentaminen) 

  kaupan ja kehitysyhteistyön uudelleen suuntaaminen siten, että se elvyttää 

paikallistalouksia (jäljelle jäävä vähäinen kaukokauppa suunnataan 

rahoittamaan paikallisuuden monimuotoisuutta). 

Syitä uuden toimintamallin tarpeellisuudelle on useita. Nykymaailmassa, jossa 

ruokaturvallisuus on usein uhattuna, lähiruoka synnyttää mielikuvan turvallisemmasta 

vaihtoehdosta. Ihmiset haluavat enenevässä määrin tietää, mistä ruoka on kotoisin, ja 

miten se on viljelty tai kasvatettu.  

Seppäsen (2004) tekemässä tutkimuksessa elintarvikeketjun toimijat nimesivät lukuisia 

ongelmia lähiruoan kehittämiskonseptille vallitsevan toimintamallin mukaisesti. 

Suurimmaksi ongelmaksi koettiin tahtotilan ristiriitaisuus: siellä, missä tuottajat ovat jo 

valmiustilassa, kaupalle ja suurkeittiöportaalle se nähtiin olevan vasta tulevaisuutta. 
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Myös ajan puute, toiminnan kalleus ja työläys olivat yleisiä ongelmia. Lisäksi ostajien 

vaatimukset ovat moninaiset. Tuotteen määrän, saatavuuden ja toimitusten 

standardointi koettiin oleelliseksi uudistuksen lähteeksi, samoin maaseutuyritysten 

yhteistyösuhteet asiakkaisiin ja toimittajiin. Myös valtasuhteet koettiin ongelmallisiksi: 

jakeluketjun keski- ja loppupään toimijat esittivät usein vaatimuksia ketjun alkupään 

toimijoille. Tuottajat ehdottivat vain harvoin ratkaisuja ja mahdollisuuksia 

lähiruokajärjestelmälle ja heidän toimintansa vaikutti olevan sopeutumista muualta 

tulleisiin ehtoihin ja vaatimuksiin. Viimeisenä kaivattiin yhtenäisempää, joustavampaa 

ketjua, joka huomioisi asiakaskohtaisuuden, ja jolla olisi selkeä työnjako.  

Lokalisaatiosta olisi siis paljon hyötyä, mutta se edellyttää laajaa osallistumista. 

Lokalisaation avulla on mahdollisuus rakentaa kestäviä paikallisia yhteisöjä ja 

paikallistalouksia. Se myös mahdollistaa sosiaalisen koheesion ja taloudellisen 

uudistumisen.  

5.3 Jäsenet 

Kansainvälistä Slow Food-organisaatiota johtaa kansainvälinen johtokunta, 

International Executive Committee, joka valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan 

kansainvälisessä Slow Food-kongressissa. Se koostuu Presidentin Komiteasta ja 

Kansainvälisestä Raadista. Kansainvälinen toiminta on jaettu eri maiden omien 

yhdistysten eli ns. pöytäkuntien (convivium) mukaan. Italiassa pöytäkuntia on n. 350, 

loput 450 sijaitsevat 132 eri maassa. Todellista, koko maan kattavaa toimintaa löytyy 

Italian lisäksi jo Yhdysvalloista, Australiasta, Saksasta, Sveitsistä, Iso-Britanniasta, 

Ranskasta, Hollannista ja Japanista. Näiden maiden pöytäkunnat vastaavat itse omasta 

toiminnastaan. Toiminnan kontrolli on kuitenkin annettu maakunnittain 

vastuuhenkilöille, jotka puolestaan ovat tilivelvollisia kansainväliselle johtokunnalle. 

Muissa maissa on erillisiä pöytäkuntia pienemmässä mittakaavassa. Kansainväliseen 

Raatiin pääsevät mukaan kuitenkin vain ne maat, joilla on vähintään 500 jäsentä. 

Kaiken kaikkiaan pöytäkunnissa on jäseniä yhteensä jo reilut 100 000.  

Slow Food-organisaation jäsenistö koostuu varsinaisten jäsenten lisäksi alle 25-

vuotiaista (nuoret), varsinaisten jäsenten perheenjäsenistä, alle 13-vuotiaista (lapset) 

sekä elinikäisistä jäsenistä. Jäsenyyttä on haettava ja se velvoittaa jäsenmaksuihin. 

Jäsenmaksu vuonna 2010 oli varsinaisille jäsenille vuoden määräaikaisuutena 58 euroa 

tai ”kestotilauksena” 50 eurona, nuorille 10 euroa, perheenjäsenille 21 euroa ja 
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elinikäisille jäsenille kertasuoristuksena 500 euroa. Alle 13-vuotiaiden jäsenyys 

maksoi 2 euroa. Jäsenyyden myötä henkilö saa monia etuja, kuten esimerkiksi 

Slowfood-lehden vuosikerran ja alennuksia lukuisista Slow Food-tuotteista ja -

tapahtumista. Lisäksi hänellä on mahdollisuus osallistua Slow Food-organisaation 

maailmanlaajuisiin kokouksiin ja pöytäkuntien lukuisiin eri tapahtumiin. Erityiseksi 

organisaation kunniajäseneksi on nimetty Toskanan alue (Regione Toscana), joka on 

ollut mukana organisaation toiminnassa aina sen ensiaskelista lähtien. 

Kunniajäsenyyden voi saada henkilö tai organisaatio, joka tukee rahallisesti joko 

organisaatiota yleensä tai sen erityisiä projekteja. Toskanan maakunta on myös Slow 

Foodin tärkeä yhteistyökumppani.  

Yksi selkeä ero pöytäkuntien välillä on havaittavissa. Karkeasti ottaen Länsi-Euroopan 

pöytäkuntien toiminta korostaa säätiön sille asettamia velvoitteita ja siten sen 

jäsenistökin on muodostunut lähinnä tuottajien asiaa ajavista kriittisistä kuluttajista. 

Itä-Euroopassa puolestaan paikallisen tuotannon ongelmat eivät vielä ole jäsenille 

arkipäivää, koska siellä pöytäkunnat keskittyvät lähinnä kokoamaan uudelleen 

kadoksissa olleita ruokakulttuureja. Yhteinen ongelma kaikille pöytäkunnille on 

vaikeus saada nuorisoa omaksumaan Slow Food-ajattelutapa (Andrews 2008, 72-74).   

Suomeen etanan symboloima Slow Food-liike saapui vuonna 1993, jolloin Slow Food 

Finland ry. perustettiin. Tällä hetkellä jäseniä Suomessa on noin kaksisataa. 

Pöytäkunnat sijaitsevat Turussa, Uudessakaupungissa, Oulussa, Kuopiossa, 

Jyväskylässä ja uusin pöytäkunta Savossa (Arvela, haastattelu). Ne järjestävät 

ravintolakäyntejä, ruokakursseja ja viininmaistajaisia. Vaikka Slow Food-toimintaa on 

ollut Suomessa jo toistakymmentä vuotta, on se edelleen monille suomalaisille 

tuntematonta.  Syömisemme on modernisoitunut: yhteinen ateriointi on vähentynyt ja 

sen vastapainona välipalojen nauttiminen lisääntynyt. Kansainvälinen ruokakulttuuri 

on tunkeutunut yhteiskuntaamme pizzakulttuurin ja massaturismin myötä jo 1960-

luvulla (Pattersson & Korpela 2009). Kuten Hakanen (2000) toteaa eräässä 

artikkelissaan ironisesti: ”Monelle nykynuorelle einesten lämmittäminen 

mikroaaltouunissa on jo gastronominen haaste. Kohtalon ivaa lienee siinä, että kaikki 

pullamössösukupolven lapset eivät enää edes tiedä, mitä pulla on.”  

Italiassa sen sijaan on aina ymmärretty oman ruokakulttuurin merkitys kansalliselle 

identiteetille. Ruoka on tärkeä osa jokaisen italialaisen elämää: rikkaan ja köyhän, 



61 

 

koulutetun ja työläisen. Ruokaperinteiden kirjo on runsas, koska jokaisella 

maakunnalla on oma, erilainen ruokakulttuurinsa. Eri maakuntien ruokaan käytetään 

aina paikallisia, alueelle tyypillisiä raaka-aineita ja ateriat on loihdittu pitkälle 1900-

luvulle asti vähistä, yksinkertaisista raaka-aineista. Tämä köyhyyden tuottama 

takapajuisuus onkin sitten koitunut italialaisen ruoan onneksi ja suosioksi (Enkovaara-

Astraldi 2000, 6).  

Italialainen suhtautuu ruokaan intohimolla: ruoan hankintaan ja sen valmistuksen 

suunnitteluun uhrataan runsaasti aikaa. Keittiö on monivivahteinen ja se suosii lähi- ja 

luomuraaka-aineita. Italia onkin johtavia luomumaita Euroopassa (www.luomu.fi) 

Koulujen lisäksi myös sairaaloiden ammattikeittiöt käyttävät runsaasti lähi- ja 

luomuruokaa, sillä maassa on tuettu hallinnollisilla päätöksillä jo vuodesta 2000 

lähtien julkista lähi- ja luomuruoan hankintaa (Ryynänen 2008).  

Erityisesti vanhan polven italialainen kokee einekset ja pikaruoan ruokakulttuurinsa 

turmiona. Lisäksi yksin syöminen koetaan kohtaloista kamalimmaksi. Ainut oikea tapa 

syödä on nauttia hyvästä seurasta yhtä paljon kuin ruoasta: mitä pidempään, sen 

parempi. Ja mitä enemmän pöydän ääressä on ruokailijoita, sen hauskempaa on. 

Italiassa syvään juurtunut, vahva ruokakulttuuri onkin selvästi hidastanut 

pikaruokakulttuurin rantautumista. Se näkyy edelleen voimakkaasti italialaisten 

arkielämässä ja siitä halutaan pitää kiinni kynsin ja hampain.  Slow Food-aate onkin 

koettu maassa joko eräänlaiseksi valistuneeksi oikeuttamisperusteeksi jatkaa elämää 

vanhaan malliin tai vakavaksi keskustelun avaukseksi nykypäivän globalisoitunutta 

elintarvikejärjestelmää kohtaan (Sawday 2009, 13).  

5.4 Rahoitusmalli ja resurssit 

Vaikka Slow Food-organisaatio saa varoja toimintaansa jäsenmaksuista, lahjoituksista, 

lisenssituloista ja sponsoreilta, sen pitkän tähtäimen strategisena tavoitteena on lisätä 

organisaatioiden välistä yhteistyötä ja julkisen tuen määrää, jotta edellytykset 

toiminnan jatkuvuudelle eivät ainoastaan säilyisi vaan myös kehittyisivät.  

Lahjoituksia varten organisaatio järjestää säännöllisin väliajoin sidosryhmille 

suunnattuja tapahtumia. Yksi tällainen on esimerkiksi teemaillalliset, joiden aikana 

kerrotaan tulevaisuuden avustusprojekteista ja niihin tarvittavasta rahoituksesta. 

http://www.luomu.fi/
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Lisäksi organisaation omilla Internet-sivustoilla on kenellä tahansa mahdollisuus tehdä 

lahjoitus toiminnan tukemiseksi. 

Julkisia varoja organisaatio saa erinäisiin yhteistyöprojekteihin, jotka tähän mennessä 

ovat keskittyneet lähinnä ulkomaan avustuskohteisiin. Ulkomaankaupasta vastaava 

ministeriö on aiemmin tukenut esimerkiksi Guatemalan kahvintuottajia ja Libanonin 

viljelijöitä. 

Lisenssituloja organisaatio kerää lisenssin haltijoilta eli niiltä yrityksiltä, jotka 

käyttävät omissa tuotteissaan Slow Food-merkkiä. Organisaation lisenssistä puhutaan 

enemmän luvussa 5.5 ja kaupallisesta yhteistyöstä luvussa 5.6. 

Myös sponsoroinnin avulla mahdollistetaan Slow Food-organisaation toiminnan 

jatkuvuus. Se voi olla puhdasta organisaation sponsorointia tai 

yhteistyökumppanuuden muotoista, jossa Slow Food-organisaatio yleensä on 

sponsoroinnin kohteena. Lisäksi yrityksillä on mahdollisuus tukea toimintaa pientä 

korvausta vastaan esimerkiksi liittämällä Slow Food-banneri omille Internet-

sivustoilleen. 

Organisaation toiminnassa on mukana sekä palkattuja henkilöitä että 

vapaaehtoistyövoimaa. Ns. organisaation tekniset kumppanit ovat voittoa tavoittelevia 

tai tavoittelemattomia tahoja, jotka tukevat Slow Food-organisaation toimintaa 

antamalla yhdistykselle tieto-taitoa, vapaaehtoistyövoimaa, raaka-aineita, jne. Slow 

Food-ystävät puolestaan ovat tahoja, jotka osallistuvat toimintaan joko lahjoitusten 

antajina tai niiden kerääjinä.  

5.5 Markkinointi 

Slow Food-organisaation näkyvyydestä vastaa pääosin viisi eri tahoa. Ne ovat: 

1. Oma kustantamo (100% italialaisen yhdistyksen omistuksessa), joka julkaisee 

oppaita sekä käsi- ja matkakirjoja. Näiden lisäksi se tuottaa Slow Food-

aikakauslehteä kahdeksan kertaa vuodessa.  

2. Markkinointitoimisto (100% italialaisen yhdistyksen omistuksessa), joka vastaa  

Slow Food-promootiosta, kansallisista ja kansainvälisistä tapahtumista ja niiden 

aloitteista. 
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3. Onlus, maailmanlaajuista luonnon monimuotoisuutta tukeva säätiö, jonka 

perustajia ovat Slow Food-Italian lisäksi kansainvälinen Slow Food-

organisaatio ja Toskanan maakunta. Säätiö on perustettu vuonna 2002. 

4. Pollenzon gastronomisten tieteiden yliopisto, joka on perustettu vuonna 2003 

yhdessä Emilia-Romagnan ja Piemonten maakuntien kanssa. Yliopisto 

kouluttaa ruokakulttuurin tuntijoita ja taitajia sekä toimittaa tarvittavaa tietoa 

gastronomiaan liittyen. 

5. Terra Madre, vuosittainen maailmanlaajuinen viljelijöiden ja kalastajien 

kokous Torinossa, jossa aiheina yleensä luonnon monimuotoisuuden 

säilyttäminen ja kaikkien oikeus hyvään, puhtaaseen ja oikeaan ravintoon.  

Näiden tahojen toimesta Slow Food-organisaatiota markkinoidaan useille eri 

kohderyhmille. Niistä suurimpia ovat: 

 tuottajat 

 kauppa 

 ruoka-alan ammattilaiset 

 kuluttajat 

 jäsenet (uudet ja vanhat) 

 media 

 tukijat 

Tuottajaportaaseen pyritään vaikuttamaan, jotta Slow Food-tuotteita ja palveluja olisi 

saatavilla jatkuvasti enemmän. Etanan symboloima Slow Food on kuitenkin 

rekisteröity tavaramerkki, joten minkään yrityksen ei ole lupa itsenäisesti valmistaa 

Slow Food-tavaramerkillä varustettuja tuotteita. Vain Slow Food-liikkeen 

kansainvälisellä johtokunnalla on oikeus myöntää lupa sen ja siitä johdettujen 

merkkien käyttöön (www.slowfood.com). Slow Food-johtokunta on koonnut lupaa 

koskevat säännökset erilliseen käyttölupakodifikaatioon (Code of Use), jonka 

perusteella lupa voidaan myöntää paikallisten Slow Food-yhdistysten lisäksi tietyin 

rajoituksin myös niiden kanssa yhteistyötä tekeville kolmansille osapuolille. Lupa 

voidaan myöntää myös pöytäkunnittain (Slow Food Turku) tai monien pöytäkuntien 

yhteistyössä organisoidun kansallisen tapahtuman yhteydessä maittain (Slow Food 

Finland). Slow Foodin kanssa yhteistyötä tekevällä yrityksellä on kuitenkin 

mahdollisuus liittää osaksi tuotettaan Slow Food-logon sisältäviä erillisiä paikallisesta 

tuotannosta ja tuotteista kertovia Slow Food-liikkeen tukemia esittely- ja 

mainoslehtisiä. Lisäksi yhdistys voi antaa ”suosituksia” omin merkkitarroin kolmannen 
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osapuolen tiettyihin tuotteisiin tai projekteihin. Varsinaisen Slow Food-merkin sijaan 

sponsoriyrityksillä on myös mahdollisuus hyödyntää Slow Foodiin liittyvien 

tapahtumien logoja (Terra Madre).  

Myös kaupan ketjut ja kauppiaat ovat tärkeä kohderyhmä, koska niiden kautta Slow 

Food-tuotteita voidaan saada kauppojen valikoimiin. Kuluttajat ovat kuitenkin lopulta 

se ryhmä, joiden ostopäätöksen tulisi vaikuttaa siihen, miten paljon vähittäismyynnissä 

olevia Slow Food-tuotteita myydään. Kuluttajien valinnat ovat tärkeä vaikuttamisen 

väline, koska sen avulla voidaan vaikuttaa myös kaupan päätöksentekoon. 

Organisaation kuluttajille suunnatuista vaikuttamisväylistä suuri osa edelleen 

keskittynyt voimakkaasti Italiaan, jossa liike ajaa asiaansa kutsumalla alan ihmisiä 

vuosittain sinne perehtymään gastronomian saloihin (Andersson 2005). Niistä 

esimerkkeinä mainittakoon vuorovuosina yhteistyössä Torinon kaupungin ja 

Piemonten maakunnan kanssa järjestettävät myös suurelle yleisölle tarkoitetut 

ruokamessut, il Salone Internazionale del Gusto ja Brassa Cheese-juustomessut, jotka 

on omistettu maailmanlaajuisesti laatujuustoille ja Genovan keväisin järjestettävät 

kansainväliset kalamessut.  Tapahtumista erityisen maininnan arvoisia ovat jo 1970-

luvulta alkunsa saaneet ruokaan ja musiikkiin painottuvat festivaalit (kuten Cantè 

i’euv), joiden perinne elää yhä. Aina loppukesästä esimerkiksi Piemonten pikkukylissä 

ja kaupungeissa järjestetään juhlia musiikin ja paikallisen ruoan merkeissä.  

Italiassa lanseerattiin vuonna 2009 uusi projekti, jonka tuloksena kokkien ja 

paikallisten tuottajien yhteistyön voimin on onnistuttu luomaan uudenlaiset markkinat, 

joilla kokit huomioivat Slow Food-aatteen mukaiset valmistusmenetelmät ja luovat 

näkyvyyttä ruoan avulla paikallisten tuottajien logoille. Italiasta on alkujaan myös 

uudenlainen paikallistuottajien suoramyyntiverkosto, Mercato della Terra, jonka 

avulla kuluttajien on mahdollista hankkia toreilta ainoastaan paikallisten tuottajien 

laatutuotteita. Tämän projektin myötä toiminnassa korostuu myös kuluttajille ja 

kaupoille vaihtoehtoiset hankintakanavat, jotka painottuvat siis paikallistuotantoon ja 

vuodenaikojen vaihtelun huomioivaan tarjontaan. Myös media on yhä tärkeämpi 

vaikuttamisen väline myös Slow Food-organisaatiolle. Sen kautta voidaan levittää 

tietoa Slow Food-organisaation periaatteista, toiminnasta, tuotteista, uutuuksista ja 

uutisista. 
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5.6 Yhteistyökumppanit 

Slow Food-liikkeen yksi tärkeimpiä tavoitteita on muutoksen aikaansaaminen ihmisten 

käyttäytymisessä. Varsinaisten organisaation omien tapahtumien lisäksi Slow Food-

organisaatiolla on monenlaista yhteistoimintaa niin kansallisella kuin kansainvälisellä 

tasolla. Tällä yhteistoiminnalla taataan osittain organisaation rahoitusta ja resursseja, 

mutta myös mahdollistetaan toiminnan jatkuvuutta ja tuetaan organisaation päämääriä.  

Maailmanlaajuisesti organisaatiolla on yhteistyötä koulujen, yliopistojen, säätiöiden, 

tutkimuslaitosten, luonnonpuistojen, ministeriöiden ja lukuisten voittoa tavoittelevien 

ja tavoittelemattomien organisaatioiden kanssa. Italiassa esimerkiksi Piemonten ja 

Veneton maakunnilla on useita kansainvälisiä yhteistyöprojekteja, joiden tavoitteena 

on taata luonnon monimuotoisuus, elintarvikkeiden turvallisuus, paikallinen tuotanto ja 

kestävä kehitys. 

Nykyisin organisaation toimintaan liittyy yhä useammin myös tuotteen tai palvelun 

hankkimista. Ainakin Italiassa, Sveitsissä ja Yhdysvalloissa aatteelle on jo lähdetty 

hakemaan lisää näkyvyyttä lanseeraamalla Slow Food-tavaramerkkiä hyödyntäviä 

tuotteita ja palveluja. Sveitsissä osuuskauppa Coop
3
 on aloittanut yhteistyön

4
 

paikallisen Slow Food-yhdistyksen kanssa. Yli sadalla Coop-osuuskaupalla on Slow 

Food-tuoteperheen valikoimissa kansainvälisten Slow Food-tuotteiden lisäksi 

sveitsiläisiä alkuperätuotteita
5
, joiden avulla se tarjoaa erityisiä makuelämyksiä 

kuluttajille (Rajala 2008) (Liite 3). Tuotteet ovat Coopin omia A-luokan tuotteita ja osa 

Slow Food-liikettä, mutta on niiden takana paljon syvempikin filosofia: kuluttaja ja 

häntä ympäröivä maailma ovat ainaisessa kiireessä, joten yksinkertaiset, laadukkaat 

asiat ja rauhan löytäminen ovat tulleet tärkeiksi. Kaikki tuotteet on valmistettu 

käsityönä perinteisiä tuotantomenetelmiä kunnioittaen sekä ruokakulttuurin ja makujen 

kirjon säilyttäen. Coop on Sveitsissä edistänyt monien vuosien ajan sellaisten 

tuotteiden markkinointia, jotka täyttävät ekologiset ja sosiaaliset vaatimukset, Slow 

Food-toimintaa voidaan siten pitää yhtenä loogisena jatkumona tälle työlle. Haslerin 

(2009) artikkelissa todetaan, että nykyään Slow Foodin ja Coopin yhteistyö perustuu 

                                                 

3 Osuuskauppaketju, joka toimii mm. Italiassa, Sveitsissä ja Pohjoismaissa lukuunottamatta Suomea ja 

Islantia (www.wikipedia.org 2008) 

 
4 Alunperin jo toistakymmentä vuotta sitten sponsorointimielessä aloitetetussa yhteistyössä yhdistyy  

etiikka ja nautinto (Hasler 2009).   
5 Esimerkiksi englantilainen Cheddar ja erilaiset sveitsiläiset marmeladit ja liköörit. 
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pitkäaikaiseen kumppanuuteen, jossa Slow Food antaa ideoita tuotteistukselle ja Coop 

rahoittaa ja toteuttaa ne fyysisesti. Lisäksi yhdessä järjestetään lasten ja aikuisten 

ravitsemuskasvatusta, ruoanlaittokursseja ja toimitetaan ruoka-ohjeita. Yhteistyö 

Coopin kanssa on ollut ensiarvoisen tärkeää Sveitsin Slow Food-yhdistykselle, joka on 

siten pystynyt toteuttamaan omia projektejaan tehokkaammin. Lisäksi osuuskaupalta 

saamansa rahoituksen turvin se on pystynyt lisäämään pöytäkuntien määrää maassa 

huomattavasti, mikä on mahdollistanut ammattimaisemman toiminnan sekä paremman 

näkyvyyden. 

Vastaavasti Yhdysvalloissa, jossa organisaatiolla on runsaasti jäseniä, on jo 

ravintoloita, jotka tekevät pelkästään Slow Food-ruokaa. Tämä tarkoittaa sitä, että 

ravintola toimii yhteistyössä lähialueensa tuottajien kanssa. Käytännössä se merkitsee, 

että raaka-aineet ovat luomua ja ruoka ja viinit hankitaan paikallisilta tuottajilta. 

Ruokalistat vaihtelevat sen mukaan, mitä lähiseudun viljelijöillä on vuodenaikaan 

nähden tarjolla. Perinteisten reseptien mukaan tehdyn ruoan valmistaminen voi kestää 

normaalia pidempään, joten ruokailuun on varattava runsaasti aikaa (Mononen 2008, 

42-43). Amerikkalaisten kiinnostus Slow Food-ravintoloihin ei ole yllättävää, sillä 

siellä eletään vihreiden arvojen ja kestävän kehityksen myötä myös lähiruoan nousua 

(Toivo 2008). Itse asiassa aate onkin poikinut monenlaista sivutoimintaa kuten 

ulkoistettua puutarhanhoitoa ja osaomistuslehmiä ja -sikoja.
6
 Buumin myötä on palattu 

myös siinä mielessä juurille, että pienten lähi- ja peruselintarvikekauppojen määrä on 

kasvanut huomattavasti (Koponen & Väistö 2008).  

Myös Italiassa Slow Food-organisaatiolla on yhteistyötä useiden 

elintarvikevalmistajien kanssa. Näiden tuloksena on syntynyt paikallisia 

kumppanuusbrandeja ja Slow Food-brandin avulla tuettuja paikallisia tuotteita. Vuonna 

2008 Slow Food avasi Coop-osuuskaupan kanssa ensimmäisen 2500 neliön 

supermarket-ravintolakonsepti Eatalyn (Liite 4), joka noudattaa pellolta pöytään-

konseptia tarjoamalla kuluttajalle puhtaan, paikallisen ruoan ja Slow Food-brandin 

omaavien tuotteiden lisäksi ruokatietoutta, maistiaisia ja hitaita elämyksiä. Samana 

vuonna liikkeitä avattiin myös Bolognaan, Milanoon ja Tokioon. Vuonna 2009 

vuorossa oli New York ja jatkoa on tiettävästi luvassa (Consumatori 2009). Lisäksi 

                                                 

6 Edellisellä tarkoitetaan toimintaa, jossa palveluyritys huolehtii asiakkaan puutarhasta istutuksesta 

sadonkorjuuseen ja toimittaa kasvikset puhdistettuina kotiovelle (Toivo 2008). 
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Slow Food julkaisee säännöllisesti artikkeleitaan liittyen paikalliseen tuotantoon ja 

ravitsemukseen Coopin Consumatori-jäsenlehdessä.  

Suomessa kiireettömän Slow Food-menun on voinut löytää parin viimeisen vuoden 

ajan ainakin Helsingissä ravintola Teatterista ja espanjalaistyylisestä Bodegasta. 

Vuonna 2009 avattu maatilatori Eat & Joy Helsingin Lasipalatsissa toimii Slow Food-

periaatteella ja palvelee asiakkaitaan tuomalla tarjolle noin sadalta eri pientuottajalta 

sesonkien lähi- ja luomuruokaa sekä huippuraaka-aineita. Ruoan lisäksi torilta voi 

hankkia olut- ja ruokatietoa (Lasipalatsin mediakeskus 2009). Virallista Slow Food-

tuotantoa sen sijaan on Ahvenanmaalla (kuluttajien ravitsemuskasvatus), Pirkanmaalla 

(karja), Lumijoella (etanat) ja Paraisilla (leipomotuotteet). 
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6 Empiirisen tutkimuksen vaiheet 

Tässä luvussa käydään läpi empiirisen tutkimuksen tekemiseen liittyviä seikkoja. 

Ensiksi pohditaan sitä, mihin tällä tutkimuksella yleisesti ottaen pyritään, ja mitä sillä 

on mahdollista selvittää. Tavoitteena on kuvata mahdollisimman tarkasti myös 

käytännön seikat eli se, miten haastateltavat on valittu, millä tavalla aineisto on kerätty 

ja miten sitä on käsitelty. Luvun lopuksi esitellään käytetty analyysimenetelmä. 

6.1 Tutkimuksen lähestymistapa ja viitekehys 

Tutkimuksen toteutustavaksi valittiin kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimusote, koska 

tutkimuksen lähtökohtana oli asetelma, jossa voittoa tavoittelemattomaan sektoriin 

sovelletaan markkinointilähtöistä ajattelua. Kuten Koskinen ym. (2005, 24) toteavat, 

laadullinen tutkimus tarjoaa keinon irtautua valtavirtatutkimusten teoreettisista ja 

käsitteellisistä itsestäänselvyyksistä. Lisäksi mielikuvat, joiden merkitys korostuu Slow 

Food-brandissa, ovat aina subjektiivisia ja moninaisia. Siten niitä pystytään parhaiten 

kuvaamaan kvalitatiivisin menetelmin, joiden aineiston ominaispiirteisiin kuuluu 

ilmaisullinen rikkaus ja monitasoisuus. 

Laadullinen tutkimus on kokonaisvaltaista tiedonhankintaa, jossa aineisto kootaan 

todellisissa, luonnollisissa tilanteissa, joten tämän tutkimusotteen avulla tutkittavaa 

aihetta voidaan tarkastella syvällisemmin kuin määrällisellä tutkimusotteella.  

Tapahtumien välille on mahdollista löytää monenlaisia suhteita, sillä ne muovaavat 

samanaikaisesti toinen toistaan. Myös tutkija ja tutkittava aihe vaikuttavat väistämättä 

toisiinsa. Objektiivisuuden saavuttaminen perinteisessä mielessä ei siis ole laadullisella 

tutkimuksella mahdollista, mutta toisaalta se ei ole pyrkimyksenäkään. Laadullinen 

tutkimus pyrkii pikemminkin löytämään tai paljastamaan tosiasioita kuin todistamaan 

jo valmiiksi olemassa olevia väittämiä (Hirsjärvi ym. 1997, 152). 

Tässä tutkimuksessa tutkimusstrategiana on käytetty Slow Food-organisaatiota ja sen 

sidosryhmien brandimielikuvia koskevaa tapaustutkimusta (engl. case study), joka on 

suoritettu kenttätyövaiheessa teemahaastatteluina eli puolistrukturoituina 

haastatteluina.   

Hyvösen ja Vanhalan (1994, 76) mukaan tapaustutkimus on empiiristä tutkimusta, joka 

monipuolisia ja monilla tavoin hankittuja tietoja hyödyntäen tutkii yhtä tai muutamaa 
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yritystä tai yksilöä, joka on mahdollisimman luonnollisessa tilassa. 

Tutkimusaineistoina tapaustutkimuksissa käytetään yleensä haastattelu- ja 

dokumenttiaineistoa. Case-asetelma sopii erityisesti organisaatiotutkimukseen, sillä 

tällöin päästään paremmin käsiksi pintatason ilmiöitä synnyttäviin tekijöihin ja 

mekanismeihin, ymmärretään ilmiöitä paremmin niiden historiallisessa kontekstissa ja 

niiden institutionaalisia rajoituksia.  

Erityisesti yhden tapauksen tutkimuksissa perusteluina ei useinkaan käytetä 

tutkimuksellisia vaan käytännöstä nousevia kriteereitä. Tämän tutkimuksen 

perusteluna voisi pitää tarvetta tuottaa tietoa Slow Food-brandin rakentamiseen 

liittyvistä mielikuvista, uskomuksista ja odotuksista, jotka voisivat osaltaan olla 

mahdollistamassa organisaation tunnettuuden kasvua. Ottamalla kohteeksi tapauksen, 

jonka luonne johdattelee käyttämään muita kuin perinteiseen liikataloustieteelliseen 

käsitteistöön kuuluvia termejä, on myös mahdollisuus todistaa, miten tuttujen 

käsitteiden merkitystä voidaan laajentaa ja samalla tutkia niitä toisentyyppisessä 

kontekstissa. Samalla tutkimus muistuttaa, että vakiintunut kuva organisaatiosta ja sen 

brandimarkkinoinnista sopii kuvaamaan vain tietyntyyppisen yritystoimintaa 

harjoittavan ryhmän tapaa suuntautua taloudelliseen toimintaan (Koskinen ym. 2005, 

174). 

Hyvösen ja Vanhalan (1994, 76-83) mukaan ongelmallisia kysymyksiä liittyen case-

tutkimukseen on useita. Ensimmäinen liittyy tieteen toistettavuuskriteeriin. Case-

tutkimusta on vaikea toistaa samassa muodossa, sillä tutkittavat tilanteet voivat olla 

ainutkertaisia tai vaihtelevia. Toinen ongelma liittyy tapausten yleistettävyyteen. 

Yleisesti ottaen tapaus ei ole klassisen tilastotieteen näkökulmasta yleistettävissä, 

mutta se voidaan ymmärtää pienenä askeleena kohti yleistämistä. Yleistämisen tulee 

kuitenkin tapahtua aineiston sijaan siitä johdetuista tulkinnoista. Tähän on syynä 

tutkimuksen sidoksisuus tutkijan persoonaan, mieltymyksiin ja osaamiseen. 

Yleistämistä oleellisempaa on kuitenkin tapauksen ymmärtäminen, tulkintojen 

kestävyys ja syvyys. Myös tutkimuksen tarkkojen mittausten mahdottomuus eli 

eksaktisuuden puute ja luotettavuusongelmat muodostavat osansa case-tutkimuksen 

kritiikistä. Luotettavuuspula on seurausta lähinnä tutkimuksen huonosta 

toistettavuudesta sekä tutkijan vaikutuksesta asioiden kulkuun ja tutkimustuloksiin. 
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Case-tutkimuksella voi olla eritasoisia tavoitteita. Näitä ovat mm. (Yin 1994, 15 ): 

1. kartoittava (deskriptiivinen) case, jossa pyritään saamaan yleiskuva ilmiöstä 

2. eskploratiivinen case, joka tehdään usein surveyn eli kyselytutkimuksen 

esitutkimuksena  

3. selittävä case, jolloin tutkimuksella pyritään selittämään ilmiötä 

Tavoitteiden mukaan käsillä oleva tutkimus voidaan luokitella deskriptiivis-

analyyttiseksi. Lisäksi tutkimuksessa on myös normatiivisia elementtejä pyrittäessä 

antamaan selkeitä kehittämisohjeita organisaation brandin identiteetin eli sen 

tavoiteimagon rakentamiseen.  

Mielikuvat antavat merkityksiä erilaisille käytännöille tekemällä ne toistenkin 

tulkittaviksi. Mielikuvatutkimuksen yhtenä tavoitteena on siten mielikuvien 

saattaminen päivänvaloon ja sanalliseen muotoon. Tutkimuskysymykset ja -tulokset 

koskevat kuitenkin nimenomaan tätä organisaatiota, eikä niitä voida suoraan soveltaa 

muihin organisaatioihin. Tulosten tulkinnan kautta voidaan kuitenkin löytää vihjeitä 

myös siitä, miten sidosryhmät yleisemminkin suhtautuvat voittoa tavoittelemattomiin, 

yleishyödyllisiin organisaatioihin, ja mihin se perustuu.  

Koska kyseessä on aihealue, jota ei aiemmin ole juurikaan tutkittu, on tutkimuksen 

perusote abduktiivinen eli teoriasidonnainen. Tämän tutkimuksen kontekstissa se 

tarkoittaa sitä, että teemahaastattelun rungon laatimisessa on käytetty tiettyjä, joskin 

löyhiä teoreettisia kytkentöjä. Aineiston analyysivaiheessa on edetty aluksi pääosin 

aineistolähtöisesti (induktiivisesti) eli tutkimuksen lähtökohtana ovat olleet aineistosta 

esiin nousevat ilmaukset ja näistä muodostettavat alaluokat ja yläluokat, mutta 

pääluokkarakenne on muodostettu abduktiivisesti eli tutkimukseen liittyvän teorian 

pohjalta. Haastattelurungon teemat ja aihepiirit muodostavat siten valmiita pääluokkia 

aineiston ilmauksille. Analysointimenetelmä noudattaa näin ollen tarkasti tutkimuksen 

rajauksia ja tulkitsee ilmauksia vain tutkimuksen lähtökohdista ja teoriasta. Siten voitaneen 

sanoa, että tutkimuksessa ei ole niinkään testattu mitään olemassa olevaa yhtenäistä 

teoriaa, vaan laadullisilla menetelmillä on pyritty kokoamaan informaatiota ja sen 

pohjalta ymmärtämään asioiden välisiä suhteita ja konteksteja teorian ja empirian 

vuoropuhelua hyväksi käyttäen.  
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Brandin 

rakennusaineet 

eli sidosryhmien 

edustajien 

käsitykset ja 

odotukset 

Imago eli 

mielikuvat 

-positiiviset 

-negatiiviset 

Jotta kvalitatiiviseen aineistoon perustuva tutkimus onnistuisi, ei voi liiaksi korostaa 

viitekehyksen merkitystä (Hyvönen & Vanhala 1994, 21). Siten edellä esitetyn 

perusteella voidaan tälle tutkimukselle muodostaa viitekehys, joka brandin 

rakentamisprosessiin pohjaten keskittyy kartoittamaan sidosryhmien nykyisiä 

mielikuvia sekä niitä käsityksiä tekijöistä, joilla voitaisiin edistää Slow Food-brandin 

vetovoimaisuutta ja tunnettuutta. Tutkimuksen viitekehys on kuvattu alla olevassa 

kuviossa (kuvio 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 10. Tutkimuksen viitekehys. 

6.2 Teemahaastattelu aineistonkeruumenetelmänä 

Tämän tutkimuksen aineistonkeruumenetelmäksi valittiin teemahaastattelut, koska 

useat tekijät puolsivat sitä. Kotler & Andreasen (1996, 271) mainitsevat tärkeiksi 

markkinointitiedon lähteiksi (esim. ongelmien määritykseen tai taustatiedoksi voittoa 

tavoittelemattomien organisaatioiden myöhemmille kvantitatiivisille tutkimuksille) 

kvalitatiivisen tutkimuksen haastattelut ja fokusryhmät. Haastattelun valintaa 

aineistonkeruumenetelmänä puoltaa mm. se, että haastattelussa ollaan suorassa 

kielellisessä vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa, ja tämä tilanne luo mahdollisuuden 
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suunnata tiedonhankintaa itse tilanteessa. Niin ikään on mahdollista saada esiin 

vastausten taustalla olevia motiiveja. Lisäksi haastatteluaiheiden järjestystä on 

mahdollista säädellä (Hirsjärvi ym. 1997, 193). 

Valitsemalla haastattelu aineistonkeruumenetelmäksi halutaan usein korostaa sitä, että 

ihminen on tutkimustilanteessa subjekti ja hänellä on oltava mahdollisuus tuoda esille 

asioita mahdollisimman vapaasti - hän on ikään kuin merkityksiä luova ja aktiivinen 

osapuoli. Lomakekyselyjen valmiit vastausvaihtoehdot harvoin tavoittavat vastaajan 

ajatusmaailmaa tai mielikuvia. Haastattelu saatetaan valita myös silloin, kun tutkitaan 

vähän kartoitettua, tuntematonta aluetta, eikä tutkija tiedä etukäteen vastausten suuntia, 

tai kun tiedetään, että luvassa on monitahoisia ja moniin suuntiin viittaavia vastauksia. 

Haastattelussa voidaan selventää ja/tai syventää saatuja vastauksia, esimerkiksi pyytää 

perusteluja. Joidenkin näkemysten mukaan haastattelu sopii parhaiten arkojen tai 

vaikeiden aiheiden tutkimiseen (Hirsjärvi ym. 1997, 194.). 

Tässä tutkimuksessa päädyttiin teemahaastatteluiden käyttöön juuri edellä mainituista 

syistä. Lisäksi valintaa puolsivat useat käytännön seikat: monet tämän tutkimuksen 

keskeiset näkökulmat, kuten sidosryhmän eri roolien ja taustojen huomioiminen, 

olisivat voineet hankaloittaa selkeän ja yhtenäisen kysymyslomakkeen rakentamista tai 

jäädä puutteellisiksi tai kokonaan pois. Ottaen huomioon tutkimuksen 

käytännönjärjestelyt ulkomailla sekä vieraan kielen asettamat vaatimukset, voidaan 

ajatella, että myös mahdolliset kielelliset ongelmat on helpompi selvittää 

henkilökohtaisessa haastattelutilanteessa. Yleisesti ottaen mielikuvien tutkimusta 

voidaan tarkastella syvällisemmin kvalitatiivisella kuin määrällisellä tutkimusotteella. 

Haastattelulla on kuitenkin myös monia ongelmallisia puolia. Haastattelutilanne vaatii 

haastattelijalta taitoa ja kokemusta tai koulutusta. Haastattelun eri vaiheet vievät paljon 

aikaa ja aiheuttavat kustannuksia. Haastattelussa on monia virhelähteitä; haastateltava 

saattaa esimerkiksi pyrkiä antamaan sosiaalisesti hyväksyttäviä vastauksia. 

Haastattelumateriaalin analysointi, tulkinta ja raportointi on usein ongelmallista, sillä 

siihen ei ole valmiita malleja (Hirsjärvi ym. 1997, 195.) Mielikuvia ei myöskään ole 

välttämättä helppo pukea sanoiksi: haastatteluhan on ennen kaikkea kielellistä ilmaisua 

vaativa menetelmä. Mielikuvat voivat olla niin syvällä ja ei-verbaalisella tasolla, että 

niistä viestiminen on vaikeaa. Haastatteluiden onnistumista käsitellään luvussa 8.2. 
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6.3 Tutkimusjoukko 

Laadullisen tutkimuksen teorian muodostuksessa on tärkeä muistaa, että tutkija tekee 

huomioita aktiivisista ja elollisista toimijoista. Vaikka tutkittavat henkilöt eivät 

koskaan vastaa täysin koko kohderyhmää, voidaan heidän kauttaan ymmärtää osia 

heidän muodostamastaan kokonaisuudesta. Laadullinen tutkimus pitää ihmisiä 

luotettavina tiedonantajina ja yleensä kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti. 

Tämän otantamenetelmän käyttäminen edellyttää perusjoukon hyvää tuntemista, jotta 

päästäisiin mahdollisimman laadukkaaseen ja objektiiviseen tulokseen. Haastateltavien 

määrän valinta puolestaan on riippuvainen tutkimuksen tarkoituksesta. Tutkijan on 

valittava niin monta haastateltavaa, että hän saa haluamansa tiedon (Hirsjärvi ym. 

1997, 171).  

Tässä tutkimuksessa haastateltavien valinnassa käytettiin harkinnanvaraisen näytteen 

menetelmää, jossa aineiston tieteellisyyden kriteerinä on käytetty laatua, ei määrää. 

Tavoitteena oli varmistaa tutkimuksen kohdejoukon mahdollisimman suuri 

informatiivisuus ja mahdollinen näkökulmien rikkaus ja monipuolisuus (Koskinen ym. 

2005, 273). Haastateltaviksi valittiin kaksitoista italialaista henkilöä, joilla tiedettiin 

olevan kontakteja Slow Food-organisaatioon eli he edustivat jotain ko. organisaation 

sidosryhmää ja olivat siten tietojensa ja kokemustensa kautta kykeneviä vastaamaan 

haastattelussa esitettyihin kysymyksiin. Jos haastatteluihin olisi valittu satunnaisesti 

kuka tahansa henkilö asiantuntijan sijaan, haastattelut olisivat voineet jäädä monilta 

osin lyhyiksi ja vajaiksi. Taulukossa 3 on esitelty haastateltavien taustatiedot. Nimiä ei 

ole mainittu anonymiteetin säilyttämiseksi. 

Taulukko 3. Haastateltavien taustatiedot. 

 

Sukupuoli Sidosryhmä Ammatti 
1.Nainen Ex-yhteistyökumppani, 

asiakas 

Toimistosihteeri 

2.Nainen Tuottaja Toimistotyöntekijä 

2.Nainen Asiakas Opiskelija 

4.Nainen Asiakas Terveydenhuollon toimihenkilö 

5.Mies Potentiaalinen jäsen Osastopäällikkö 

6.Mies Lahjoittaja Toimitusjohtaja 

7.Mies Asiakas Koordinaattori 

8.Mies Asiakas Toimihenkilö 

9.Nainen Jäsen Ala-asteen opettaja 

10.Mies Jäsen Aluepäällikkö 

11.Nainen Potentiaalinen asiakas Opiskelija 

12.Mies Ex-osa-aikatyöntekijä, asiakas Kokki 
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6.4 Tutkimuskysymykset 

Tyypillistä kvalitatiivisessa tutkimuksessa on myös, että jo haastattelukysymyksiä 

mietittäessä tulee tarkkaan miettiä kysymyksen teoreettinen merkitys 

tutkimusongelmaa käsiteltäessä eli miten saada selville kaikki haluttu tieto 

haastattelukysymysten avulla (Eskola & Suoranta 1998, 60). Keskeinen haastattelua 

ohjaava instrumentti on haastattelurunko, jolla kaksi keskeistä funktiota: yhtäältä se 

antaa haastattelulle hahmon ja varmistaa, että kaikki tarvittavat kysymykset esitetään. 

Toisaalta sen avulla varmistetaan, että haastattelu sujuu mahdollisimman luontevasti 

(Koskinen ym. 2005, 108). Tämän tutkimuksen kysymyksiin liittyviä alateemoja 

mietittiin tarkkaan etukäteen. Brandin identiteetin kahden elementin, mielleyhtymien 

ja arvoväittämän kautta peilattujen aihealueiden avulla suunniteltiin haastattelurunko. 

Työn varsinaiset tutkimuskysymykset olivat seuraavat: 

 Mitä mielikuvia Slow Food-organisaation brandiin liitetään? 

 Mitä identiteetin elementtejä brandin tavoiteimagon rakentamisessa pidetään 

tärkeinä? 

Yleensä teemahaastattelussa haastattelun aihepiirit on ennalta määrätty ja haastattelijan 

tulee varmistaa, että ne kaikki käydään läpi. Haastattelurungon laatimisen periaatteiden 

mukaan ei teemahaastattelututkimuksessa laadita yleensä yksityiskohtaista 

kysymysluetteloa vaan teema-alueluettelo, joka edustaa pääkäsitteiden spesifioituja 

alakäsitteitä. Tässä tutkimuksessa tutkimuskysymyksien pohjalta laadittiin 

haastattelurunkoon kaksi eri teema-aluetta, joiden alle listattiin ranskalaisin viivoin 

niitä tarkentavia alateemoja. Näiden alateemojen avulla teoreettisia teemakäsitteitä 

pyrittiin operationalisoimaan
7
 mahdollisimman hyvin empiirisen tutkimuksen ja 

mittauksen kohteeksi. Lisäksi tukisanojen avulla haluttiin varmistaa, että molemmat 

teema-alueet tulivat varmasti käsiteltyä ja haastateltavien erilaiset asemat suhteessa 

tutkimusaiheeseen riittävästi huomioiduiksi. Useita tukisanoja käyttämällä pyrittiin 

myös siihen, että haastateltavat tarkastelevat organisaatiota ja sen brandia eri 

näkökulmista ja aineisto muodostuu näin rikkaammaksi. Tutkimuksen pääteema-

alueiksi määrittyivät lopulta tämänhetkiset mielikuvat brandista, jonka alle listattiin 

                                                 

7 Operationalisointi on toimintaa, jolla pyritään yhdistämään teoreettinen käsite kohteessa havaittaviin 

ominaisuuksiin. Tavoitteena on pystyä mittaamaan ja havainnoimaan teorian käsittelemiä asioita.  
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kymmenen eri alateemaa ja käsitykset ja odotukset brandista, jota tarkennettiin neljän, 

hyvin väljän alateeman avulla.  

Hirsjärven ja Hurmeen (2000, 173) mukaan teemahaastatteluissa käytettävien, ennalta 

määritettyjen teema-alueiden tulisi olla niin väljiä, että tutkittavaan ilmiöön sisältyvä 

rikkaus ja moninaisuus paljastuvat. Kun aineistoa analysoidaan teemoittelulla, esiin 

nousevat teemat perustuvat tutkijan tulkintoihin haastateltavien sanomisista. 

Haastateltavat kuvailevat samaan teemaan liittyviä kokemuksiaan omin sanoin ja 

todennäköisesti toisistaan poikkeavin sanavalinnoin. Tutkijan on kuitenkin osattava 

tulkita heidän puheensa johonkin luokkaan. Jälkimmäisen teeman osalta väljään 

analyysirunkoon päädyttiinkin puhtaasti tutkimuskysymyksen lähtökohdista: haluttiin 

selvittää haastateltavien todellisia ajatuksia brandi-identiteetin tärkeimmistä 

elementeistä, brandin sidosryhmistä ja hyödyistä, eikä niinkään saada tutkijan 

tarkennetuista alateemoista johdateltuja vastauksia.  

Joustavuutta haastatteluun saatiin sillä, että haastattelurunkoa ei seurattu tarkasti, vaan 

teemojen alle laadittujen tukisanojen muotoa ja järjestystä vaihdeltiin haastatteluissa 

sen mukaan, miten keskustelu eteni. Sitä käytettiin apuna tarvittaessa ja se antoi 

tutkijalle mahdollisuuden muokata aihepiirin osa-alueiden järjestystä ja sisältöä 

teemahaastattelulle ominaiseen tyyliin (Eskola & Suoranta 1998, 87).  

Tutkimuksen aineistonkeruussa oli kaksi vaihetta: pilottihaastattelu ja varsinainen 

tutkimus. Seuraavaksi esitellään tarkemmin nämä vaiheet. 

6.4.1 Pilottihaastattelut 

Varsinaisten tutkimushaastattelujen haastattelurunko testattiin kahdelle henkilölle 

tehdyillä pilottihaastatteluilla kesäkuussa 2010. Haastateltavista toinen oli 

italiankielentaitoinen suomalainen ja toinen italialainen. Suomenkielinen henkilö on 

koulutukseltaan italian kielen maisteri. Suomalaiselle haastateltavalle haastattelurunko 

esitettiin sekä suomeksi että italiaksi.   

Pilottihaastattelut kestivät n. 30 minuuttia ja niitä ei nauhoitettu. Pilottihaastattelut 

auttoivat arvioimaan suomen- ja italiankielisen haastattelurungon sekä italiankielisten 

käännösvastineiden toimivuutta, ymmärrettävyyttä ja selkeyttä omassa lingvistisessä 

kontekstissaan. Lisäksi pilottihaastattelut olivat oiva keino tutkijalle harjoitella 
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haastattelijan roolia italiaksi ja todentaa haastattelutilanteeseen mahdollisesti 

vaikuttavia tekijöitä. 

Pilottihaastattelujen perusteella joitakin alateemoja muotoiltiin uudelleen entistä 

selkeämmiksi ja joitain käännösvastineita selvennettiin. Lisäksi pilottihaastattelujen 

perusteella tuli erityisen tähdelliseksi huomioida sopivan haastattelupaikan merkitys. 

Erityisesti tallennettavassa teemahaastattelussa on tärkeää varmistaa hyvän kontaktin 

saaminen haastattelijaan. Se edellyttää yleensä rauhallista ja haastateltavalle turvallista 

haastattelupaikkaa.  

Koska kummallakaan haastateltavista ei ollut etukäteen juurikaan tietoa Slow Food-

organisaatiosta, ei tässä mielessä pilottihaastatteluilla voitu testata eri teemojen 

käsittelyyn kuluvaa aikaa eli varsinaisten haastattelujen kestoa tai haastatteluista 

mahdollisesti poikivia uusia teemoja tai kohdejoukon sanavalintoja. Toisaalta tämän 

osa-alueen, ja esimerkiksi haastattelujen keskimääräisen pituuden selville saamisen, 

voidaan katsoa kuuluvan enemmänkin esihaastattelujen piiriin (Yin 1994, 74-76). Niitä 

ei tässä tutkimuksessa resurssien puutteen vuoksi voitu tehdä. 

6.4.2 Varsinainen tutkimus: sidosryhmien haastattelut 

Teemahaastattelut suoritettiin kesä-elokuun 2010 aikana Italian Piemonten 

maakunnassa. Kaikkia henkilöitä lähestyttiin sähköpostitse. Haastatteluihin pyydettiin 

yhteensä kolmeatoista henkilöä, joista lähes kaikki suostuivat tutkimushaastatteluun ja 

suhtautuivat yhteydenottoihin positiivisesti. Yksi kieltäytyi haastattelusta kiireeseen 

vedoten, joten haastateltavien määrä jäi kokonaisuudessaan kahteentoista (ks. taulukko 

3). 

Koska haastattelussa tärkeintä oli selvittää haastateltavien kokemusperäisiä mielikuvia 

Slow Food-brandista ja saada mahdollisimman paljon tietoa tutkimusaiheesta, oli 

eettisesti perusteltua tarjota haastattelurunkoa saatekirjeineen (Liitteet 5-8) 

tiedonantajille etukäteen tutustuttavaksi (Tuomi & Sarajärvi 2002, 75). Jokainen 

haastateltava toivoikin saavansa tutustua aiheeseen ennen haastattelutilannetta. 

Haastateltavat saivat itse valita heille parhaiten sopivan haastattelupaikan. 

Teemahaastattelut toteutettiin yleensä haastateltavien työtiloissa. Kolmea henkilöä 

haastateltiin heidän kotioloissaan.  
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Haastattelut aloitettiin viittaamalla digitaalisen tallentimen läsnäoloon ja pyytämällä 

suostumusta sen käyttöön. Kuten Hirsjärvi & Hurme (2000, 93) neuvovat, on taktisesti 

viisas ja hyväksi koettu tapa toimia haastattelun alkutilanteessa ikään kuin tallentimen 

käyttö olisi selviö ja kuuluisi aina haastattelutilanteeseen. Kukaan haastateltavista ei 

kieltänyt tallentimen käyttöä. Samassa yhteydessä kerrattiin myös lyhyesti 

tutkimusaihe ja kyseltiin haastateltavien taustatiedot.  

Haastattelut tallennettiin kokonaisuudessaan digitaaliseen sanelimeen ja niiden kesto 

vaihteli 40 - 70 minuuttiin, mutta on huomattava, että molempiin ääripäihin sijoittuivat 

vain yhdet haastattelut. Keskimääräinen haastattelun kesto oli 45 minuuttia. 

Nauhoittamisen etuihin kuuluu se, että tutkija voi ennen kaikkea keskittyä 

kuuntelemiseen ja haastattelusta mahdollisesti poikivien jatkokysymysten laatimiseen. 

Lisäksi jälkeenpäin oli mahdollista tarkistaa, mistä keskusteltiin, millä äänenpainoilla 

ja sanavalinnoilla. Toisaalta haittoina voivat olla laitteiden tekniset viat ja nauhoitusten 

purkuun liittyvä työläys. Tämän tutkimuksen aikana ei ilmennyt teknisiä vikoja, joten 

kaikki haastattelut voitiin viedä yhdellä kertaa loppuun. Haastattelut tehtiin italiaksi ja 

ne suoritti tutkija itse.  

Tämänhetkisten brandimielikuvien osalta haastattelujen tavoitteena oli – ja sitä myös 

tähdennettiin vastaajille jo ensimmäisellä kerralla heitä lähestyttäessä - selvittää 

vastaajien kokemusperäisiä mielikuvia Slow Food-brandin suhteen eikä suinkaan 

heidän tietomääräänsä tutkittavasta alueesta (Tuomi & Sarajärvi 2002, 75). Koska 

haastateltavien valinnalla on pyritty takaamaan mahdollisimman laaja eri sidosryhmien 

edustus, nähtiin tutkimuksessa tärkeäksi korostaa sitä, että heidän näkemyksiään 

haluttiin kuulla juuri heidän omien ”sidosryhmärooliensa” näkökulmasta.  

6.5 Aineiston käsittely ja analyysimenetelmät 

Haastattelujen aikana tallennettu aineisto pyrittiin kirjoittamaan puhtaaksi eli 

litteroimaan heti haastattelujen jälkeen saman päivän aikana tietokoneelle. Kaksi 

haastattelua litteroitiin haastattelujen jälkeisinä päivinä. Litterointi suoritettiin 

tarpeelliseksi katsotulla tarkkuudella, toisin sanoen sitä ei tehty sanatarkasti, vaan 

aineistolle annettiin formaali, kirjallinen muoto. Tähän päädyttiin yhtäältä 

aikaresurssien vuoksi: italiankielisen aineiston sanatarkka litterointi olisi ollut aikaa 

vievää ja työlästä. Toisaalta voidaan ajatella, että pelkästään kielelliset tekijät asettivat 



78 

 

omat vaikeutensa litteroinnille. Esimerkiksi puhekielen intonaatioiden, tilkesanojen tai 

kielten eri nyanssien kirjaaminen voisi luoda ainoastaan sekaannusta tulkinnoille 

johtuen suomen ja italian kielen rakenne-eroista. Myöskään esimerkiksi toistoja, 

taukoja tai niitä osia aineistosta, jotka eivät tutkijan mielestä sisältäneet tutkimuksen 

kannalta oleellista tietoa, jätettiin pois tai litteroitiin tiiviimpään muotoon. Näitäkin 

syitä tähdellisemmäksi formaalin muodon käyttö katsottiin kuitenkin siksi, että 

tutkimuksessa, jossa ei tutkita kieltä, vaan haetaan tietoa ja aineiston parhain 

jatkokäsittelijä on haastattelun tehnyt tutkija itse, tunnetaan aineisto niin hyvin, että on 

mahdollista luoda luotettavia ja samanmerkityksisiä tuloksia myös ei-sanatarkalla 

tulkinnalla. Tutkimustarkoituksen eli haastateltavien yleiskuvan, uskomusten ja 

mielikuvien kartoittamisen huomioon ottaen ilmaisutavan ei katsottu myöskään 

näyttelevän niin tärkeätä roolia, että tarkka litterointi olisi ollut tarpeellinen.     

Kaiken kaikkiaan litteroitua tekstiä kertyi italiaksi 53 sivua, joita ei käytännön syistä 

käännetty suomeksi, vaan aineiston analysointi suoritettiin italiaksi. Tulos-osiossa 

käsitteet ja esimerkkilauseet on luonnollisesti suomennettu. Lähtökielen ilmaukset 

pyrittiin kääntämään kohdekielelle samalla semanttisella tarkkuudella kuin litterointi 

suoritettiin. 

Aineiston litterointia seurasi varsinainen analyysivaihe. Koska haastateltujen määrä oli 

kohtalaisen pieni, mutta aineisto sitäkin runsaampi, katsottiin eksplisiittinen muuttujien 

muodostus ja koodaus tarpeettomaksi ja vapaamuotoisempi päätelmien teko 

tähdellisemmäksi. Jotta vältyttiin raa’an empirismin sudenkuopalta, jossa nauhoitetut 

haastattelut puretaan ja esitetään sellaisinaan, haluttiin tutkimukselle löytää 

kuvaustapa, joka mahdollistaisi jonkintasoisen tutkimustulosten suhteuttamisen, mutta 

joka säilyttäisi mahdollisimman paljon puheen merkityksiä ja yksilöllisiä 

ajatuskulkuja. Koska etukäteen mietittyihin teemoihin kohdistunutta haastattelua on 

suhteellisen loogista ryhtyä analysoimaan niiden mukaan, aineiston 

analyysimenetelmäksi valittiin sisällönanalyysi teemoittain. Koska laadullisessa 

tutkimuksessa yksinkertainen tematisointi on valitettavan usein kuitenkin pelkistynyt 

sitaattien runsaaseen esittelyyn ilman sen kummempaa analyysia tai tulkintaa, 

sisällönanalyysissä astutaan tavallaan askel teemoittelua pidemmälle, sillä siinä 

kuvataan aineistoa lukuisten teemojen sijaan laajemmin.  

http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L7_3_4.html
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Sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää kaikissa laadullisen 

tutkimuksen perinteissä (Tuomi & Sarajärvi 2002, 91). Se on tieteellinen metodi, jonka 

avulla voidaan pyrkiä päätelmiin verbaalisesta, symbolisesta tai kommunikatiivisesta 

datasta. Sisällönanalyysi voi olla kvantitatiivista tai kvalitatiivista: sisällön erittelyssä 

käytetään kvantitatiivisia menetelmiä kuvaamaan tekstin sisältöä, varsinaisen 

sisällönanalyysin pyrkimyksenä on puolestaan kuvata dokumenttien sisältöä 

sanallisesti. Kummassakin tapauksessa sitä ohjaavat tutkimuksen suunnitteluvaiheessa 

keskeisiksi havaitut käsitteet ja mahdolliset hypoteesit. Lisäksi kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa analyysia voivat ohjata teemahaastattelun teemat. Sisällönanalyysissa 

teemahaastattelun sisällöstä voidaan tarkastella esimerkiksi jonkin yksittäisen sanan 

esiintymistä tai seurata jotakin teemaa. Analyysia on mahdollista tehdä aineisto- tai 

teorialähtöisesti sekä teoriasidonnaisesti.  

Analyysiprosessissa on erotettavissa kolme eri vaihetta: pelkistäminen, ryhmittely ja 

abstrahointi (Tuomi & Sarajärvi 2002, 112-114). Pelkistämisellä tarkoitetaan sitä, että 

aineistosta koodataan ilmaisuja, jotka liittyvät tutkimustehtävään. Ryhmittelyssä 

puolestaan etsitään pelkistettyjen ilmausten erilaisuuksia ja yhtäläisyyksiä ja 

abstrahoinnin avulla aineisto pyritään käsitteellistämään. Tuloksissa esitellään 

empiirisestä aineistosta muodostettu malli, käsitejärjestelmä, käsitteet tai aineistoa 

kuvaavat teemakategoriat, joista käytetään nimitystä sisältöluokka ja sen alaluokka. 

Johtopäätöksissä pyritään ymmärtämään tutkittavia heidän omasta näkökulmastaan.  

Tähän tutkimukseen valittiin sopivimmaksi analysointitavaksi kvalitatiivinen 

sisällönanalyysi, koska heterogeenisestä informaatiosta pyrittiin luomaan selkeä, tiivis 

ja johdonmukainen kokonaisuus, joka hahmottuisi vähitellen tutkimuksen lopullisiksi 

johtopäätöksiksi. Lisäksi tarkoituksena oli päästä käsiksi haastateltavien tekemiin 

tulkintoihin ja tulkita niitä edelleen tämän tutkimuksen näkökulmasta. Pääosassa 

aineiston analyysia ei siis ollut tarkoituksena selvittää, miten asiat todellisuudessa ovat, 

vaan miltä ne haastateltavan näkökulmasta näyttävät (Hirsjärvi ym. 1997, 161).  

Tutkimusaineiston analyysin ensimmäinen vaihe oli analyysiyksikön määrittäminen, 

jota tässä tutkimuksessa ohjasi tutkimustehtävä. Siten analyysiyksikkönä oli yhden tai 

useamman lauseen muodostama ajatuskokonaisuus, jossa sidosryhmien edustajat 

ilmaisivat käsityksensä kustakin teemasta tai sen alateemasta. Kun analyysiyksikkö oli 

määritetty, italiankielinen aineisto luettiin huolellisesti useita kertoja läpi 
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kokonaiskuvan muodostamiseksi. Tutkijan on tärkeä tuntea aineistonsa 

perinpohjaisesti, ja siksi on aiheellista lukea se useampaan kertaan (Eskola & Suoranta 

1998, 152-153). Näiden vaiheiden jälkeen analyysiprosessi eteni teemoittelun 

mukaisesti. 

Teemoittelua käytetään usein teemahaastattelun aineiston analysoimisessa, koska 

lähtökohtateemojen, joista haastateltavien kanssa on puhuttu, voidaan ainakin olettaa 

löytyvän aineistosta (Hirsjärvi & Hurme 2000, 173). Kun aineistoa järjestellään 

teemojen mukaan, kunkin teeman alle kootaan esimerkiksi kustakin haastattelusta ne 

kohdat, joissa puhutaan ko. teemasta. Tällainen järjestely voi tapahtua käsin 

esimerkiksi eräänlaiseen teemakortistoon leikkaamalla tulostetusta aineistosta kaikki 

tiettyyn teemaan liittyvät kohdat ja järjestelemällä ne omiksi kokonaisuuksikseen. 

Nykyään teemoittelu on nopeaa ja kätevää suorittaa tekstinkäsittelyn "leikkaa-liimaa" -

toiminnolla. Tekstinkäsittely myös mahdollistaa sen, että teemojen alle voidaan koota 

sellaisiakin kohtia, jotka kuuluvat johonkin tai joihinkin muihin teemoihin.  

Tässä tutkimuksessa teemoittelua toteutettiin niin, että tutkija toisti tutkimustehtävän 

eli etukäteen tutkimusta varten laadittujen teema-alueiden kahta kysymystä. 

Käytännössä se tapahtui koodaamalla haastattelussa käsitellyt pääteemat numeroilla 1 

ja 2 ja poimimalla jokaisesta vastauksesta teemaan liittyvä kohta. Koodilla tarkoitetaan 

merkkejä (numeroita, kirjaimia, muita merkkejä) tai muilla keinoin aineistoon 

tutkimustehtävän ja -kysymysten kannalta jäsenteleviä merkintöjä ja luokitteluja 

(kuten esimerkiksi alleviivauksia värikynin), joilla pyritään selkeyttämään aineiston 

sisältöä (Eskola & Suoranta 1998, 155). Koodaaminen ei ole välttämätöntä, mutta 

helpottaa aineiston käsittelyä: tietyt tekstikohdat löytää nopeasti verrattuna siihen, ettei 

tekstiin olisi tehty minkäänlaisia merkintöjä. Merkitsemällä samoin koodein 

tekstikohdat, joissa puhutaan samoista tai samankaltaisista asioista, saadaan aineistoon 

ryhtiä ja helpotetaan analyysia.  

Tämän jälkeen tutkimuksen aineistosta koodattiin kunkin teeman alle sijoittuneet 

alateemat ja niihin liittyneet ilmaukset numerosta yksi ja kaksi ylöspäin. Esimerkiksi 

teeman yksi alla olevaan kolmanteen alateemaan kuulunut ilmaus sai koodikseen 1.3, 

teeman kaksi toisen alateeman ilmaus koodin 2.2, jne. Tämän jälkeen koodattu aineisto 

pelkistettiin (taulukko 4) eli tässä siirrettiin yksitellen oikeiden ylä- ja alateemojen alle 

ns. purkulomakkeille jatkokäsittelyä varten. Purkulomakkeilla jokaiselle ilmaukselle 
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annettiin oma värinsä haastateltavan mukaan. Siten esimerkiksi ensimmäisen 

haastateltavan eli N1, ex-yhteistyökumppanin ja nykyisen asiakkaan kaikkien (1.1 – 

1.10 ja 2.1 – 2.4) ilmausten väri oli punainen. 

Taulukko 4. Ilmausten pelkistäminen. 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistys 

[...]edistää mahdollisimman puhdasta ravintoa ja 

ruokavaliota. (M6) 

Organisaation tuotteeseen liittyvä mielleyhtymä 

 

[...]siis kaikkea puhdasta ja käsittelemätöntä […]. 

(N11) 

Organisaatioon liittyvä mielleyhtymä 

 

Teemojen mukaan suoritettava analyysi voi usein vaatia haastattelujen huolellista 

läpikäymistä. Ne eivät välttämättä etene loogisesti teemasta teemaan ja tiettyyn 

aiheeseen liittyviä vastauksia ja kommentteja voidaan löytää yksittäisen haastattelun 

eri kohdista. Koska analyysitehtävästä voi helposti muodostua luultua 

monimutkaisempi, on koodaamisesta paljon hyötyä. Koodaamalla saadaan siis 

kartoitettua aineiston rikkautta eli selvitettyä, mitä tutkimusaiheeseen liittyvää siellä 

on. Näin saadaan monipuolinen käsitys aineistosta, ja tästä on hyvä jatkaa varsinaiseen 

analyysiin, tiivistämiseen ja tulkintaan. Vaikka aineisto ei ole koodaamisen jälkeen 

vielä supistunut, sen tehtävä on kuitenkin tiivistää, järjestää ja jäsentää aineistoa niin, 

ettei mitään olennaista jätetä pois, vaan sen informaatioarvo kasvaa. Itse asiassa 

yleensä pyrkimyksenä on kasvattaa aineiston informaatioarvoa luomalla hajanaisesta 

materiaalista mielekäs ja selkeä kokonaisuus.  

Sisällönanalyysin toisessa vaiheessa eli aineiston ryhmittelyssä vuoropuhelua jatkettiin 

eri pääteemojen alle rakennettujen alateemojen pelkistettyjen ilmausten mukaisesti. 

Ilmaukset käytiin tarkoin läpi ja päädyttiin tilanteeseen, jossa kunkin alateeman samaa 

tarkoittavat ilmaisut yhdistettiin samaan alaluokkaan eli sisältöluokkaan, jossa 

kategorialle annettiin sen sisältöä hyvin kuvaava nimi.  Siten sidosryhmien mielipiteitä 

kuvattiin yhdistämällä näitä ilmauksia. Tätä kautta teoriaosan pohjalta nousseiden 

teemojen alle saatiin selvästi tulkittavia ryhmiä, mikä mahdollisti tutkimustulosten 

selkeän esille tuomisen ja johtopäätösten tekemisen. Nämä ryhmät ovat tulosten 

alaluokkia, joista esimerkkinä on kuvattu taulukossa 5 tutkimustulosten ensimmäinen 

alaluokka. 
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Taulukko 5. Alaluokkien muodostaminen. 

Pelkistys Alaluokka 

Esimerkki organisaation tehtävästä Aitojen ja luonnollisten tuotteiden tukeminen 

Esimerkki organisaatiosta Aitojen ja luonnollisten tuotteiden tukeminen 

  

Sisältöluokkien muodostamisen jälkeen pyritään sisällönanalyysissä yleensä 

tutkimusongelman ratkaisemiseksi yleensä etsimään tekijöitä, jotka erottelevat luokista 

tutkimuksen kannalta oleellista tietoa. Se tapahtuu yhdistelemällä samansisältöisiä 

kategorioita (ts. aiemmin muodostetut sisältöluokat) yläluokiksi ja pääluokiksi 

kuvaamaan tutkittavaa ilmiötä (Tuomi & Sarajärvi 2002, 110-111). Koska tutkimus oli 

teoriasidonnainen, ennakkoon muodostetut pääluokat ja kokoavat käsitteet 

(pääkäsitteet) sitoivat aineistosta nousevat ilmaukset, alaluokat ja yläluokat 

tutkimuksen viitekehykseen ja näkökulmaan. Taulukossa 6 on esitelty tulosten 

ensimmäinen yläluokka, joka sijoittuu tuloksissa taulukossa 7 kuvatun ensimmäisen 

pääluokan ja -käsitteen alle. 

Taulukko 6. Yläluokkien muodostaminen. 

Pelkistys Alaluokka Yläluokka 

Esimerkki organisaation 

tehtävästä 

Aitous ja luonnollisuus Luotettavuus 

Esimerkki organisaatiosta Aitous ja luonnollisuus Luotettavuus 

 

Taulukko 7. Pääluokkien ja -käsitteiden muodostaminen. 

Yläluokka Pääluokka Pääkäsite 

Luotettavuus Brandin mielleyhtymät Nykyiset mielikuvat 

 

Kuvioon 11 on koottu tutkijan laatima tutkimuksen sisällönanalyysin luokkarakenne, 

joka on johdettu tutkimuksen viitekehyksestä ja teemahaastattelun rungosta (Liite 6). 

Pääkäsitteet eli koko aineiston yhdistävät luokat ovat 1) sidosryhmien edustajien 

nykyiset mielikuvat ja 2) käsitykset ja odotukset. Ne on jaettu teemoittain 

pelkistämisen ja sisällönanalyysin ryhmittelyn ja abstrahoinnin mukaisesti pää- ja 

yläluokkiin. Pääluokiksi on määritelty ennakkoon brandin 1) mielleyhtymiin ja 2) 

arvoväittämään liittyvät tekijät. Ala- ja yläluokat on muodostettu aineiston perusteella. 
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Kuvio 11. Tutkimuksen sisällönanalyysin luokitus.  

Tuloksissa alaluokkia ei käsitellä erikseen, koska ne ja niitä oleellisimmin kuvaavia 

lainauksia on pyritty esittelemään tulosten yläluokituksen alla mahdollisuuksien 

mukaan. Tämä kuvaustapa katsottiin lukijalle selkeimmäksi ja tutkimuksen 

lähtökohdan kannalta riittäväksi tasoksi kuvaamaan aineistoa. Yläluokat on pyritty 

esittelemään ilmausten esiintymistiheyden mukaan laskevassa järjestyksessä. 

Kuviossa 12 on kuvattu aineistolähtöisen sisällönanalyysin eteneminen. Se poikkeaa 

tämän tutkimuksen teoriasidonnaisesta mallista viimeisen vaiheen kokoavien 

käsitteiden osalta, jotka tutkimuksessa muodostettiin ennakkoon sitomaan aineistosta 

löydettyjä ilmauksia, alaluokkia ja yläluokkia. 
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Kuvio 12. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin eteneminen (Tuomi & Sarajärvi 2002, 111). 

Hirsjärven ja Hurmeen (2000, 135) mukaan teemahaastatteluin kerätty aineisto on 

yleensä runsas ja laadukas, vaikka haastateltavia olisi vähän. Kaikkea materiaalia ei ole 

usein tarpeen analysoida eikä se ole välttämättä mahdollistakaan. Siksi joudutaankin 

tekemään useita valintoja siitä, mitä ottaa mukaan analyysiin. Tutkijan on siten 

pyrittävä poimimaan aineistostaan mielestään sen tärkeimmät kohdat eli painottamaan 

mielenkiintoisimpia ja parhaiten tutkimuskysymyksiä vastaavia seikkoja. Aineiston 

analyysissa on aina tärkeää tarkastella sekä aineiston osia että kokonaisuuksia. Osia on 

suhteutettava kokonaisuuksiin ja tarkasteltava niitä siihen asti syntyneen 

kokonaiskäsityksen valossa. Tiedon käsittely ei ole pelkkää analyysiä, vaan myös 

synteesiä, tutkijan omaa analyysia ja ajattelua. Tämä on tärkeää, jotta sisältöjen ja 

muodostettavien luokkien välille syntyisi looginen yhteys. On kuitenkin huomattava, 

että laadullisessa analyysissa pääasiallisena pyrkimyksenä ei useinkaan ole kyetä 

tiivistämään aineistoa keskivertoihin tai tyyppitapauksiin. Aina se ei ole edes 

mahdollista.  

Vaikka tässä tutkimuksessa ensisijaisesti pyrittiinkin löytämään niitä brandin 

rakentamisen universaaleja käsityksiä ja odotuksia, joilla Slow Food-brandia olisi 

mahdollista kehittää kansainvälisesti, on rationaalista ajatella, että pienen näytteen 

tapaustutkimuksessa jokainen vastaus voi olla olennainen – ja erilainen. Itse asiassa 

muista poikkeavat vastaukset saattavat antaa tutkimuksen kannalta hedelmällisempää 
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tietoa kuin ”enemmistön” vastaukset, sillä ne tuovat mukaan uusia näkökulmia. Siten 

sisällönanalyysin toiseen vaiheeseen eli sisältöluokkien muodostamiseen päädyttiin 

ottamaan mukaan jokainen teemoittelun tuloksena syntynyt, erilaistakin näkemystä 

mahdollisesti edustava pelkistetty ilmaus eikä ainoastaan keskivertotapauksia. 

Edellä sanotun lisäksi on huomioitava se, että aineiston kuvailussa tematisoinnin osalta 

on käytetty joitakin määrälliseen tutkimukseen viittaavia ilmaisuja, mikäli se on ollut 

relevanttia: kerrotaan esimerkiksi, että useimmat haastateltavat pitivät organisaatiota 

tietynlaisena tai yksi haastateltava oli jotain mieltä. Näitä ilmaisuja on käytetty 

nimenomaan siksi, että aineiston kuvailu on pyritty tekemään näin lukijalle 

selkeämmäksi. Tarkoituksena ei ole kuitenkaan ollut tehdä määrällistä analyysia siitä, 

kuinka moni vastaaja on vastannut tavalla x. Haastateltavien määrän (12 henkilöä) 

huomioon ottaen tällainen määrällinen analyysi ei olisi relevanttia, eikä se myöskään 

ollut tässä työssä tavoitteena. Myöskään yhteenvetojen tasolla kirjoitettaessa 

esimerkiksi, että ”Sidosryhmän edustajat [...]” ei ole tarkoitus antaa sitä vaikutelmaa, 

että kaikki sidosryhmien edustajat ajattelevat näin. Ilmaisulla viitataan tämän 

tutkimuksen haastateltaviin, eikä sitä pyritä yleistämään kaikkiin sidosryhmiin. Kuten 

Koskinen ym. (2005, 65) toteaa, laadullisen tutkimuksen tärkein tehtävä on paikallinen 

selittäminen: selitysmallin tulee päteä mahdollisimman hyvin tähän empiiriseen 

aineistoon, sen ei tarvitse päteä sen ulkopuolella. Sen jälkeen voidaan toki pohtia, mitä 

analyysi mahdollisesti kertoo aineiston ulkopuolisista asioista.  

Tutkimustulosten luotettavuuden parantamiseksi tutkija on käyttänyt otteita 

haastatteluista lainauksina tämän tutkimuksen tulososiossa. Haastateltavien puheista 

muodostettujen pelkistettyjen ilmausten sitaatit on valittu sen perusteella, mitkä 

lausahdukset ovat kuvanneet kaikkein parhaiten kunkin alateeman sisältöä. On vaikeaa 

muodostaa osuvampia kuvauksia teemoista kuin käyttää juuri niitä sanoja, millä 

sidosryhmien edustajat itse ovat asiaa kuvanneet. Ilmaukset onkin pyritty kääntämään 

mahdollisimman luontevasti suomeksi, jotta niiden avulla lukijan olisi helpompi 

orientoitua sidosryhmien mielikuvamaailmaan. Valmiissa tutkimustekstissä tutkijan 

oman aineiston analyysi ja tulkinta on pyritty yhdistämään sujuvaksi kokonaisuudeksi 

teoreettisten kytkentöjen kanssa.  

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on tärkeää, että osallistujat voivat luottaa siihen, että 

heitä ei tunnisteta tutkimuksesta. Analysointivaiheessa jokaista haastateltavaa on 
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käsitelty nimellä, mutta tutkimustuloksissa ja suorissa lainauksissa heidät on 

luottamuksellisuuden säilyttämiseksi koodattu tavalla, josta käy ilmi ainoastaan 

haastateltavan sukupuoli, taulukon 3 mukainen numero ja suhde Slow Food-

organisaatioon (esim. M5, pot. jäsen; N9, jäsen, jne.) (ks. luku 6.3) .   
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7 Tulokset 

Tulos-osion alla esitellään sidosryhmien teemahaastatteluiden aineiston analyysin 

perusteella saadut tulokset, jotka perustuvat tematisoinnin ja sisällönanalyysin avulla 

muodostettuun luokitukseen. 

7.1 Slow Food-sidosryhmien edustajien tämänhetkiset mielikuvat 

brandista 

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksen ensimmäistä pääkäsitettä eli sidosryhmien 

edustajien tämänhetkisiä mielikuvia Slow Food-brandista ja sen alle kuuluvia kahta 

brandin identiteetin pääluokkaa. Näihin luokkiin kuuluvia tekijöitä eli aineiston 

analyysin perusteella muodostettuja yläluokkia käsitellään seikkaperäisemmin 

seuraavissa luvuissa. Kuitenkin ennen sisällönanalyysin ryhmittelyn tuloksia, alla 

olevassa taulukossa on esitetty aineiston ensimmäiseen teemaan liitetyt alateemat, joita 

oli kaiken kaikkiaan kymmenen. Vasemmassa sarakkeessa on esitetty molempien 

pääluokkien alateemat ja oikeassa niihin kuuluva, yleisimmin esiintynyt pelkistetty 

ilmaus. Koska tutkimus tehtiin etukäteen asetettujen teemojen pohjalta, oli oletettavaa, 

että ainakin ne nousisivat voimakkaasti esiin. Kuitenkin haastatteluaineiston analyysin 

perusteella löydettiin vielä yksi uusi teema. Näin ollen teemojen lukumääräksi 

täsmentyi yksitoista. 

Taulukko 8. Mielikuvat teemoittain. 

MIELLEYHTYMÄ  

Alateema Pelkistetty ilmaus 

Paikallisuus vs. maailmanlaajuisuus Rakkaus maahan ei tunne rajoja 

Tuote  Aitojen ja luonnollisten tuotteiden 

arvostaminen          

Kohderyhmät Sivistynyt, keskiluokkainen ja -tuloinen 

nautiskelija 

Käyttöyhteys Miellyttävä ravintolailta 

Visuaalinen ilme Etana-logo on houkutteleva ja kuvastaa liikkeen 

arvoja 

Vertauskuvat  Laadukas ja ”läpinäkyvä” tuote 

Arvot Aitous ja väärentämättömyys 

Organisaatio Aidon, alkuperäisen ja puhtaan ruoan ja siitä 

nauttimisen puolestapuhuja 

ARVOVÄITTÄMÄ  

Alateema  

Edut /hyödyt Laatustandardi,  premium-tuote 

Kriittiset tekijät Potentiaalisten sidosryhmien arvojen muutos 
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7.1.1 Mielleyhtymiin liittyvät tekijät 

Tutkimuksen ensimmäisen pääluokan vastaukset sisälsivät useita positiivisia 

elementtejä Slow Food-brandin identiteettiin liittyen. Sidosryhmien edustajien 

mielikuvissa eniten esille tulleita brandia kuvaavia laatusanoja olivat luotettavuus ja 

paikallisuus. Muina identiteetin elementteinä mainittiin vastuullisuus ja valistukseen 

liittyvät tekijät. 

7.1.1.1 Luotettavuus 

Slow Food-organisaation sidosryhmien edustajien mielikuvissa brandin ydintä 

määrittää ensisijaisesti sellainen toiminta, joka edistää ja tukee luotettavaa ruokaa. 

Ruoan luotettavuudella koettiin kuitenkin olevan monipuolisempia kuin pelkkää hyvää 

makua ja tuoreutta korostavia ulottuvuuksia. Siten brandin suosimisella koettiin 

saatavan henkilökohtaista hyötyä turvallisen, aidon ja luonnollisen ruoan muodossa. 

Aitona ja luonnollisena pidettiin useimmiten ruokaa, joka on käsittelemätöntä ja 

myrkytöntä. Useimpien sidosryhmien edustajien mielestä Slow Food-organisaation 

päätehtävä olikin juuri aidon ja puhtaan ruoan tukeminen.  

Nykypäivänä on kaikenmaailman yrittäjiä ruokamarkkinoilla eikä hinta-

laatusuhde ole välttämättä aina kohdallaan. Organisaatiolla onkin tärkeä 

tehtävä olla tukemassa aitoa ruokaa ja sen tuotantomahdollisuuksia, mikä 

tarkoittaa siis luonnollisia ja alueelle tyypillisiä tuotteita. (N2,tuottaja) 

Meillä (Italiassa) se on monessa mukana [...]. Sen yksi tärkeä tehtävä on 

mielestäni edistää mahdollisimman puhdasta ravintoa ja laadukasta 

ruokavaliota. [...] Se, että ruokaa voi syödä hyvillä mielin ja turvallisesti on 

tärkeää nykyään monille. (M6, lahjoittaja) 
 

Pyydettäessä haastateltavia kuvailemaan organisaatiota yleisesti, korostui myös näissä 

vastauksissa organisaation panos aidon ja luonnollisen ruoan edistämisessä. Nämä 

ominaisuudet liitettiin ruoan lisäaineettomuuden ja myrkyttömyyden lisäksi osittain 

myös sen työstämiseen eli jalostusasteeseen. Pitkälle jalostettuja tuotteita ei mielellään 

mielletty tämän käsitteen piiriin vaan lähinnä teolliseen ruoantuotantoon.  

Voisi ajatella, että brandi kuvastaa sellaista organisaatiota, joka identifioi ja 

takaa erityispiirteitä omaavan syömisen: aitouden ja alkuperäisyyden. Se 

kannustaa kuluttamaan sellaista ruokaa, mikä on varmasti prosessoimatonta ja 

koostuu aidoista raaka-aineista, ei mitään Barillan valmiskastiketta. (M7, 

asiakas) 
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[...] no esimerkiksi tukee luomuraaka-aineiden tuotantoa ja niistä valmistettuja 

tuotteita, kotona tai ravintolassa. Siis kaikkea puhdasta ja käsittelemätöntä. 

(N11, pot. asiakas) 

Turvallisuuden tunteen katoaminen liitetään usein ruokajärjestelmän 

globalisoitumiseen, mikä onkin yksi Slow Food-organisaation suurimpia huolenaiheita 

ja haasteita. Organisaation suosimalla paikallisen ruoan käytöllä tavoitellaan siten 

myös järkevämpää ja läpinäkyvämpää tuotantoketjua. Paikallisuudessa ruoan ja 

tuotantoketjun läpinäkyvyys ja jäljitettävyys toteutui haastateltavien mielestä ennen 

muuta ruoan alkuperää koskevan tiedon avulla. Pyydettäessä kuvailemaan 

organisaation toimintaa hahmottivat sidosryhmien edustajat sitä tyypillisesti 

lähiruokaan liitetyn maantieteellisyyden mukaan: lyhyen etäisyyden ja vähän 

väliportaita omaavan ruokaketjun tuotteita pidettiin turvallisimpina ja luotettavimpina. 

[...] itsekin valitsen mieluummin paikallisten maanviljelijöiden tuotteita, joita 

löytyy torilta. Ainakin voin olla varma todellisesta alkuperästä tuhlaamatta 

liikaa rahaa. Uskon, että jokaisen meistä kannattaisi käyttää oman alueen 

ruokaa, esimerkiksi norjalaista lohta tulisi syödä Norjassa tai Cuneon asukas 

voisi “tyytyä” Revellon kahviin eteläamerikkalaisen sijaan. (M12, ex-osa-

aikatyöntekijä ja asiakas) 
 

Slow Food-liike haluaa, että ihmiset suosisivat oman alueen tuotteita, koska ne 

ovat turvallisempia. Esimerkiksi meidän tulisi syödä Piemonten tuottajien 

ruokaa ja esimerkiksi Roomassa Lazion. Tai voihan sen rajata vaikka omaan 

kaupunkiin tai maahankin. Minun mielestäni mitä lähempää, sen parempaa! 

(N1, ex-yht.työkumppani ja nyk. asiakas) 

Minulle tulee Slow Foodista heti mieleen hyvät, turvalliset tuotteet, koska 

niiden tie pellolta pöytään on lyhyt ja selkeä. Jokainen tietää, mistä ja mitä 

reittiä ruoka on kulkenut. (M8, asiakas) 
  

Myös organisaation tehtävää kuvaillessaan haastateltavat pohtivat ruoan reitityksen 

yhteyttä tuotteiden turvallisuuteen ja kokivat, että turvallisuudessa korostuu myös 

ruoan lisäaineettomuus ja puhtaus, kun puhutaan oman alueen tuotteista. Koska 

paikallinen ruoka yhdistettiin nimenomaan pientuotantoon, jota pidetään yleisesti 

luomuna, sillä näyttäisi olevan tärkeä merkitys brandin liitettyjen mielikuvien ja 

käsitysten muodostumisessa.  

 

Organisaation avulla meillä paikallisilla tuottajilla on parempi mahdollisuus 

saada omia tuotteitamme esille. Minä ainakin luotan enemmän paikalliseen 

kurkkuun tai tomaattiin kuin ulkomaiseen. Ei ulkomaisen ruoan osalta voi 

todellakaan tietää, miten sitä on valvottu.  (N2, tuottaja) 
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Kyllä organisaation avulla meille kuluttajille yritetään lisätä läpinäkyvyyttä 

raaka-aineisiin ja ruokiin [...] Miten voit tietää, kun ostat vaikka jonkun 

kiinalaisen eksoottisen hedelmän luomuna, että minkä valtatien varressa se on 

kasvatettu, ja onko se puhdas. Nykyään marjojakin säteilytetään, jotta ne 

saataisiin kasvamaan nopeammin. Itse en luota kaukaisiin tuottajiin, kun en 

tunne niiden valvontaa [...]. (M7, asiakas) 

Jotenkin omasta ruoasta tulee heti sellainen mielikuva, että se on puhdasta ja 

turvallista, vaikka eihän sitäkään voi tietää [...].  (M6, lahjoittaja) 
 

Eräät haastateltavat uskoivat, että organisaation arvot ennustavat tulevaa ja kestävät 

aikaa. Nämä arvot, joilla kuvattiin Slow Foodia myös organisaationa, konkretisoituvat 

juuri läpinäkyvässä ja turvallisessa tuotantoketjussa.  

Brandi ei yritä liikaa, vaan edustaa jotain ihan tavanomaista mutta kadoksissa 

ollutta.[...]Tulevaisuudessa vieläkin enemmän, koska ulkomainen ruoka 

epäilyttää. Luulen, että arvot, jotka kuvaisivat parhaiten Slow Food-

organisaatiota, ovat pääasiallisesti totuudenmukaisen ja turvallisen ruoan 

tukeminen ja kunnioittaminen. (M10, jäsen) 

Joidenkin sidosryhmien edustajien mielikuvissa brandin ulkoasulla ja ”vanhahtavalla” 

visuaalisella ilmeellä haluttiin viestiä myös organisaation arvoista. Yleensä on 

itsestään selvää, että sinänsä laadukas tuote ei enää olekaan kuluttajan silmissä niin 

haluttu, jos pakkaus edustaa ulkoasultaan menneitä vuosikymmeniä. Slow Food-

organisaation ja tuotteiden logon suhteen tilanne koettiin kuitenkin päinvastaiseksi. 

Oranssi väri ja etana symbolisoivat haastateltavien mielestä kauan kadoksissa olleita 

nuoruuden ja lapsuuden nostalgiaa ja perinteitä, jotka luovat automaattisesti 

assosiaatioita erinäisiin käsitteisiin kuten pellolta pöytään ulottuvaan laatuketjuun, 

jäljitettävyyteen ja ruokaturvallisuuteen. Siten identiteetin elementteihin kiinteästi 

liittyvän visuaalisen ilmeen koettiin olevan erityisen onnistunut. 

En tiedä, voiko sitä kutsua suoranaisesti houkuttelevaksi, mutta ainakin se luo 

tiettyä turvallisuuden tunnetta, ainakin näin asiakkaan näkökulmasta. (M8, 

asiakas)  

Minusta miukumauku (logo) on kaunis ja kuvastaa hyvin brandin arvoja. 

Mielestäni siitä on tullut tätä nykyä omalla sektorillaan samanlainen kuin 

McDonald’sin keltaisista holvikaarista tai Niken punaisesta kaarilogosta. (N1, 

ex-yht.työkumppani ja asiakas) 

Miukumauku kuvaa hyvin organisaation edustamaa elämäntyyliä: maun 

tunnistamista ja luonnollisempaa elämänrytmiä. Lisäksi se ei ole mielestäni 

liian mahtipontinen, vaan se on haluttu pitää mahdollisimman luonnollisena, 

mikä kuvastaa hyvin organisaation arvoja. (N9, jäsen) 
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Kun näen sen logon, tulee heti mieleen joku Morran viihtyisä trattoria ja 

makoisa liharuoka. Se kuvastaa hyvin brandin arvoja: paluuta menneiden 

aikojen rauhallisuuteen ja maukkaaseen ruokaan. Olisitko kaksikymmentä 

vuotta sitten voinut löytää kaupasta saksalaista mozzarellaa, jota myydään 

italialaisena? Nyt alkuperä on mitä on. (M6, lahjoittaja) 

 

7.1.1.2 Paikallisuus 

Slow Food-brandin kehittämisessä on sidosryhmien edustajien mielestä ymmärretty 

hyvin myös paikallisuuden arvo. Sen yläluokkaan voitiinkin tuloksissa sijoittaa useita 

mielikuvaelementtejä liittyen paikallisen ruoan tuotantoon, markkinointiin ja 

aluesidonnaisuuteen. Slow Food-filosofiassa toistuu usein se ajatus, että kaikilla tulisi 

olla oikeus nauttia omasta maastaan ja sen hedelmistä. Tämä on oikeus, joka yhä 

enenevässä määrin on monilta katoamassa ruoan tuotannon ja kaupan 

kansainvälistymisen myötä. Haastatteluissa ei kuitenkaan ajateltu, että ”meidän ruoka 

on parempaa kuin muiden”, vaan vastauksissa korostui myös se ajatus, että paikallinen 

tuotanto ja paikallisten tuotteiden markkinointi on tärkeää kaikissa maissa. Paikallisiin 

tuotteisiin ja tuotantoon liitettiin yleensä lähiruoalle tyypillisiä positiivisia mielikuvia, 

jotka johtuivat tuotannon läheisyyden, alkuperän ja paikan tuomasta lisäarvosta. 

Kuvailtaessa organisaatiota ja sen päätehtävää, joidenkin haastateltavien mielestä 

nostrano, paikallisuuteen liittyvät tekijät olivat juuri niitä, joiden vuoksi organisaatio 

on olemassa. Muita yhteneviä piirteitä näissä vastauksissa oli myös haastateltavien 

tietoisuus siitä, että suosimalla paikallista ruokaa turvataan muun muassa työpaikkojen 

säilyminen. Vaikka Slow Food on kansainvälinen liike, haastateltavien mielikuvissa 

myös sen konkreettiseen toimintaympäristöön liitettiin ensisijaisesti paikallisuuden 

elementtejä. Sidosryhmän edustajat kokivat toimintaympäristön kentäksi, jossa 

paikalliset tuottajat ja heihin sidoksissa olevat muut toimijat kilpailevat keskenään 

poliittisten voimien ohjastamana ja säätelemänä. 

[...] mutta kyllä se pääasiassa liittyy paikallisten ja alkuperäisten tuotteiden 

käyttöön ja myynninedistämiseen. Tärkeää tehtävä sillä on myös paikallisen, 

perinteisen viljelyn tukemisessa. Sillä luodaan lisää työpaikkoja.  (M5, 

pot.jäsen) 

[...] on hyvä, että meillä on organisaatio, joka keskittyy tukemaan paikallista 

tuotantoa. Koska asumme kaupungissa, emme voi viljellä mitään itse, mutta 

olen kyllä pyrkinyt ostamaan ruokaa lähialueelta mahdollisuuksien mukaan. 

(N4, asiakas) 
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Paikallisen tuotannon tukeminen on kaikkein tärkein asia organisaatiossa. 

Siitähän kaikki on lähtenyt liikkeelle. Miten muuten voisit edes saada enää 

aitoa ruokaa? Ja onhan se tärkeää maanviljelijöiden kannaltakin: taataan 

niiden työn jatkuvuus. (M12, ex-osa-aikatyöntekijä ja asiakas) 
 

Mielestäni sen tärkein tehtävä on saada uudelleen muotiin paikalliset tuotteet. 

[...] niihin pitäisi kuitenkin luoda jotain sellaista hohtoa ja lisäarvoa, että ne 

pystyvät kilpailemaan massatuotannon kanssa. (N3, asiakas) 

Organisaatio on jakaantunut paikallisyhdistyksiin, jotka tekevät yhteistyötä 

paikallisten maanviljelijöiden kanssa. Toisaalta sen toimintaa ohjaavat kyllä 

voimakkaasti myös poliittiset voimat[…]. (N2, tuottaja) 

Vaikka Slow Food-liikkeen edistämä paikallinen ruoka nähtiin usein puhtaasti 

maantieteellisesti määriteltynä käsitteenä, korostui haastateltavien mielikuvissa myös 

siihen liittyvä kulttuurinen ulottuvuus: brandin nähtiin edustavan sellaista ruokaa ja 

ruokailutottumuksia, jotka ovat sidoksissa tiettyyn paikkaan ja kulttuuriin. Slow Food-

organisaation yhtenä toiminta-ajatuksena onkin olla omalta osaltaan tukemassa 

uudenlaista ruokajärjestelmää, joka muun muassa kunnioittaa oman alueen perinteitä ja 

ottaa huomioon sen kulttuuriset ominaispiirteet. Aineiston analyysin mukaan 

sidosryhmien edustajien mielestä paikallinen ruokakulttuuri, joka on osa tietyn alueen 

ja maakunnan perinteitä, identiteettiä sekä imagoa, koettiin myös osaksi organisaatiota 

ja sen päätehtävää.  

Meillä (Piemontessa) syödään onneksi edelleen paljon paikallisia herkkuja, no 

esimerkiksi bagna càudaa tai Tajarin al ragù di carne. Tänä päivänä meitä 

pommitetaan ties millä ruoalla. Ruokaa pitäisi syödä sen omassa 

historiallisessa, sosiaalisessa ja antropologisessa kontekstissa. Ja tähän pitäisi 

vielä osata yhdistää syömisen tieteellisyys ja vastuullisuus. (N9, jäsen) 

Organisaatio on onnistunut – kiitos sen taitavan henkilökunnan ja 

vakiintuneiden konseptien  – luomaan joustavan organisaatiorakenteen, joka 

on mahdollistanut sille vaikutusvaltaisen ja vankkumattoman aseman ”omaan 

maahan” sidottujen, perinteisten tuotteiden promootiotyössä. (N1, ex-

yht.työkumppani ja asiakas) 

[...]ajattelisin, että tavallaan paikallinen ruoka merkitsee samaa kuin oman 

kulttuurin tuottama ruoka. Ventimiglian asukkaat eivät varmaan pidä Mentonin 

ruokaa paikallisena, koska kaupunki on Ranskan puolella. Se ei enää edusta 

italialaisen kulttuurin identiteettiä, vaikka onkin lähellä. (N2, tuottaja) 

Myös se seikka, että ei ole olemassa varsinaista italialaista ruokakulttuuria, vaan 

keittiön perusta lepää jokaisen maakunnan omissa paikallisissa ruoissa, on omiaan 

vahvistamaan Slow Food-brandin symbolisia merkityksiä erityisesti Italiassa. Eri 

ruokakulttuurit näyttävätkin olevan edelleen hyvin syvällä kansanperinteessä ja syvään 
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juurtuneessa kansallisylpeydessä. Siten brandin koettiin ”sekoittavan pakkaa” juuri 

sopivasti globaalien merkkien joukossa. 

[...] kyllä sitä voisi verrata kaikkeen siihen ruokaan, jolla on juuret omassa 

maassa. Meidän perheessä esimerkiksi laitetaan sitä samaa ruokaa, jota minun 

isoäitini joskus laittoi, vaikka nyt asummekin täällä pohjoisessa [...]. Kyllä 

meillä muutakin syödään, mutta haluan, että omat lapseni tietävät, mitä 

merkitsee esimerkiksi pane umbro tai vaikkapa strengozzi al tartufo. Ei vain 

ruokaa, vaan vuosisatojen perinteitä – ja meidän juuriamme. (M10, jäsen) 

Brandi on erinomainen esimerkki toiminnasta, jonka avulla yhä useammilla on 

mahdollisuus nauttia ruokaa, joka on oikeasti osa eri alueiden aitoja perinteitä. 

Se kuvastaa mielestäni vahvasti yhteyttä omaan maahan, perinteisiin ja 

historiaan eli italialaista ruokaa ja kulttuuria mutta myös sitä, että me olemme 

oikeasti toscanalaisia, sisilialaisia, jne. (N11, pot. asiakas) 

Vaikka brandissa nähtiinkin paljon monissa eri sisältöluokissa puhtaasti paikallisia 

piirteitä, koettiin brandin jotain ainutlaatuista ja arvokasta kiteyttävän ydinidentiteetin 

olevan siirrettävissä helposti markkinoilta toisille. Brandin arvoissa korostuvaa 

”rakkautta omaan maahan” kuvaili yksi haastateltava käsitteellä glocaali, jonka 

mukaan kaikkien Slow Food-toimijoiden tulisi ajatella globaalisti, mutta toimia 

lokaalisti (paikallisesti).  

Organisaatio arvostaa jokaista paikallista tuotetta omalla maallaan, mutta 

tukee ja helpottaa myös muiden maiden samanlaisten ja erilaisten tuotteiden 

vaihtoa. (N9, jäsen) 
 

Maailmassa on lukematon määrä pieniä paikallisia yhteisöjä, jotka eroavat 

omien erityispiirteidensä, kuten kielen, kautta, mutta myös ruokaan liittyvät 

tekijät ovat erottamassa niitä toisistaan. Kuitenkin kaikkia näitä yhteisöjä 

yhdistää alkuperäisyys ja vahva sidos omaan maahan. Niitä arvoja tulisi osata 

vaalia kaikkialla.  (M12, ex-osa-aikatyöntekijä ja asiakas) 

7.1.1.3 Vastuullisuus 

Elintarvikeketju ja sen toiminta kiinnostaa kuluttajia. Kuluttajien valveutuneisuudesta 

kertoo heidän kasvavat tiedon tarpeensa. Ruoantuotanto vaikuttaa erityisesti vesistöjen 

tilaan ja monimuotoisuuteen, sillä suuri osa ympäristövaikutuksista syntyy juuri 

ravinnosta. Myös sidosryhmien edustajien mielestä ruoan tuotannon ja kulutuksen 

ympäristövaikutukset ja vaikutukset paikallistalouteen olivat tärkeitä osatekijöitä Slow 

Food-organisaation toiminnassa. Tuotantoon yhdistettiin voimakkaasti luonnon ja 

ympäristön suojelu ja luonnon kunnioittaminen. Koska ruoan tuottaminen rasittaa 

ympäristöä, on lähellä tuotettu ruoka sidosryhmien edustajien mielestä aina parempi 
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vaihtoehto. Luonnon monimuotoisuuden havaitseminen, sen tärkeyden ymmärtäminen 

ja sen säilyttäminen ovat keskeisimpiä tämän päivän haasteita ihmiskunnalle, mutta 

myös Slow Food-liikkeelle, koska monilla on yhä edelleen puutteellinen käsitys 

biodiversiteetistä. Osa sidosryhmien edustajista koki juuri biodiversiteettiin 

kohdistuviksi haittatekijöiksi elinympäristön saastumisen ja kaupan kautta painetta 

lisäävän globalisoitumisen. Vaikka joissain yhteyksissä paikallinen ruoka on määritelty 

ruoaksi, joka voidaan kuluttaa myös oman talousalueen ulkopuolella, toisin kuin 

lähiruoka, aineiston analyysin perusteella sidosryhmien edustajat näyttivät pitävän sitä 

kulutuksen etäisyydellä mitattuna lähiruokana. Siten he suhtautuvat hyvin kriittisesti 

ruoan ja raaka-aineiden pitkiin kuljetusmatkoihin. Pitkien kuljetusmatkojen katsottiin 

heikentävän ruoan laatua ja kuormittavan ympäristöä sekä aiheuttavan ylimääräisiä 

kustannuksia.  

[...]jos ajatellaan esimerkiksi paikallisia tuotteita, niin niiden lyhyt 

markkinointikanava ei ainakaan lisää kustannuksia, koska liikenne on vähäistä. 

Eivät saastuta ympäristöä sen vuoksi. (M10, jäsen) 

Vaikka kestävään ruoantuotantoon sisältyy luonnon säilyttäminen 

uusiutumiskykyisenä ja tuottavana tuleville sukupolville, kestävyyden perustan ei 

koettu kuitenkaan olevan ainoastaan tuottajan vastuulla, vaan vastuu luonnosta ja 

huomisesta on myös kuluttajalla: valitsemalla organisaation brandin edistetään 

vastuullista kuluttamista, joka kiinnittää huomiota hankinnasta aiheutuvaan ympäristön 

kuormitukseen ja oman alueen työllisyyden ja elintarviketuotannon vahvistamiseen. 

Brandin nähtiinkin muutamien haastateltavien mielestä kiinnostavan juuri sellaista 

kuluttajaa, joka tietää tekevänsä hankintoja ja valintoja kestävän kehityksen ja 

maaseudun tuotannon uudelleen muotiin saattamisen sekä kasvi- ja eläinkunnan 

monimuotoisuuden puolesta.  

En tiedä, onko se lisäarvo, mutta minä ainakin ajattelen, että kun syön Slow 

Foodia, vähennän omalta osaltani ympäristön kuormitusta[…]. Maatalous on 

tietenkin suuri osa sitä (kuormitusta), mutta ei kaikki. Kyllä meidän kaikkien 

pitäisi vihdoin osallistua. (N3, asiakas) 

Koska se ajaa paikallisen tuotannon asiaa, voisi ajatella, että tuotteen tai 

palvelun hankkiminen on yksi hyvä tapa kuluttajalle kunnioittaa ympäristöä. 

(M12, ex-osa-aikatyöntekijä ja asiakas) 

Kotimaisuus merkitsee minulle sitä, että kannatan vähintäänkin italialaista 

ruokaa ja mahdollisuuksien mukaan tietenkin myös mahdollisimman lähellä 
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tuotettua. Eivät he (paikalliset tuottajat) muuten pysty taistelemaan 

massatuotantoa vastaan. (M8, asiakas) 

Brandin arvoissa esiintyy jollain lailla myös osa jokaista kansallista 

sielunmaisemaa: se edustaa kuluttajalle turvallisia, kestäviä, lähellä tuotettuja 

tuotteita, joissa myös ekologiset asiat on otettu huomioon. Se on ideaalia 

toimintaa 2000-luvulla. (N11, pot. asiakas) 

 

7.1.1.4 Valistus  

Slow Food-brandi ei ole vain tae aitoudesta, alkuperäisyydestä ja jäljitettävyydestä, 

vaan muutamat sidosryhmien edustajat kokivat, että siihen kytkeytyy myös erilaisia 

palveluja ja lisäarvoja. Kysyttäessä haastateltavilta mielipiteitä organisaation tehtävästä 

ja sen toimintaympäristöstä, lisäarvoa tuottavan toiminnan eri osatekijöiden keskiöön 

nousikin valistus ja sen eri ulottuvuudet. Ruoasta on muodostunut poliittinen 

leikkauspiste terveyteen ja ympäristöön liittyville ongelmille, joilla on vaikutuksia 

sekä kansantalouteen että ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin. Nykyajan kuluttaja on 

ilman muuta yhä enemmän kiinnostunut ravinnon laadusta ja terveellisyydestä, mutta 

samanaikaisesti hän ei välttämättä halua luopua hyvästä mausta. Näin ollen oikeiden 

makujen ja laadukkaan ruokavalion tunnistamiseen ja koulutukseen liittyvät tekijät 

nähtiin tärkeiksi organisaation sidosryhmien mielestä.  

 

Tehtäviä on vaikka kuinka paljon [...]. Myös maun ja laadun tunnistamiseen, 

ruoasta nauttimiseen sekä luonnon monimuotoisuuden tukemiseen liittyvät 

toimet ovat kyllä tärkeitä. Mielestäni brandin logo itsessään kuvastaa hyvin 

juuri oikeanlaiseen syömiseen liittyviä tekijöitä: vanhahtava oranssi väri 

korostaa traditioita ja etana hidasta otetta ruokailuun. (M12, ex-osa-

aikatyöntekijä ja asiakas) 

Toiminta on minusta keskittynyt lähinnä erilaisten kurssien, maistajaisten, 

illanistujaisten ja matkojen järjestämiseen. Lisäksi edistetään paikallista 

ruokaa eri kampanjoiden yhteydessä ja yhteistyössä Pollenzon yliopiston 

kanssa. (N1, ex-yht.työkumppani ja asiakas) 
 

[...]vaikka missä. Ainakin se järjestää erilaisia tapahtumia oikeanlaiseen 

ravintoon ja syömiseen liittyen. Ja sitten on tietenkin Pollenzon yliopisto, joka 

tekee yhteistyötä sen (Slow Food) kanssa. Sen tarkoitus on kouluttaa todellisia 

ruoan ja ruokakulttuurien asiantuntijoita.  (N11, pot. asiakas) 

Mielestäni yksi sen tärkeä arvo on valistaa meitä kuluttajia oikeanlaiseen 

ravintoon ja tuottajia erilaisissa tuotannollisissa kysymyksissä. Voin antaa 

esimerkin: Bran Cheese-messuilla oli viime vuonna (2009) yksi 

näytteilleasettaja Pakistanista tai Meksikosta [...] joka tapauksessa kyseessä oli 

maa, jossa tuotetaan paljon maitoa, jota ei aiemmin ole täysin osattu 
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hyödyntää. Slow Food on kouluttanut tämän maan tuottajia hyödyntämään 

maitoa juuston tekoon. (N4, asiakas) 

7.1.2 Arvoväittämään liittyvät tekijät 

Tutkimuksen ensimmäisen pääkäsitteen toinen pääluokka käsitteli niitä etuja ja 

hyötyjä, joita sidosryhmien edustajat kokivat saavansa brandin kulutuksella. 

Haastateltavien mielikuvat ja kokemukset olivat kahdenlaisia. Yhtäältä haastateltavien 

mielikuvissa Slow Food-organisaatio haluaa erilaistaa itsensä ensisijaisesti lupaamalla 

yksilölle korkealuokkaisia, aitoja tuotteita ja palveluja. Lisäksi tuotteiden ja palvelujen 

käytön koetaan tuottavan yksilöllisten hyötyjen lisäksi myös laajempia seuraamuksia 

kuten oman alueen työllisyyden ja sen myötä talouden edistämistä. Toisaalta 

arvoväittämään kohdistui myös epäluuloja: eräiden tekijöiden kuten toiminnan 

elitistisen sävyn sekä Slow Food-tuotteiden ja -palvelujen huonon saatavuuden ja 

näkyvyyden katsottiin selvästi alentavan lupausta ja lisäarvoa tuottavan toiminnan 

laatua. 

7.1.2.1 Laadun takuu 

Ensisijainen arvoväittämän elementti oli haastatteluaineiston analyysin mukaan laadun 

tae. Haastateltavien mielestä Slow Food on organisaatio, jonka asema markkinoilla 

nähdään korkealaatuisten paikallisten tuotteiden ja palveluiden välittäjänä. 

Haastateltavat perustelivat tätä merkitystä sen hankintaan ja kulutukseen liittyvien 

etujen kautta. Slow Food-brandi on olemassa, jotta kuluttaja voi varmistua ruoan 

aitoudesta, lisäaineettomuudesta ja jäljitettävyydestä. Organisaation katsotaan 

panostavan markkinointiväittämässään laatuun ja parhaisiin mahdollisiin raaka-

aineisiin sekä omissa nimikkotuotteissaan ja -palveluissaan että yleisesti paikallisten 

tuotteiden ja palveluiden tukemisessa ja markkinoinninedistämisessä. Haastateltavien 

käsitykset hyvästä laadusta liittyivät myös ruoan tuotantotapaan. Paikallisesti 

tuotetussa ruoassa arveltiin käytettävän vähemmän kemiallisia lannoitteita, säilöntä- ja 

muita lisäaineita. Lisäksi arvoväittämän katsottiin korostavan sitä tekijää, että henkilö 

voi edellyttää näiltä tuotteilta aitoa alkuperää ja käsityömäistä valmistustapaa 

vastakohtana massatuotannolle ja globalisaatiolle.  

Tärkein hyöty on varmasti laadukkaat tuotteet.  Tuotteet tulevat yleensä 

lähempää ja niitä ei ole kuljetettu kilometrikaupalla. [...] tuoreus ja laatu 

ulkonäöllisestikin ja tietenkin maku. Jos vertailee vaikka lihaa, niin kyllä se 

maistuu paremmalle ja ”laadukkaammalle”. […]. (M12, ex-osa-aikatyöntekijä 

ja asiakas) 
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Jotenkin minä miellän, että paikallinen ruoka on puhtaampaa ja parempaa 

[...]. Ajattelen esimerkiksi, että jonkun maitotilallisen itse tekemä pecorino-

juusto on tietenkin puhtaampaa ja muutenkin maultaan parempaa kuin 

teollisesti tuotettu [...]. (N1, ex-yht.työkumppani ja asiakas) 
 

Hyöty on se, että se on terveellisempää, kun siitä puuttuvat ylimääräiset aineet. 

Ja sitten maku ja laatu ovat tietenkin myös parempia. (N11, pot. asiakas) 

 

Oikeastaan ajattelen, että Slow Food-tuotteissa halutaan erityisesti panostaa 

enemmän laatuun ja aitouteen. Sitten taas teollisesti tuotetuissa pyritään siihen, 

että hinta on mahdollisimman alhainen. Eikä se silloin ole välttämättä kovin 

hyvälaatuinen. (M7, asiakas) 

Aineiston analyysin perusteella voi todeta, että brandin koettiin ensisijaisesti 

helpottavan kuluttajan valintaa tarjoamalla hänelle rationaalisia hyötyjä laatustandardin 

muodossa. Tämän lisäksi brandin hyötyihin liitettiin myös tunnistettavuuden lisäarvo, 

joka korostui erityisesti ruoan käyttötilanteessa ulkomailla: laadukasta valintaa 

helpottaa tuttu brandi. Tämän lisäksi brandin nähtiin hyödyttävän niitä, joilla ole 

mahdollisuutta ostaa paikallisia tuotteita suoraan tuottajalta.  

Kyllä sen toiminta kulminoituu suureksi osaksi meidän ruokakulttuurimme, 

jossa on aina arvostettu syömistä. Ruoan pitää olla laadukasta ja aitoa, mutta 

sitä se harvoin enää on, mikä on todella raivostuttavaa[...]. Ja onhan sitten 

helpompi valita, jos ei tunne tuotteita, vaikka esimerkiksi ulkomailla. (M6, 

lahjoittaja) 

Tulee heti mieleen, että esimerkiksi kaupunkilainen, jolla ei ole 

mahdollisuuksia hankkia ruokaa suoraan meiltä tuottajilta, voi turvautua 

brandiin. Siinä mielessä siitä on sitten hyötyä, että ei yritetä ainakaan myydä 

paikallisina tuotteita, jotka tulevatkin ihan muualta.  (N2, tuottaja) 

Haastatteluaineiston analyysin perusteella brandin kulutuksessa korostuvat 

ensisijaisesti konkreettiset henkilökohtaiset ja toissijaisesti kauaskantoisemmat hyödyt 

kuten oman alueen työllisyyden tukeminen, mutta tämän lisäksi laatuun liitettiin myös 

symbolis-kulttuurisia merkityksiä. Brandin katsottiin toimivan niin laadukkaiden 

tuotteiden kuin myös määrälliselle vaihtoehtoisen, ravinnon ja syömisen laadukkuutta 

ja makunautintoja painottavan elämäntyylin symbolina. Tämä korostui eritoten niissä 

vastauksissa, joissa kuvattiin Slow Food-organisaation suhdetta pikaruokaan. 

Haastateltavien mielestä suhtautuminen oli joko kriittistä tai puhtaan negatiivista 

johtuen juuri pikaruokaan liitetyistä kielteisistä assosiaatioista, joihin laadun puutteen 

koetaan vahvasti kuuluvan.  



98 

 

[...] silloin et voi koskaan olla varma, mitä oikeasti saat. Ruoka pitää nähdä 

kunnolla. Kun käyttää brandia tietää ja voi olla varma siitä, mitä saa – ei 

roskaa vaan parasta mahdollista laatua.  Näin minä uskon. (M5, pot. jäsen)   

Kun näkee brandin, tietää että se on A-luokan tavaraa. Esimerkiksi Cheese-

messuilla, jotka ovat tässä ihan meidän lähellä, voit hankkia paikallisten 

tuottajien juustoja, vaikka Tumaa tai Fontinaa. Sen jälkeen syöt vaikka 

”bistecca alla valdostanan” juuston kera. Minulle laadukas ruoka ja syöminen 

merkitsevät kaikkea, se ovat tärkeä osa elämääni. (M8, asiakas) 

[...] sen vastakohta voisi olla Fast Food-liikkeiden toiminta, jossa ei ole 

tunnistettavissa todellista ruoan ja syömisen laatua. Tämän brandin hyödyt 

ovat ihan päinvastaiset. (N1, ex-yht.työkumppani ja asiakas) 

Jos McDonald’s symbolisoi pikaruokaa, mautonta ja teollisenmakuista, niin 

minä ajattelen, että Slow Foodin voisi ajatella symbolisoivan täysin 

päinvastaista: se on vaihtoehto niille, jotka haluavat laatua ja makua 

syömiseen. Tosin ei se aina ole pelkkä tietoinen valinta, sillä laatu maksaa. 

(M7, asiakas) 

[…] asenne on tietenkin kriittinen, sillä meidän organisaatio tukee täysin 

erilaista elämäntyyliä, jolla on ihan erisuuntaiset odotukset syömisen suhteen 

kuin pikaruoalla. [...] sellaista, joka korostaa laadukasta ruokaa jo 

lapsuudenkodista lähtien. (N9, jäsen) 

7.1.2.2 Elitismi 

Markkinoinnin näkökulmasta paikallinen ruoka ei välttämättä ole kaikentyyppisiin 

asiakkaisiin vetoavaa ja ongelmaksi monille tuottajille onkin muodostunut 

vetovoimaisuuden kehittäminen tuotteille. Myös Slow Food-brandin arvoväittämän 

avulla halutaan eittämättä tavoitella nykyistä laajempaa kohderyhmää, mutta 

haastatteluaineiston analyysin perusteella näyttää siltä, että toistaiseksi sitä pidetään 

kuitenkin edelleen hyvin kapean segmentin (niche) brandina. Tyypillistä brandista 

kiinnostunutta henkilöä yhdisti haastateltavien mielestä ikä ja sosiaalinen asema. 

Luulen, että nykyiset hinnat rajoittavat aika paljon […]. Mutta varmasti 

ainakin sellainen henkilö, joka on keskiluokkaa, ja jonka talous on turvattu, on 

kiinnostunut brandista. Lisäksi hän on yleensä melko sivistynyt ja siten 

”valmis” kulinaristiseen maailmaan. (M7, asiakas) 
 

En minä ainakaan tällä hetkellä. Varmaan paljon vanhempi, jonka ei tarvitse 

miettiä niin tarkkaan, mitä ostaa, sillä hinnat ovat aika korkeat. Ehkä 

tyypillinen käyttäjä tällä hetkellä voisi olla 35-50-kymppinen, joka voi ja 

haluaa näyttää, että hänellä on varaa panostaa laatuun ja syödä hyvin. (N11, 

pot. asiakas) 

En usko, että joku Secondiglianon (Napoli) nuori edes tietää koko brandia tai 

on siitä kiinnostunut. Kyllä brandista kiinnostunut on aika tietoinen kaikesta 
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ympärillä tapahtuvasta ja vähän enemmän jo maailmaa nähnyt. 

[...]suurimmaksi osaksi varttuneempaa ja varakkaampaa väkeä. (N12, ex-osa-

aikatyöntekijä ja asiakas) 

Koska laatu maksaa, ei sitä ihan kuka tahansa voi käyttää, vaikka haluaisikin. 

Se on valitettavaa. Ainakin meillä jäsenet ovat suurimmaksi osaksi keski-ikäisiä 

ja vanhempia, joten ei sitä kyllä voi vielä verrata mihinkään Hoganiin, jotka on 

joka nuorella nykyään jalassa.  (M10, jäsen) 
 

Hinnan koettiinkin näyttelevän suurta osaa Slow Food-tuotteiden ja -palvelujen käytön 

rajoittuneisuudessa ja brandin pienessä segmentissä. Korkeampi hinta nähtiin 

seurauksena nimenomaan siitä, että Slow Food-ruokaa tuotetaan vielä pienessä 

mittakaavassa. Haastateltavien mielikuvissa koettiin myös, että Slow Food-brandin 

kuluttaja voi saada tässä maailmanajassa helposti elitistin leiman: yhtäältä jossain päin 

maapalloa nälänhätä on suuri, toisaalta meillä laman vaikutukset on edelleen hyvin 

nähtävissä ja laadun painottaminen määrän sijaan on koettu arvosteluna muiden, 

alempien yhteiskuntaluokkien syömistä kohtaan. Aineiston analyysin perusteella olikin 

hyvin selvää, että tavoitellun entisaikojen ”hitaan elämän” koettiin olevan mahdollista 

ainoastaan taloudellisesti hyvin toimeentuleville.  

[...] koska monille laadukkaan syömisen kulttuuri on luksusta. Itse voisin ostaa 

brandia tai jotain muuta vastaavaa, jos minulla olisi varaa, mutta niin kauan 

kuin opiskelen, täytyy löytää halvempia vaihtoehtoja, valitettavasti. (N11, pot. 

asiakas) 
 

Voin sanoa ei-jäsenenä, että esimerkiksi Slow Food-tapahtumien ja 

maistiaisten ja pääsylippujen hinnat ovat ihan liian korkeat. Se on vaan niin, 

että hinta useimmiten ratkaisee. Ennen kuin saadaan valtavirta kiinnostumaan, 

pitää hintojen pudota. (M5, pot. jäsen)  
 

Osasyy brandin toistaiseksi niukkaan kulutukseen oli haastateltavien mielestä myös se, 

että tavanomaisesti tuotetun ja edullisemman kotimaisen ruoan koetaan yleisesti olevan 

riittävän turvallista ja hyvälaatuista. Toisaalta myöskään Slow Food-brandia ei yleisesti 

pidetä vielä niin tunnettuna ja vahvana, että korkealuokkaisia ja laadukkaita tuotteita 

voisi pitää itsestään selvästi perusteluna korkealle hinnalle. 

[...] no esimerkiksi, jos kaupassa on Slow Food-tuote ja muita vastaavia 

kotimaisia ja miksei ulkomaisiakin tuotteita vierekkäin, niin tietysti hinta usein 

ratkaisee. Jos ne muut tuotteet näyttävät ihan hyviltä, niin moni varmaan ostaa 

sitten niitä. Eikä Slow Food ei ole vielä niin vahva brandi [...] (N4, asiakas) 

 

Maatalouden tukijärjestelmissä on menty metsään. Niin kauan kuin ne tukevat 

vain massatuotantoa on selvää, että hinta pysyy korkeana ja asiakaskunta 

pienenä. Luulen, että useat eivät näe Slow Food-brandissa tai paikallisissa 
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tuotteissa yleensä sitä lisäarvoa laadussa, joka olisi sen hinnan väärti. (M8, 

asiakas) 

 

Toisaalta oli myös niitä sidosryhmien edustajia, jotka ajattelivat, että brandiin 

sitoutuneilla kuluttajilla hinta on kuitenkin menettänyt merkitystään ostopäätöstä 

tehtäessä, koska tuotteen muita ominaisuuksia pidetään riittävän tärkeinä. Kuten 

aiemmin jo todettiin, tärkeimmät syyt, miksi Slow Food-tuotteita ja palveluja sekä 

paikallista ruokaa ostetaan, ovat haastateltavien mielestä juuri niiden hyväksi koettu laatu ja 

tuotteiden käytöstä itselle koituvat välittömät hyödyt kuten makunautinnot ja elämykset. 

Yleensä aidompana ja puhtaampana pidetystä paikallisen ruoan vaihtoehdosta oltiin 

valmiit maksamaan hieman korkeampi hinta myös, kun tiedettiin tuotteen taustat ja 

haluttiin tukea pienimuotoista ruoantuotantoa ja tätä kautta edistää oman alueen 

taloudellista kehitystä ja työllisyyttä sekä vähentää ympäristökuormitusta, joka 

aiheutuu ruoan pitkistä kuljetusmatkoista. 

Tietenkin olisi huomattavasti helpompaa ja halvempaa hommata kaikki yhdestä 

kaupasta. Minulle maku on tärkeää.[...] mieluummin ostan vastaleivottua ja 

tuoretta leipää lähileipomosta, samoin on maidon kanssa. Se haetaan usein 

meidän torilta, jonne sitä tuodaan säiliöön paikallisista meijereistä joka päivä. 

(N1, ex-yht.työkumppani ja asiakas) 

 

Korkea hinta oli perusteltu myös tilanteissa, joissa hankittiin oman paikkakunnan 

ulkopuolelta, hankintapaikkaan tiiviisti yhdistettyjä tuotteita. Tuotteiden hankinta 

liittyi tällöin ostajan elämyshakuisuuteen ja johonkin poikkeavaan tilanteeseen kuten 

matkailuun. Hankinnan motiivit olivat haastateltavilla juuri tuotteiden 

paikallisuudessa, käsityömäisyydessä ja niihin liitetyssä erinomaisessa laadussa sekä 

paikallisissa perinteissä.  

Minusta on mielenkiintoista tutustua eri alueiden paikallisiin tuotteisiin, kun 

olen lomalla tai muuten vaan. Meillä on viinikellari, joten viinejä katsastan 

tarkoituksella. Viimeksi ostin muuten Recanatista Giacomo Leopardin suvun 

viiniä. Kotipuolessa katson kyllä hintoja tarkemmin, mutta lomalla en jaksa 

olla niin tarkka. (N2, tuottaja) 
 

 [...] on mukava tutustua maakuntien perinneruokiin. Monesti tuotteet ovat 

kalliimpia kuin tavanomaiset, kaupassa myytävät, mutta jotenkin ne tuntuvat 

aidommilta ja paremmilta. Niitä on kiva viedä tuliaisiksikin […] joskus ihan 

varta vasten menemme tiettyyn ravintolaan matkoilla, kun meillä on Slow 

Food-ravintolaopas. (M6, lahjoittaja) 
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7.1.2.3 Selektiivisyys 

Haastateltavat kokivat Slow Food-tuotteiden ja -palvelujen saatavuuden omasta 

puolestaan kohtalaisen hyväksi, sillä tarjonta on ehtinyt kehittyä runsaaksi kaikkialla 

perustajakaupunki Bran lähiympäristössä. Valinnanvaraa on varsinaisten Slow Food-

tuotteiden lisäksi myös ravintoloissa sekä valistukseen liittyvissä palveluissa.  

Jos haluaa Slow Food-tuotteita, voi mennä Torinoon, jossa on Eataly tai sitten 

Bran päämajaan. Molemmissa on myös tietoa organisaation toiminnasta. 

Muita mahdollisuuksia ovat lukuisat paikalliset tapahtumat. Torilta saa aina 

myös paikallisia tuotteita. (N1, ex-yht.työkumppani ja asiakas) 

[...] mielestäni ihan hyvä, ainakin ravintoloita on yllin kyllin täällä 

Piemontessa. Ruokatuotteita ei niinkään löydy kaikista tavallisista kaupoista, 

mutta Eatalyssa on oma osastonsa Slow Foodille. Lisäksi on tapahtumia, joista 

saa tietoa ja tuotteita. (M7, asiakas) 

Kuitenkin laajemmassa kontekstissa ajateltuna Slow Food-tuotteiden ja -palvelujen 

käytön yhdeksi esteeksi koettiin sidosryhmien edustajien mielestä juuri niiden huono 

saatavuus. Yleisesti oltiin sitä mieltä, että tavanomaisissa ruokakaupoissa tarjonta on 

huonoa tai ainakin tuotteiden näkyvyys on heikkoa. Yleisesti paikallisen ruoan 

hankintakanavana profiloituikin torit, erikoisliikkeet ja tuottajien suoramyynnit. 

Aineiston perusteella näyttäisi siltä, että Slow Food- tuotteiden tai palvelujen 

hankkiminen edellyttäisi ylimääräistä vaivannäköä ja lisäkustannuksia tuotteiden 

entuudestaan korkean hinnan lisäksi, koska tuotteiden tarjonta tavanomaisissa 

ruokakaupoissa on vähäistä tai olematonta ja palveluja ei ole saatavilla muualla 

läheskään niin helposti kuin Piemonten alueella.  

[...] saatavuus on kai isoin ongelma silloin, kun haluaisi tehdä kaikki 

ruokaostoksensa samasta paikasta. Paikallista ruokaa on pienemmissä 

lähikaupoissa aika vähän tarjolla, puhumattakaan Slow Food-tuotteista. On 

mentävä isompiin marketteihin eikä niissäkään välttämättä ole, ei ainakaan 

virallista Slow Foodia. Lähin ostopaikka on Torinossa (Eataly), mutta ei 

sinnekään kovin kaukaa kukaan lähde. (N4, asiakas)  
 

Sitä on saatavana vain erikoisliikkeistä. Minulle, joka asun Brassa, ei se tuota 

ongelmia, sillä täältä löytyy tuotteita ja ravintoloita, joista monista saan lisäksi 

kortilla alennusta. Brassa on myös joka keskiviikko ja perjantai tori, josta voi 

helposti hankkia myös paikallisten tuottajien valmisteita. [...] toki, jos asuisin 

muualla, tilanne olisi varmaan toinen. (N9, jäsen) 

[…] ei mitään tietoa. Meillä on Eataly ja kaikkia muita juttuja, mutta en tiedä 

yhtään miten on muualla. Voisi olettaa, että yhteistyö ei muualla ole ainakaan 

vielä niin suuressa mittakaavassa kuin meillä. (N11, pot. asiakas) 
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Täällä lähialueella on monta Slow Food-ravintolaa, ja Italiassa yleensäkin, 

mutta niin ei ole käsittääkseni kaikkialla. Ja jos haluaa ostaa erityisiä Slow 

Food-tuotteita, niin on pakko lähteä Torinoon asti. Ei täällä niitä myydä 

ruokakaupoissa. […] paikallisen ruoan kylttejäkin on alkanut ilmaantumaan 

vasta vähän aikaa sitten suurimpiin ruokakauppoihin. (M8, asiakas) 
 

Huonoa saatavuutta ei perusteltu niinkään organisaation jakelukanavan 

tarkoituksellisilla eksklusiivisilla tai selektiivisillä piirteillä, vaan syiksi mainittiin 

puhtaasti näkyvyyteen liittyvät tekijät eli markkinoinnin vähyys ja osaamattomuus 

sekä kauppojen ketjuuntunut osto, jolla pienyritysten on tunnetusti vaikea saada 

tuotteitaan isojen ketjujen valikoimiin. Tämän ongelman ei katsottu koskettavan 

ainoastaan virallisia Slow Food-tuotteita vaan yleisesti kaikkia paikallisia tuotteita. 

Ensiksi markkinointia on lisättävä, jotta saadaan kysyntää. Toiseksi 

kauppaketjut joutuvat luultavasti ostamaan tuotteita keskitetysti eikä jokaiselta 

pientuottajalta erikseen. Todellista Slow Foodia on vaikea saada, jos et mene 

johonkin erikoisliikkeeseen tai etsi etukäteen sopivaa ravintolaa. (N12, ex-osa-

aikatyöntekijä ja asiakas) 

[...] no ei todellakaan näy. Kyllä tarvittaisiin ”vakavia” ja ammattimaisia 

markkinointitoimenpiteitä. Ja ne pitäisi osata laittaa oikeaan sosiaaliseen ja 

alueelliseen kontekstiin. (N2, tuottaja) 

Ei yksittäinen ostaja paljon voi tehdä, jos sopimuksia tehdään tiettyjen 

suurviljelijöiden kanssa moniksi vuosiksi eteenpäin. Kysyntää on, mutta silti 

edes suurten ketjujen tarjonta ei lähestulkoonkaan pysty vastaamaan siihen. 

Luulisi kuitenkin, että Slow Foodilla olisi jo enemmän neuvotteluvoimaa 

kaupan kanssa. (M8, asiakas) 

 

Haastatteluaineiston analyysin perusteella sidosryhmien edustajat kokivat, että Slow 

Food-organisaation markkinoinnissa paikallista ruokaa ei vielä hyödynnetä 

tehokkaasti. Tätä todistaa ensijaisesti markkinointikeinojen suppeus. Sidosryhmien 

edustajien yleinen näkemys oli, että organisaation brandin näkyvyyden luominen oli 

valtaosin yrityksen omissa käsissä eli siihen käytetään lähinnä organisaation omia ja 

muita vastaavia ravintoon ja syömiseen liittyviä paikallisia tapahtumia, joissa 

organisaatio on kulloinkin läsnä. 

[...] ihan liian vähäistä. Omat paikalliset tapahtumat ovat tällä hetkellä ainoa 

keino, jota organisaatio käyttää näkyvyyden luomiseen. Sillä ei juurikaan ole 

markkinointikampanjoita telkkarissa tai lehdissä.  (N1, ex-yht.työkumppani ja 

asiakas)  

Ei tule kyllä mieleen yhtään mainosta ainakaan lehdessä ja onko se ollut 

telkkarissakaan, itse en kyllä muista nähneeni kertaakaan. Varmaankin 
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näkyvimpiä ovat kaikki tapahtumat, Salone del Gusto tai Terra Madre tai 

teematapahtumat kuten Carmagnolan Sagra del peperone, johon organisaatio 

ottaa osaa joka vuosi. (N4, asiakas) 

Kaikkihan sen (organisaation) täällä tuntee, joten kai aika hyvä. Eniten 

varmaan näkyy messuilla ja eri tapahtumissa. Ja muistelen nähneeni joskus 

jonkun mainoksen jossain lehdessäkin [...]. Toisaalta, jos tapahtumia ei ole, 

niin sitten se ei näy paljon missään. Tuli mieleen sen vuoksi, että suurimmat 

tapahtumat ovat Italiassa, mutta entä muualla? (M6, lahjoittaja) 

Toisaalta osa haastateltavista koki omat tapahtumat erinomaiseksi keinoksi edistää 

brandin näkyvyyttä ja lisätä potentiaalisten sidosryhmien kiinnostusta. Kuitenkin 

ennen kaikkea niihin kiteytyi sosiaaliseen läheisyyteen liittyvät tekijät: läheinen 

tuottaja-kuluttaja-suhde nähtiin mahdollisuudeksi parantaa luottamusta ruoan laatuun 

ja turvallisuuteen sekä saattaa yhteen keskustelun tiimoilta molemmat tahot, ostaja ja 

myyjä, jotka suurtuotannon ruokajärjestelmissä yleensä asetetaan vastakkain. 

Nuorisolle varmaankin Internet, mutta muuten erilaiset tapahtumat. Olen itse 

huomannut, että suora kontakti on kaikkein paras keino viestiä laadusta, koska 

puhumassa on asiantuntijat ja voidaan vaikuttaa suoraan ihmiseen. Se tuntuu 

jotenkin turvallisemmalta, uskoisin. (N9, jäsen) 

Näissä tapahtumissahan käy yleensä juuri organisaation kohderyhmiä. Se ei 

ole ainoastaan hyvä keino esimerkiksi Slow Food-tuottajalle kohdata asiakas ja 

hankkia häneltä tietoa, mutta myös tuoda ruoalle kasvot kuluttajiin päin. Ja 

mikä olisi parempi keino kuin tapahtuma ilmaisine maistiaisineen. (N2, 

tuottaja) 

Se hyvä puoli tällaisissa tapahtumissa on, että niihin tullaan vain ja ainoastaan 

tietyn teeman takia. Ihmisillä on enemmän aikaa ja kiinnostusta perehtyä 

tarjontaan, myös ei-aineelliseen ja keskustella. Siten se on hyvä vaikuttamisen 

väline molemmille. (M6, lahjoittaja) 
 

7.2 Slow Food-sidosryhmien edustajien käsitykset ja odotukset 

liittyen brandiin 

Tutkimuksen toisen pääkäsitteen avulla haluttiin selvittää haastateltavien näkemyksiä 

Slow Food-brandin rakentamiseen liittyvistä tekijöistä, joita etsittiin neljän etukäteen 

laaditun teeman avulla. Teemat olivat brandin identiteettiin ja sidosryhmiin sekä 

arvoväittämän etuihin ja hyötyihin liittyvät elementit. Näiden teemojen lisäksi 

haastatteluaineistosta oli löydettävissä myös muita teemoja, jotka liittyivät identiteetin 

elementtien ohella myös muihin brandin rakennusprosessin osa-alueisiin, kuten 
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positiointiin ja näkyvyyden luomiseen (ks. kuvio 4). Näistä teemoista johdetut 

yläluokat on esitelty luvusta 7.2.2.1 eteenpäin. 

7.2.1 Mielleyhtymiin liittyvät tekijät 

Haastatteluaineiston analyysin mukaan sidosryhmien edustajien mielestä identiteettiä 

tulisi jatkossakin rakentaa niillä tekijöillä, jotka korostuvat myös nykyisissä 

mielikuvissa. Siten useimpien sidosryhmien edustajien mielestä brandin identiteetin 

ytimessä tulisi näkyä myös tulevaisuudessa sen edistämän paikallisen ruoan 

luotettavuus, laatu ja sidos perinteisiin ja ruokakulttuuriin, koska näiden koetaan 

olevan tekijöitä, joita nykypäivän kuluttaja yhä enenevässä määrin arvostavaa.  

Brandin perusarvojen tulee ehdottomasti pysyä. Ihmiset arvostavat koko ajan 

enemmän perinteitä ja aitoja tuotteita, joten niiden avulla organisaatiolle 

tarjoutuu hyvä tilaisuus kasvattaa tunnettuutta. Mutta ei ole sanottu, että uusia 

arvoja ei voisi kytkeä brandiin[...]. (N11, pot. asiakas) 

[...] aluesidonnaisuus, aito maku ja laatu, sanoisin, ovat tekijöitä, jotka 

mielestäni kiinnostavat ja “työntävät” kuluttajaa parhaiten lähemmäs Slow 

Food-liikkeen filosofiaa. Ja sitä me pyrimmekin korostamaan esimerkiksi 

järjestämissämme tapahtumissa. (N9, jäsen) 

Paikalliseen ruokaan liitetään usein mielikuvia puhtaammasta ja reilummasta 

tuotannosta. Kuluttajien kasvavan tietoisuuden ympäristön tilasta ja ekologisista 

elementeistä nähtiinkin muodostavan vankan pohjan Slow Food-tuotteiden ja -

palvelujen kasvaville markkinoille, koska paikallisen ruoan tuotannossa on otettu 

huomioon juuri ympäristönäkökulmat ja kestävä kehitys.  

Kyllä luonnollisten tuotteiden tuotanto ja myynninedistäminen on kaikista 

tärkeintä, sillä vain sen avulla voidaan brandissa säilyttää tulevaisuudessa 

laadun standardi. Ja kun tuote on oikeasti laadukas, siitä voi maksaa vähän 

korkeampaa hintaakin. (M8, asiakas) 

Tärkeimpinä arvoina minä näkisin ympäristöystävällisyyden, tuotannon 

läpinäkyvyyden ja laadun säilyttämisen ruoassa, tai ne ovat ainakin sellaisia 

tekijöitä, joiden mielestäni tulisi ehdottomasti edelleen näkyä brandissa. (M12, 

ex-osa-aikatyöntekijä ja asiakas) 

Jos hinnat ja saatavuus saadaan kohdilleen, brandilla on tulevaisuudessa 

varmasti enemmän kannattajia, koska sen arvot ovat lähellä sellaista ruokaa, 

jota nykyään halutaan yhä enemmän: laadukasta ja jäljitettävää. Lisäksi 

ihmiset arvostavat sitä, että tuotannossa on otettu myös ympäristötekijät 

huomioon. (N2, tuottaja) 
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Ei minusta kannata missään nimessä lähteä muuttamaan brandin arvoja, jotain 

voisi ehkä lisätä ja korostaa. Aitous, ekologisuus ja perinteet ovat tänä päivänä 

kovasti arvossaan ja sen vuoksi, mikäli brandi haluaa lisätä näkyvyyttään, ne 

ainakin kannattaa säilyttää. (N1, ex-yht.työkumppani ja asiakas) 

 

7.2.2 Arvoväittämään liittyvät tekijät 

Tutkimuksen toisen pääkäsitteen toinen pääluokka käsitteli Slow Food-brandin 

arvoväittämään liittyviä tekijöitä. Yhtäältä haastateltavien mielikuvissa Slow Food-

organisaation täytyy edelleen yrittää erilaistaa itsensä ensisijaisesti lupaamalla 

yksilölle konkreettisia korkealuokkaisia, aitoja tuotteita sekä palveluja ja brandin 

toimia lupauksena laadusta. Toisaalta jatkossa haastateltavien mielestä brandin tulisi 

korostaa voimakkaammin myös toiminnan voittoa tavoittelemattomuutta, koska sen 

koettiin olevan organisaatiolle hyvä myyntivaltti ja elintärkeän positiivisen imagon 

luoja. Sitä, että yleishyödyllinen yhteisö harjoittaa myös liiketoimintaa, ei pidetty 

millään muotoa ristiriitaisena voittoa tavoittelemattomuuden kanssa, päinvastoin: se 

ylijäämä, joka yrityksillä yleensä siirtyy suoraan sijoittajille, on voittoa 

tavoittelemattomalla organisaatiolla ainoastaan panos toiminnan kehittämiseen. Siten 

organisaation ominaisuudet voisivat edesauttaa brandin arvoväittämää korottamalla 

tunneperäisiä ja itseilmaisuun liittyviä etuja pohjautuen arvostukseen ja 

kunnioitukseen. Brandin tulisikin jatkossa osata paremmin korostaa arvoväittämässään 

siitä saatavien henkilökohtaisten hyötyjen lisäksi voittojen ja hyötyjen kumuloitumista 

ennen pitkää myös monia muita tahoja hyödyttäväksi.  

[...] saatua rahaahan käytetään esimerkiksi koulutukseen ja valistukseen eli 

meihin kaikkiin. Ei olisi ollenkaan pahitteeksi jollain keinoin myös korostaa 

sitä puolta toiminnassa. Minusta tuntuu, että moni ei edes välttämättä miellä 

organisaatiota voittoa tavoittelemattomaksi. Sillä voisi olla vaikutusta 

kiinnostukseen, jos ajatellaan vaikka Slow Foodin mainetta. Monia muitakin 

varmaan ärsyttää liikelaitosten omia etuja tavoitteleva osinkopolitiikka. (M6, 

lahjoittaja) 

Vaikka organisaatio ei tavoittelekaan voittoa, niin markkina-osuuksia sen 

kuitenkin täytyy tavoitella eli se tarvitsee rahaa toimintaansa. Slow Food-

tuotteet ehkä hämäävät jollain tavalla ihmisiä, ajatellaan, että se toimii kuin 

tavallinen yritys. Mielikuva voi monilla olla siten ihan toinen, luulisin. […] 

tehokkaampaa imago-kampanjaa se tarvitsisi vetovoiman kasvattamiseksi. (N2, 

tuottaja) 

Se tekee tärkeää työtä, joka vaikuttaa positiivisesti moneen eri tahoon, ja usein 

vielä vapaaehtoisvoimin. Jotenkin tuntuu, että sitä ei pidetä samanlaisena 
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organisaationa kuin esimerkiksi Punaista Ristiä, vaikka onhan silläkin 

kaikenlaista sivutoimintaa, tuotteita, jne. myynnissä. (N3, asiakas) 

[...] niin ja sitten se, että ei tavoitella voittoja, on myös tärkeä tekijä. Sitä ei 

varmaankaan moni ajattele, kun ostaa tuotteita tai käy syömässä Slow Foodia. 

Sillä olisi varmasti vaikutusta brandin kulutukseen, jos ymmärrettäisiin 

paremmin, että se (kulutus) hyödyttää monia muitakin kuin sinua itseäsi, 

loppujen lopuksi. (N9, jäsen) 

Haastatteluaineiston analyysin perusteella näytti siltä, että Slow Food-brandin 

markkinointia ei voi lähteä rakentamaan hintakilpailun tai sen varaan, että hehkutetaan 

ainoastaan sen tuotteiden ja palvelujen ainutlaatuisuutta: myös eri luomu- ja 

lähiruokabrandit tarjoavat sellaisia vaihtoehtoja, joita kuluttajat nykypäivänä 

arvostavat. Näin ollen joidenkin haastateltavien mielestä ainutlaatuisiksi ja erilaisiksi 

tuotteet ja palvelut tekisi vasta tapa, jolla ne tarjotaan: elämyksien avulla voitaisiin 

arvoväittämään luoda niitä omaleimaisuuden ja erilaistamisen elementtejä, joilla 

markkinoida sidosryhmille tunnepohjaista hyötyä ja lisäarvoa hankintaan ja 

kuluttamiseen. Osa haastateltavista ajattelikin, että esimerkiksi nautinnollisen ja 

elämyksellisen tunnekokemuksen jälkeen henkilö todennäköisesti ostaa tuotteen 

uudelleen kokeakseen sen taas uudemman kerran. Koska ruoan suhteen tehtävät 

valinnat kytkeytyvät usein tilannekohtaisiin priorisointeihin tai juurtuneisiin 

tottumuksiin, haastateltavat pitivät elämyksellisyyden elementtiä kuitenkin edelleen 

vaikeasti miellettävänä ja elämysten katsottiin aluksi pystyvän edustamaan ainoastaan 

perinteistä elämyskulutusta kuten esimerkiksi matkailua ja teematapahtumia.  

Hinta ei useinkaan ole kynnyskysymys, kun ollaan vaikka matkoilla, koska 

silloin halutaan kokea elämyksiä.[...]esimerkiksi maatilamatkailua, jossa voi 

nähdä ruoan tien lautaselle, tutustua ruoan tarinaan tai herätellä muistoja 

hetkistä mummolassa. Se on varmasti niin mieleenpainuva kokemus, että 

brandista jää positiivinen mielikuva. (M12, ex-osa-aikatyöntekijä ja asiakas) 

 

[...]niistä merkeistä pitäisi pystyä erottautumaan jollain muulla keinolla. 

Eatalyssa voit syödä ja shoppailla ”hitaasti”. Siellä on kaikki saman katon 

alla. En tiedä, järjestetäänkö sinne vielä ns. päiväretkiä, mutta mielestäni olisi 

hyvä idea tutustuttaa ihmiset brandiin leppoisalla tavalla: valistusta ja 

elämyksiä sopivassa mittasuhteessa. (N9, jäsen) 

Meillä (Italiassa) järjestetään jo paljon erilaista ruokatapahtumia ja vierailuja 

ruoan- ja viinintuottajien tiloille. Minä näkisin, että Slow Foodin pitäisi 

ehdottomasti yrittää lisätä tällaista turismia, joka perustuu mukavaan 

maaseutuelämään ja nostalgiaan, esimerkiksi omien tuottajiensa tiloille. (N2, 

tuottaja) 
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Toisaalta haastateltavat halusivat uskoa lujasti myös siihen, että ihmiset tahtovat yhä 

enenevässä määrin kokeilla ja toteuttaa itseään ruoan ja syömisen kautta aivan kuten 

muillakin elämän aloilla ja hakea eksotiikkaa ja jatkuvia irtiottoja arjesta. Se valoi 

luottamusta brandin mahdollisuuksiin synnyttää myös arkipäivän tilanteisiin 

nostalgisia elämyksiä ja ”eläviä konsepteja” kuten ruokaa ja vuorovaikutusta yhdessä 

tarinoiden, tuttujen tuoksujen ja makujen kera. 

[...] niitä hetkiä tarvitaan kuitenkin useammin. Brandissa pitää korostaa 

voimakkaita tuntemuksia ja sitä että se puhuttelee monia aisteja. Meille ruoka 

on tosi tärkeä juttu. Jos olet syönyt ”huonosti” päivä voi liioittelematta olla 

pilalla. Siksi sen tulisi korostetummin löytää tehokas keino ilmaista syömisen 

moniulotteisuutta; näköä, makua, tuoksua, jne. Ei se muuten lisää tunnettuutta 

tämän vuosisadan puolella. (M12, ex-osa-aikatyöntekijä ja asiakas) 

[...] Se on siinäkin mielessä hyvä paikka (Eataly), että moni voi helposti ottaa 

sen mukaan myös arkeen eikä vain juhlahetkiin. Ja sen täytyykin olla 

organisaation toiminnan tavoite. (N9, jäsen) 
 

Nythän on tosi trendikästä syödä puhdasta, luonnonmukaista ruokaa. Pitää 

löytää kuitenkin jotain lisäarvoa.[...]se voi Slow Foodissa tulla perinteistä ja 

historiasta, joiden kautta voitaisiin yrittää tarjota makuelämyksiä, jotka 

säilyvät mielessä pitkään. Tuote-esittelyt ovat aina hyvä tapa tutustuttaa ja 

opastaa arkipäivän valinnoissa. (N1, ex-yht.työkumppani ja asiakas) 

Osaa haastateltavista askarrutti jonkin verran Slow Food-brandin tulevaisuus ja he 

kokivat siinä epätoivottuja kehityssuuntia. Nämä tekijät liittyivät identiteetin 

elementtien ohella kiinteästi myös muihin brandin rakentamisen osa-alueisiin, ja niiden 

katsottiin kykenevän alentamaan merkittävästi Slow Food-brandin arvolupausta 

sidosryhmilleen. Osa haastateltavista suhtautui luottavaisemmin brandiin ja yleisesti 

paikallisen ruoan asemaan ja tulevaisuuteen. Vaikka yleisesti ymmärrettiin, että tällä 

hetkellä tunnettuuden kasvua voi tapahtua ainoastaan kehittyneissä ja rikkaissa maissa, 

kaikkien sidosryhmien edustajien mielestä brandi ja sen arvoväittämä ei kaikesta 

huolimatta houkuttele tarpeeksi tällä hetkellä niitäkään sidosryhmiä, joilla olisi varaa 

sitoutua brandiin. Sidosryhmien kasvu olikin kaikkien haastateltavien mielestä hyvin 

toivottavaa, sillä vain siten päästään muihin tavoitteisiin kuten esimerkiksi 

aineettomaan taloudelliseen kasvuun, jota muun muassa brandin rakentaminen edustaa. 

Sen onnistuminen nähtiin kuitenkin monien tekijöiden summana. Tekijä, joka 

katsottiin kriittisemmäksi positiivisen kehityksen kannalta, oli kuluttajien kysynnän 

kasvattaminen valistuksen avulla. Vasta tämän jälkeen toiminnassa tulisi pyrkiä Slow 

Food-tuotteiden ja -palvelujen hinnan alentamiseen, toimivan liiketoimintamallin 
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löytämiseen ja sen kestävään toteuttamiseen muiden sidosryhmien houkuttelemiseksi. 

Tämän nähtiin edellyttävän ehdottomasti osaavaa verkostoitumista ja yhteistyötä sekä 

logististen ja markkinointiin liittyvien ongelmien ratkaisua. Seuraavissa alaluvuissa 

esitellään niitä brandin rakentamiseen liittyviä yleisiä käsityksiä ja odotuksia, joita 

sidosryhmien edustajat pitivät kriittisinä Slow Food-brandin kasvun ja kehityksen 

kannalta. 

7.2.2.1 Sidosryhmien kiinnostus  

Vaikka sidosryhmän edustajat liittivätkin Slow Food-brandiin paljon positiivisia 

mielikuvia, sen kasvun suurimpana esteenä nähtiin edelleen kuilu brandin ja yksilöiden 

arvojen välillä. Suurena haasteena koettiinkin yksilöiden ruokailutottumusten 

muuttaminen suuntaan, joissa tärkeää on raaka-aineiden tuoreus, ruoan aidot maut sekä 

pientuottajien ja vetovoimaisten pienruokakauppojen ja -torien esiinmarssi. 

Valistuksella nähtiin tässä olevan merkittävä asema, sillä ainoastaan ruokaketjujen 

parempi ymmärtäminen ja ruoantuotantoon tutustuminen kasvattaa yksilöiden ruoan 

arvostusta, helpottaa suhdetta laadukkaampaan syömiseen ja lisää paikallisten 

tuotteiden kysyntää. Vasta tämän jälkeen arvoväittämän koettiin saavuttavan sitä 

tehokkuutta ja vetovoimaa, jota markkinoinnin keinoin olisi mahdollista tukea ja 

vahvistaa, ja joka kykenisi houkuttelemaan muita sidosryhmiä. 

Minä näkisin sen niin, että monissa kulttuureissa ei yksinkertaisesti arvosteta 

ruokaa ja syömistä tarpeeksi. Voi se tietenkin johtua osittain myös siitä, että ei 

ole varaa tai tietoa siitä, mitä ja miten tulisi syödä. (M12, ex-osa-aikatyöntekijä 

ja asiakas) 

No eivät ne muutokset hetkessä toteudu. Uuden oppiminen vie aina aikaa ja on 

asteittaista. Mutta hyvällä tiellä me olemme […]. (M10, jäsen) 

[...] koska suurin osa ihmisistä yksinkertaisesti pistää suuhunsa mitä sattuu, 

eivätkä he ole tietoisia oikeasta ravitsemuksesta. On hyvä asia, että meillä on 

organisaatio, joka haluaa puuttua tähän.  (M6, lahjoittaja) 

[…] ehkä, mutta en tunne maita, joissa se olisi jo näin. Ei ole tarvetta siihen, 

koska pikaruoka maistuu, ja koska ei ole halua muuttaa ruokailutottumuksia. 

Itselleni tulee mieleen Yhdysvallat hampurilaisineen ja muine teollisine 

tuotteineen. Nyt paikallisen ruoan ongelma on kysynnän ja tarjonnan 

oravanpyörä: kysyntää voisi olla, jos hinta olisi alhaisempi. Hinta olisi ehkä 

matalampi, jos olisi enemmän tuottajia. Slow Food-tuottajiksi ei haluta, kun 

koetaan, ettei ole tarpeeksi kysyntää eikä tuotantoa tueta tarpeeksi. (N2, 

tuottaja) 
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Valistuksella koettiin olevan kaikkein tärkein osa erityisesti lasten ja nuorten 

kiinnostuksen kasvattajana ja ruokailutottumusten muuttajana, sillä lapsena syötyjen 

ruokien maut näyttävät jättävän lähtemättömät jäljet, joihin aikuisina monista syistä 

palataan. Vaikka useimmat haastateltavat mainitsivat erityisesti koulun instituutioksi, 

jonka vastuulla tulisi olla oikeanlaisten ruokailutottumusten opettaminen lapsille ja 

nuorille, oltiin yhtä lailla myös sitä mieltä, että vastuu nuorison valistuksesta on 

jokaisen aikuisen, ei vain kodin ulkopuolisten yhteisöjen tai organisaatioiden.  

Aikuisistahan lapset ottavat mallia: kotona äidistä, isästä, isovanhemmista ja 

kodin ulkopuolella muista aikuisista, opettajista, hoitajista, jne. Vastuu on 

meillä jokaisella, eivät ne tavat muuten muutu. (N3, asiakas) 
 

Meidän pitäisi osata kertoa ja näyttää esimerkkiä lapsille, että aina on parempi 

syödä vähemmän ja paremmin kuin enemmän ja roskaruokaa. [...] ei sitä 

vastuuta voi pelkästään koululle sysätä, vaan jokaisen vanhemman tulisi ottaa 

itseään niskasta kiinni. (N4, asiakas) 

Valistusta on annettava päiväkodista yliopistoon. Kouluruokailun tulisi toimia 

ehdottomasti esimerkkinä, sillä koulussa ollaan kuusi päivää viikossa. (N11, 

pot. asiakas) 

Kuinka moni koulu-ikäisen lapsen vanhempi vaatii koulua ottamaan huomioon 

vuodenaikojen tarjonnan ruoassa, kuten esimerkiksi lähialueen kasvimaan 

pavut ranskanperunoiden sijaan? Ei varmaan kovin moni. (N9, jäsen) 

Valistukseen liittyvien tekijöiden lisäksi osa haastateltavista näki nuorison 

mielenkiinnottomuuden syynä myös brandin hyödyistä mahdollisesti puuttuvan 

tietynlaisen ”kuorrutuksen”, joka on omiaan korostamaan nimenomaan brandin avulla 

saatua lisäarvoa. Haastateltavat mielsivät nuoria yleensä kiinnostavat brandit ns. 

statusbrandeiksi, joilla heidän on mahdollisuus kollektiivisesti pönkittää 

itseluottamustaan. Näitä brandeja katsottiin edistettävän pääsääntöisesti keulakuvien, 

Internetin, sosiaalisen median ja television avulla. 

[...]ehdottomasti muuttaa tai lisätä jotain, muuten nuori ei koe brandia 

haluttavaksi. Se ei ole nyt ”cool”, eikä lisää itseluottamusta niin kuin 

esimerkiksi pikaruoka, eikä sitä silloin luonnollisestikaan haluta kuluttaa. 

Luulen, että siihen pitäisi saada jonkinlaista nuorekkuutta, liittää se vaikka 

nuoria kiinnostaviin tilanteisiin.[...] (N11, pot. asiakas) 

Brandissa ja sen markkinoinnissa pitäisi näkyä selkeästi nuorisolle tärkeitä 

asioita ja piirteitä. Merkitykset syntyvät siitä, ketkä, miten ja missä brandia 

käyttävät, siksi tarvitaan keulakuvia. Fastwebin on varmaan valinnut moni 

nuori juuri Valentino Rossin takia. (N1, ex-yht.työkumppani ja asiakas) 
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Vaikka luomusta ja paikallisuudesta onkin itsessään tullut jo vahvoja 

myyntiargumentteja, jotka vetoavat muihinkin kuin vaihtoehtoihmisiin tai ”vihreisiin” 

kuluttajiin, osa haastateltavista esitti toiveita Slow Food-brandattyjen ja paikallisten 

tuotteiden markkinointiin ja erityisesti eri markkinoinnin muotojen tehokkaampaan 

hyödyntämiseen liittyen.  

[...]sitä (kysyntää) voisi luoda myös uusien markkinointitapojen avulla. 

Erityisesti nuorison mielenkiinnon voisi herättää verkko- ja mobiilipalveluilla 

tai vaikka Facebookia hyödyntämällä. Sitä, millaisissa uusissa tapahtumissa 

Slow Food voisi olla läsnä, olisi myös syytä harkita. Niissäkin voisi ottaa 

paremmin nuoret huomioon. (N11, pot. asiakas) 

 

[…] nuorison keskuudessa ehdottomasti TV ja Internet, koska nykyisinhän 

nuoret käyttävät suurimman osan vapaa-ajastaan verkossa tai television 

ääressä. (N3, asiakas) 

[…] aloittamalla brandin markkinoinnin tehokkaammin ja näkyvämmin. Jos 

tuote on turvallinen, aito ja alkuperäinen, jne. on ongelma ainoastaan 

”kääntää” nämä käsitteet markkinoinnin kielelle - siis niin, että ne viehättävät 

mahdollisimman monia. (M7, asiakas) 

 

Haastatteluaineiston analyysin perusteella esimerkiksi Slow Food-tuotteiden ja -

palvelujen pääsy kauppojen hyllyille ja ravintoloihin vaatisi panosten lisäämistä 

kauppiaitten, ravintoloitsijoiden sekä tuottajien yhteiseen markkinointiosaamiseen. 

Vähittäismyymälöiden kausittaiset suoramyyntipisteet maistiaisineen ja ravintoloille 

valtavirran TV-ohjelmien antama näkyvyys sekä erilaiset teemaviikot nimettiin 

keinoiksi pysäyttää kuluttaja, saada hänet kiinnostumaan omista tuotteista ja lisätä 

tuotteiden paikallisuuden ja elämyksellisyyden aspektia. Koska paikallisten tuotteiden 

löytäminen hyllystä koettiin vielä hankalaksi, nähtiin erilliset, paikallisuudesta kertovat 

selkeät kyltit ja oheisinformaatio kaupoissa tärkeiksi: kuluttaja tulee ensin opettaa 

tunnistamaan paikalliset tuotteet ja sen jälkeen tarjota sekä selkeä että perusteltu syy 

valita vaihtoehtoinen tuote.  

[...] teemaviikot ravintoloihin ja kauppoihin tuote-esittelyjä. Se, että saa 

maistaa, ratkaisee usein ostopäätöksessä. Jos on kolme tuotetta rivissä, niin 

useimmiten valinta kallistuu siihen, jota on maistanut, vaikka se maksaisikin 

muita enemmän. […]. (N4, asiakas) 

[…] näkyviä, paikallisuudesta kertovia kylttejä ehdottomasti. Nyt tuotteita ei 

löydä, koska tieto valmistajasta on präntätty paketin etikettiin tai hyllyn 

reunaan pienellä. Ja lisäksi viereen tauluja, jotka kertovat paikallisen ruoan 

vaikutuksista. (M6, lahjoittaja) 



111 

 

Prova del cuoco-ohjelmassa (suom. Kokkisota) on jo nähty paikallisista raaka-

aineista kokkaavia vieraita. Mutta onko ollut Slow Food-kokkeja 

mainostamassa omia ravintoloitaan ja paikallista ruokaa? Minusta tuntuu, että 

”kaiken kansan ohjelmat” voisivat tuoda roppakaupalla näkyvyyttä. (M12, ex-

osa-aikatyöntekijä ja asiakas) 

Paikallisten tuotteiden tunnettuutta voisi olla mahdollista edistää myös puhtaasti 

visuaalisin elementein, kuten yhtenäisin värein tai logoin yhden haastateltavan 

mukaan. Pientuottajien verkostoitumisen Slow Food-brandin ja/tai muun yhteisen 

merkin taakse koettiin edistävän myös kansainvälisellä tasolla paikallisten tuotteiden 

tunnettuutta kuluttajien mielissä. Muutama haastateltava nimesi myös kansainväliset 

ruoka-alan tapahtumat tärkeiksi näkyvyyden luomisen väyliksi. He kokivat, että 

organisaation omat markkinoinninedistämisväylät ovat tällä hetkellä riittämättömät ja 

liian kapealle segmentille näkyviä.  

Aika paljon on erinäköisiä merkkejä, jotka ajavat samoja asioita. Mikään ei 

kuitenkaan ole ollut ylitse muiden näkyvyyden suhteen. Keskittämällä resurssit 

yhteisen merkin taakse voitaisiin parantaa kaikkien paikallisten tuotteiden 

yhtenäisyyttä ja tunnettuutta. En tiedä, mikä olisi puhtaasti Slow Food-brandin 

asema tässä[...]. Ja tätä pitäisi kehittää kansainvälisesti, jotta saataisiin 

tehokkuutta markkinointiin. (M10, jäsen) 

[...]lisää artikkeleita valtavirran lehtiin. Minun mielestäni organisaation pitäisi 

lähteä rohkeammin myös eri maiden ruokamessuille, jolloin näkyvyyttä 

saataisiin kansainvälisesti. Puhtaasti omat tapahtumat tai Slow Food-julkaisut 

eivät välttämättä vedä puoleensa vielä niin paljon ”asiaan vihkiytymättömiä”.. 

(N1, ex-yht.työkumppani ja asiakas) 

Slow Food-ravintolat voisivat paremmin ottaa osaa suuriin ruoka-alan 

tapahtumiin ja ruokaohjelmiin. Niistä saisi laajaa näkyvyyttä. (M12, ex-osa-

aikatyöntekijä ja asiakas) 

7.2.2.2 Hinta 

Haastatteluaineiston analyysin perusteella hinta katsottiin tekijäksi, jolla oli merkittävä 

vaikutus Slow Food-tuotteiden ja -palvelujen tällä hetkellä vielä suppeisiin 

markkinaosuuksiin. Vaikka suurin osa haastateltavista piti hintaa liian korkeana, osan 

mielestä se oli oikeassa suhteessa sen tarjoamiin hyötyihin erityisesti lähitulevaisuutta 

silmällä pitäen.  

Ei liike ikimaailmassa onnistu houkuttelemaan nuoria, jos yksi Slow Food-

illallinen maksaa vähintään 70€. Sehän on yli kymmenkertainen hinta 

pikaruoka-ateriaan verrattuna! (N11, pot. asiakas) 
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Koska hinta on monille tärkein valintakriteeri, jolle muut ominaisuudet, kuten 

alkuperä, maku, yleinen houkuttelevuus sekä erityisesti terveellisyys usein häviävät, 

tulisi haastateltavien mielestä löytää keinoja, jolla hintaa voitaisiin alentaa. Nyt 

koettiin, että tehomaatalouden, globaalin elintarviketeollisuuden ja keskittyneen 

kaupan edustamaa ruokaa pidetään yleisesti halvempana kuin pientuottajien. Tämä 

harhakuvitelma on seurausta tilanteesta, jossa massatuotantoa on lähtökohtaisesti tuettu 

tuotannon eri vaiheissa verovaroin ja erilaisin tukijärjestelyin. Verotuksen 

kohdentumiseen liittyviä toimenpiteitä pidettiinkin suotavina kovassa kilpailussa 

pärjäämiseksi. Ne haluttiin ensisijaisesti kohdentaa tehotuotannon piirissä toimiville 

viljelijöille sanktioina kestävää kehitystä ja ympäristöä kunnioittamattomasta 

toiminnasta. Verotuksen muutoksella esimerkiksi pientuotannon nähtiin kasvavan, 

kysynnän kohdentuvan paremmin tarjontaan ja paikallisten tuotteiden hinnan 

putoavan.  

[…] Se tarkoittaa, että teollinen tuotanto hyödyntää tehoviljelyä laadun 

kustannuksella eli tavallisille tuotteille jää vain vähän ravintoarvoa ja 

näennäinen halpa hinta. Lisäksi on kuitenkin kustannuksia, joita emme maksa 

suoraan vaan välillisesti eri verojen kautta. Näitä verotuloja pitäisi 

ehdottomasti ohjata pientuottajille ja paikallisen tuotannon kehittämiseen. 

(M10, jäsen) 

Hinta on nyt ihan liian korkea. Ihmisiä pitäisi jotenkin tukea kriittisessä 

kuluttamisessa, jotta kysyntä kasvaisi ja saataisiin tarjontaa enemmän.  (M5, 

pot. jäsen) 

Minun mielestäni ”saastuttajille” pitäisi saada kovempi verotus. Vähemmän 

saastuttavaa sektoria pitäisi tukea enemmän eli tässä tapauksessa 

pienviljelijöitä, jotka tuottavat luomua. Ja tuleehan siinä sitten ne muutkin 

pluspuolet mukana eli luonnon monimuotoisuuden ja alueen työpaikkojen 

säilyminen.  (M8, asiakas) 

Verotuksessa ja tukiaisissa on menty metsään jo pidemmän aikaa. Ei kai 

kukaan halua tehdä sellaista työtä, mistä ei saa käypää korvausta. Nyt rahat 

menevät niiden tuottajien taskuun, jotka viljelevät osaa maasta 

tehotuotannolla. Suurin osa maasta on kuitenkin täysin hyödyntämättä tai 

jossain ”hömppäkäytössä” tukiaisten vuoksi. Sen osan verotusta tulisi 

koventaa. Sillä tavoin mahdollistettaisiin koko maaperän hyödyntäminen ja 

paikallisen tuotannon kasvu. (N2, tuottaja) 

Muutama haastateltava näki kuitenkin hinnan jo olevan oikeassa suhteessa sen laatuun 

ja tarjoamiin hyötyihin. He mainitsivat perusteluina paikallisen ruoan käytön 

tulevaisuuden näkymät, jotka näyttäisivät kehittyvän positiiviseen suuntaan. 

Haastateltavat ajattelivat, että monet asiat, jotka tällä hetkellä koetaan vielä luksukseksi 
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kuten puhtaasti lomamatkoihin kuuluva elämyksellisyys, joiden osana Slow Food-

tuotteet ja -palvelutkin usein nähtiin, ovat mahdollisesti monen arkipäivää koko ajan 

kasvavan talouden myötä tulevaisuudessa. Kysynnän kasvua perusteltiin sillä, että 

vanhat ikäluokat kasvavat ja heillä on halu sekä valmius maksaa ruoasta enemmän. 

Myös yhä korkeamman koulutus- ja tulotason nähtiin muodostavan vankemman 

pohjan tuotteiden ja palvelujen markkinaosuuksiin. Tämän lisäksi käytön oletettiin 

tulevaisuudessa lisääntyvän, koska yleisesti kuluttajat haluavat aitojen makujen ja 

elämysten lisäksi tietää, mistä ruoka on peräisin. Paikallistuotteiden odotettiin myös 

säilyttävän laadukkuuden ja luotettavuuden imagon ja korkeahkon hinnan tavallaan 

vahvistavan tätä imagoa.  

Elintaso on noussut ja nousee koko ajan. Vanhemmat ihmiset, ja miksei 

valistuneet nuoretkin, arvostavat perinteitä ja tuotteiden aitoutta ja ovat 

valmiita maksamaan niistä. Tämä tulee olemaan hyvä markkinarako. (N3, 

asiakas) 

[...] myös paikallisten tuotteiden on saatava markkinoilta sellainen hinta, että 

siitä jokainen ketjun osa saa oman osansa. Siksikin hinta on ihan perusteltu. 

Onneksi tulevaisuudessa on paljon enemmän niitä, jotka arvostavat lyhyttä 

ketjua, ja joilla on varaa ja tietoisuutta vaatia turvallisia tuotteita. (N2, 

tuottaja) 

Jos viisikymmentä vuotta sitten käytettiin tuloista puolet syömiseen ja nykyisin 

enää viidennes, niin sehän tarkoittaa, että raha menee muuhun, ehkä ei edes 

kovin tähdelliseen. Täysin ei tarvitse palata vuosikymmenien päähän, mutta nyt 

rahaa olisi käyttää enemmänkin laadukkaaseen syömiseen. Uskon, että kysyntä 

kasvaa näilläkin hinnoilla, koska ihmiset ovat jatkossa enemmän valveutuneita 

ja osaavat arvostaa hyvää hinta-laatusuhdetta. (N1, ex-yht.työkumppani ja 

asiakas) 

7.2.2.3 Saatavuus 

Haastateltavien mielestä niin Slow Food-tuotteilla ja -palveluilla näyttäisi olevan 

tulevaisuudessa selvät markkinat. Kuitenkin niiden koettiin olevan saatavilla 

ainoastaan niille, jotka tietävät, mistä etsiä. Tuotteiden ja palvelujen tulisi olla entistä 

enemmän kaikkien tavallisten kuluttajien saatavilla, eikä niinkään pienelle segmentille 

suunnattua erikoisherkkua. Vaikka Slow Food-brandilla edistettävä kausiluonteisuus 

koettiin yleisesti hyväksi ruokatuotteiden ominaisuudeksi, esimerkiksi vaihtuvuuden 

kannalta, oli siinä myös ongelmia: paikallinen tuottaja ei usein pysty vastaamaan 

tarpeeseen, koska kaikkia tuotteita ei ole vakituisesti saatavilla. Osa haastateltavista 
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kaipasikin tuotevalikoiman laajentumista sekä tiettyjen tuotteiden pysyvää läsnäoloa ja 

aktiivisempaa tarjontaa brandin näkyvyyden ja tunnettuuden kasvattamiseksi.  

[...]tosi huonosti on saatavilla tavallisista ruokakaupoista. Jos jotain löytyy, 

niin aina kyseessä on samat tuotteet. Pitäisi saada vaihtoehtoja, muuallekin 

kuin Eatalynkaltaisiin erikoisliikkeisiin, ehdottomasti.  (N1, ex-yht.työkumppani 

ja asiakas) 

[...]onhan meillä Slow Food-tuotteita, tosin voisi se valikoima olla 

suurempikin.[...]ravintoloitakin löytyy jo aika monesta kaupungista. Koska 

yhdistykset järjestävät myös tapahtumia usein, puhuttamattakaan organisaation 

suurimmista tapahtumista täällä, voimme olla aika tyytyväisiä. (N9, jäsen) 

Pitäisi olla huomattavasti enemmän tuotteita ja enemmän tapahtumia kaikissa 

maissa, jotta näkyvyys kasvaisi. Ja tavalliset kaupat pitäisi saada toimintaa 

mukaan, koska niistähän se ruoka pääosin hankitaan. Nyt on eksoottista löytää 

jotain oman alueen erikoisuutta tavanomaisesta omasta lähikaupasta, ja sekin 

riippuu vuodenajasta, meillä tosin vähemmän kuin esimerkiksi Pohjois-

Euroopassa. (M8, asiakas) 

Minun mielestäni ensimmäinen asia on saada kausituotteiden lisäksi jotain 

muutakin, jotta brandi pysyisi koko ajan näkyvillä [...] vaikka marmeladeja, 

hunajaa, tms. tuotteita, jotka säilyvät. Olisi myös hyvä, jos maiden välillä olisi 

enemmän vaihtoa: ranskalaiset voisivat viineineen tulla meille Piemonten 

kauppoihin ja me vastavuoroisesti sinne. (M7, asiakas) 

Pienten toimijoiden ongelmaksi koettiin kuitenkin tasapainoilu riittävän 

kustannustehokkuuden takaavan volyymin ja tarpeeksi laajan tuotevalikoiman välillä. 

Koska elintarviketeollisuuden ja kaupan pääintressejä ovat yleensä keskittäminen, 

hintapaineet ja tehokkuus, haastateltavat kokivat, että pienyrityksille soveltuvien 

mallien tulee olla sellaisia, joissa säilytetään niiden omat vahvuudet toimia 

markkinoilla. Siten esimerkiksi vain suurilla volyymeilla saavutettu alhainen hinta, 

joka lopulta johtaa massatuotantoon, ei ole toimiva malli pientuottajille. Pientuotannon 

mahdollisuuksien toteutumiseen ja saatavuuden parantumiseen tarvitaan sen sijaan 

haastateltavien mielestä tietoista strategiaa. Koska paikallisen ruoan tuottajat ovat 

pääosin pienessä mittakaavassa toimivia maatiloja, riittävä toimitusvarmuus ja volyymi 

nähtiin saavutettavan verkostoitumisen ja tuottajayhteistyön kautta. Näitä voisivat 

edustaa esimerkiksi amerikkalaiset Farmers Market-tyyliset paikallisten tuottajien 

omat tai Slow Food-organisaation kanssa yhteiset myymäläpaikat tai pientoimitusten 

yhdistely sen sijaan, että jokainen tuottaja toimittaisi itse suoraan ostajille. 

Pulmana on, että pitäisi tuottaa enemmän ja monipuolisemmin. Minä näkisin, 

että tuottajien pitäisi osata verkostoitua ja solmia kumppanuuksia, koska 
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paikalliselle ruoalle tärkeää on pysyä mielikuvaltaan pienenä, mutta samalla 

pystyä skaalaamaan toimintaansa edullisesti. (M10, jäsen) 

Paikallisen ruoan tuottajien tilat ovat luonnollisesti vielä pieniä, mutta 

potentiaalia pitäisi löytyä ehdottomasti yhteiselle jakeluketjulle, joka säästäisi 

myös kaikkien kustannuksia. Muuten ei laajentuminen ole mahdollista niihin 

volyymeihin ja toimitusvarmuuslukuihin, joita esimerkiksi vähittäiskauppa nyt 

meiltä vaatii[...]. Eikä yhteisistä koulutustilaisuuksistakaan olisi haittaa, ihan 

verkostoitumisenkaan kannalta. (N2, tuottaja) 

Kyllä tuottajien pitäisi myös osata tehdä paremmin yhteistyötä tai pyrkiä 

aloittamaan se edes viimeistään nyt, jotta ruoka saataisiin vihdoin 

edullisemmin tavanomaisten kauppojen hyllyille ja ravintoloihin. Ja mikseivät 

paikalliset tuottajat perusta yhdessä omia paikallismyymälöitä, tai sitten 

yhteistyössä Slow Foodin kanssa? (N1, ex-yht.työkumppani ja asiakas) 

Vähittäiskaupan merkitys niin Slow Food-tuotteiden kuin yleisesti paikallisen ruoan 

myyntikanavana koettiin tärkeäksi, sillä osa haastateltavista pelkäsi erikoisliikkeiden ja 

torien jäävän pikku hiljaa markettien jalkoihin ja tuotteiden siirtyvän sitä myötä yhä 

enemmän marginaaliin. Vähittäiskaupan mukaantulon avulla paikallinen ruoka olisi 

yhtäältä kuluttajille saatavilla ilman ylimääräisiä aika- ja etsintäkustannuksia. Toisaalta 

pientuottajille voisi tarjoutua mahdollisuus pitkäaikaiseen yhteistyöhön, jolla taattaisiin 

tuottajien toiminnan jatkuvuus ja kehittymismahdollisuudet. Paikallisen ruoan 

kasvavan kiinnostuksen uskottiinkin luovan paineita myös vähittäiskaupalle ja lisäävän 

Slow Food-organisaation neuvotteluvoimaa, joka toistaiseksi on ollut vähittäiskaupalla 

erittäin suuri pientuottajien suuntaan sen vahvan ketjuuntuneisuuden ja 

maailmanmarkkinahintojen vuoksi. Kolmanneksi vähittäiskaupan kiinnostuksen myötä 

kysynnän kasvulla nähtiin sellainen vipuvoima, joka on omiaan lisäämään myös 

muiden Slow Food-organisaation sidosryhmien kiinnostusta ja rahoitusta.  

[...]Ensinnäkin se tuo heti roimasti lisää näkyvyyttä brandille. Toiseksi monille 

on tärkeää saada kaikki samasta paikasta, siinä säästyy aikaa ja rahaa eli se 

lisää kysyntääkin loppupeleissä. (M8, asiakas) 

Olisi äärimmäisen tärkeää Slow Food-tuottajille päästä suurten kauppaketjujen 

toimittajiksi ja saada pitkäaikaisia sopimuksia, joiden avulla luoda toiminnalle 

jatkumoa ja suunnitella tulevaisuutta. Nyt ne on kaikki tehty suurviljelijöille. 

(N2, tuottaja) 

Kyllä kiinnostus on selvästi kasvanut, koska kysyntäkin on. Joka päivä on 

jonkun pientoimittajan tuote-esittelyjä kaupassa. Mutta siinä on edelleen yksi 

ongelma: kaupan kiinnostus on ilmeisen satunnaista yksittäisen toimittajan 

osalta ja esittelymahdollisuus maksaa. Ei yhdellä pientuottajalla voi olla varaa 

maksaa jatkuvasti sellaisia summia, jotka eivät välttämättä johda mihinkään 
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pidempiaikaiseen. Hankinta on kaikesta huolimatta edelleen liian keskittynyttä. 

(M12, ex-osa-aikatyöntekijä ja asiakas) 

[…] totta kai se on olennainen tekijä. Se vaikuttaa brandin uskottavuuteen, 

koska kaupan myötä se saa jatkumoa ja vakuuttavuutta. Moni haluaa varmaan 

sen jälkeen saada oman osansa nosteesta, mikä on tietenkin hyvä asia 

toiminnan  rahoituksen kannalta. (M10, jäsen) 
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8 Pohdinta 

Tämän pro gradu-tutkielman tavoitteena oli selvittää voittoa tavoittelemattoman Slow 

Food-organisaation brandiin liitettyjä mielikuvia ja kartoittaa niitä sidosryhmien 

edustajien käsityksiä ja odotuksia, joilla brandin tavoitekuvaa tulisi jatkossa rakentaa. 

Tutkimuksen teoreettinen asemointi perustui yhtäältä vaihtoehtoiseen tapaan 

tarkastella organisaation tunnettuuden kasvattamista brandin avulla voittoa 

tavoittelemattoman sektorin näkökulmasta. Sen toimintaympäristössä tapahtuneet 

muutokset, kuten organisaatioiden määrän lisääntymisen myötä ehtyneet 

rahoituslähteet, monien palvelujen yksityistäminen ja kuluttajien muuttuneet arvot ja 

asenteet ovat tuoneet myös Slow Food-organisaatiolle mukanaan niin haasteita kuin 

myös uusia mahdollisuuksia. Koska brandi ei enää nykyisin ole pelkkien liikeyritysten 

yksityisomaisuutta, näiden mahdollisuuksien toteuttamista haluttiin kuvata brandin 

ominaisuuksiin ja rakentamiseen liittyvillä elementeillä, jotka muodostivat 

tutkimuksen toisen teoreettisen lähtökohdan. Teoriasta voidaan päätellä, että brandin 

rakentaminen kannattaa:  sen avulla organisaatio ei ainoastaan erottaudu ja suojaudu, 

vaan myös säästää kustannuksissa, luo näkyvyyttä ja uskollistaa siihen liittyviä 

sidosryhmiä. Tutkimuksen case-osion avulla haluttiin puolestaan tarkastella 

globalisaation ja elintarviketalouden keskittymiselle vaihtoehtoisen paikallisuuteen 

perustuvan ruokajärjestelmän vaikutuksia, mahdollisuuksia ja haasteita. Esimerkkinä 

käytettiin edellä jo mainittua 1980-luvulla syntynyttä voittoa tavoittelematonta Slow 

Food- organisaatiota.  

Empiirisen tutkimuksen ote oli laadullinen. Aineisto kerättiin toteuttamalla yhteensä 

kaksitoista teemahaastattelua Italian Piemontessa. Haastateltaviksi valittiin Slow Food-

organisaation sidosryhmien edustajia. Aineiston analyysikeinoksi valittiin teemoittelu 

ja sisällönanalyysi. Luvussa 7 on esitetty yhteenveto tutkimuksen keskeisimmistä 

tuloksista. Seuraavassa luvussa esitetään tutkimuksen johtopäätöksiä ja arvioidaan 

saatuja tuloksia. Luvussa 8.2 puolestaan pohditaan tutkimuksen luotettavuutta ja 

onnistuneisuutta validiteetin ja reliabiliteetin käsitteiden näkökulmasta. Luku 8.3 on 

omistettu mahdollisille jatkotutkimusaiheille. 

8.1 Johtopäätökset 

Slow Food-liikkeen tehtävä on sen omien verkkosivujen (www.slowfood.com) mukaan 

edistää paikallisen ruoan tuotantoa ja tuottaa positiivisia vaikutuksia paikallisalueen 
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talouteen ja työllisyyteen. Tämän lisäksi se edesauttaa kuluttajien ns. ruoka-aktivismin 

ja kriittisen kuluttamisen nousua yhdistettynä elämäntapaan, jossa laadukas syöminen 

koetaan ennen kaikkea nautinnoksi ja sosiaaliseksi tapahtumaksi. Näihin 

ravitsemusteemoihin sisältyy myös se tärkeä ajatus, että vasta, kun opimme 

arvostamaan syömistä ja sitä, mitä ruoka pellolta pöytään maksaa, luomme perustaa 

terveemmälle ruokajärjestelmälle. Siten syöminen on myös vaikuttamisen väline ja 

poliittinen kannanotto sivistyneen talouden vaikutuksista ympäristöön ja tuotantoon.  

Vaikka Slow Food on ilmiselvästi muutakin kuin pelkkää ravintoa, tutkimustulosten 

mukaan brandi konkretisoituu sidosryhmilleen ensisijaisesti luotettavan ruoan kautta. 

Siihen katsottiin kuuluvan niin aidot, puhtaat raaka-aineet kuin paikallisesti tuotetun ja 

jalostamattoman ruoan turvallisuus. Tuotteiden alkuperä ja raaka-aineen 

tuotantopaikka merkitsi monelle paitsi läpinäkyvää ja lyhyttä ruokaketjua myös 

kokemusten ja lapsuuden muistojen uudelleen elämistä, odotusten täyttymistä ja 

sitoutumista tiettyihin arvoihin, paikkaan ja elämäntyyliin. Siten ruoasta saadaan myös 

sosiaalista ja kulttuurista jatkuvuutta. Toisaalta brandin vahvuutena nähtiin myös muita 

paikallisen ruokajärjestelmän mukanaan tuomia mahdollisuuksia, kuten oikeiden 

makujen ja laadukkaan ruokavalion tunnistamiseen ja koulutukseen liittyvät tekijät 

sekä kuluttajien kasvava tietoisuus ruokajärjestelmien vaikutuksista ympäristöön, 

oman alueen talouteen ja työllisyyteen. Näillä perusvahvuuksilla toivottiin brandin 

identiteettiä rakennettavan myös tulevaisuudessa, koska kuluttajien nähtiin olevan 

niistä yhä enenevässä määrin kiinnostuneita.   

Ei kuitenkaan riitä, että brandilla on monia eri sidosryhmiä kiinnostavia arvoja ja 

vahvuuksia, jos organisaatio ei osaa viestiä niitä selkeästi: arvot konkretisoituvat vasta, 

kun ne näkyvät toiminnassa. Brandin arvoväittämän tuleekin olla selkeästi määritelty 

ja omata tekijöitä, joiden avulla voidaan luoda suhdetta brandin ja sen sidosryhmien 

välille.  Tulosten mukaan vaikuttaisi siltä, että Slow Food-brandin peruslupaus on 

selkeä, koska useimpien haastateltavien mielestä organisaatio haluaa erilaistaa itsensä 

muista tarjoamalla yksilölle laadukkaita paikallisia tuotteita ja palveluja. Laatua 

kuvaavina ominaisuuksina nousi haastatteluissa esiin tuotteiden aitous, 

lisäaineettomuus ja jäljitettävyys. Brandin kulutuksella ei koettu kuitenkaan saatavan 

ainoastaan aistinvaraista laadukkuutta konkreettisten tuotteiden muodossa, vaan 

mielikuvatavoitteissa siihen liitettiin myös muita elementtejä: turvallisuutta ja 

varmuutta omaan valintaan – yksilö tietää, mitä saa. Siten maut ja tuoksut ovat myös 
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tärkeitä tunnemaailmaan liittyvien mielikuvien synnyttäjiä. Vaikka paikallinen ruoka 

nähtiin nimenomaan ruokakulttuuriin kiinteästi kuuluvana osana eli ruoan 

tuotantopaikalla ja kulttuurisella etäisyydellä on brandissa selvä yhteys, sen 

rationaaliset hyödyt nähtiin myös tilanteissa, joissa paikallinen ruoka ei aina edusta 

omaa kulttuuria ja paikallisen ruoan tunnistettavuudesta voi muodostua ongelma, 

esimerkiksi kun ollaan vieraassa maassa. Siten tuttu brandi helpottaa valintaa. 

Haastateltavien mielikuvissa Slow Food-organisaation tulee jatkossakin erilaistaa 

itsensä luomalla uskottavuutta omaa toimintaansa sen kautta, että brandi lunastaa 

lupauksensa laadusta. Toisaalta tulevaisuudessa haastateltavien mielestä brandin 

arvoväittämän kirkastamisen ajureina tulisi näkyä selvemmin myös toiminnan voittoa 

tavoittelemattomuus ja siihen liittyvä elämyksellisyys. Edellisen koettiin olevan 

organisaatiolle hyvä myyntivaltti ja elintärkeän positiivisen imagon luoja: 

organisaation ominaisuuksilla on mahdollista tuottaa niitä rationaalisia, symbolisia ja 

tunnepohjaisia hyötyjä, jotka pohjautuvat arvostukseen ja kunnioitukseen ja kirkastavat  

siten brandin arvoväittämää. Organisaation tulisikin korostaa paremmin brandista 

saatavien henkilökohtaisten hyötyjen lisäksi myös voittojen kumuloitumista ennen 

pitkää myös monia muita tahoja hyödyttäväksi ja niitä brandin kulutuksen laajempia 

seuraamuksia, jotka edistävät oman alueen työllisyyttä, taloutta ja kansainvälisen 

kaupan rakenteiden murtumista. Elämyksellisyydellä puolestaan koettiin saavutettavan 

yhtäältä puhtaasti konkreettista lisäarvoa, jolla brandi differoituu muista 

samankaltaisista lähi- ja luomubrandeista. Toisaalta sen avulla haluttiin brandiin 

yhdistää myös selviä tunnepohjaisia mielikuvia: selkeästi tiettyyn paikkaan liittyvä 

maukas ruoka tarinoin ja traditioin höystettynä voi olla tehokas houkutin luomaan 

positiivisia ja mieleenpainuvia kokemuksia ja elämyksiä niin vapaa-aikaan kuin 

arkeen.   

Slow Food-brandin arvoväittämään näyttäisi sisältyvän useita positiivisia elementtejä. 

Kuitenkin jatkossa organisaation tulisi kiinnittää erityistä huomiota niihin, myös 

positiointiin ja näkyvyyden luomiseen liittyviin, arvoväittämän tehoa alentaviin 

tekijöihin, joilla on suuri merkitys positiivisen imagon säilymisen kautta organisaation 

pitkän tähtäimen menestymiseen. Tutkimustulosten mukaan Slow Food-organisaation 

tunnettuuden kasvu on mahdotonta lähitulevaisuudessa erityisesti kehitysmaissa, joissa 

absoluuttisen ruoan puutteen vuoksi ei ole mahdollista panostaa määrän sijasta laatuun. 

Kehittyneiden maiden kasvun edellytyksenä nähtiin sidosryhmien määrän 
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kasvattaminen kysyntää luomalla. Lähtökohtana kysynnälle nähtiin vaikuttava 

viestintä ja valistus, joka tähtää erityisesti nuorten kuluttajien arvomaailman 

muuttamiseen. Haastateltavien mielestä organisaation tulisikin lisätä informatiivista 

markkinointiaan ja tiedottamista, jotta erityisesti nuoret kaiken tietotulvan keskellä 

kykenisivät ottamaan kriittisesti kantaa saamiinsa tietoihin syömistä, ympäristöä ja 

eettisiä asioita koskevista näkökohdista. Vasta näiden arkipäivän valmiuksien 

kehittämisen katsottiin antavan nuorille mahdollisuuden luoda emotionaalisen ja 

uskollisen siteen Slow Food-elämäntyyliin. 

Toisena organisaation kasvua hidastavana tekijänä nähtiin eräät ruoan kuluttamisen 

realiteetit kuten taloudelliset seikat. Tällä hetkellä Slow Food-brandin kulutus ei ole 

kaikille mahdollista korkeiden hintojen vuoksi. Näkökulma paljasti kuitenkin myös 

Slow Food-tuotteiden ja -palvelujen hinnan kaksijakoisen roolin: yhtäältä sen koettiin 

vahvistavan brandiin liitettyä tunnepohjaista arvoa korkeasta laadusta. Lisäksi osa 

haastateltavista koki brandin hinnan perustelluksi erityisesti tilanteissa, joissa yleensä 

halutaan panostaa laatuun, nautintoon ja elämyksiin kuten esimerkiksi lomamatkoilla. 

Osa sidosryhmien edustajista näki kasvua tulevan myös luonnollisen kysynnän kasvun 

kautta: suurista ikäluokista, paremmasta koulutus- ja tulotasosta ja yhä 

valveutuneemmista kuluttajista. Toisaalta laadun ja sisällön tavoittelun määrän sijaan 

koettiin olevan elitististä ja mahdollista vain tietyn tulo- ja koulutustason omaaville. 

Kuluttaja on myös hintaherkkä - se ei suostu maksamaan paikallisesta ruoasta 

korkeampaa hintaa, ellei brandiin liity selvästi tekijöitä, jotka tekevät siitä muita 

paremman. Hinta olikin monen haastateltavan mielestä syy, miksi periaatteellisesta 

halukkuudesta huolimatta henkilö päätyy Slow Food-tuotteen sijaan tavanomaisesti 

tuotettuun: sitä pidetään riittävän hyvänä ja turvallisena. Syy korkeaan hintaan nähtiin 

pientuotannon korkeissa yksikkökustannuksissa ja suurtuotantoa tukevassa 

verotuksessa. Pientuottajien toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn kehittämiseksi 

haluttiin tehotuotannon piirissä toimiville viljelijöille kohdentaa sanktioita kestävää 

kehitystä tukemattomasta ja ympäristöä kunnioittamattomasta toiminnasta. Näiden 

verotuksellisten toimenpiteiden katsottiin mahdollistavan paikallisen ruoantuotannon 

kasvun niin, että tarjonta tyydyttää kasvavan kysynnän – alemmalla hinnalla mutta 

laadusta silti tinkimättä.  

Kolmantena tekijänä alentamassa arvoväittämän lupausta ja lisäarvoa tuottavan 

toiminnan laatua nähtiin Slow Food-tuotteiden ja -palvelujen huono saatavuus, koska 
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hankinnan katsottiin edellyttävän ylimääräistä vaivannäköä ja lisäkustannuksia. 

Yleisesti oltiin sitä mieltä, että paikallista ruokaa on Italiassa saatavilla kohtuullisen 

hyvin toreilta, erikoisliikkeistä ja suoraan tuottajilta, mutta peruskaupoista sen tai 

brandattyjen Slow Food-tuotteiden löytäminen on vielä hankalaa. Muissa maissa 

saatavuuden uskottiin olevan vielä huonompi. Tämän katsottiin olevan seurausta 

kaupan keskittyneestä ostotoiminnasta, joka suosii tätä nykyä hintakilpailua ja 

skaalaetuja hyödyntäviä suurtuottajia. Toisaalta myös selkeiden kyltitysten 

puuttuminen nähtiin ongelmaksi silloin, kun tuotteita olisikin saatavilla. Paikallisen 

ruoan kasvavan kiinnostuksen uskottiin kuitenkin luovan paineita myös 

vähittäiskaupalle ja lisäävän Slow Food-organisaation neuvotteluvoimaa. Suurten  

vähittäiskauppaketjujen mukaantulon avulla paikallisen ruoan nähtiin olevan 

helpommin kuluttajien saatavilla. Toisaalta pientuottajille sen ajateltiin tarjoavan 

mahdollisuutta pitkäaikaiseen yhteistyöhön, jolla taataan tuottajien toiminnan 

jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet. Lisäksi vähittäiskaupan mukaantulossa nähtiin 

sellainen vipuvoima ja positiivisen imagon lähde, joka on omiaan lisäämään myös 

Slow Food-organisaation ja yleisesti paikalliseen tuotantoon liittyvien sidosryhmien 

määrää ja rahoitusta.  

Muina saatavuuteen liittyvinä kriittisinä tekijöinä mainittiin pienten toimijoiden 

riittävään toimitusvarmuuteen, kustannustehokkuuteen ja volyymiin liittyvät ongelmat 

kuten liian kapea tuotevalikoima ja tuotteiden kausiluontoisuus. Osa haastateltavista 

kaipasi tuotteiden pysyvää läsnäoloa brandin näkyvyyden kasvattamiseksi. Ratkaisuna 

toimituskyvyn ja volyymin kasvattamiseen sekä kustannusten alentamiseen nähtiin 

pienyritysten aktiivinen verkostoituminen ja yhteistyön eri muodot, kuten 

pientuottajien yhteiset paikallismyymälät ja kuljetusten yhdistely.  

Haastateltavien mielestä myös brandin markkinointiviestintään olisi syytä tehdä 

oleellisia muutoksia. Pääasiallisesti Slow Foodia nähtiin markkinoitavan organisaation 

omissa tapahtumissa, jotka koettiin yhtäältä erinomaiseksi tavaksi lisätä potentiaalisten 

sidosryhmien kiinnostusta ja parantaa kuluttajien luottamusta ruoan laatuun ja 

turvallisuuteen, mutta toisaalta liian kapeaa näkyvyyttä tuottaviksi. Tärkeimmiksi 

brandin kirkastamisen komponenteiksi nuorison tavoittamiseen nimettiin keulakuvien, 

sosiaalisen median, Internetin ja television hyödyntäminen. Ravintoloiden teemaviikot 

ja osanotto ruokaohjelmiin ja kansainvälisiin ruoka-alan tapahtumiin sekä 
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vähittäiskauppojen tuote-esittelyt koettiin myös tärkeiksi keinoiksi tehostaa brandin 

näkyvyyttä ja tuottajayhteistyötä.  

Slow Foodin osalta ei vielä voi puhua todellisesta ruokajärjestelmän 

vallankumouksesta, vaikka paikallinen ruoka herättääkin kiinnostusta. Se, missä 

määrin Slow Food-aatteella on todellisuudessa mahdollisuuksia kyetä näyttämään tietä 

uuden ja kestävämmän elintarviketuotannon sekä sen myötä ihmisten elämänlaatua ja 

hyvinvointia kasvattavan arjen luomiseen, jää nähtäväksi. Brandin avulla Slow Food-

organisaatiolla on kuitenkin mahdollisuus erottautua kilpailijoista, luoda tunnettuutta ja 

lisätä vetovoimaisuuttaan. On kuitenkin pidettävä mielessä, että brandin 

rakentamisessa on aina kyse luottamussuhteen rakentamisesta. Brandi on siis lupaus, 

joka on lunastettava. Sen hyödyt eivät toteudu eikä lupaus lunastu, ellei brandilla ole 

huolella mietittyä identiteettiä. Siihen, millaisena organisaatio todellisuudessa haluaisi 

näkyä ja tulla tunnetuksi sidosryhmiensä silmissä, ei tutkimus antanut vastausta. Se ei 

ollut edes tavoite. Kuitenkin teoriasta saadun tiedon ja sidosryhmien edustajien 

näkemysten perusteella voidaan implisiittisesti päätellä, että organisaation edellytykset 

rakentaa brandille vahva identiteetti ovat jo olemassa: Slow Food-brandi on enemmän 

kuin pelkkää ravintoa, ja siten hyvin arvosidonnainen. Kuitenkin brandissa yhdistyvät 

laatu, luotettavuus, vastuullisuus ja ruokaperinteiden vaaliminen ovat arvoja, joihin 

kuluttaja tulevaisuudessa yhä enemmän identifioituu. Myös toinen asia on varma: uusi 

sukupolvi on kiinnostunut brandeista.  

8.2 Tutkimuksen arviointi 

Voittoa tavoittelemattomia organisaatioita on markkinoinnin empiirisen tutkimuksen 

kentässä käsitelty toistaiseksi verrattain vähän. Myös paikallisen ruoan vaikutuksista ja 

mahdollisuuksista nykyisen maa- ja elintarviketalouden kentässä on vielä vähän tietoa. 

Vaikka kolmannen sektorin organisaatiot eroavat liikeyrityksistä selkeästi, näiden 

tutkimustulosten valossa näyttäisi siltä, että teoriassa markkinoinnin ajatusmallien 

soveltaminen myös voittoa tavoittelemattomiin organisaatioihin on täysin mahdollista 

tiettyjen erityispiirteiden huomioimisen jälkeen. Tästä huolimatta brandin 

rakentaminen voittoa tavoittelemattomalle, paikallisuuden kontekstiin asemoituneelle 

organisaatiolle voi kuitenkin käytännössä olla yhä edelleen ”hyppäys 

tuntemattomaan”. 
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Vaikka motiivi tutkimukseen olikin seurausta sattumasta ja alussa tutkimusta vei 

eteenpäin lähinnä yleinen uteliaisuus ilmiötä kohtaan, sai se tutkimuksen edetessä 

myös taloustieteellistä ja yhteiskunnallista ymmärrystä sekä yleistä ymmärrystä 

ruokajärjestelmistä ylipäänsä. Suurin syy tähän varmaan oli juuri kvalitatiivisen 

tutkimuksen luonteessa, jonka pääasiallisena tarkoituksena on lisätä ymmärrystä 

erittelemällä laadullista aineistoa eikä niinkään selittää ja kontrolloida sitä. Siten 

laadullisen tutkimusmenetelmän käyttö kvantitatiivisen sijaan tuntui onnistuneelta 

valinnalta.  

Tapaustutkimus on yksi kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmä, jossa yhden tai 

korkeintaan muutaman havaintoyksikön määrä mahdollistaa tutkimusongelman 

kokonaisvaltaisen, uraauurtavan ja syvälle luotaavan tutkimisen. Tässä 

tapaustutkimuksessa pyrittiin yhdistämään voittoa tavoittelemattoman sektorin 

luonnetta ja markkinoinnin näkökulmaa brandin rakentamisen kautta Slow Food-

organisaatioon. Näin ollen tutkimuksen tuloksia on vaikea yleistää koskemaan 

esimerkiksi muita voittoa tavoittelemattomia organisaatioita. Toisaalta se ei ollut edes 

tutkimuksen tavoite, sillä kyseessä oli tapaustutkimus erikoislaatuiseksi koetusta 

organisaatiosta. Näistä lähtökohdista käsin tehtynä tutkimus antoi kattavan käsityksen 

tutkittavasta ilmiöstä ja kertoi nimenomaan tutkimuksessa mukana olleiden 

henkilöiden ja Slow Food-organisaation suhteesta ja näiden ihmisten tutkittaville 

asioille antamista merkityksistä ja tulkinnoista. Koskinen ym. (2005, 38) sanovat, että 

tutkimustyössä tulee välttää liian laajoja tutkimusongelmia: parempi sanoa paljon 

yhdestä asiasta kuin vähän monesta. Vaikka tutkimuksen useampien näkökulmien 

huomiointi kasvattikin huomattavasti työn laajuutta ja vaikeutti rajaamista, 

tutkimustulosten valossa valintaa voidaan pitää  silti perusteltuna.  

Myös teemahaastattelun valintaa voidaan pitää onnistuneena ainakin siinä mielessä, 

että aineistosta muodostui runsas ja haastatteluissa nousi esille monia näkökulmia, joita 

ei osattu etukäteen ottaa huomioon. Strukturoidussa lomakekyselyssä monet näin esille 

tuodut seikat olisivat todennäköisesti jääneet piiloon. Lisäksi se antoi haastattelijalle 

mahdollisuuden esittää tarkentavia kysymyksiä ja viipyä tietyissä aiheissa pidempään, 

mikäli se koettiin relevantiksi. 

Tutkimusta arvioitaessa on perinteisesti käytetty kahta käsitettä: reliabiliteettia ja 

validiteettia. Tutkimuksen reliabiliteetilla tarkoitetaan saatujen tulosten toistettavuutta 
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eli sitä, etteivät tutkimuksen tulokset ole sattumanvaraisia, vaan kahden tutkijan tai 

kahden tutkimusmenetelmän avulla tulisi päätyä samanlaiseen tulokseen. Validius eli 

tutkimuksen pätevyys tarkoittaa mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri, 

sitä, mitä sen on tarkoitus mitata (Hirsjärvi ym. 1997, 216). Validiutta voidaan mitata 

eri tavoin. Ennustevalidius tarkoittaa, että yhdestä tutkimuskerrasta pystyttäisiin 

ennustamaan myöhempien tutkimuskertojen tulokset. Tutkimusasetelmavalidiuteen 

liittyvät rakennevalidius, sisäinen validius ja ulkoinen validius. Rakennevalidiutta 

voidaan arvioida tarkastelemalla, koskeeko tutkimus sitä, mitä sen on oletettu 

koskevan. Tätä parantaa tarkka käsitteiden määrittely. Sisäinen validius koskee 

kausaliteettia. Ihmistä koskevissa tutkimuksissa voidaan syy-yhteyttä selvittää 

kiinnittämällä huomiota siihen, miten tutkimustilanteen konteksti vaikuttaa tuloksiin. 

Ulkoinen validius puolestaan tarkoittaa tulosten yleistettävyyttä eri tilanteisiin ja eri 

henkilöihin. Tapaustutkimuksessa tämä ei kuitenkaan ole pyrkimyksenä (Hirsjärvi ym. 

1997, 217).  

Reliabiliteetin ja validiteetin käsitteet perustuvat siihen ajatukseen, että tutkija pääsee 

käsiksi objektiiviseen todellisuuteen ja totuuteen (Hirsjärvi & Hurme 2000, 185). 

Laadullisessa tutkimuksessa näitä käsitteitä on kuitenkin vaikea määrittää perinteisellä 

tavalla, sillä se poikkeaa merkittävästi mittaamiseen perustuvasta kvantitatiivisesta 

tutkimuskäsityksestä. Lisäksi on tiedostettava tutkimuksen kohteena olevien 

ominaisuuksien mahdollinen muuttuminen ajassa, tutkijan vaikutus tiedonsaantiin sekä 

hänen tulkintojensa ja käsitteistönsä subjektiivisuus. Siten täsmälleen samanlaiseen 

tulokseen päätyminen on epätodennäköistä. Kuitenkin myös laadullisen tutkimuksen 

luotettavuutta ja pätevyyttä tulisi arvioida jollakin tavalla heittämättä näitä kahta 

käsitettä täysin romukuoppaan. Reliaabelius koskee tällöin tutkijan toimintaa ja sitä, 

kuinka luotettavana aineistosta tehtyä koodausta ja analyysia voidaan pitää. Myös 

validiteetti edellyttää, että tutkija ilmaisee avoimesti kantansa ja kertoo, miten 

vaihtoehtoiset tulkinnat on suljettu pois. Tällöin argumentoinnin uskottavuudesta tulee 

toistettavuuttakin tärkeämpi tekijä. Luotettavuuden varmistamiseksi tutkijan on tärkeä 

osata dokumentoida ja perustella kaikki tekemänsä ratkaisut. Luotettavuutta voidaan 

arvioida esimerkiksi tutkimuksen kulun tarkan ja totuudenmukaisen selostamisen 

perusteella: miten tutkimuskysymykset on muotoiltu tai aineistonkeruu toteutettu, 

kuinka saatuihin tuloksiin on päädytty, ja millä perusteella päätelmät on tehty 

(Hirsjärvi ym. 1997, 217-218).  
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Kaiken kaikkiaan tämän tutkimuksen luotettavuus voidaan arvioida hyväksi, sillä 

tutkimuksen kulku pyrittiin selittämään mahdollisimman tarkasti ja 

totuudenmukaisesti. Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja tallennettu aineisto litteroitiin 

mahdollisimman pian haastattelujen jälkeen. Haastattelunauhoista oli katkeamaton 

yhteys, audit trail analyysin lopputuloksiin. Haastattelurunkojen laatimista, 

haastattelutilanteita sekä aineiston analyysia johdattivat luonnollisesti jossain määrin 

tutkijan omat ennakko-oletukset sekä aihepiiriin kuuluva taustakirjallisuus. Tutkimusta 

pyrittiin kuitenkin tekemään myös avoimin mielin ja tutkimaan, mitä teemoja aineisto 

nostaa esille. Hirsjärven ja Hurmeen (2000, 185-186) mukaan tutkimuksen 

luotettavuuden kannalta on tärkeää, että tutkijalla ja tutkittavilla on yhteinen ymmärrys 

käytetyistä käsitteistä. Osaltaan luotettavuutta onkin voinut olla vähentämässä se 

rakennevaliditeettiin liittyvä seikka, että käsitetasolla haastateltavia ei pyydetty 

määrittelemään paikallismarkkinoita. Näin ollen tekijöihin, joiden periaatteessa 

voitaisiin katsoa kuuluvan yksinomaan tiettyyn käsitteeseen, ei tässä tutkimuksessa 

kiinnitetty huomiota, vaan paikallista ruokaa käsiteltiin haastateltavien puheista 

jokseenkin synonyyminä luomu- ja lähiruoalle. Toisaalta sen perusteella voi myös 

päätellä, että paikallisen, lähi- ja luomuruoan käsitteet ovat kenties vielä 

vakiintumattomia tai moniselitteisiä Italiassa.  

Tässä tutkimuksessa tutkimuskysymykset muotoutuivat niin käytännöstä lähtevän 

kiinnostuksen kuin aiheeseen liittyvän kirjallisuuden kautta. Koska 

tutkimuskysymykset olivat melko laajoja, ne jaettiin tukisanoin alateemoihin, joiden 

katsottiin vastaavan pääteemoja ja tutkimuksen teoriasidonnaisuutta. 

Haastattelurungon lähettäminen haastateltaville etukäteen helpotti tutkimuksen 

yleiseen kiinnostusalueeseen tutustumista ja madalsi kynnystä päästä läheisempään 

haastattelutilanteeseen. Toisaalta runko mahdollisesti ohjaili ja jäykistikin keskustelun 

kulkua, koska haastateltavilla oli näin mahdollisuus valmistella mielessään valmiita 

vastauksia haastattelukehikon kysymyksiin. Tutkimuksen luotettavuutta pyrittiin 

parantamaan myös siten, että tutkimusaineistoa käytiin läpi useita kertoja. Tällä tavoin 

varmistuttiin, ettei sieltä löydy tutkimustulosten kanssa ristiriitaista informaatiota, ja 

että kaikki tutkimuskysymysten kannalta olennainen informaatio on todella huomioitu 

analyysivaiheessa.  
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Tutkimuksen aineiston keräämistä ja analyysimenetelmänä käytettyä sisällönanalyysia 

on kuvattu tarkemmin luvuissa 6.5 ja 6.6, joissa kerrotaan muun muassa aineiston 

tuottamisen olosuhteista ja haastattelujen kestosta. Laadullisen tutkimuksen analyysin 

luotettavuudessa on tärkeää luokitteluperusteiden kirjaaminen ja alkuperäishavaintojen 

riittävä esittäminen analyysin tueksi. Selkeä ja riittävä dokumentointi antaa 

mahdollisuuden arvioida luokittelun onnistumista. Tutkimuksessa pyrittiinkin 

perustelemaan sekä tematisoinnin tuloksena löydetyt teemat ja yläluokat 

määrittelemällä, mitä kyseiset käsitteet tämän aineiston perusteella pitivät sisällään. 

Päätös pääluokituksen sitomisesta tutkimuksen teoreettiseen kokonaisuuteen 

puolestaan syntyi tarpeesta minimoida erityisesti aineistolähtöiselle sisällönanalyysille 

tyypillinen ongelma: sisällönanalyysia ei ole mielekästä käyttää pelkkänä metodina, 

”jossa katsotaan, mitä aineistosta ylipäätään saadaan irti” (Tuomi & Sarajärvi 2002, 

148-149). Jotta lukija pystyi helpommin arvioimaan aineistosta tehtyjen tulkintojen 

luotettavuutta, tulosten yhteyteen lisättiin suoria lainauksia haastatteluista eli aineistoa 

pyrittiin kuvailemaan ja esittelemään niin paljon kuin se pro gradu–työn rajoissa on 

mahdollista. Kuten edellä on todettu, tieteen kriteereihin kuuluu tekstin läpinäkyvyys, 

jotta lukija voi nähdä, miten tutkija on edennyt aineistosta johtopäätöksiin.  

Aineistoa litteroitaessa ja analysoitaessa kävi ilmi, että tutkija olisi jälkimmäisen 

teeman osalta voinut esittää haastateltaville enemmän tarkentavia lisäkysymyksiä tai 

muutoin laajentaa keskustelua suunniteltua enemmän kattavamman tutkimusaineiston 

keräämiseksi. Tämä olisi kuitenkin vaatinut tutkijalta nopeaa reagointikykyä ja 

enemmän haastattelukokemusta italian kielellä. Juuri tätä tutkimuksen sisäiseen 

validiteettiin liittyvää tekijää olisi ollut syytä pohtia paremmin haastatteluihin 

valmistauduttaessa. 

Kun tutkimusta lähdettiin suunnittelemaan, suurin haaste ja myös tutkimuksen tavoite 

oli päästä pintaa syvemmälle. Koska haastateltavat selvästi pohtivat haastatteluissa 

esille nostettuja ja haastattelujen aikana syntyneitä teemoja, eivätkä antaneet 

vastauksiksi pelkästään pinnallisia, ensiksi mieleen tulleita ajatuksia, voidaan katsoa 

tutkimuksen tämän tavoitteen osalta onnistuneen. Tutkimusta arvioitaessa on syytä 

myös huomioida, että tutkija ei tuntenut ennalta haastateltavia eikä tutkimusta tehty 

Slow Food-organisaation toimeksiannosta. Yhtäältä objektiivisuus edesauttoi tutkijaa 

etääntymään kohteesta ja olemaan mahdollisimman neutraali. Toisaalta myös 

haastateltavien oli helpompi lähestyä tutkijaa. Kuitenkin haastateltavien asenteisiin on 
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voinut vaikuttaa haastattelijan ”ulkomaalaisuus” ja kulttuurinen etäisyys eli se seikka, 

että kommunikointi ei heidän mielestään mahdollisesti tapahtunut ”täysin samalla 

kielellä”. Italialaiselle tutkijalle haastateltavat olisivat saattaneet kertoa vapaammin 

henkilökohtaisista uskomuksistaan ja mielikuvistaan. Nämä tekijät ovat voineet 

vaikuttaa haastattelutilanteeseen myös muulla tavoin: haastateltavat ovat mahdollisesti 

ajatelleet, että lyhyempien ja selkeämpien vastausten avulla vältytään 

väärinkäsityksiltä. Puhetta olisi muuten voinut olla enemmänkin. Teemahaastattelu 

avoimena ja sitomattomana menetelmänä on kuitenkin oikeissa olosuhteissa kaikkein 

parhain tapa päästä ottamaan huomioon puheen ja kielen referenssit. Voitaneen siis 

ajatella, että menetelmän valinta on ollut paras mahdollinen tämän ”ongelman” 

minimoimiseksi.  

Resurssien huomioon ottaminen on aina realistista tutkimuksen suunnittelua. 

Resurssien puutteellisuus on usein syynä siihen, ettei ongelmaa päästä ratkaisemaan 

ihanteellisimmalla tavalla. Laadullisen aineiston ollessa kyseessä yksi käyttökelpoinen 
ratkaisu määrittää otannan kokoa on saturaatioperiaate eli ns. kyllääntymispiste, jolloin 

aineisto ei tuota enää uutta. Tämä tarkoittaa sitä, että jatketaan aineiston keruuta, 

kunnes se alkaa toistaa itseään. Kyllääntymistä ei kuitenkaan voida saavuttaa, mikäli ei 

olla selvillä siitä, mitä aineistosta haetaan. Opinnäytetöissä ei myöskään ole resurssien 

puutteen vuoksi yleensä mahdollista tehdä, saturaatiopisteen täyttäviä, laajoja aineiston 

keruita, joita esimerkiksi erilaisuuden kuvaaminen edellyttää. Tässä tutkimuksessa 

saturaatio ei ollut muutoinkaan perusteltu kriteeri, koska tutkimuksen 

osallistujamäärään päädyttiin puhtaasti ajallisten ja rahallisten resurssien kautta. 

Resurssien puute olikin selvästi koko ajan läsnä, koska tutkimusta tehtiin ulkomailla. 

Haastateltavien määrä jäi kahteentoista, mutta se osoittautui kuitenkin riittäväksi, sillä 

tutkimuksessa kokonaisuutta kuvailtiin homogeenisuuden avulla. Lisäksi 

haastateltaviksi valituilla ihmisiltä saatiin kohtalaisen paljon tietoa. Haastateltavien 

osalta on luonnollista, että valintaperusteet vaikuttivat esimerkiksi tulokseen 

mielikuvista, toiveista ja odotuksista. Kuten Koskinen ym. (2005, 273) toteavat 

laadullinen tutkimus perustuu yleensäkin tarkoituksenmukaisesti poimittuihin 

näytteisiin, jotka ovat mahdollisimman informatiivisia tutkimusongelman kannalta. 

Myös tässä tutkimuksessa tehtiin joukko ”asiantuntijahaastatteluja”. 

Informatiivisuuden määrän voidaankin katsoa olevan korkeampi kuin, jos 

tutkimukseen olisi valittu sattumanvaraisesti tai tietoisesti sellaisia henkilöitä, joilla ei 
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olisi ollut lainkaan kokemuksia Slow Food-organisaatiosta. Tällöin haastatteluaineisto 

olisi todennäköisesti jäänyt huomattavasti suppeammaksi.  

Laadullisessa aineiston analyysissa on kiinnitettävä huomiota myös eettisiin 

kysymyksiin liittyen tutkimusmenettelyjen ja luottamuksellisuuden kommunikointiin 

haastateltaville (Eskola & Suoranta 1998, 56-57). Tutkija on vastuussa siitä, että ne 

suoritetaan tutkimuksen eri vaiheissa. Tutkimuksen alussa haastateltaville selvitettiin 

tutkimuksen syy ja taustat sekä suoritustapaan liittyvät menettelyt kuten 

luottamuksellisuus. Tutkimusetiikan kannalta toinen tärkeä alue on tutkimusraportti, 

jonka luotettavuuden varmistamiseksi on tärkeää, että tutkija esittää tuloksensa 

avoimesti ja rehellisesti. Tähän kuuluu esimerkiksi suorien lainausten esittäminen. 

Tutkimusraportissa ei ole soveliasta esittää sellaista, mistä aiheutuu tutkimukseen 

osallistuville hankaluuksia tai paljastuu tutkimukseen osallistuvien näkemyksiä. 

Tutkimusta julkaistaessa olikin tärkeää tutkittavien anonymiteetin kunnioittaminen ja 

se, että osallistujat voivat luottaa siihen, ettei heitä tunnisteta tutkimuksesta. Näin ollen 

tulosten raportointia varten jokaiselle haastateltavalle luotiin oma tunnistusta 

vaikeuttava koodi.  

Mielikuvat ovat haastava ja muuttuva tutkimuskohde, minkä vuoksi samaan 

lopputulokseen pääseminen ei välttämättä ole tutkimusta toistettaessa mahdollista. 

Vaikka tutkimusta toteutettiin mielikuva- ja mielipidenäkökulmasta, periaatteessa on 

myös aina mahdollista, että haastateltavat halusivat kaunistella tai muulla tavalla 

muunnella totuutta. Käytännössä heillä ei kuitenkaan pitänyt olla tarvetta siihen: 

tutkimus tehtiin takaamalla haastattelujen luottamuksellisuus, sitä ei tehty 

organisaation omista lähtökohdista, eikä haastatteluissa käsitelty sidosryhmäläisille 

kiusallisia aiheita, joihin olisi ollut tarvetta antaa sosiaalisesti hyväksyttäviä vastauksia. 

Koska kyseessä on tutkimus ihmisten mielipiteistä ja mielikuvista, on myös 

muistettava, että käsitykset ovat yleensä aikaan sidottuja: ne voivat muuttua joko 

organisaatioon tai sen toimintaympäristöön liittyvien uusien tapahtumien myötä tai 

havainnoijan omassa elämässä tapahtuneen muutoksen tai yleismaailmallisen 

tapahtuman seurauksena. Näiden lisäksi markkinointiviesteistä on mahdollisesti saatu 

lisätietoa, joka on muuttanut mielipiteitä ja näkemyksiä. Vaihtoehtoja on monia. 

Muutokset voivat olla yhtäkkisiä tai tapahtua pikku hiljaa. Tämä on otettava huomioon 

tutkimuksen tuloksia hyödynnettäessä  - voidaan olettaa, että sidosryhmien edustajien 
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suhtautuminen Slow Food-organisaatioon muuttuu ajan mittaan. Tämä aspekti lienee 

läsnä kaikessa tutkimuksessa, joka koskettaa yhteiskunnallisia aiheita. Tutkimuksen 

luonteen vuoksi tulosten vertaileminen suoraan on siis tuskin mahdollista, mutta 

vertailu voi antaa tärkeää tietoa käsitysten muutoksiin vaikuttavista tekijöistä. 

Tutkimustulosten katsotaankin olevan ainoastaan suuntaa antavia. 

8.3 Jatkotutkimus 

Paikallisen ruoan ja ruokakulttuurin suhteen pohtiminen osana globalisaatiolle 

vaihtoehtoisia ruokajärjestelmiä on mitä ajankohtaisin teema. Sen tiimoilta voidaan 

löytää mitä luultavimmin moniin eri tieteenalojen näkökulmiin asemoituvia 

jatkotutkimusaiheita.  Maa- ja elintarviketalouden sektorilla tulevaisuus tuo varmasti 

Slow Food-organisaatiolle  lukuisia haasteita, jotka voivat liittyä esimerkiksi 

pientuotannon rahallisiin ja tuotannollisiin resursseihin kuten jakelun kalleuteen tai 

riittävän toimitusvarmuuden, tuotevalikoiman ja volyymin varmistamiseen. Paikallisen 

ruoan kestävä toteuttaminen ja kehittäminen vaatii muun muassa pientuottajien 

verkostoitumista ja yhteistyötä sekä volyymiongelmien ratkaisua. Keskeisimpänä 

jatkotutkimuksen aiheena olisikin hyvä selvittää, millaisia verkostoitumiseen ja 

logistiikkaan liittyviä panoksia tarvitaan tehokkaampien toimintamallien kehittämiseen 

Slow Food-organisaatiolle paikallisen ruokajärjestelmän edustajana.  

Paikallinen ruokajärjestelmä tarjoaa haasteita myös julkiselle sektorille, koska siihen 

kohdistuvista kustannuspaineista johtuen elintarvikehankintojen ja ruuanvalmistuksen 

keskittyminen ovat johtaneet elintarvikkeiden jäljitettävyyden ja alkuperän 

hämärtymiseen. Kunnallisten ruokapalveluiden haasteena tänä päivänä onkin 

turvallisten, kestävämpien ja ekologisempien elintarvikehankintojen tekeminen 

samalla, kun kuntapäättäjät kiristävät ruokahuoltoon varattuja määrärahoja ja 

keskittävät hankintoja. Aiheellista olisikin tutkia, mitä mahdollisuuksia esimerkiksi 

julkisen sektorin kouluilla, päiväkodeilla tai sairaaloilla ylipäänsä on toteuttaa 

paikallisia vaihtoehtoja, ja mitä nämä vaihtoehdot ruokajärjestelmän eri toimijoilta 

vaativat.  

Kolmas tutkimusongelma liittyy kuluttajien ja miksei koko ruokajärjestelmän eri 

toimijoiden luomu-, lähi- ja paikalliselle ruoalle antamiin merkityksiin: käsite 

paikallisuus voi yhdelle merkitä omaa maakuntaa, toiselle lähialuetta ja kolmas näkee 
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siinä ehdotonta kulttuurisidonnaisuutta. Myös tämän tutkimuksen tuloksista oli 

implisiittisesti pääteltävissä, että raja lähi-, luomu- ja paikallisen ruoan käsitteiden 

välillä on häilyvä, eivätkä ne siten ole selvästikään vielä vakiintuneita ihmisten 

mielissä. Olisikin hyvä kerätä tietoa siitä, miten eri tahot näitä käsitteitä määrittävät, 

jotta jatkossa tutkimustieto olisi validimpaa. 

Tutkimus herätti mielenkiinnon myös tavara- tai pakkausmerkintöjä koskevaan 

viestintään. Yhteisellä merkillä voisi olla mahdollisuus edistää ja tehostaa 

paikallisruoan tuottajien tuotteiden ja palveluiden tunnettuutta kuluttajien silmissä niin 

kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Sitä, kuinka Slow Food-brandi voisi sijoittua 

muiden lähi-, luomu- ja paikallisbrandien kirjoon, olisi myös syytä tutkia, jotta sen 

hyödyt osattaisiin maksimoida tulevaisuudessa markkinointiviestinnän keinoin. 
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Liite 1.  

Sijoitus 

2010 

Sijoitus 

2009 
Brandi Alkuperämaa Toimiala 

Brandin arvo 

($mrd) 

 

 

Muutos 

brandin 

arvossa 

 

 

 

      
 

1 1 

 

Yhdysvallat Virvoitusjuomat 70,452 2% 
        

2 2 

 

Yhdysvallat Liiketoimintaratkaisut 64,727 7% 
        

3 3 

 

Yhdysvallat Ohjelmistovalmistus 60,895 7% 
        

4 7 

 

Yhdysvallat Internet-palvelut 43,557 36% 
   

5 4 

 

Yhdysvallat Moniala 42,808 -10% 
        

6 6 

 

Yhdysvallat Ravintolat 33,578 4% 
   

7 9 

 

Yhdysvallat Elektroniikka 32,015 4% 
        

8 5 

 

Suomi Elektroniikka 29,495 -15% 
   

9 10 

 

Yhdysvallat Media 28,731 1% 
        

10 11 

 

Yhdysvallat Elektroniikka 26,867 12% 
   

11 8 

 

Japani Autonvalmistus 26,192 -16% 
        

12 12 

 

Saksa Autonvalmistus 25,179 6% 
   

13 13 

 

Yhdysvallat Hygieniatuotteet 23,298 2% 
        

14 14 

 

Yhdysvallat Liiketoimintaratkaisut 23,219 5% 
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Sijoitus 

2010 

Sijoitus 

2009 
Brandi Alkuperämaa Toimiala 

Brandin arvo 

($mrd) 

 

 

Muutos 

brandin 

arvossa 

 

 

 

      
 

15 15 

 

Saksa Autonvalmistus 22,322 3% 
        

16 16 

 

Ranska Luksustuotteet 21,860 4% 
   

17 20 

 

Yhdysvallat Elektroniikka 21,143 37% 
        

18 17 

 

Yhdysvallat Tupakkateollisuus 19,961 5% 
   

19 19 

 

Etelä-Korea Elektroniikka 19,491 11% 
        

20 18 

 

Japani Autonvalmistus 18,506 4% 
   

21 21 

 

Ruotsi Vaatetus 16,136 5% 
        

22 24 

 

Yhdysvallat Liiketoimintaratkaisut 14,881 9% 
   

23 23 

 

Yhdysvallat Virvoitusjuomat 14,061 3% 
        

24 22 

 

Yhdysvallat Rahoituspalvelut 13,944 -7% 
   

25 26 

 

Yhdysvallat Urheilutavarat 13,706 4% 
        

26 27 

 

Saksa Liiketoimintaratkaisut 12,756 5% 
   

27 25 

 

Sveitsi Virvoitusjuomat 12,753 -4% 
        

28 28 

 

Ruotsi Sisustustavaratalot 12,487 4% 
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Sijoitus 

2010 

Sijoitus 

2009 
Brandi Alkuperämaa Toimiala 

Brandin arvo 

($mrd) 

 

 

Muutos 

brandin 

arvossa 

 

 

 

      
 

29 37 

 

Yhdysvallat Rahoituspalvelut 12,314 29% 
        

30 30 

 

Yhdysvallat Väkijuomateollisuus 12,252             4% 
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Liite 2. 

Sijoitus Brandi  Toimiala Brandiarvo($mln)Sijoitus/liikevaihto Sijoitus/imago 

2009  

1 NMKY  Valistus    6,393.6   1   6 

2 Pelastusarmeija Sosiaaliala 4,702.9   3   2 

3 United Way 

 Of America Sosiaaliala 4,516.9   2   3 

4 Amerikan  

Punainen Risti Sosiaaliala 3,146.2   7   5 

5 Goodwill  Sosiaaliala 2,534.8   6   18 

6 Catholic 

 Charities  Sosiaaliala 2,361.1   4   53 

7 Habitat 

 For Humanity Sosiaaliala 1,768.0   9   4 

8              Amerikan  

 Syöpäyhdistys Terveys  1,359.8   11   1 

9 The arc of the 

 United States Terveys  1,223.6   5   96 

10  Boys and girls 

 Clubs of America Valistus  1,168.3   8   21 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 

 

Liite 3. 
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          Liite 4. 
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          Liite 5.   

Arvoisa haastateltava, 

tutkin Slow Food-organisaation brandin kehittämistä (Helsingin yliopisto). Pro gradu-

tutkielmani aihe on Voittoa tavoittelemattoman brandin rakentaminen. Case Slow 

Food. Tavoitteenani on saada vastaus kahteen kysymykseen: 1. Mitä kokemusperäisiä 

mielikuvia Teillä, organisaation sidosryhmien edustajana on tällä hetkellä Slow Food-

brandista? 2. Mitä käsityksiä ja odotuksia Teillä on brandin kehittämiseksi?  

Vaikka Slow Food-aatteesta kiinnostuneen segmentin kasvu on varmalla pohjalla, on 

se organisaation ajamien ajankohtaisten arvojen tähdellisyyteen nähden liian hidasta. 

Aatteen tunnettuuden ja tietoisuuden kasvattamiseksi on Slow Food-yhdistysten 

panostettava tulevaisuudessa johdonmukaiseen brandimarkkinointiin aiempaa selvästi 

enemmän.  

Slow Food-organisaatiota kuten koko voittoa tavoittelematonta sektoria käsitellään 

usein sidosryhmäajattelun (stakeholder) kautta. Silloin katsotaan, että organisaation 

toiminta perustuu vuorovaikutukseen eri sidosryhmien edustajien kanssa. Näiden 

henkilöiden toiminta perustuu puolestaan niihin mielikuviin, joita heillä organisaatiosta 

on eikä niinkään objektiiviseen todellisuuteen. Nämä mielikuvat on merkittävässä 

roolissa, koska ne määrittävät suurelta osin sitä, miten organisaatioon suhtaudutaan. 

Suhtautuminen puolestaan vaikuttaa organisaation pitkän tähtäimen  menestymiseen.  

Brandin rakentaminen voi olla tehokas työkalu myös voittoa tavoittelemattomille 

organisaatioille, sillä brandissa juuri voittoa tavoittelemattomalle sektorille ominaisten 

mielikuvien merkitys korostuu. Brandin avulla organisaatio voi rakentaa sen ja omien 

sidosryhmiensä välille luottamusta ja ylittää perinteisiä markkinoinnin malleja 

jatkuvasti kasvavassa kilpailuympäristössä. Koska sidosryhmät ovat voittoa 

tavoittelemattomalle organisaatiolle tärkeitä, positiivisten mielikuvien synnyttäminen 

brandin avulla on myös tärkeää. 

Keskeisiä, tämän tutkimuksen teemoihin liittyviä käsitteitä on selitetty tarkemmin alla.  

Brandi on asiakkaan mielessä syntyvä käsitys tuotteesta tai palvelusta. Se on kaikkien 

fyysisten tai aineettomien osien summa, joka tekee tarjouksesta ainutlaatuisen. 

Brandi on kaikkea sitä, mitä asiakas ajattelee brandista, tuotteeseen liittämä 

persoonallisuus, lupaus jostakin. Brandi syntyy asiakkaan itsensä muodostamana 

hänen mielessään. 

Brandin identiteetin määrittää viestin lähettäjä itse, toisin sanoen brandi-iden-

titeetillä tarkoitetaan sitä, kuinka brandin haltija haluaa brandin koettavaksi. 

Identiteettiin kuuluvat kaikki ne elementit, jotka heijastavat brandin 

persoonallisuutta, ja jotka tulee viestiä eri keinoin valituille kohderyhmille. 
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Brandin imago viittaa siihen, kuinka brandi todellisuudessa koetaan – imago on 

sanoman vastaanottajan päässä muodostuva todellinen mielikuva. Mielikuvat voivat 

muodostua useista eri tekijöistä kuten sidosryhmien jäsenten arvoista, asenteista, 

ajatuksista ja tuntemuksista. Vahva, myönteinen mielikuva merkitsee organisaatiolle 

lisäarvoa, joka lisää sen vetovoimaisuutta. Mielikuvan merkitys kasvaa erityisesti 

silloin, kun kohteen abstraktisuusaste on korkea kuten organisaatioilla yleensä on. 

Mielikuvat syntyvät organisaation toiminnan tuloksena ja ne heijastuvat toiminnassa.   

Voittoa tavoittelemattoman (non-profit) organisaation talous eroaa yksityisestä 

(yritys)taloudesta siinä, että voittoa ei pyritä tavoittelemaan Jos vuotuista voittoa 

tulee, se sijoitetaan takaisin toimintaan. Organisaatioiden perustana ovat 

yhteiskunnallinen tai eettinen tavoite ja demokraattisuus (jäsen/ääni-periaate, ei 

omistajuuteen perustuva äänivalta).  

Brandin arvoväittämä on joukko etuja, jotka poikkeavat kilpailijoiden tarjoamista. 

Yrityksen täytyy määritellä selvästi erottuva arvoväittämä, jonka takana se seisoo, 

vaikka tämä merkitsisi luopumista erinäisistä mahdollisuuksista. Väittämään voi 

sisältyä asiakkaalle tarjottuja toiminnallisia, tunnepohjaisia ja/tai asiakkaan 

persoonallisuutta korostavia elementtejä ja hyötyjä. 

Tutkimus suoritetaan Italiassa yksilöllisin teemahaastatteluin, jotka muodostavat 

tutkimuksen empiirisen aineiston. Haastattelun arvioitu kesto on 35 – 45 min. Teidän 

kokemuksenne ja näkemyksenne auttavat tutkimusongelman ratkaisussa. Haastattelut 

ovat luottamuksellisia. 

Kiitos avustanne ja tuestanne! 

Satu Lepistö 
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Liite 6.  

Taustatiedot: 

 nimi 

 koulutus/ammatti 

 sidosryhmä (jäsen, lahjoittaja, asiakas, yhteistyökumppani, tuottaja, jne.) 

Teema 1: mielikuvat brandin identiteetistä 

mielleyhtymät: 

 tuote (strategia, missio)     

  arvot (lisäarvo) 

 paikallisuus vs. maailmanlaajuisuus 

 organisaatio 

 visuaalinen mielikuva 

 vertauskuvat/symbolit 

 käyttötavat 

 sidosryhmät 

 

arvoväittämä: 

  edut (fyysiset ja emotionaaliset) 

 hyödyt (toiminnalliset, tunnepohjaiset, persoonallisuutta korostavat) 

 

Teema 2: käsitykset ja odotukset brandista 

mielleyhtymät: 

 ydintekijät/muuta 

 sidosryhmät 

 

arvoväittämä: 

  edut (fyysiset ja emotionaaliset) 

 hyödyt (toiminnalliset, tunnepohjaiset, persoonallisuutta korostavat) 
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          Liite 7. 

Gentile Signore/a, 

La mia tesi di laurea (Università di Helsinki) si tratta dello sviluppo internazionale 

della brand Slow Food nel contesto delle organizzazioni non-profit. L’obiettivo è avere 

la risposta alle due domande seguenti: 1. Quali sono le Sue impressioni sperimentali 

come rappresentante degli stakeholders della brand Slow Food? 2. Quali desideri e 

aspettative Lei ha riguardo allo sviluppo della brand?   

Anche se il movimento Slow Food è in continua crescita, il ritmo è troppo lento 

rispetto ai valori essenziali che rappresenta. Per far crescere l’awareness 

dell’organizzazione e della sua brand, le società internazionali di Slow Food devono 

puntare sul marketing più evidente ed efficiente in futuro. 

Spesso le organizzazioni non-profit sono considerate attraverso stakeholders, insieme 

dei soggetti che hanno un interesse nei confronti di un'organizzazione e che con il loro 

comportamento possono influenzarne l'attività (p.es. membri, donatori, clienti, 

collaboratori, produttori, ecc.). In questo contesto l’attività si basa sul interazione tra 

gli stakeholders e l’organizzazione. L’attività degli stakeholders invece si basa sulle 

immagini che hanno dell’organizzazione piuttosto che sulla realtà. Quindi le immagini 

hanno un ruolo importante per definire gli atteggiamenti verso l’organizzazione e la 

sua brand. L’atteggiamento invece influisce sul successo a lungo termine 

dell’organizzazione.  

Lo sviluppo della brand può essere uno strumento molto potente non solo alle imprese 

ma anche alle organizzazioni non-profit che approfittano delle immagini nella loro 

attività. Con l’aiuto della brand l’organizzazione può creare la fiducia tra sé e gli 

stakeholders e trovare i modi nuovi di marketing al mercato con la rivalità in continua 

crescita. Siccome gli stakeholders sono importanti alle organizzazioni non-profit, è 

tuttavia importante creare le immagini positive con la brand. I concetti centrali legati 

alla brand vengono spiegati in breve di seguito.  

Brand (marca) è  un nome, un simbolo, una combinazione di elementi attraverso cui 

prodotti e servizi si identificano.  È la somma di tutte le parti fisiche e astratte, 

qualcosa che rende la offerta unica e straordinaria. La brand è spesso un asset 

importante di una società, contabilizzato in bilancio fra le immobilizzazioni 

immateriali. Il brand può essere visto come una variabile multidimensionale che 

contiene non solo gli aspetti distintivi ma anche la storia dell'impresa e l'esperienza 

maturata dai consumatori verso la brand. 

Identità di brand è tutto ciò che l’organizzazione vuole che gli stakeholders 

percepiscano utilizzando i propri prodotti. È importante per l'impresa che l’identità si 

avvicini il più possibile all’immagine della brand. L’identità, che contiene tutti gli 

http://it.wikipedia.org/wiki/Asset
http://it.wikipedia.org/wiki/Bilancio
http://it.wikipedia.org/wiki/Immobilizzazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Variabile
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elementi che riflettano la personalità della brand, viene definita sempre dal padrone 

della brand.  

  

Immagine di brand riflette le percezioni della domanda relativamente alla marca. È 

costituita dall’insieme delle percezioni mentali, affettive e cognitive che un 

consumatore o un gruppo di consumatori sviluppano nei confronti di una determinata 

marca o impresa. L’immagine della brand si forma attraverso i diversi componenti: 

valori, atteggiamenti, pensieri o sentimenti degli stakeholders.  Un’immagine positiva 

ha un valore aggiunto tale di portare l’attrazione della brand. L’importanza delle 

immagini è maggiore nei casi in cui il livello dell’astrazione della brand è alto (p.es. 

organizzazioni non-profit). 

Organizzazione non-profit è un’ organizzazione che, non avendo scopi di lucro, e non 

essendo destinata alla realizzazione di profitti, reinveste gli utili interamente per gli 

scopi organizzativi. 

Value proposition è lo strumento attraverso il quale una società risponde alla 

domanda. Messa in modo molto semplice si tratta di un messaggio, breve e conciso, 

con cui sintetizza i punti fondamentali della sua offerta con l'obiettivo di renderla, ad 

un tempo, attraente per gli stakeholders e differente da quella dei suoi concorrenti.   

L’indagine tematica viene realizzata in Italia con i sondaggi personali (durata di 35-45 

min.) che formano la parte empirica della mia tesi di laurea. Le Sue opinioni ed i Suoi 

punti di vista mi aiutano a trovare la risposta alle domande poste all’inizio di questa 

lettera. I risultati dei sondaggi sono confidenziali. 

 

Grazie per il Suo aiuto! 

 

Satu Lepistö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Marca
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Lucro
http://it.wikipedia.org/wiki/Profitto
http://it.wikipedia.org/wiki/Utile
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Liite 8. 

Informazioni generali 

 nome 

 professione 

 stakeholder (membro, cliente, donatore, collaboratore, produttore, ecc.) 

 

Tema 1: brand (marchio) attuale: 

immagini: 

 prodotto (strategia, missione)  

 organizzazione 

  valori (valore aggiunto) 

 internazionalità vs. nazionalità 

 immagine visuale 

 simbolo 

 stakeholders 

  situazioni 

 

value proposition: 

 vantaggi (fisici e astratti) 

 percezioni (funzionali, affettivi, personali) 

 

 Tema 2: futuro brand (marchio)  

immagini: 

 nucleo/amplificazione 

 stakeholders 

 

value proposition:  

 vantaggi (fisici e astratti) 

 percezioni (funzionali, affettivi, personali) 

 

 

 

  

 


