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1  Johdanto 

Kuluttajien tarpeet ja vaatimukset kehittyvät jatkuvasti elintarvikealalla, minkä seurauksena yritysten 

on kehitettävä uusia tuotteita markkinoille pysyäkseen kilpailukykyisinä (Azanedo, Garcia-Garcia, 

Stone & Rahimifard, 2020). Tarvitaan joustavia elintarvikeinnovaatioita, jotka tekevät kuluttajien 

ruokavalioista kestävämpiä ja terveellisempiä (Sijtsema, Fogliano & Hageman, 2020). 

Ruokavalintojen kestävyyden ja terveellisyyden lisäksi kuluttajilla on monia ruokavalintoihin 

vaikuttavia tekijöitä ja mielipiteitä, joista halutaan myös jakaa ajatuksia toisten kuluttajien kanssa. 

Kuluttajat keskustelevat verkossa yritysten tuotteista erilaisissa yhteisöissä tai kanavissa: esimerkiksi 

Facebookista löytyy paljon ruokaan, ruokavalioihin ja elintarviketuotteisiin keskittyneitä ryhmiä, 

joissa kuluttajat jakavat kokemuksiaan ja ajatuksiaan.  

Kuluttajan rooli passiivisena osapuolena on muuttunut tietoisempaan ja aktiivisempaan suuntaan. 

Tämän seurauksena kuluttajat eivät vain tyydy markkinoiden tuottamiin tuotteisiin ja palveluihin, 

vaan haluavat itse olla mukana kehittämässä niitä. (Prahalad & Ramaswamy, 2004a.) Samanaikaisesti 

digitalisaatio mahdollistaa uudenlaisia kommunikoinnin ja yhteistyön muotoja innovaatioprosessissa 

(Marion & Fixson, 2021), jolloin kuluttajan osallistaminen tuotekehitykseen on entistä helpompaa. 

Yhteisluominen (co-creation) on tuotteen tai palvelun kehittämistä yhdessä sen tulevien käyttäjien 

kanssa (Ind & Coates, 2013). Yhteisluomista hyödynnetään monien alojen tuotekehityksessä ja sitä 

on tutkittu myös elintarvikealalla. Kuluttajien osallistaminen uusien tuotteiden kehittämiseen ja 

luomiseen on havaittu olevan hyödyllinen tekijä elintarvikkeiden tuotekehityksessä (Banović, 

Krystallis, Guerrero & Reinders, 2016). Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että kuluttajien 

osallistaminen elintarvikkeiden tuotekehityksen alkupäähän on synnyttänyt sekä kehityskelpoisia 

ideoita että antanut uutta tietoa kuluttajien tarpeista ja toiveista (Filieri, 2013; Banović ym., 2016). 

Kuluttajien osallistamisesta alkupään tuotekehitykseen on kritisoitu siksi, etteivät kuluttajat tiedä, 

mitä haluavat. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, mistä kuluttajien tarpeet muodostuvat, mikä niihin 

vaikuttaa ja miten he kokevat olemassa olevat tuotteet, vaikka he eivät osaisikaan ilmaista toiveitaan 

uudesta tuotteesta (van Kleef, van Trijp & Luning, 2005). 

Vaikka yhteisluomisen hyödyllisyys on tunnistettu, yhteisluomisen toimivista käytännöistä on 

vähemmän tutkimusta, etenkin mitä tulee tuotekehittelyyn virtuaalisessa ympäristössä ja digitaalisin 

työkaluin. Virtuaaliympäristö antaa lukuisia mahdollisuuksia yhteisluomisen toteuttamiseen ja 

haasteena onkin luoda toimiva kokonaisuus, joka palvelee sekä yhteisluomisen järjestäjää että 

osallistujaa. 
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1.1 Tutkimuksen tausta 

Tämän maisterintutkielman aiheena on yhteisluominen elintarvikkeiden tuotekehityksessä. 

Tavoitteena on selvittää, millaisia ideoita kuluttajan osallistaminen tuo tuotekehitysprojektiin 

ideointivaiheessa ja onko virtuaalityöpaja toimiva yhteisluomisen alusta. Tutkimus on osa BIOFUN-

tutkimusprojektia, jonka tarkoituksena on kehittää uusia tuotteita elintarvikkeiden vientimarkkinoille. 

Tämän tutkimuksen on tarkoitus tuoda projektiin kuluttajan näkökulmaa ja selvittää, millaisia hyötyjä 

kuluttajan osallistamisesta tuotekehitykseen voi olla ja millaisia ajatuksia ja ideoita kuluttajat tuovat 

elintarvikkeiden tuotekehitysprosessiin. Osallistaminen tapahtuu virtuaalityöpajoissa, joiden 

tarkoituksena on selvittää kuluttajien arvostuksia, mieltymyksiä ja ideoita liittyen leipien ja 

välipalajuomien kulutukseen.   

Tutkimuksen aineisto kootaan kohderyhmään kuuluvien kuluttajien kanssa toteutettujen 

virtuaalityöpajojen avulla. Työpajoissa hyödynnetään erilaisia teemoja, joiden avulla herätetään ja 

ohjataan keskustelua ja ideointia. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää BIOFUN-projektin 

seuraavissa tuotekehitysvaiheissa osoittamaan loppukuluttajien toiveita. 

Julkaisut yhteisluomisen soveltamisesta elintarvikealalle ovat harvinaisia (Sijtsema ym., 2020), joten 

tämä tutkimus auttaa hahmottamaan yhteisluomisen mahdollisuuksia ja haasteita elintarvikealalla. 

Lisäksi vallitsevan Covid-19 pandemian takia etätyöskentely on yleistynyt huomattavasti, ja erilaiset 

etäpalaverit ja verkkoympäristössä tapahtuva kanssakäyminen on yleistynyt. Tämän vuoksi myös 

yhteisluominen verkkoympäristössä valikoitui tässä maisterintutkielmassa olennaiseen asemaan.  

1.2 Tutkimuskysymykset ja tavoitteet 

Tämän tutkimuksen tarkoitus on tarkastella, miten kuluttajien virtuaalinen osallistaminen voidaan 

toteuttaa ja millaista tietoa sen työpajamuotoinen toteutus voi tuottaa elintarvikkeiden 

tuotekehitysprosessiin. Tarkentavat tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

1. Mitä hyötyjä ja haasteita kuluttajan osallistamisessa tuotekehitykseen liittyy? 

2. Minkälaiset valinnat edesauttavat virtuaalisen yhteisluomisen toimivuutta? 

3. Millaisia ideoita kuluttajien työpajamuotoinen osallistaminen tuottaa leipien ja 

välipalajuomien tuoteideointivaiheeseen? 

Tutkimuksen teoriaosuudessa tavoitteena on ymmärtää kuluttajan rooli elintarvikealan 

tuotekehityksessä ja kartoittaa miten yhteisluomista on toteutettu siellä. Empiirisessä osuudessa 

tavoitteena on tunnistaa erilaisten kuluttajaryhmien arvostuksia ja ideoita liittyen leipien ja juomien 
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kulutukseen ja siten tuottaa hyödyllistä tietoa tuotekehityksen alkuvaiheisiin. Tavoitteena on myös 

tarkastella kuluttajien kanssa toteutettujen etätyöpajojen toimivuutta elintarvikkeiden 

tuotekehityksessä. 

Tutkimuksen teoriaosuus rakentuu kolmesta pääluvusta. Ensin tarkastellaan tuotekehitystä 

elintarvikealalla, tuotekehitysprosessia itsessään, alkuvaiheen innovointia sekä kuluttajan roolia 

elintarvikkeiden tuotekehityksessä. Seuraavaksi käsitellään yhteisluomisen prosesseja, 

yhteisluomista verkkoympäristössä sekä kuluttajan motivaatioita osallistua yhteisluomiseen 

verkkoympäristössä. Teoriaosuuden päättää luku, jossa käsitellään työpajoja yhteisluomisen 

välineenä. Luvussa viisi esitellään tutkimuksen viitekehys ja siihen vaikuttaneet tekijät.  

Tutkimuksen empiirinen osa toteutettiin tapaustutkimuksena ja aineisto kerättiin virtuaalityöpajojen 

avulla. Työpajoja tehtiin yhteensä kahdeksan ja niihin osallistui yhteensä 33 20–52-vuotiasta 

kuluttajaa. Jokaisessa työpajassa oli 3–5 osallistujaa, jotka omasivat samoja kiinnostuksen kohteita. 

Työpajoja oli kahdenlaisia, toinen keskittyi leipätuotteisiin ja toinen välipalajuomiin. Tutkimuksen 

toteutuksesta kerrotaan luvussa kuusi, ja tuloksia analysoidaan luvussa seitsemän. Viimeisessä 

luvussa yhteenveto, jossa kootaan tutkimuksen keskeisimmät havainnot ja tulevaisuuden 

tutkimusehdotukset johtopäätöksiin. 
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2 Tuotekehitys elintarvikealalla 

Kuluttajien tarpeet ja markkinat kehittyvät jatkuvasti, eikä mikään tuote pärjää markkinoilla ikuisesti. 

Tuotekehitystä tarvitaan korvaamaan elinkaarensa loppuvaiheessa olevat tuotteet uusilla, 

innovatiivisilla tuotteilla. (Grunert & van Trijp, 2014.) Elintarvikeyritysten liiketoiminnan ja kasvun 

kannalta uusien tuotteiden kehittäminen on välttämätöntä (Azanedo ym. 2020). Uusien 

kulutustuotteiden tuominen markkinoille ei kuitenkaan ole helppoa: 50–75 prosenttia kehitetyistä 

kulutustuotteista, mukaan lukien elintarviketuotteet, epäonnistuvat ja jäävät kauas niille asetetuista 

odotetuista taloudellisista tavoitteista (Dijksterhuis, 2016). Koska raaka-aineiden hinta on usein vain 

noin 20 prosenttia lopullisen jalostetun elintarviketuotteen hinnasta, tuotekehityksen tärkeys korostuu 

(Azanedo ym. 2020). 

Elintarvikealan tuotekehityksessä on monia erilaisia ja yksityiskohtaisiakin tuotekehitysmalleja. 

Liian yksityiskohtaisten mallien haasteena on huomioida elintarvikealan erikoisuudet. 

Elintarvikealan tuotekehitysmalleissa on huomioitava monia elementtejä: kuluttajan vaatimukset, 

raaka-aineiden kausiluontoisuus, paikallisten ainesosien ja jakelun hyödyntäminen, 

elintarviketurvallisuus, jäljitettävyys, elintarvikkeiden valmistus suuressa mittakaavassa sekä 

elintarvikkeiden ympäristövaikutukset. (Azanedo ym. 2020.) Nämä elementit tekevät elintarvikealan 

tuotekehityksestä erityisen ja mielenkiintoisen: perinteiset tuotekehitysprosessit yhdistyvät 

elintarvikealan käytäntöihin. 

2.1 Tuotekehitysprosessit  

Tuotekehitysprosesseja on paljon erilaisia toimivia malleja ja elintarvikealan tuotekehitys on 

adoptoinut malleja vaihtelevasti tuotekehityksen tutkimuskentältä. Elintarvikkeiden tuotekehitys 

nähdään perinteisesti lineaarisena prosessina (Sijtsema ym., 2020) ja se voidaan esittää monella eri 

tavalla. Tässä luvussa esitellään kolme erilaista mallia, jotka kuvastavat mallien kehitystä. Harmaalla 

merkityt prosessien osat kuvastavat tämän tutkimuksen kannalta merkittävää vaihetta. 

Yksinkertaisuudessaan tuotekehitysprosessin voi jakaa kolmeen osaan (kuvio 1): 

tuotekehitysprosessin alkupäähän, uuden tuotteen kehittämiseen sekä kaupallistamiseen (Koen ym., 

2001). 
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Kuvio 1. Tuotekehitysprosessi. (Mukaillen Koen ym., 2001.) 

Vaiheporttimalli (stage-gate model) on elintarvikealalla yleinen tutekehitysmalli, josta on käytössä 

useita variaatioita (van Kleef ym., 2005; Costa & Jongen, 2006; Grunert &van Trijp, 2014). Van 

Kleef kollegoineen (2005) jakavat tuotekehitysprosessin neljään vaiheeseen: mahdollisuuksien 

tunnistamiseen, kehittämiseen, optimointiin sekä lanseeraukseen. Nämä vaiheet on esitetty kuviossa 

2. Heidän muukaansa kuluttajatutkimusta voidaan käyttää tuotekehitysprosessin jokaisessa vaiheessa 

ja eniten sitä käytetään kehittämis-, optimointi- sekä lanseerausvaiheissa. Van Kleefin ja hänen 

kollegoidensa (2005) tutkimus keskittyy erityisesti kuluttajan tarpeiden ymmärtämisen metodeihin.  

 

 

Kuvio 2. Tuotekehityksen vaiheet. (Mukaillen van Kleef ym., 2005) 

Grunertin ja van Trijpin (2014) vaiheporttimalli (stage gate model) (kuvio 3) esittää 

tuotekehitysprosessin kriittiset portit, joita täydentävät kuluttaja- ja markkinatestaukset. Malli sisältää 

samat päävaiheet kuin van Kleefin ja hänen kollegoidensa (2005) esittämä malli, mutta se korostaa 

kuluttaja- ja markkinatestausta yksityiskohtaisemmin. 
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Kuvio 3. Stage-gate tuotekehitysmalli. (Mukaillen Grunert & van Trijp, 2014). 

Perinteiset tuotekehitysprosessit ja lineaariset mallit ovat kuitenkin saamassa rinnalleen myös muita 

vaihtoehtoja. Sijtsema kollegoineen (2020) ehdottavat tulevaisuuden tuotekehitysmalliksi lineaarisen 

mallin sijaan pyöreää mallia (circular food design model), joka olisi joustavampi ja luovempi malli 

perinteisempiin malleihin verrattuna. Myöskin Horvat kollegoineen (2019) painottaa, että 

elintarvikkeiden tuotekehitysprosessi on epälineaarinen ja toimintoja ei voi kokonaan erottaa 

toisistaan, vaan osa niistä tapahtuu samanaikaisesti ja muutokset vaikuttavat myös muihin 

toimintoihin.  

2.1.1 Tuotekehitysprosessin alkuvaihe 

Tuotekehitysprosessin alkupäätä kutsutaan sumeaksi alkupääksi (Fuzzy Front End), joka on vaihe 

ennen muodollista ja jäsenneltyä uuden tuotteen kehittämisprosessia (kuvio 1).  Sitä kutsutaan 

sumeaksi juuri vaiheen kokeellisuuden ja jäsentymättömyyden takia. Tuotekehitysprosessin sumeaan 

alkupäähän kuuluu viisi elementtiä: mahdollisuuksien tunnistaminen, mahdollisuuksien analyysi, 

ideoiden synty, idean valinta sekä konseptin ja teknologian kehittäminen. (Koen ym., 2001.) 

Alkuvaihe on sekasortoisuudestaan huolimatta tärkeä tuotekehityksen onnistumisen kannalta.  

Aikaisempien suuntaviivojen ja päätösten muuttaminen vie aikaa ja lisää usein kustannuksia 

tuotekehitysprosessissa. Siksi epäonnistumistekijöiden havaitseminen ajoissa ja niiden välttäminen 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa olisi tärkeää ja siksi myös tuotekehitysprosessin alkuvaiheet 

korostuvat. (Ryynänen & Hakatie, 2014.) Monet tuotekehittäjät käyttävät paljon aikaa ja rahaa 

tuotteisiin, joiden puutteet olisi pitänyt huomata tuotekehityksen alkupäässä (Dijksterhuis, 2016). 
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Kuluttajan äänen kuunteleminen tuotekehityksen alkupäässä on tunnistettu kriittiseksi 

menestystekijäksi uusien tuotteiden kehittämisessä (van Kleef ym, 2005; Grunert & van Trijp, 2014). 

Kuluttajatutkimus tuotekehitysprosessin alkuvaiheessa auttaa ymmärtämään kuluttajien tarpeita 

paremmin ja syvällisemmin, mitä niitä ymmärrettäisiin ilman kuluttajatutkimusta (van Kleef ym. 

2005). Kuluttajan näkemyksin kerääminen tuotekehitysprosessin alkupäässä auttaa myös 

tunnistamaan erilaisia tuotekonsepteihin liittyviä ongelmia tai rajaamaan pois huonommat 

tuotekonseptit, mikä taas voi lisätä onnistuneiden tuotteiden määrää (Bogue, Seymour & Sorenson, 

2006). Myös kuluttajayhteisön osallistamisen innovaatioprosessiin on havaittu tekevän 

tuotekehityksen sumeasta alkupäästä helpommin hallittavan (Füller, Bartl, Ernst & Mühlbacher, 

2006). 

Vaikka kuluttajan äänen kuunteleminen on havaittu hyödylliseksi, se ei ole täysin ongelmatonta. 

Yksittäisen kuluttajan ajatukset eivät välttämättä ole yhteneväisiä kohdemarkkinoiden kanssa tai 

kuluttajilla voi olla vaikeuksia sanoittaa heidän tarpeitaan tulevaisuuden tuotteita ajatellen (Füller 

ym., 2006). On kuitenkin todettu, että kuluttajien tarpeista ja toiveista on mahdollista saada palon 

tärkeää tietoa, mutta kuluttajilta saatu informaatio pitää vielä pystyä muuttamaan tuotekehitykselle 

hyödylliseen muotoon (Ryynänen & Hakatie, 2014). 

2.1.2 Suljettu ja avoin innovaatio 

Suljettu innovaatio on yrityksen sisäinen prosessi, jossa tuotteita kehitellään yrityksen omissa 

tuotekehitysosastoissa ja yritys jakelee tuotteet itse markkinoille (Chesbrough, 2012). Kuvio 4. kuvaa 

suljettua tuotekehitystä elintarvikealalla, jossa toimijoiden rajat ovat selkeät, eivätkä ne ole 

vuorovaikutuksessa keskenään tuotteiden kehityksessä.  
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Kuvio 4. Suljettu innovaatio. (Mukaillen Bigliardi & Galati, 2013) 

 

Suljetun tuotekehitysprosessin rinnalle nousi myös toinen vaihtoehto, ”avoin innovaatio” (open 

innovation), kun Chesbrough esitteli käsitteen kirjassaan vuonna 2003 (Chesbrough, 2012). 

Cherbourgin (2012) määritelmän mukaan avoin innovaatio on perinteisen vertikaalisen sisäisen 

prosessin vastakohta, jossa tieto virtaa myös yrityksen ulkopuolelle ja ulkopuolelta yritykseen. 

Elintarvikeketjun pituuden ja monimutkaisuuden vuoksi hyödyllistä tietoa löytyy paljon myös 

organisaation ulkopuolelta muilta toimijoilta (Bigliardi & Galati, 2013). Avoimen innovaation avulla 

yritykset voivat hyödyntää tätä tietoa tuotekehityksessä (Massa & Testa, 2017). Kuvio 5 kuvastaa 

avoimen innovaation mahdollisuuksia elintarvikeketjussa.  
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Kuvio 5. Avoin innovaatio elintarvikealan toimitusketjussa. (Mukaillen Bigliardi & Galati, 2013) 

 

Innovaatioprosessin avaamisessa on tärkeää miettiä kohderyhmä ja tavoite tarkasti, sillä ne 

vaikuttavat siihen, millaisia alustoja ja työkaluja kannattaa käyttää. Tavallisen kuluttajan tai 

ammattilaisen osallistamisella on eroja, kuten myös sillä, että halutaanko innovaatioprosessista 

ideoita vai valmiita ratkaisuja. (Massa & Testa, 2017.) Elintarviketeollisuudessa avoimen innovaation 

käyttö tuotekehityksessä on kasvussa ja yhteistyötä tehdään enenevissä määrin esimerkiksi 

yliopistojen kanssa. Organisaatiolla on mahdollisuus valita omaan tuotekehitykseen sopivat 

yhteistyökumppanit toimitusketjusta tai sen ulkopuolelta. Toimitusketjussa yhteistyötä voi tehdä 

esimerkiksi tuottajien, tavarantoimittajien tai asiakkaiden kanssa tai valita kokonaan ulkopuolisen 

yhteistyökumppanin esimerkiksi yliopiston, konsulttiyrityksen tai kilpailevan yrityksen. Tärkeää 

usean toimijan yhteistyössä on innovaatiotoiminnan huolellinen koordinointi. (Bigliardi & Galati, 

2013.) 

Suuri osa elintarvikealan avoimista innovaatioista toteutetaan erilaisten kilpailujen avulla. Kilpailun 

järjestämisessä tulee miettiä, kenen kanssa yhteistyötä halutaan tehdä, mikä innovaatioprosessin 

vaihe halutaan avata, missä kilpailu tulisi järjestää ja miten avoimuus toteutetaan organisaation 

kannalta. (Massa & Testa, 2017.) Avoimessa innovaatiossa yrityksen on hyväksyttävä tiedon 

jakamisen riski. Sen rajoittamiseksi voi kuitenkin tehdä erilaisia luottamussopimuksia 

yhteistyökumppaneiden kanssa. Avoimen innovaation käyttö voi parhaimmillaan lyhentää tuotteiden 
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markkinoilletuloaikaa, pienentää tutkimus- ja kehityskustannuksia sekä auttaa ymmärtämään 

paremmin kuluttajien tarpeita (Bigliardi & Galati, 2013.) 

2.2 Kuluttajat elintarvikkeiden tuotekehityksessä 

Elintarvikealan tuotekehityksen tärkein tavoite on vastata kuluttajien tarpeisiin. Vaatimukset ovat 

korkeat, sillä kuluttajat voivat saada tietoa yrityksistä, tuotteista, teknologiasta, hinnoista ja muiden 

kuluttajien reaktioista internetistä ja kuluttajayhteisöistä maailmanlaajuisesti (Prahalad & 

Ramaswamy, 2004a). Azanedon ja hänen kollegoidensa (2020) mukaan tavoitteena on tarjota 

kuluttajille mahdollisimman laaja valikoima makuja, värejä ja ravintoarvoja. Korkean uusien 

elintarvikkeiden epäonnistumisasteen taustalla vaikuttaa kuluttajien motivaatioiden ja valintojen 

puutteellinen ymmärrys (Dijksterhuis, 2016). Kuluttajien osallistaminen tuotekehitykseen voisi 

vastata tähän ongelmaan.  

Sijtsema kollegoineen (2020) kehottavat kanssakäymiseen kuluttajien kanssa jokaisessa 

tuotekehityksen vaiheessa. Heidän mukaansa se lisäisi luovuutta ja auttaisi kehittämään parempia 

tuotteita. Lisäksi kuluttajien teknologiatietoisuus voisi poistaa negatiivista asennetta prosessoituja 

ruokia kohtaan. Osallistavasta kuluttajatutkimuksesta onkin viimeisen viiden vuoden aikana tullut 

trendi elintarvikealalla (Onwezen, Bouwman & van Trijp, 2021). Toisaalta liiallinen 

kuluttajatutkimukseen keskittyminen voi johtaa tuotekehitykseen, joka muokkaa jo lähes täydellisiä 

tuotteita eikä tuota uusia ideoita (Dijksterhuis, 2016).  

Kuluttajien osallistamisen tuotekehityksessä on havaittu lisäävän luovuutta tuotteissa, vähentävän 

tuotteiden markkinoilletuloaikaa sekä pienentävän tuotekehityskustannuksia (Potts ym. 2008). Myös 

Indin ja Coatesin (2013) mukaan loppukäyttäjien osallistaminen johtaa osuvampiin ja 

käyttökelpoisempiin tuotteisiin vähentäen samalla riskiä epäonnistua. Useissa tutkimuksissa on 

tunnistettu hyöty kuluttajien osallistamista tuotekehitykseen tuotekehityksen alkuvaiheessa (Bogue 

ym., 2006; Horvat ym., 2019). Kuluttajien osallistamisella voi olla myös haittapuolia; 

Kompromisseja pitää tehdä esimerkiksi kustannustehokkuuden ja osallistamisen sekä datan 

rikkauden ja laadun välillä (Onwezen ym. 2021). Myös tiedon jakamiseen sisältyy riski siitä, että 

kilpailijat saavat tärkeitä tietoja tuotekehityksestä (Füller ym., 2006). 

Elintarvikealalla kuluttajat on ollut pääasiassa testaajan roolissa jo kehitetyille tuotteille. Horvatin ja 

hänen kollegoidensa (2019) mukaan tuotekehityksessä tulisi hyödyntää enemmän kuluttajien 

osallistamista piilevien ja olemassa olevien tarpeiden selvittämiseen. Kuluttajat tulisi siis ottaa 
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tuotekehitykseen mukaan jo heti alkuvaiheessa, jotta kaikki mahdollinen hyödyllinen tieto saadaan 

kuluttajilta parempien tuotteiden kehittämiseen.  

Elintarvikealan innovaatiot ovat usein muunnelmia ja parempia versioita aikaisemmista tuotteista 

(Costa & Jongen, 2006), jolloin tuotteen kohderyhmän ottaminen mukaan yhteisluomiseen auttaa 

optimoimaan tuotteita kuluttajien toiveiden mukaisiksi (van Kleef ym., 2005). Loppukäyttäjien äänen 

kuuleminen suunnittelun varhaisessa vaiheessa auttaa keskittymään kehittämään elintarvikkeita, 

jotka vastaavat heidän tarpeitaan (Bogue ym., 2006). Erilaisten mahdollisuuksien ja yhteisluomisen 

tapojen lisääntyessä kuluttajien merkitys arvon yhteisluomisessa kasvaa. Pienet ja keskisuuret 

yritykset ruoka- ja juomateollisuudessa alkavat ymmärtää kuluttajien osallistamisen tärkeyden. Useat 

näistä yrityksistä kuitenkin luottavat vielä omaan innovointiinsa ja suunnitteluunsa ja ottavat 

kuluttajat mukaan vasta tuotteiden myöhemmissä tuotekehityksen vaiheissa, kuten tuotteiden 

testaamisessa. (Tardivo, Thrassou, Viassone & Serravalle, 2017.) Kuluttajien on kuitenkin huomattu 

tuottavan käyttökelpoisia ideoita tuotekehitykseen yhteisluomisen kautta (Banović ym., 2016) ja 

yhteisluomisen tuomien ideoiden lisäksi voidaan saada hyödyllistä tietoa asiakkaiden odotuksista ja 

tarpeista kalliiden markkinointitutkimusten sijaan tai ohella (Filieri, 2013).  Seuraavassa luvussa 

avataan tarkemmin yhteisluomisen käsitettä ja sen saamia muotoja. 
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3 Yhteisluominen kuluttajan kanssa 

Yhteisluominen (co-creation) on laajasti käytetty termi kuvaamaan osallistavia prosesseja, joissa 

organisaatiot ja ihmiset luovat ja kehittävät merkitystä ja arvoa yhdessä (Ind & Coates, 2013).  

Yhteisluominen käsitteenä on yleistynyt vasta 2000-luvulla. Prahaladia ja Ramaswamya (2004) 

pidetään käsitteen kehittelijöinä ja luojina. (Alves, Fernandes & Raposo, 2016.) Yhteisluomista 

voidaan lähestyä erilaisista näkökulmista ja sitä voidaan käyttää erilaisiin käyttötarkoituksiin. 

Kaikissa toteuttamisen muodoissaan se menee periteisen tuotekehitysprosessin ulkopuolelle tuoden 

tuotekehitysprosessiin uutta näkökulmaa (O’Hern & Rindfleisch, 2010). Yhteisluominen voi tuottaa 

arvoa yritykselle, prosessiin tai asiakkaalle ja sitä voidaan käyttää innovatiivisten ideoiden luomiseen 

ja uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen (Alves ym., 2016).  

Kuluttajat voivat osallistua yhteisluomiseen missä tahansa tuotekehityksen vaiheessa tarpeen 

mukaan. Füller kollegoineen (2006) jaottelevat tuotekehitysvaiheen kolmeen osaan, joissa jokaisessa 

on mahdollista osallistaa virtuaaliyhteisön jäsenet yhteisluomiseen. Ideointivaiheessa 

virtuaaliyhteisön jäsenet voivat toimia ideoiden lähteenä, suunnitteluvaiheessa osasuunnittelijoina 

sekä testaus ja lanseerausvaiheessa loppukäyttäjän ja ostajan roolissa. Füllerin ja hänen kollegoidensa 

(2006) mallissa osallistujat olivat virtuaaliyhteisön jäseniä, mutta malli toimii myös muiden 

kuluttajien ja kuluttajaryhmien osallistamisessa yhteisluomiseen. Romero ja Molina (2011) 

esittelevät kuluttajalle neljä mahdollista roolia yhteisluomisprosesseissa: kuluttajat voivat toimia 

yhteissuunnittelijoina, innovaattoreina, markkinoijina tai sosiaalisesti vastuullisina toimijoina. 

Sosiaalinen media ja verkostoituminen mahdollistaa kuluttajan toimimisen markkinoijana, 

esimerkiksi jakamalla kokemuksia tuotteesta tai brändistä. Myöskin kuluttajan rooli vastuullisena 

toimijana yhteisluomisessa on uusi rooli, sillä yritysten ja organisaatioiden vastuullisuus on yhä 

tärkeämpää (Romero & Molina, 2011). Yhteisluominen voi siis saada uusia muotoja markkinoiden 

kehittyessä. 

Yhteisluomisen mahdollisuudet tuotekehityksessä ovat monipuoliset. Yhteisluomisen arvo 

muodostuu vuorovaikutuksesta kuluttajan ja yrityksen välillä, ja siksi vuorovaikutus missä tahansa 

tuotekehityksen vaiheessa voi olla arvokasta (Prahalad & Ramaswamy, 2004b). Tässä luvussa 

keskitytään yhteisluomisen prosesseihin, yhteisluomiseen verkkoympäristössä sekä kuluttajien 

motivaatioihin osallistua yhteisluomiseen.  
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3.1 Yhteisluomisen prosessit 

Parhaimmillaan yhteisluominen vastaa osallistujien sosialisoitumisen ja merkityksen luomisen 

tarpeisiin ja organisaatio hyötyy yhteisluomisen oivalluksista, mikä tuottaa lisäarvoa kaikille 

osapuolille (Ind & Coates, 2013). Yhteisluomisen prosesseja on kuitenkin kuvattu melko vähän 

verrattuna esimerkiksi tuotekehityksen lukuisiin malleihin. Tässä luvussa käsitellään kuitenkin 

tärkeimpiä elementtejä yhteisluomisen prosesseihin liittyen. 

Prahaladin ja Ramaswamyn (2004b) DART-malli kuvaa arvon muodostusta yhteisluomisprosessissa. 

Se koostuu neljästä vuorovaikutusta kehittävästä elementistä: vuoropuhelusta (Dialogue), pääsystä 

(Access), riskihyötysuhteesta (Risk-benefits) ja läpinäkyvyydestä (Transparency). Vuoropuhelu 

kuvastaa molempien osapuolten tasa-arvoista ja sitoutunutta halua toimia yhdessä. Vuoropuhelun 

toimimiseen tarvitaan molempien osapuolten oikeus samaan informaatioon, ja pääsy sekä 

läpinäkyvyys kuvastavat tätä oikeutta. Onnistunut vuoropuhelu ja avoimuus voivat antaa kuluttajalle 

käsityksen riskihyötysuhteesta ja näin auttaa arvioimaan riskejä kuluttajan näkökulmasta. Arvon 

muodostumisen edellytyksenä yhteisluomisprosessissa on siis avoin vuorovaikutus toimijoiden 

välillä. (Prahalad & Ramaswamy, 2004b) Yhteisluominen on kaksisuuntainen prosessi, jossa idea 

syntyy toimijoiden välisissä keskusteluissa ja kanssakäymisessä (Ind & Coates, 2013). 

O’Hern ja Rindfleisch (2010) taas luokittelevat yhteisluomisen tyypit neljään muotoon sen mukaan 

kuinka paljon asiakkaille annetaan valtuuksia osallistua ja valita uusia tuoteideoita. He määrittelevät 

yhteistyön (collaborating) prosessiksi, jossa asiakkaalla on valta kehittää ja parantaa tuotteen 

ydinkomponentteja ja jossa asiakkaalle annetaan suurimmat mahdollisuudet vaikuttaa 

tuotekehitykseen. ”Näpertely” (tinkering) taas nähdään prosessina, jossa asiakkaalla on mahdollisuus 

tehdä muutoksia kaupallisesti saatavilla oleviin tuotteisiin ja yrityksellä on kohtalaisen suuri 

määräysvalta ideoiden toteuttamisessa. Yhteissuunnittelussa (co-designing) pienempi 

osallistujaryhmä suunnittelee tuotteita yrityksen kanssa ja suurempi osa asiakkaista auttaa 

valitsemaan tuotteen eli valta lopullisen tuotteen valinnasta siirretään kuluttajille. Lähettäminen 

(submitting) taas on prosessi, jossa asiakkaat voivat lähettää ideoita suoraan yritykselle ja yrityksellä 

on valta päättää, mitkä niistä toteutetaan. (O’Hern & Rindfleisch, 2010.) Myös Onwezen 

kollegoineen (2021) pitävät hallinnan tasoa merkittävänä kuluttajan osallistamisessa 

kuluttajatutkimukseen; korkeampi osallistumisen ja sitoutumisen taso vaatii vähemmän hallintaa 

tutkijoilta, kun taas matalampi osallistumisen taso vaatii enemmän hallintaa. Kuluttajan 

osallistamisessa ja yhteisluomisen prosessissa kuluttajalle pitää antaa tilaa toimia ja määrittää sopiva 

hallinnan ja vapauksien tasapaino. 
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Robertsin ja Darlerin (2017) mukaan toimivan yhteisluomisen kehittämisessä organisaation on 

tehtävä strategisia ja taktisia päätöksiä, kun yhteisluominen yhdistetään tuotekehitysprosessiin. Nämä 

päätökset on kuvattu kuviossa 6, jota he ehdottavat viitekehykseksi yhteisluomiseen.  

 

Kuvio 6. Yhteisluomisen prosessi tuotekehityksessä. (Mukaillen Roberts & Darler, 2017). 

Yhteisluomisen omaksuminen vaatii organisaatioilta ymmärrystä, avoimuutta ja sitoutumista sekä 

resursseihin, aikaan että uusien valmiuksien kehittämiseen (Roberts & Darler, 2017). Tiukasta 

johtamismallista on siis jossain määrin luovuttava, ja annettava tilaa ja mahdollisuuksia kuluttajalle 

vaikuttaa joko tuotekehitysprosessin osissa tuotteiden kehitykseen tai valintaprosessiin (O’Hern & 

Rindfleisch, 2010). Myös yhteisluomiseen liittyvät päätökset, kuten missä ja miten yhteisluominen 

tulisi järjestää ja millaisia kuluttajia osallistaa, ovat prosessin kannalta tärkeitä (Roberts & Darler, 

2017). 
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3.2 Yhteisluominen verkkoympäristössä 

Internet ja verkkoympäristö nähdään yrityksille helpoimpana ja resurssiystävällisimpänä tapana 

yhteisluomiseen kuluttajien kanssa (Tarvido ym., 2017). Kuluttajien jatkuvasti muuttuvat tarpeet 

vaativat nopeaa tuotekehitystä, ja verkko sekä sosiaalinen media mahdollistavat nopeankin 

vuorovaikutuksen asiakkaiden kanssa ja asiakkaiden osallistamisen tuotekehitysprosessiin (Filieri, 

2013). Yhteisluomisen toteuttaminen verkkoympäristössä on tuonut myös uusia tapoja 

yhteisluomiseen. Verkkoympäristö on mahdollistanut kuluttajien luovuuden ja 

ongelmanratkaisukyvyn hyödyntämisen kuluttajan mielipiteiden, toiveiden ja tarpeiden selville 

saamisen lisäksi (Füller, 2010). Digitalisaatio tuo uudenlaisia työkaluja ja mahdollisuuksia 

innovaatioprosessiin (Marion & Fixson, 2021). 

Verkossa olevissa kuluttajaryhmissä on laajaa tietämystä ja tuotetietoa ja siksi ne ovatkin lupaavia 

innovaatioiden lähteitä (Füller ym., 2006). Virtuaaliyhteisöissä kuluttajat kiinnostuneita tietyistä 

tuoteryhmistä tai yrityksistä ja ovat jo tottuneita käymään vuoropuhelua sekä toistensa että yritysten 

kanssa ja tätä osa yrityksistä on hyödyntänyt myös yhteisluomisessa (Romero & Molina, 2011). Hyvä 

esimerkki pitkäaikaisemmasta yhteisluomisesta verkkoympäristössä elintarvikealalla on Filierin 

(2013) tekemä tutkimus, jossa tutkittiin suuren italialaisen elintarvikeyrityksen yhteisluomista 

asiakkaiden kanssa. Asiakkaille luotiin yhteisluontialusta, jonne he voivat lähettää ideoita viiteen eri 

aihealueeseen liittyen: tuotteisiin, pakkaukseen, edistämiseen, vastuullisuuteen tai muut -osioon. 

Sivustolle rekisteröityneet asiakkaat voivat myös äänestää parhaita ideoita yhteisluontialustalla, 

jolloin yritys näki automaattisesti kuluttajille mieluisimmat ideat. Yritys sitoutui toteuttamaan 

kymmenen yrityksen hyväksi toteamaa ideaa, minkä jälkeen prosessi alkoi alusta. 

Yhteisluontialustalle oli siis mahdollista lähettää ideoita jatkuvasti. Yhteisluomisen tulokset olivat 

positiivisia: asiakkaat voivat tarjota arvokkaita, uusia ja toteutettavissa olevia ideoita, joita on 

mahdollista hyödyntää tuotekehityksessä. Ideoiden lisäksi tapaustutkimukseen osallistuneet yritykset 

keräsivät usein myös strategista tietoa kuluttajien tarpeista ja toiveista. (Filieri, 2013.)  

Yhteisluomisella voi saavuttaa positiivisia tuloksia ja positiivista huomiota erilaisissa 

verkkoyhteisöissä, mutta toisaalta myös negatiiviset asiat saavat helpommin näkyvyyttä. 

Tyytymättömät verkkoyhteisön jäsenet voivat yrittää vahingoittaa tuotemerkkiä tai haitata 

yhteisluomista. Gebauer, Füller ja Pezzei (2013) tutkivat SPAR-kauppaketjun yhteisluomisprosessia 

ja havaitsivat, että tyytymättömät osallistujat käyttivät annettuja työkaluja tarkoituksella väärin ja 

pyrkivät levittämään tyytymättömyyttään myös muihin käyttäjiin. Tutkijoiden mukaan konfliktien 

hallinnassa auttavat esimerkiksi yhteiset ja selkeät säännöt, ennaltaehkäisy sekä sovittelutaidot. 
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Digitaaliset työkalut yhteisluomisen apuna voivat muuttaa innovaatioprosessia nopeuttamalla 

prosessia ja muuttamalla sen sisältöä, yhteisluomisen malleja, päätöksentekovaltaa, yrityksen rajoja 

ja siten koko prosessia (Marion & Fixson, 2021). Kuluttajat viettävät paljon aikaa verkossa, joten 

erilaisten verkkoyhteisöjen tietotaidon hyödyntäminen ajankohtaista. Seuraavassa luvussa 

käsitellään, miten kuluttaja saadaan motivoitua verkkoyhteisluomiseen. 

  

3.3 Motivaatio osallistua yhteisluomiseen verkkoympäristössä 

Kuluttajilla on erilaisia toiveita siitä, miten he haluavat olla vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa 

(Prahalad & Ramaswamy, 2004b), jolloin yhteisluomisen toteuttajan täytyy löytää motivoiva ja 

toimiva muoto yhteisluomisen toteuttamiseksi. Yhteisluomisen tulisi antaa merkityksen tunne 

osallistujalle tai tuottaa vastavuoroista kanssakäymistä ja vahvistaa yhteisöllisyyttä (Ind & Coates, 

2013). Luontaisesti aiheesta kiinnostuneet kuluttajat ovat yleensä vahvasti sitoutuvampia, 

osaavampia ja luovempia kuin muut kuluttajat (Füller, 2010). 

Kuluttajilla voi olla sekä ulkoisia että sisäisiä syitä olla osallistumatta yhteisluomiseen. Ulkoisiin 

esteisiin kuuluvat esimerkiksi ongelmat aikataulujen yhteensopivuudessa tai epämotivoiva 

tehtävänanto. Henkilökohtaisiin esteihin taas kuuluvat esimerkiksi tekniikkaan ja sen käyttöön 

liittyvät ongelmat tai luottamuksen puute yhteisluonnin toiseen osapuoleen. (Chepurna & Criado, 

2018.) Tärkeää on siis tunnistaa tekijät, jotka lisäävät kuluttajan motivaatiota ja intoa osallistua 

yhteisluomiseen.  

Füller (2010) on jaotellut kuluttajien motivaation sitoutua virtuaalisiin yhteisluomisprojekteihin 

kymmeneen eri kategoriaan. Sisäisiin motivaationlähteisiin on jaoteltu uteliaisuus ja tehtävän 

leikkisyys, eli että yhteisluomisen tehtävää pidetään kivana aktiviteettinä. Ulkoisiin 

motivaationlähteisiin lukeutuvat palkkio osallistumisesta sekä henkilökohtainen tarve uusille tai 

paremmille tuotteille. Selkeästi sisäisten ja ulkoisten motivaatiotekijöiden väliin jää loput kuusi 

kategoriaa: halu jakaa omia ideoita, taitojen kehittäminen, tiedon etsiminen, itsensä haastaminen, 

ystävien saaminen ja yhteisön tukeminen. (Füller, 2010.)  

Aktiiviset kuluttajat, jotka osallistuvat yhteisluomiseen kerran, ovat usein halukkaampia 

osallistumaan niihin useammin ja tämä voi myös lisätä kuluttajien sitoutumista 

yhteisluomisprosessiin (Fernandes & Remelhen, 2016). Bettigan ja hänen kollegoidensa (2016) 

mukaan kuluttajien motivaatio lähteä mukaan yhteisluomiseen on yleisesti hyvä. Motivoivimpana 

tekijänä lähteä mukaan yhteisluomiseen verkkoyhteisöissä on kuluttajan kyvyt. Asiantunteva henkilö 
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on halukkaampi yhteisluomiseen kuin asiasta vähemmän tietävä. (Bettiga, Lamberti & Noci, 2016.) 

Fernandesin ja Remelhen (2016) tutkimuksen mukaan suurimmat motivaationlähteet osallistua 

virtuaaliseen yhteisluomiseen ovat tiedon hankkiminen ja sisäiset motivaatiot. Sisäisiin 

motivaatioihin kuuluvat esimerkiksi uteliaisuus ja kiinnostus uutuustuotteita ja innovaatioita kohtaan 

(Fernandes & Remelhen, 2016). 

Myöskään yhteisluomiseen käytettävää aikaa ei pidetä ongelmana, jos aihe on mielenkiintoinen 

Riippuu kuitenkin kuluttajasta, kuinka paljon aikaa on valmis uhraamaan. Verkkoyhteisöjen 

yhteisluomisen motivaattorina toimivat halu auttaa muita samanmielisiä ihmisiä, jolla on 

samankaltaisia tavoitteita, sekä sosiaalinen maine. Sosiaalinen maine voi olla esimerkiksi yhteisön 

arvostus tai jonkinlainen palkinto. (Bettiga ym., 2016.) Vaikka kuluttajat ovat myönteisiä 

osallistumaan yhteisluomiseen verkkoympäristössä, täytyy onnistua luomaan helppo ja kannustava 

verkkoympäristö, joka kannustaa ideoiden jakamiseen (Filieri, 2013). 

Motivaation parantamiseksi yhteisluomiseen tulisikin luoda ympäristö, joka herättää kuluttajien 

uteliaisuutta ja houkuttelee sisäisesti motivoituneita kuluttajia. On tärkeää, että osallistujilla on 

mahdollisuus oppia uutta osallistuessaan yhteisluomiseen. (Fernandes & Remelhen, 2016.) Palkkio 

osallistumisesta voi lisätä motivaatiota osallistua yhteisluomiseen. Erityisesti jo sisäisesti 

motivoituneet voivat aktivoitua osallistumaan palkkion avulla. Liian suuri palkkio voi lisätä 

osallistujia, jotka osallistuvat kannustimen takia eivätkä ole motivoituneita antamaan panostaan 

tuotekehitykseen. (Füller, 2010.) Tärkeintä on siis, että molemmat osapuolet kokevat hyötyvänsä 

yhteisluomisesta (Heiskanen, Hyysalo, Kotro & Repo, 2010).   
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4 Työpajat yhteisluomisen välineenä 

Yhteisluomisessa tulisi keskittyä yksilöiden osallistamisen sijaan myös siihen, miten ryhmä voisi 

toimia yhdessä (Ind & Coates, 2013).  Työpajamuotoinen osallistaminen mahdollistaa kuluttajien 

yhteisluomisen ryhmässä ja tuo ryhmässä ideoimisen edut esiin. Työpajapohjaisia (workshop-based) 

käyttäjäinnovaatiomalleja on käytetty ideoiden luomiseen jo pitkään. Niihin liittyvien tutkimusten 

julkaisut ovat lisääntyneet tasaisesti jo 1986-luvulta, kun taas esimerkiksi joukkoistamiseen 

(crowdsourcing), jossa innovoinnin työkaluna käytetään esimerkiksi ideakilpailuja, liittyvät 

tutkimukset ovat yleistyneet vasta 2010-luvulla. Työpajoihin liittyvät innovaatiotyökalut ovat 

yksinkertaisia, joten menetelmä on ollut helppo ottaa käyttöön useilla toimialoilla, etenkin 

teollisuuden ja tuotteiden valmistuksen parissa. Yritykset ovat yleensä suosineet työpajoissaan 

pienempiä kuluttajaryhmiä suurten ihmisryhmien sijaan eli valinnut sopivia kuluttajia käyttäjien 

joukosta. Suurin osa työpajoihin osallistetuista kuluttajista ovat olleet tavallisia käyttäjiä tai johtavia 

käyttäjiä. (Chanwoo & Sungjoo, 2015.) 

4.1 Työpajat elintarvikkeiden kehityksessä 

Työpajamuotoisessa osallistamisessa osallistujaryhmää voidaan pitää fokusryhmänä. Van Kleefin ja 

hänen kollegoidensa (2005) mukaan fokusryhmät ovat vuorovaikutteisia keskusteluryhmiä, joissa 

yhden osallistujan kommentit voivat innoittaa myös muita osallistujia jakamaan omia ajatuksiaan. 

Heidän mukaansa tällaiset keskustelut eivät ole jäsenneltyjä, jolloin tutkijalta vaaditaan enemmän 

subjektiivista tulkintaa tulosten analysoinnissa. Siitä huolimatta fokusryhmien käyttö on suosittu 

laadullisen aineiston keruutapa ja jopa 4000 tieteellistä artikkelia, joissa käytetään fokusryhmiä, 

julkaistaan vuosittain (Morgan, 2018). Mainostutkijat ja markkinointiorganisaatiot ovat käyttäneet 

fokusryhmiä saadakseen tietoa kuluttajien ostokäyttäytymisestä, motivaatioista ostaa tuotteita ja 

palveluja sekä luodakseen uusia ideoita markkinoinnin suunnitteluun (Stewart & Shamdasani, 2016). 

Fokusryhmätyyppisestä sosiaalisesta työskentelystä on havaittu olevan hyötyä elintarvikkeiden 

tuotekehityksessä (Bogue ym., 2006) ja sitä on käytetty monissa elintarvikealan tutkimuksissa. 

Sulistyawati kollegoineen (2019) tutkivat kuluttajien käsityksiä kuivatun mangon laadusta 

terveysnäkökulmasta ja tiedon soveltamista tuotekehityksen alkuvaiheessa. Fokusryhmien avulla 

tutkimuksessa saatiin selville hyödyllistä tietoa mangon tuote- ja prosessisuunnitteluun (Sulistyawati 

ym, 2019). Myös Barlagne kollegoineen (2017) tutkivat fokusryhmien avulla kuluttajan preferenssejä 

jamssin laatuun liittyen ja tunnistivat kolme erilaista kuluttajaryhmää, mistä saatiin ideoita jamssin 

tuotekehitykseen. Banović kollegoineen (2016) tutkivat työpajamuotoista kuluttajien osallistamista 
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vesiviljelytuotteiden tuotekehityksessä. He tutkivat erityisesti projektiivisten ja luovien tekniikoiden 

soveltuvuutta uusien vesiviljelytuotteiden ideoinnissa ja erityisesti luovien tekniikoiden käytön 

koettiin tuottavan hyödyllistä tietoa vesiviljelytuotteiden tuotekehitykseen. 

Laadullista aineistoa kerätään yhä enemmän myös verkossa. Lobe ja Morgan (2021) tutkivat neljän 

hengen fokusryhmän toimivuutta verrattuna kahden hengen haastatteluihin verkkoympäristössä. 

Vaikka tutkimustulokset suosivatkin kahden hengen haastatteluita monessa asiassa, kuten 

osallistumisen mielekkyydessä, neljän henkilön fokusryhmät tuottivat enemmän ideoita, jotka 

arvioitiin ainutlaatuisiksi ja merkityksellisiksi. Fokusryhmät voivat siis innostaa osallistujia 

vapaampaan keskusteluun ja tuottamaan uusia ideoita myös verkkoympäristössä. Lisäksi Stewartin 

ja Shamdasanin (2016) mukaan kasvotusten tapahtuvan ja virtuaalisen ryhmävuorovaikutuksen erot 

saattavat hävitä lähes kokonaan teknologian kehittyessä.  

4.2 Virtuaalisen työpajan luominen  

Yhteisluomisen toteuttamiseen on lukuisia eri tapoja, joilla voi onnistua tuomaan tuotekehitykseen 

lisäarvoa. Kuluttajien osallistaminen ei kuitenkaan automaattisesti tee tuotekehitysprosessista 

innovatiivista tai parempaa (Heiskanen ym., 2010). Osallistavia menetelmiä on perusteltua käyttää 

vain silloin, kun hyödyt ovat suurempia kuin haitat (Onwezen ym. 2021). Fokusryhmätutkimuksen 

keskeinen rajoitus on ollut rekrytoida ja koota ryhmä yhteen paikkaan keskustelua varten ja haluttuja 

kohderyhmiä on ollut vaikea saavuttaa (Stewart & Shamdasani, 2016). Fokusryhmän virtuaalinen 

osallistaminen saattaa parantaa haluttujen osallistujien saavutettavuutta ja helpottaa rekrytointia.  

Virtuaalisessa osallistamisessa verkkoympäristö korvaa fyysisen kohtauspaikan ja virtuaalisen 

yhteisluomisen järjestämisessä pitää tehdä valintoja, jotta siitä saadaan toimiva ja hyödyllinen. 

Valintojen merkitys pitää tunnistaa, sillä erilaiset prosessit tai osallistujat tuottavat myös erilaisia 

vastauksia ja tuloksia (Ind & Coates, 2013). Füller (2010) on tutkinut osallistamista virtuaaliseen 

yhteisluomiseen kuluttajan näkökulmasta ja kuvaa yhteisluomisen osapuolten väliseen 

vuorovaikutukseen kolme komponenttia: tehtävän sisällön, prosessin ja kumppanit. Lisäksi 

vuorovaikutuksen ja yhteisluomisen toimivuuteen vaikuttavat yksilön motiivit ja henkilökohtaiset 

ominaisuudet. Nämä komponentit ovat kuvattuna kuviossa seitsemän. Kuluttajan näkökulma näkyy 

kuviossa nuolten suuntaisesti ja numerot yrityksen näkökulmasta, mistä yhteisluomista tulisi lähestyä.  
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Kuvio 7. Virtuaalisen yhteisluomisen tutkimuksen viitekehys. (Mukaillen Füller, 2010.) 

Yhteisluomisen sisällön ja tehtävän tulee siis olla kuluttajaa kiinnostava (Füller, 2010) ja yrityksen 

kannalta tavoitteiden mukainen. Kuluttajien näkökulman huomioiminen on tärkeää, sillä 

oikeudenmukainen ja yhteisöllinen yhteisluominen tuottaa positiivisia yhteisluomiskokemuksia, kun 

taas epäoikeudenmukaisuus ja tyytymättömyys saattaa aiheuttaa osallistujissa negatiivisia reaktioita 

(Gebauer ym., 2013). 

Füllerin (2010) mukaan prosessiin sisältyy valintoja esimerkiksi siitä, mitkä kannustimet saavat 

kuluttajat mukaan, kuinka pitkään ja millä intensiteetillä kuluttajat ovat yhteisluomisessa mukana ja 

millaisia työkaluja yhteisluomisessa käytetään. Tulee siis miettiä, kokeeko kuluttaja hyötyvänsä 

osallistumisesta ja kuinka paljon aikaa sekä osallistujilla että yrityksellä on mahdollista käyttää 

yhteisluomiseen. Toimivan kommunikaation varmistamiseksi yhteisluomiselle tarvitaan toimiva 

alusta, joka mahdollistaa sujuvan vuorovaikutuksen osapuolten välillä. Verkkoympäristön pitäisi olla 

helppo ja kannustava (Filieri 2013) ja mahdollisesti hauska ja leikkisä (Ind & Coates, 2013), jotta 

yhteisluominen on miellyttävää ja luovaa. Verkkoympäristössä toimivan yhteisluomisen alustan pitää 

toimia yhdessä työpajassa hyödynnettävien työkalujen kanssa, jolloin työpajasta saa toimivan 

kokonaisuuden. Yhteisluomisen työkalujen ja tehtävien tarkoitus on konkretisoida tehtävä ja saada 

osallistujat kommunikoimaan keskenään (Heiskanen ym., 2010). Yhteisluomisen alusta ja siinä 
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käytetyt työkalut määrittävät, miten yhteisluomisen järjestäjä ja osallistujat voivat kommunikoida 

keskenään esimerkiksi videoyhteyden tai viestien välityksellä. 

Työpajamuotoisen osallistamisen tärkeä vaihe on valita kuluttajat, jotka osallistuvat työpajoihin. 

Osallistujat voivat esimerkiksi haluta olla vuorovaikutuksissa samanhenkisten kuluttajien kanssa tai 

olla kiinnostuneita toimimaan yhteisluomista järjestävän yrityksen kanssa (Füller, 2010). 

Yhteisluomisen hauskuus ja sisäiset ärsykkeet ovat usein tärkeämpiä osallistujille kuin rahalliset 

kannustimet (Füller ym., 2006). Riippuu myös yhteisluomisen tavoitteista ja prosessista, millaisia 

osallistujia kannattaa rekrytoida. Heiskasen ja hänen kollegoidensa (2010) mukaan osallistamisen 

hyödyllisyys riippuu osittain osallistujien kyvyistä ja taidoista, kun taas Ind ja Coates (2013) uskovat 

kaikissa olevan potentiaalia osallistua luoviin prosesseihin, jos he ovat motivoituneita ja olosuhteet 

ja prosessit ovat oikeat. Kaikki kuluttajat eivät luontaisesti omaa kykyä innovoida, vaan innovaatio 

muodostuu yrityksen kyvystä luoda toimiva ympäristö ja vuorovaikutus ja kuluttajien kyvystä vastata 

siihen (Heiskanen ym., 2010). 

4.3 Työpajoissa käytettävät työkaluvaihtoehdot 

Osallistujien henkilökohtaiset ominaisuudet, ryhmätyöpohjaiset luovuuden tekniikat sekä muista 

ryhmän jäsenistä saadut ärsykkeet vaikuttavat ideoiden luomiseen (Garfield, Taylor, Dennis & 

Satzinger, 2001). Osallistuja työpajoihin voidaan valita, kuten myös luovuutta edistävät työkalut. 

Erilaiset tekniikat ja työkalut voivat auttaa yksilöitä näkemään ongelmia uudesta näkökulmasta ja 

tuottamaan uusia ideoita (Garfield ym., 2001). Erilaisia työkaluja ja tekniikoita on lukuisia ja niitä 

voi soveltaa sopiviksi työpajan tavoitteen mukaiseksi. Tässä luvussa esitellään muutamia yleisiä 

luovuutta edistäviä tekniikoita ja työkaluja. 

Van Kleef kollegoineen (2005) listaa luovuuden parantamistekniikoiksi esimerkiksi aivoriihen 

(brainstorming), lateraalisen ajattelun (lateral thinking), synektiikan (synectics) ja innovaatiomallit 

(innovation templates). Osborn kehitti aivoriihen vuonna 1957 ja sitä käytetään yhä paljon erilaisissa 

organisaatioissa ja sitä pidetään kustannustehokkaana ja aikaa säästävänä vaihtoehtona uusien 

ideoiden luomiseen (Levine, Heuett & Reno, 2017). Aivoriihessä on tavoitteena luoda ilmapiiri, jossa 

kaikki ideat ovat tervetulleita ja ryhmä voi yhdessä luoda paljon ideoita ja kehittää niitä eteenpäin 

(Goldenberg & Mazursky, 2002, 45). Monet ryhmäpohjaiset luovuuden tekniikat perustuvat 

aivoriiheen, jonka voi helposti muokata tarvittavaan kontekstiin (Banović, 2016).  Aivoriihi on saanut 

myös kritiikkiä ”tehokkuuden illuusiosta” eli siitä, että osallistujat kokevat sen tehokkaammaksi kuin 

se oikeasti onkaan. Myös käsitteenä aivoriihi on usein käytetty ja joskus pelkästään tehokasta 

ryhmätyöskentelyä voidaan kutsua virheellisesti aivoriiheksi (Goldenberg & Mazursky, 2002, 49–
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51). Edward De Bono taas kehitti lateraalisen ajattelun, jossa ongelmaa lähestytään loogisen ajattelun 

sijaan vaihtoehtoisesta näkökulmasta. De Bono on kehittänyt myös ”kuusi ajatteluhattua” metodin, 

jossa jokainen hattu antaa ryhmän jäsenelle näkökulman, esimerkiksi objektiivisuuden, luovuuden tai 

kriittisyyden, joiden avulla asiaa pystyy tarkastelemaan monesta näkökulmasta. (Goldenberg & 

Mazursky, 2002, 53–54.) Goldenberg ja Mazursky (2002) korostavat kirjassaan perinteisiä 

ideointimalleja (kuten aivoriihi) rajatumpia luovuuden malleja, joissa hyödynnetään mitattavia ja 

opittavia säännöllisyyksiä malleja uusien tuotteiden kehityksessä.  

Esimerkkejä perinteisten innovaatiotekniikoiden käytöstä löytyy myös elintarvikealalta. Banović 

kollegoineen (2016) käyttivät sekä projektiivisia että luovia tekniikoita vesiviljelytuotteiden 

tuotekehityksen työpajoissa. Heidän työpajoissaan työkaluina olivat esimerkiksi roolipeli, jossa 

osallistujat ottivat tuotepäällikön roolin ja arvioivat olemassa olevia tuotteita ja aivoriiheä ohjaava 

empatiakartta, jossa määriteltiin vesiviljelytuotteiden tyypillinen kuluttaja ja mietittiin sen tarpeita.  

Perinteisten luovien tekniikoiden lisäksi digitalisaatio on vaikuttanut myös innovointiin ja 

mahdollistaa yhteisluomiselle uudenlaisia työkaluja. Esimerkiksi tietokoneavusteinen suunnittelu 

(computer-aided design CAD) ja yhteistyöhön ja informaation jakamiseen perustuva teknologia 

(collaborative information technology CIT) mahdollistavat uudenlaisia tapoja innovaatioprosessiin 

(Marion & Fixson, 2021). Franken ja Pillerin (2004) tutkimuksessa kuluttajat voivat esimerkiksi 

suunnitella omanlaisensa kellon digitaalisten työkalujen avulla ja sen koettiin toimivaksi tavaksi 

osallistaa kuluttaja tuotekehitysprosessiin.  

Erilaisia luovuutta edistäviä tekniikoita ja työkaluja on paljon, joten työpajaan voi valita sekä 

osallistujien että tavoitteiden kannalta oleellisimpia apuvälineitä. Mitä rajaamattomampi ärsyke on, 

sitä todennäköidemmin kuluttajat paljastavat todelliset ajatuksensa (van Kleef ym., 2005). 

Tehtävänanto, tavoitteet sekä työpajan järjestämiseen valittu alusta määrittävät millaisia työkaluja ja 

tekniikoita on mahdollista ja tarpeellista käyttää. 
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5 Tutkimuksen viitekehys 

Tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu lukujen 2, 3 ja 4 kirjallisuuskatsauksesta. 

Tutkimuksen pääpaino on kuluttajan osallistamisessa elintarvikealan tuotekehitykseen virtuaalisten 

työpajojen avulla. Tarkoitus on kartoittaa, millaisia toimintatapoja elintarvikealan tuotekehityksessä, 

erityisesti sen alkupäässä on ja miten yhteisluomista toteutetaan. Tarkoitus on kuvata myös työpajojen 

organisointi, soveltuvuus yhteisluomiseen ja esitellä niistä syntyneitä ideoita ja ajatuksia.  

Tutkimuksen viitekehys on kuvattu kuviossa kahdeksan. Tutkimusaluetta on tarkasteltu ensin 

elintarvikealan tuotekehitystä käsittelevän tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta. Tarkastelussa ovat 

erityisesti käytännöt tuotekehitysprosessin alkupään innovoinnissa sekä kuluttajan roolissa 

elintarvikealan tuotekehityksessä, jotta saadaan yleiskuva elintarvikealan aikaisemmista käytännöistä 

ja tutkimuksista. Tämän jälkeen siirryttiin käsittelemään yhteisluomista. Yhteisluomisessakin 

kuluttaja on keskiössä ja tarkastelussa on erityisesti yhteisluomisen prosessit, virtuaalinen 

yhteisluominen sekä kuluttajan motivaatiot osallistua yhteisluomiseen. Neljännen luvun tarkoitus on 

esitellä työpaja yhteisluomisen välineenä ja antaa tarpeelliset välineet toimivan työpajan 

rakentamiseen.  

 

 

Kuvio 8. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys. 
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Tutkimuksen kolme teorialukua kuvaavat yhteisluomisen mahdollisuuksia elintarvikealalla ja antavat 

hyödyllistä tietoa tutkimuksen toteutukseen. Tutkimuksen empiirisessä osassa toteutetaan työpajat 

sekä kauraleivän ideointiin että välipalajuomien ideointiin. Työpajojen organisointi ja toteutus 

kuvataan luvussa kuusi ja tulokset esitellään luvussa seitsemän tarkastellen työpajojen toimivuutta ja 

vertaillen eri tuotekategorioista saatuja ideoita. Työpajojen tuloksia vertaillaan sekä 

tuotekategorioittain että erilaisten osallistujaryhmien välillä. Tämän tutkimuksen tuloksia peilataan 

myös aikaisempien tutkimusten tuloksiin ja havaintoihin liittyen elintarvikealan tuotekehitykseen, 

yhteisluomiseen sekä työpajamuotoiseen osallistamiseen.   
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6 Tutkimuksen toteutus 

Tämä tutkimus toteutettiin osana BIOFUN-tutkimusprojektia, jonka tarkoitus on kehittää uusia 

elintarviketuotteita vientimarkkinoille. Kehitysprojektissa oltiin kiinnostuneita erityisesti 

kaurapohjaisten tuotteiden kehittämisestä ja tutkimuksen tarkastelun kohteiksi valikoituivat 

kauraleipä ja kasvipohjaiset välipalajuomat. Kuluttajien mielipiteitä ja ideoita pyrittiin selvittämään 

työpajamuotoisen yhteisluomisen avulla ja tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena. Tapaustutkimus 

on monilla tieteenaloilla käytetty menetelmä, minkä vuoksi sitä on vaikeaa määritellä tietynlaiseksi 

(Eriksson & Koistinen, 2014). Yin (2014, 15) määrittelee tapaustutkimuksen empiiriseksi 

tutkimusmenetelmäksi, joka tutkii ilmiötä sen todellisessa kontekstissa. Tapaukseksi valitaan 

yksittäinen tapaus tai joukko tapauksia ja usein kiinnostuksena on prosessit ja ilmiöiden kuvailu 

(Hirsjärvi, Remes, Sajavaara, 2010, 135). 

Tämän tutkimuksen tapaukseksi määritellään virtuaalisten työpajojen järjestäminen ja sen eri vaiheet: 

työpajojen suunnittelu, osallistujien rekrytointi, työpajojen järjestäminen ja siitä saatujen tulosten 

analysointi sekä työpajojen toimivuuden arviointi. Toisaalta tutkimuksessa voi nähdä piirteitä 

vertailevasta tutkimuksesta, jossa tarkastellaan useita tapauksia, eli jokaista työpajaa erikseen omana 

tapauksenaan. Vaikka analyysissä työpajoja vertaillaankin myös sekä osallistujaryhmien että 

tuoteryhmien osalta, tutkimuksen pääpaino on kuitenkin tutkia virtuaalisten työpajan toimivuutta 

yhteisluomisen välineenä elintarvikkeiden tuotekehityksessä ja käsitellä sitä yhtenä tapauksena. 

Tapaustutkimus vaatii ympärilleen kontekstin, johon tutkimus asettuu. Konteksti voi olla esimerkiksi 

tapauksen historia ja toimiala eli ympäristö, jonka osana tapaus halutaan ymmärtää (Eriksson & 

Koistinen, 2014, 7–8). Tätä tapaustutkimusta tarkastellaan elintarvikealan tuotekehityksen sekä 

kuluttajan osallistamisen näkökulmasta, jolloin ne myös toimivat tapauksen kontekstina. On tärkeä 

ymmärtää, miten kuluttajat ovat osallistuneet elintarvikealan tuotekehitykseen ja millaisia 

mahdollisuuksia se voi antaa. Kontekstina toimii myös BIOFUN-tutkimusprojekti, jonka yhtenä 

osana työpajat järjestetään. 

 Tapaustutkimuksessa sekä määrällisten että laadullisten aineistojen käyttö rinnakkain on tyypillistä 

(Eriksson & Koistinen, 2014, 2). Aineistoa voi kerätä useita metodeja hyödyntäen, esimerkiksi 

havainnoin tai haastatteluin (Hirsjärvi ym., 2010, 135). Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin 

taustatietolomakkeiden ja virtuaalityöpajojen avulla Zoom -alustalla. Aineisto koostuu siis 

taustatietolomakkeista saadusta materiaalista, työpajojen tehtävistä sekä niihin liittyvästä 

keskustelusta osallistujien ja moderaattorien kesken. Työpajoja oli yhteensä kahdeksan ja jokaisen 
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työpajan kesto oli noin puolitoista tuntia. Jokaisessa työpajassa oli kaksi moderaattoria ja 3–5 

osallistujaa. Osallistujien rekrytointi aloitettiin joulukuun lopulla ja työpajat järjestettiin tammi-

helmikuussa.  

6.1 Osallistujien valinta  

6.1.1 Osallistujaryhmät 

Työpajoja järjestettiin kahdeksan (4 työpajaa kauraleiville ja 4 työpajaa välipalajuomille), joissa 

jokaisessa oli 3–5 osallistujaa. Yleensä fokusryhmäkeskusteluissa on ollut neljästä kymmeneen 

osallistujaa (Lobe & Morgan, 2021) ja tässä tutkimuksessa osallistujien määrä työpajoissa rajattiin 

melko pieneksi, sillä suurempien ryhmien olisi vaikeampi keskustella sujuvasti Zoom -alustalla. 

Pienemmissä ryhmissä kaikki osallistujat pääsevät mukaan keskusteluun. Osallistujat rekrytoitiin 

kaksivaiheisesti kahden eri taustatietolomakkeen kanssa. Osallistujia oli yhteensä 33, joista 25 oli 

naisia, viisi miehiä ja 3 ei halunnut määritellä sukupuoltaan. Osallistujat olivat iältään 20–52 -

vuotiaita.  

Osallistujia pyrittiin saamaan neljästä eri kategoriasta: elintarvikealan opiskelijoita Helsingin 

yliopistosta, gluteenittomista tuotteista kiinnostuneita Gluteenittomat tuotteet- ja ruokapaikat sekä 

Gluteenitonta elämää Facebook-ryhmistä, kasvisruoasta kiinnostuneita Vegaanituotteet- ja 

Vegaaniset kasvisruuat -Facebook-ryhmistä sekä terveellisiä elämäntapoja arvostavia Terveellisempi 

arki sekä Tavoitteena terveempi elämä-TTE -Facebook-ryhmistä. Tarvittaessa ryhmiä täydennettiin 

tuttavilla, jotka sopivat ryhmien osallistujiksi. Ryhmistä käytetään jatkossa selkeyden vuoksi 

nimityksiä opiskelijat, gluteenittomat, kasvissyöjät ja terveysorientoituneet.  

Füllerin ja hänen kollegoidensa (2006) mukaan virtuaaliyhteisöillä voi olla laajaa tuotetietoa ja ne 

voivat olla lupaava innovaation lähde ja siksi rekrytointi kohdistui Facebook-ryhmiin. Kaikkien 

ryhmien ajateltiin olevan kiinnostuneita ruoasta ja sen vuoksi halukkaiden osallistujien löytyvän 

näistä kategorioista. Kuluttajilla voi olla mielessä tietty tuotekategoria, josta he ovat kiinnostuneet ja 

motivoituneet myös osallistumaan yhteisluomiseen sen tuotekategorian sisällä (Füller, 2010). 

Yhteisen kiinnostuksen kohteen ajateltiin myös lisäävän keskustelua työpajassa, minkä vuoksi tietyn 

kategorian osallistujat pyrittiin saamaan samaan työpajaan. Työpajoihin osallistuneet henkilöt saivat 

työpajaan osallistumisesta palkkioksi elokuvalipun. Elokuvalipun ajateltiin olevan sopiva palkkio 

motivoimaan jo valmiiksi aiheesta kiinnostuneita osallistumaan työpajoihin. 

 



31 

 

6.1.2 Taustatietolomakkeet 

Rekrytointi verkkoyhteisöissä ja suoran yhteyden puuttuminen osallistujiin saattaa vaikeuttaa 

osallistujien rajaamista esimerkiksi iän, sukupuolen tai osaamisen perusteella (Stewart & 

Shamdasani, 2016), joten osallistujien rajaamista pyrittiin helpottamaan taustatietolomakkeiden 

avulla.  Ensimmäinen taustatietolomake julkaistiin rekrytointikirjeen ohessa. Aiheesta kiinnostuneet 

kuluttajat täyttivät ensimmäisen taustatietolomakkeen, josta kartoitettiin potentiaaliset 

ideointityöpajojen osallistujat. Taustatietolomakkeessa kysyttiin esimerkiksi halukkuutta osallistua 

kauraleivän ideointityöpajaan tai välipalatuotteiden ideointityöpajaan sekä sopivaa ajankohtaa 

osallistumiselle.  

Toinen taustatietolomake lähetettiin ensimmäisen taustatietolomakkeen perusteella valituille 

kuluttajille työpajan osallistumiskutsun ohessa ja se kehotettiin täyttämään ennen työpajaan 

osallistumista. Toisen taustatietolomakkeen tarkoitus oli kerätä tietoa osallistujien 

tuotekehityskokemusta, mielenkiinnosta aihetta kohtaan ja motivaatioista osallistua työpajoihin. 

Niiden mittaamiseen käytettiin Likertin asteikkoa, joka on järjestysasteikko ja jota käytetään usein 

kyselytutkimuksissa erityisesti asenteiden mittaamiseen. Sitä sovellettiin viisiportaisena, jolloin 

asteikko muodostaa selvän jatkumon ääripäästä ”täysin samaa mieltä” toiseen ääripäähän ”täysin eri 

mieltä”. Lisäksi asteikon keskellä on neutraali vaihtoehto ”ei samaa eikä eri mieltä”. (Vehkalahti, 

2019, 35–37.) Taustatietolomakkeessa varmistettiin myös osallistujien suostumus työpajassa 

syntyneiden ideoiden käyttöön tutkimuksessa. Osallistumisen jälkeen osallistujille lähetettiin 

elokuvalippu ja palautelomake, jossa oli mahdollisuus antaa palautetta työpajasta. 

6.1.3 Taustatiedot kauraleipätyöpajojen osallistujista 

Alla olevaan taulukkoon on koottu kauraleipätyöpajojen osallistujien taustatiedot. Kaikkien ryhmien 

vastaukset on jaoteltu erikseen, ja ryhmien henkilöiden vastauksista on laskettu keskiarvo.  
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Taulukko 1. Leipätyöpajan osallistujien taustatiedot. 

 

Leipätyöpajojen osallistujat olivat kaikki naisia tai eivät halunneet määrittää sukupuoltaan. 

Osallistujaryhmistä gluteenittomista tuotteista kiinnostuneiden ryhmässä osallistujien keski-ikä on 

selvästi muita ryhmiä korkeampi. Kaikki osallistujista söivät leipää useammin kuin kerran viikossa, 

mutta kauraleivän kulutus vaihteli suuresti myös ryhmien sisällä. Kauraleipätyöpajojen 

osallistujaryhmillä on pieniä eroja myös motivaatioissa osallistua työpajaan. Neljäs ryhmä eli 

terveysorientoituneet kiinnostuneet ovat muita ryhmiä enemmän motivoituneet palkkiosta. 

Gluteenittomista tuotteista kiinnostuneet eroavat muista ryhmistä siten, että he ovat 

tyytymättömämpiä olemassa oleviin tuotteisiin kuin muut. Opiskelijaryhmä ovat motivoituneet 

erityisesti oppimisesta ja ovat uteliaita aihetta kohtaan. Kasvisruuasta kiinnostuneet ovat vastanneet 

motivoituvansa halusta jakaa omia ideoita enemmän kuin muut ryhmät. 
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6.1.4 Taustatiedot välipalajuomatyöpajojen osallistujista 

Alla olevaan taulukkoon on koottu välipalajuomatyöpajojen osallistujien taustatiedot. Kaikkien 

ryhmien vastaukset on jaoteltu erikseen, ja ryhmien henkilöiden vastauksista on laskettu keskiarvo.  

Taulukko 2. Välipalajuomatyöpajan osallistujien taustatiedot. 

 

Välipalajatyöpajojen ryhmissä terveysorientoituneiden ryhmän osallistujat olivat miehiä ja muiden 

ryhmien osallistujat naisia. Osallistujaryhmistä gluteenittomista tuotteista kiinnostuneiden ryhmässä 

osallistujien keski-ikä on selvästi muita ryhmiä korkeampi kuten kauraleipätyöpajoissakin. Suurin 

osa osallistujista kaikissa ryhmissä joivat välipalajuomia kerran viikossa tai harvemmin ja muutenkin 

välipalajuomia kulutettiin harvemmin kuin leipää. Välipalajuomatyöpajojen osallistujaryhmien 

tuotekehityskokemus oli melko vähäistä. Uteliaisuus ja mielenkiinto aihetta kohtaan nousivat kaikilla 

ryhmillä tärkeimmiksi motivaationlähteiksi osallistua työpajaan. Palkkio motivoivana tekijänä ei ole 
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tärkeä motivaationlähde, ainoastaan opiskelijaryhmällä sen merkitys nousee keskiarvoltaan yli 

kolmen. 

6.2 Työpajan rakenne 

Tuotteiden jatkuva parantaminen on yrityksen kilpailukyvyn kannalta tärkeää ja kuluttajien tarpeet 

tulevat esiin ensisijaisesti tuttujen ärsykkeiden avulla. Ne auttavat tarjoamaan oivalluksia olemassa 

olevista tuotteista nykyisten markkinoiden puitteissa, mikä taas vähentää täysin uusien ideoiden 

syntyä. (van Kleef ym., 2005.) Tämän tutkimuksen työpajoissa on tarkoitus saada selville kuluttajien 

arvostuksia ja mieltymyksiä leipien ja välipalajuomatuotteiden osalta, jolloin ideointi on osittain jo 

rajattu. Tämän vuoksi työpajoissa kehotettiin muun muassa miettimään jo markkinoilla olevia 

tuotteita sekä niihin liittyviä hyviä ja huonoja asioita. Erilaisia tehtäviä käytettiin keskustelua 

avaavina työkaluina. Työpaja koostui aloituksesta, kolmesta tehtäväosiosta ja lopetuksesta (kuvio 9). 

 

 

 

Kuvio 9. Työpajan rakenne. 

Jokaisen työpajan alussa käytiin läpi tutkimuksen pääpiirteet sekä työpajan rakenne (kuvio 9). Lisäksi 

varmistettiin osallistujien suostumus tutkimukseen ja kerrottiin, että työpaja nauhoitetaan.  Sen 
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jälkeen osallistujat esittelivät itsensä lyhyesti ja kertoivat oman suosikkivälipalajuoman/leivän tai 

mitä leipää/välipalajuomaa on viimeksi juonut/syönyt. Osallistujia pyydettiin kertomaan esimerkkejä 

ja kokemuksia uusista elintarvikeinnovaatioista ja niistä keskusteltiin ryhmässä. Aloituksen kesto oli 

noin 5–10 minuuttia. Moderaattorit painottivat myös, että kaikki kommentit ovat tervetulleita, eikä 

oikeita tai vääriä vastauksia ole. Moderaattorien tehtävänä oli myös pitää keskustelua yllä ja 

varmistaa kaikkien osallistujien mahdollisuus kommentoida. 

Unelmien kauraleipä/välipalajuoma -osio toteutettiin sanapilven avulla. Osallistujat kirjoittivat 

toivomiaan asioita tai ominaisuuksia sanapilveen erillisen sivuston kautta. Osallistujille näytettiin 

unelmointia inspiroivia sanoja, kuten pakkaus, hinta, maku, rakenne ja raaka-aneet. Sanapilveen 

kerätyistä asioista keskusteltiin ryhmässä. Sekä välipalajuoma- että kauraleipätyöpajojen 

ensimmäisessä työpajassa tämä tehtävä oli viimeisenä. Se haluttiin kuitenkin siirtää ensimmäiseksi 

tehtäväksi, jotta muiden tehtävien puheet eivät vaikuttaisi unelmointiin. Siirtämisen ei uskota 

vaikuttavan tuloksiin tai niiden analysointiin ratkaisevasti. 

Toisessa osiossa keskusteltiin leivän ostotilanteesta. Ostotilanteen ilahduttavista tekijöistä sekä 

kipukohdista keskusteltiin gain ja pain -tehtävän avulla. Sen jälkeen mietittiin vielä tarkemmin 

pakkausta ja sen vaikutusta ostopäätökseen. Keskustelua heräteltiin Zoomissa olevan poll-kyselyn 

avulla: osallistujia pyydettiin valitsemaan kolme tärkeintä ja kolme vähiten tärkeää asiaa 

pakkaukseen liittyvistä asioista, joista moderaattorit kysyivät vielä tarkentavia kysymyksiä. 

Ostotilanteen viimeisenä keskusteluteemana oli tuotteen hinta. Hinta oli taustatietolomakkeissa 

monella kolmen tärkeimmän asian joukossa leivän tai välipalajuoman tärkeimmissä 

valintakriteereissä. Keskustelu avattiin kysymällä tuotteen ominaisuuksista, joista osallistuja olisi 

valmis maksamaan.  

Kolmannessa osiossa keskusteltiin leivän/välipalajuomien käyttötilanteista ja tuotteen 

ominaisuuksista. Käyttötilanteissa osallistujat kertoivat millaisissa tilanteissa syövät leipää tai juovat 

välipalajuomia ja kuinka usein. Lisäksi käsiteltiin käyttötilanteeseen liittyvät ilonaiheet ja 

kipukohdat. Käyttötilanteesta siirryttiin keskustelemaan erityisesti kauraleivän/välipalajuoman 

ominaisuuksista. Keskustelu avattiin poll -kyselyn muodossa. Osallistujien tuli valita kolme tärkeintä 

ja kolme vähiten tärkeää asiaa tuotteen ominaisuuksista. Tämän lisäksi moderaattorit kyselivät 

tarkentavia kysymyksiä osallistujien vastausten perusteella.  

Työpajan lopuksi palattiin vielä ensimmäisen osion tehtävään ja pohdittiin, onko unelmien 

leipään/välipaljuomaan lisättävää. Tarkoitus oli koota työpajan tehtävät yhteen ja varmistaa, että 
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kaikki osallistujat ovat saaneet tuotua esille ajatuksensa. Lopuksi osallistujat saivat jakaa ajatuksiaan 

työpajasta ja antaa palautetta työpajan toteutuksesta.  

6.3 Aineiston analyysi 

Erikssonin ja Koistisen (2014, 33) mukaan aineiston analyysin vaiheet voidaan jakaa aineiston 

järjestelyyn, aineiston analysointiin sekä havaintojen ja löydösten tulkintaan. Aineiston analyysi 

selkeyttää aineistoa, jolloin tutkittavasta ilmiöstä voidaan tehdä luotettavia johtopäätöksiä (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018, 91). Tapaustutkimuksessa aineiston analyysiin voi käyttää lähes mitä vaan 

analyysimenetelmää tai useita menetelmiä rinnakkain (Eriksson & Koistinen, 2014, 34). Usein 

analyysitavat eivät ole selvärajaisia, vaan kietoutuvat toisiinsa (Eskola & Suoranta, 1998, 116). 

Tämän aineiston analyysimenetelmäksi valikoitui teemoittelu.  

Aineiston käsittely tulisi aloittaa mahdollisimman pian aineistonkeruun jälkeen (Hirsjärvi ym., 2010, 

223), joten tämän tutkimuksen aineiston analyysi aloitettiin helmikuussa heti työpajojen järjestämisen 

jälkeen litteroimalla nauhoitetut työpajat sanasta sanaan. Litteroinnissa ei otettu huomioon 

äännähdyksiä tai taukoja ja moderaattorien puheesta litteroitiin vain vastauksen kannalta oleelliset 

kysymykset. Seuraavaksi litteroitu aineisto luokiteltiin Excel-taulukkoon erilaisten aihepiirien alle 

niin, että jokaisen ryhmän vastaukset tietystä aiheesta näkyivät taulukossa rinnakkain. 

Kauraleipätyöpajojen ja välipalajuomatyöpajojen aineistot käsiteltiin erikseen. Tuomen ja Sarajärven 

(2018, 79) mukaan teemoittelussa on kyse aineiston pilkkomisesta ja ryhmittelystä erilaisten 

aihepiirien mukaan, jolloin teemoja voidaan myös vertailla keskenään. Ryhmittelyn jälkeen 

aineistosta etsitään varsinaisia teemoja. Teemoiksi valikoituivat kauraleipien/välipalajuomien 

ostotilanteeseen liittyvät tarpeet ja odotukset sekä sen alateemoiksi hinnan sekä pakkauksen merkitys 

leivän/välipalajuoman valinnassa. Toiseksi teemaksi valikoituivat kauraleivän/välipalajuoman 

ominaisuuksiin liittyvät odotukset ja tarpeet. 

Työpajassa käytetyistä aktivoivista tehtävistä sanapilven vastaukset taulukoitiin, jotta se 

havainnollistaisi, millaisia tuloksia unelmointitehtävä antoi. Poll-kyselyiden vastaukset koottiin 

yhteen ja tulokset esitetään kuviomuodossa havainnollistamaan osallistujille tärkeitä ominaisuuksia 

sekä pakkauksissa että tuotteen ominaisuuksissa. Työpajoissa käyty keskustelu ja siellä ilmi tulleet 

ideat, mieltymykset ja arvostukset on esitetty sanallisesti havainnollistavia sitaatteja käyttäen. 

Työpajojen toimivuuden tarkastelu perustuu tutkijan työpajojen aikana ja analyysin edetessä tekemiin 

havaintoihin. 
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Tutkimuksen tuloksien analysoimisen jälkeen niitä tulisi vielä tulkita ja tehdä johtopäätöksiä 

(Hirsjärvi ym., 2010, 229). Tutkimuksen tuloksia verrattiin aikaisempiin tutkimuksiin ja pohdittiin 

tutkimuskysymysten näkökulmasta. Tulkintoja ja johtopäätöksiä tutkimuksen tuloksista on esitetty 

luvussa kahdeksan. 

7 Analyysi ja tulokset 

Työpajojen tulokset on esitetty työpajojen rakenteen mukaisesti alkaen unelmointitehtävän tuloksista 

ostotilanteeseen ja käyttötilanteeseen liittyvien tarpeiden ja odotusten käsittelyyn. Kauraleipien 

ideointityöpajat ja välipalajuomien ideointityöpajat on käsitelty erikseen, jotta osallistujien ideat ja 

ajatukset tuoteryhmistä tulevat selkeästi esille. Sitaatteja on käytetty esimerkkeinä 

havainnollistamaan työpajojen keskustelua ja esiin tulleita ajatuksia. Sitaatin perässä lukee ryhmän 

nimi sekä osallistujan sukupuoli (N=nainen, M=mies, H=henkilö) ja ikä. Työpajojen tuottamien 

ideoiden ja ajatusten käsittelyn jälkeen käsitellään työpajojen toimivuutta ja siihen vaikuttaneita 

tekijöitä.  

7.1 Kauraleipien ideointityöpajat  

Tutkimuksessa haluttiin saada selville kuluttajien arvostuksia, mieltymyksiä ja ideoita liittyen 

kauraleipien kulutukseen ja osallistujien haluttiin pohtivan asiaa jo ennen varsinaista työpajaa. 

Taustatietolomakkeissa kysyttiin kolmea tärkeintä kriteeriä kauraleivän valintaan leivän 

ostotilanteessa ja vastaukset painottuivatkin tiettyihin kriteereihin. Tulokset näkyvät taulukossa 3.   

  



38 

 

Taulukko 3. Tärkeimmät kauraleivän valintakriteerit ostotilanteessa. 

 

Vastaukset jaoteltiin leivän ostamiseen ja leivän ominaisuuksiin liittyviin tarpeisiin ja odotuksiin. 

Tärkeimmiksi ominaisuuksiksi nousivat kauraleivän hinta, maku, koostumus ja kaurapitoisuus. 

Taustatietolomakkeiden vastaukset antoivat tietoa siitä, mitä kuluttajat kauraleivässä arvostavat ja 

näistä aiheista keskusteltiin tarkemmin työpajoissa.  

7.1.1 Kauraleipään liittyvät ideat 

Unelmien kauraleipä -osio toteutettiin sanapilven avulla. Osallistujat pääsivät suorittamaan tehtävää 

ilman merkittäviä teknisiä ongelmia. Kaikkien ryhmien sanapilvet näkyvät liitteessä 1. Taulukkoon 

4 on jaoteltu kunkin ryhmän vastauksia aihepiireittäin. 
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Taulukko 4. Unelmien kauraleipä -sanapilvien tulokset. 

 

Ryhmien vastaukset keskittyivät kuvaamaan kauraleivän ominaisuuksia. Suurin osa vastauksista 

kohdistui leivän koostumukseen tai raaka-aineisiin. Myös ulkoiset ominaisuudet, kuten leivän 

alkuperä koettiin tärkeäksi unelmien kauraleivässä. Opiskelijoiden ja gluteenittomien sanapilvet 

keräsivät eniten vastauksia. Sanapilvet antoivat tietoa kuluttajien mieltymyksistä enemmän kuin 

varsinaisia ideoita.  

7.1.2 Leivän ostamiseen liittyvät tarpeet ja odotukset 

Työpajoissa ostamiseen liittyvä keskustelu painottui työpajan rakenteen mukaisesti tuotteen hintaan 

ja pakkaukseen. Keskustelua käytiin myös esimerkiksi Covid-19 pandemian vaikutuksista 

ostokäyttäytymiseen. Korona-aikana leipähyllyillä vietetty aika on vähentynyt, joten tottumuksesta 

valitaan vanhoja suosikkeja. Osallistujien mukaan myös irtotiskiostokset ovat jääneet vähemmälle 

pandemian vuoksi. Uutuustuotteen ostamista saattavat edistää esimerkiksi maistatus, mainokset ja 

tuttujen tai somevaikuttajien suositukset. Myös visuaalinen hyllyasettelu tai kiva pakkaus voivat 

edesauttaa uuden tuotteen valitsemisessa.  

Mielipiteet tuotteen hinnasta jakautuivat ryhmien kesken. Opiskelijoille ja terveysorientoituneille 

hinta oli tärkeä valintakriteeri. Varsinkin leivän kulutuksen ollessa suurta, hinta oli ratkaiseva tekijä 

leivän valinnassa ja hinnanalennukset tervetulleita.  Gluteenittomia tuotteita käyttävät olivat tottuneet 

kalliimpiin hintoihin ja olivat valmiita maksamaan hyvästä leivästä: ”Olen valmis maksamaan ja 

maksankin. Siitä mausta ja rakenteesta. Että se on oikeen leivän olonen ja hyvän makunen ja 

rakenteeltaan normaalia leipää muistuttava.” (Gluteenittomat, N52) Myös kasvissyöjien 
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leipävalinnoissa hinta ei ollut ratkaiseva tekijä. Osallistujien oli vaikea määritellä, milloin leipä olisi 

liian kallis. Tukholmassa asuva osallistuja on valmis maksamaan suomalaisesta kauraleivästä: ”Mulle 

ois melkeen ihan sama mitä se maksais, jos saisin ostaa sen täältä Tukholmasta. Tottakai sitä on 

valmis maksaa vähän enemmän, jos tuntuu et se on laadukas, kotimainen, luomuu, se on vaik 

lisäaineeton, koska tuntuu et se on arvokkampi” (Kasvissyöjät, N25a) Hinta-laatusuhde koettiin 

tärkeäksi ja kauraleivän kaurapitoisuudesta oltiin valmiita maksamaan. Myös kotimaisuus, hyvä 

maku, kiva pakkaus, paahdettavuus ja tuoreus mainittiin maksuhalukkuutta lisäävinä tekijöinä.  

Osallistujien vastausten perusteella leivän pakkausta ei koeta erityisen tärkeäksi leivän valinnassa. 

Poll-kyselyn (kuvio 10) perusteella tärkein asia pakkauksessa on tieto viimeisestä 

käyttöpäivästä/parasta ennen -päivämäärä. Myös kotimaisuus, pakkauskoko ja tuotteen näkyvyys 

pussin läpi nousivat muita ominaisuuksia tärkeämmiksi. Osallistujat suosivat usein pieniä 

pakkauksia, johtuen leivän pienestä kulutuksesta tai talouden pienestä koosta. 

 

 

Kuvio 10. Poll-kyselyn kootut tulokset kauraleivän ominaisuuksista. 
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Kotimaisuus nousi kaikissa työpajoissa keskeiseksi leivän valinnassa. Luottamus suomalaiseen 

ruoantuotantoon ja halu tukea sitä oli korkea: ”Luotan suomalaiseen elintarvikevalvontaan ja luotan 

ammattiylpeyteen, olen kotoisin maalta ja nähnyt aina niitä viljapeltoja ja haluan että siellä riittää 

työtä jatkossakin” (Opiskelijat, N26) Ainoastaan gluteenittoman leivän kuluttajat kokivat, ettei 

kotimaisuuteen ole aina mahdollisuutta gluteenittomien leipien kohdalla, tai ainakin se jää 

tärkeämpien ominaisuuksien varjoon.  

Liian pitkä päivämäärä herätti osallistujissa epäluuloa: leivän ajateltiin olevan teollista ja prosessoitua 

ja sisältävän paljon säilöntäaineita. Säilöntäaineiden ja muiden lisäaineiden hyvyyteen tai pahuuteen 

ei otettu kantaa, mutta ei niitä haluta syödä ”turhaan”: ”jos tietää et se eräpäivä on tosi pitkä, niin 

sillon siin on jotain lisäainei tai säilöntäainei, mitä ei sit kuitenkaan haluu ihan muuten vaan syödä” 

(Terveysorientoituneet, N24b) Toisaalta osa ei ollut ajatellut päiväyksen voivan olla liian pitkä, mutta 

ajateltuaan asiaa se herätti epäilyksiä: ”Riippuu ehkä vähän, jos tavallisessa paahtoleivässä ois joku 

kuukaudenki säilyvyys nii sit ehkä jotkut kellot sois.” (Opiskelijat, N28a) 

Monet osallistujat suosivat pienempiä pakkauksia tai pakastivat osan leivistä, jolloin todella pitkää 

säilyvyyttä ei koettu tarpeellisena. Toisaalta suurin osa osallistujista valitsi viimeisen 

käyttöpäivän/parasta ennen päivämäärän kolmen tärkeimmän asian joukkoon leivän ostotilanteessa. 

Sitä pidettiin takuuna siitä, että leipä on vielä hyvää ja joillekin se auttoi arvioimaan leivän tuoreutta. 

Leivän homehtuminen oli iso miinus, ja osa suosi paperipussia muovipakkauksen sijaan, jotta leipä 

ennemmin kuivuisi, kuin homehtuisi. Myös leipien muodolla koettiin olevan merkitystä säilyvyyden 

kannalta: kokonainen leipä tulisi syödä kerralla, sillä se on vaikeampi pakastaa kuin valmiit palat. 

Ruisleivän koettiin säilyvän pidempään hyvänä tai samankaltaisena kuin ostotilanteessa ja 

kauraleivän laadun kärsivän parissa päivässä ostamisesta. 

Pakkauksen ulkonäkö ei osallistujien mukaan vaikuta erityisesti leivän valintaan, vaan sisältö ja 

tottumus ratkaisee, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Opiskelijaryhmästä yhdelle osallistujalle 

pakkaus oli erityisen tärkeä osa leivän valintaan: ”Arvostan pakkauksen suunnittelua enemmän kuin 

makua. Miellyttää rauhallinen mut kutsuva pakkaus, jossa on vihreetä ja ruskeeta, mistä se vilja tulee 

niin niistä väreistä, herättää luottamusta. Tykkään kun designia vaihdellaan, selkeesti erottuva 

houkuttelee” (Opiskelijat, N26) 

Pakkauksen materiaali ei kuulunut tärkeimpiin tekijöihin leivän valinnassa, mutta vaikuttaa kuitenkin 

mielikuviin leivästä. Paperipussi toi usealle osallistujalle mieleen artesaanileivän tai kalliimman 

leivän. Muovipussiin pakatut leivät koettiin enemmän arkileiväksi, kun taas paperiset pakkaukset 
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ostetaan erikoistilanteisiin ja syödään heti. Kauraleipää ostaessa paperipussi ei ollut useinkaan 

vaihtoehto, sillä vastapaistettuja kauraleipiä ei ole saatavilla tai niistä tiedetään vähän. 

Pakkausmerkinnöistä kaikilla ryhmillä oli melko samansuuntaisia ajatuksia. Kotimaisuus ja 

kaurapitoisuus tulisi olla helposti nähtävissä ja myös kuitu- ja suolapitoisuus mainittiin toivottuina 

merkintöinä. Yleisesti pakkausmerkintöihin toivottiin selkeyttä. Erilaisten merkkien arvioitiin tuovan 

lisäarvoa ja laadukkaan leivän tuntua, mutta suurimmalla osalla ne eivät olleet ratkaisevia tekijöitä 

ostopäätöstä tehtäessä. Kasvissyöjien ryhmässä nousi esille myös leivän tarinallisuus. Tavallisessa 

leipäpaketissa toivottiin näkevän esimerkiksi, mistä myllystä jauhot tulevat tai missä kaura on viljelty: 

”et jossain mainittais et mistä ne jauhot on tullu, niin se tois sellasta luottamusta sitä leivän 

valmistajaa kohtaan et ne pystyy pitämään sen tuotannon vähän läpinäkyvämpänä et he pystyy 

kertomaan ja myös markkinoimaan sitä tuotetta et he käyttää tietyn myllyn jauhoja ja haluaa 

mainostaa myös sitä itse myllyä. Siitä tulis ainakin itelle hyvä fiilis et tietäis viel vähän enemmän, 

mitä sen tuotteen taustal on.” (Kasvissyöjät, N24) 

 

7.1.3 Kauraleivän ominaisuuksiin liittyvät tarpeet ja odotukset 

Maku, koostumus ja kaurapitoisuus nousivat tärkeiksi ominaisuuksiksi jo taustatietolomakkeissa ja 

ne nousivat esille myös työpajojen keskusteluissa. Kuvioon 11 on koottu kaikkien leipätyöpajaan 

osallistuneiden Poll-kyselyn vastaukset tärkeimmistä ja vähiten tärkeistä asioista kauraleivän 

ominaisuuksissa.  Myös Poll -kyselyissä maku ja koostumus nousivat ylivoimaisen tärkeiksi: maku 

oli kaikille osallistujille kolmen tärkeimmän asian joukossa ja koostumus lähes kaikilla. Kolmanneksi 

tärkeimmäksi nousi terveellisyys. Vähiten tärkeiksi osoittautuivat muoto, säilyvyys pitkään hyvänä 

sekä leivän ulkonäkö. Gluteenittomien ryhmä poikkesi muista ryhmistä selkeästi leivän ulkonäön 

osalta, sillä se koettiin tärkeämmäksi asiaksi kuin muissa ryhmissä. 
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Kuvio 11. Poll-kyselyn kootut tulokset kauraleivän ominaisuuksista. 

Maku oli osallistujille leivän ominaisuuksista tärkein. Hyvää makua on kuitenkin vaikea kuvailla. 

Usein se yhdistettiin leivän rakenteeseen, sitkeyteen, pehmeyteen tai rapeuteen. Negatiivina asioina 

tunkkainen maku, haju ja kaurapuuromaisuus yhdistyivät myös aikaisempaan kauraleipäkokeiluun. 

Kauraleivän makua kuvattiin esimerkiksi näin: 

”Samanlailla kaura on miellyttävä ja neutraali maku ei pistä sieltä kun sitä syö ja erilaisten päällisten 

kanssa yhdisteltävissä.” (Opiskelijat, N25) 

”Sopii moneen mun käyttötarkotukseen, kauran maku on hyvä ja tulee voimakkaasti, kun taas 

vehnäleivässä tulee muuta maut esimerkiksi suola, kauraleivässä kaura on se juttu.” (Opiskelijat, 

N28a) 
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”Ite pidän tärkeenä et se ei maistu kaurapuurolta, vaan enemmän semmoselta paahteiselta” 

(Kasvissyöjät, H26) 

Maun lisäksi koostumus nousi tärkeäksi ominaisuudeksi lähes kaikilla osallistujilla ryhmästä 

riippumatta. Kauraleipään yhdistettiin usein murenevaisuus, joka koettiin negatiivisena asiana. 

Leivän pitää pysyä koossa voideltaessa, eikä se saa murustaa pöydälle. Ulkonäöllisesti kivan näköisen 

leivän pitäisi myös rakenteellisesti vastata toiveita. Useimmat osallistujista pakastavat leipää, joten 

se ei saisi kärsiä pakastamisesta. Myös kauraleivän paahdettavuus on tärkeää. Kauraleipää ostettaessa 

toivottiin, ettei se sisältäisi paljoa vehnää, vaikka toisaalta ymmärrettiin sen vaikutus leivän 

rakenteeseen. 

Leivän ulkonäkö oli erityisen tärkeää gluteenittomien ryhmälle: ”Ehkä sitä toivoo, että se ois oikean 

leivän näkönen, eikä joku ihmeen kriketti tai teollinen kökkäre, vaan että se muistuttais leipää tai 

sämpylää, sillä tavalla kun ollaan perinteisesti tottuneet miltä se leipä näyttää.” (Gluteenittomat, 

N52) Muut ryhmät eivät selvästikään kiinnittäneet ulkonäköön yhtä paljon huomiota, varsinkaan 

leivän muotoa ei koettu tärkeäksi. Gluteenittomien ryhmässä unelmien leivällä on vehnäleivän 

rakenne. Toivotaan saavan oikean näköistä, oloista ja makuista leipää. Terveysryhmässä vehnäleivän 

rakenne koettiin vaaleassa leivässä epäterveelliseksi. Toisaalta se herätti myös mielenkiintoa.  

Terveellisyys nousi poll-kyselyssä kolmanneksi tärkeimmäksi ominaisuudeksi kauraleivässä. Usein 

ruis ja kaura koettiin terveellisiksi raaka-aineiksi. Kauran yhteydessä mainittiin muun muassa 

sydänmerkki ja positiivinen vaikutus kolesteroliin. Myös kuitu- ja suolapitoisuus olivat asioita, joita 

leivän pakkauksesta tarkastettiin. Leivän terveellisyyttä pidettiin siis tärkeänä, mutta sitä ei osattu 

määritellä sen tarkemmin.  

Gluteenittomuus herätti ennakkoluuloja leivän maussa, koostumuksessa ja ulkonäössä. Tavallisen 

leivän kuluttajat eivät käy gluteenittomien tuotteiden hyllyllä, vaikka toisaalta gluteenittomuus oli 

kauraleivässä tae siitä, ettei se sisällä vehnää. Gluteenittomuus ei välttämättä herätä negatiivisia 

ajatuksia, jos leipää myydään tavallisten leipien joukossa. Gluteenittomien leipien valikoimaa 

pidetiin yleisesti niukkana ja heikkona. Myös gluteenittomien leipien kuluttajat kokevat valikoiman 

pieneksi ja näkevät paljon vaivaa, saadakseen tiettyjä suosikkileipiään. Tarvetta hyville 

gluteenittomille leiville on: ”Mehän marssitaan sinne gluteenittomat -hyllylle suorin vartaloin. Kun 

ajattelee leipien tarjontaa niin siellä on valtavasti valikoimaa ja paistettuja juttuja on valtavasti, 

siellä tuoksuu vastapaistettu leipä ja on varaa mistä ottaa. Ja sitten meillä on se kaponen pieni hylly 

missä on ne käntyt muovin sisässä. Me ollaan ihan eri sarjassa tän meijän leipäkysymyksen kanssa 

kun ne jotka voi syödä gluteenia.” (Gluteenittomat, N52) 
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7.2 Välipalajuomien ideointityöpaja 

Tutkimuksessa haluttiin samaan tapaan saada selville kuluttajien arvostuksia, mieltymyksiä ja ideoita 

liittyen välipalajuomien kulutukseen kuin leipienkin kohdalla, joten työpajat toteutettiin samalla 

tavalla. Taustatietolomakkeissa kysyttiin kolmea tärkeintä kriteeriä välipalajuoman valintaan 

ostotilanteessa ja vastaukset painottuivatkin tiettyihin kriteereihin. Tulokset näkyvät taulukossa 5.   

Taulukko 5. Tärkeimmät välipalajuoman valintakriteerit ostotilanteessa. 

 

Vastaukset jaoteltiin välipalajuoman ostamiseen ja ominaisuuksiin liittyviin tarpeisiin ja odotuksiin. 

Tärkeimmiksi ominaisuuksiksi hinta, pakkaus, maku ja ravintoarvot. Hinta ja maku olivat siis 

tärkeimpiä kriteerejä sekä kauraleivän että välipalajuomankin valinnassa. Pakkauksen ja 

ravintoarvojen merkitys korostuivat välipalajuoman valinnassa ja niiden merkitys näkyi myös 

unelmointitehtävässä. 

7.2.1 Välipalajuomaan liittyvät ideat 

Unelmien välipalajuoma -osio toteutettiin sanapilven avulla. Osallistujat pääsivät suorittamaan 

tehtävää ilman merkittäviä teknisiä ongelmia. Kaikkien ryhmien sanapilvet näkyvät liitteessä 2. 

Taulukkoon 6 on jaoteltu kunkin ryhmän vastauksia aihepiireittäin. 
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Taulukko 6. Unelmien kauraleipä -sanapilvien tulokset. 

 

Suurin osa sanapilvien vastauksista kohdistuivat välipalajuoman raaka-aineisiin tai pakkaukseen. 

Vastaukset olivat melko yleisluontoisia ja unelmien välipalajuoman toivottiin olevan terveellinen tai 

täyttävä. Kauraleivän sanapilviin verrattuna välipalajuoman ulkoiset ominaisuudet, kuten pakkaus ja 

hinta keräsivät enemmän vastauksia. Gluteenittomien ja terveysorientoituneiden sanapilvet tuottivat 

eniten vastauksia.  

7.2.2 Välipalajuoman ostamiseen liittyvät tarpeet ja odotukset 

Välipalajuomien ostotilanteeseen liittyivät usein nälkä ja kiire. Välipalajuoma saatetaan ostaa 

evääksi, kun ollaan menossa esimerkiksi töihin tai urheilemaan. Harva osallistujista osti 

välipalajuomia kotona nautittavaksi. Korona on vaikuttanut myös välipalajuomien tarpeeseen; 

Bussissa välipalajuomaa ei voi juoda kasvomaskin takia, eikä eväitä tarvita kotona. Kiireessä ja 

nälkäisenä osallistujat kertoivat usein valitsevansa tutun tuotteen välttyäkseen pettymykseltä. 

Uutuustuotteet kuitenkin kiinnostavat, ja esimerkiksi kivan näköinen pakkaus tai tarjous saattaa 

innostaa kokeilemaan uutta tuotetta. Myös tuotteiden sijoittelu kaupassa vaikuttaa ostopäätökseen ja 

esimerkiksi erilaiset mainostelineet saattavat houkutella kokeilemaan uusia tuotteita. Syrjäkylillä 

asuvalle saatavuus oli merkittävä tekijä ostotilanteessa. Tässä luvussa käsitellään tarkemmin 

välipalajuoman hintaan ja pakkaukseen liittyvää keskustelua. 
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Useassa ryhmässä hinta oli tärkeä osa tuotteen valitsemista kaikista 17 osallistujasta 10 mainitsi sen 

kolmen tärkeimmän kriteerin joukossa taustatietolomakkeissa. Usein sopivaksi hinnaksi koettiin 2–3 

euroa. Pienen koon ja nopean nauttimisen takia sen kalliimpi juoma tuntui kohtuuttomalta: ”Se 

varmaan löytyy sieltä kiireestä ja nälän koosta, et mikä se kipuraja milloinkin on, mutta en hirveän 

paljon kolmea euroa enempää haluaisi kahdesta desistä maksaa.” (gluteenittomat, H38) 

Opiskelijaryhmässä verrattiin hintaa esimerkiksi Unicafen lounaaseen ja toisiin tuotteisiin. 

Poikkeuksena esimerkiksi Jungle Juice Barista ostetut välipalajuomat, joiden koettiin liittyvän myös 

herkutteluun ja vähän erilaisiin tilanteisiin kuin kaupasta ostettujen välipalajuomien. 

Opiskelijaryhmässä maksuhalukkuutta lisäsivät kalliimmat ja laadukkaammat raaka-aineet, hyvä 

maku ilman lisättyä sokeria ja kaunis pakkaus. Gluteenittomien ryhmässä 100 prosenttinen 

kotimaisuus pakkausta, valmistusta ja raaka-aineita myöten voisi lisätä ostointoa. Myös laadukkaat 

raaka-aineet sekä täyttävyys niin, ettei energia tulisi sokerista, lisäsivät maksuhalukkuutta. 

Kasvissyöjien ryhmässä kotimaisuudesta ja proteiinipitoisuudesta oltaisiin valmiita maksamaan 

enemmän: ”Vegaaniset tuotteet, missä on korkea proteiinipitoisuus, ni ne on semmosii, mistä maksaa 

enemmän. Koska korkeen proteiinipitosissa tuotteissa on usein maitoo ja se proteiini on heralla 

tehty.” (Kasvissyöjät, H26) Terveysorientoituneiden ryhmässä tuoreus ja kotimaisuus nousivat esille, 

myös pientuottajia haluttiin tukea. 

Välipalajuoman pakkauksesta ja sen ominaisuuksista nousi paljon keskustelua ja sen tärkeys korostui 

verrattuna leivän pakkaukseen. Myös taustatietolomakkeissa nousi esille useita pakkaukseen liittyviä 

tärkeitä kriteereitä esimerkiksi pakkauksen kätevyyteen, pakkauskokoon ja ulkonäköön liittyen. Poll-

kyselyn vastaukset pakkauksen ominaisuuksista ovat esitettynä kuviossa 12. Tärkeimmiksi 

ominaisuuksiksi nousivat ravitsemus- ja terveysväitteet, tuotteen kotimaisuus, pakkauskoko sekä 

pakkauksen visuaalisuus. 
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Kuvio 12. Poll-kyselyn kootut tulokset välipalajuoman pakkauksesta. 

Pakkauksen suljettavuus nousi 35 prosentilla osallistujista tärkeimpien kolmen asian joukkoon 

pakkaukseen liittyen. Siitä heräsi kuitenkin keskustelua, jossa useimmat suosivat uudelleen 

suljettavaa kierrekorkillista pakkausta. Muut ratkaisut koettiin epämiellyttäväksi: 

”Se ei oo kovin miellyttävää se juoda vaan siitä reijästä, itellä tuntuu ainaki että huulet pitkin sitä 

koko paketin kylkee, että tavallaan ehkä jopa epähygieenisempää verrattuna siihen, että sä otat 

korkin pois ja niinkun juot siitä. Et itte tykkään enemmän semmosista korkillisista.” 

(Terveysorientoituneet, M25b) 

”Mietin kans tosi usein sitä pakkausta ja uudelleensuljettavuutta, koska mulla se välipalajuoman 

ostaminen sijoittuu sellaseen hetkeen että on liian kiire syödä sitä kunnollisempaa tai haluu hoitaa 
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sen jotenkin tosi nopeesti tai sitten on just ryntäämässä bussiin, niin toivoo että se on semmonen 

tuote, minkä voi vaan heittää kassiin ja sit juoda rauhassa.” (Opiskelijat, N22) 

Pakkauksen materiaalivaihtoehdoissa keskusteltiin lähinnä kartonkisesta ja muovisesta pakkauksesta. 

Kartonkinen pakkaus koettiin käteväksi ja ekologiseksi. Jos pakkaus on muovipullo, toivottiin 

palautusmahdollisuutta, jotta pakkaus menisi kiertoon. Osalle osallistujista se toi lisäarvoa, osa ei 

kiireessä ehdi miettiä pakkauksen kierrättämistä, vaan se tulee heitettyä ensimmäiseen roskikseen. 

Pienillä paikkakunnilla ei välttämättä ole muovinkeräystä, jolloin pantillinen muovipakkaus koettiin 

toimivaksi.  

Smoothieissa tuotteen näkyvyys pakkauksen läpi ja tuotteen väri oli tärkeää, proteiinijuomissa ei 

välttämättä itse tuotetta haluttu nähdä ollenkaan. Jos tuote näkyy pakkauksen läpi, sen pitää 

osallistujien mukaan olla houkuttelevan värinen. Toisaalta pahvipakkauksessa tuotteen näkyminen ei 

ollut tärkeää, joten turhien väriaineiden lisääminen koettiin tarpeettomaksi. Sopiva pakkauskoko oli 

ryhmien mielestä yksimielisesti 2–3 desiä, jolloin välipalajuoman pystyy yhdellä kerralla juomaan ja 

se on kätevä kuljettaa. 

Pakkauksen visuaalisuus oli tärkeämpi välipalajuomissa, kuin leivissä: "Mulla vaikuttaa tosi paljon 

se pakkauksen ulkonäkö. Jos se on kivan näkönen ni tulee paljon helpommin ostettuu se. Oon jotenkin 

tosi visuaalinen ihminen ni vaikuttaa siihen makuelämykseenkin miltä se pakkaus näyttää." 

(Opiskelijat, N20) Pakkauksen väri herätti mielleyhtymiä itse tuotteen väriin ja makuun. Myös 

raikkaat kuvat esimerkiksi hedelmistä, joita juoma sisältää koettiin positiivisina. Liian moniväriset 

pakkaukset koettiin terveysorientoituneiden ryhmässä luotaantyöntävinä. 

Erot proteiinijuomapakkausten ja muiden välipalajuomapakkausten välillä huomattiin. 

Proteiinijuomien pakkausta kuvailtiin rumaksi ja ”saliäijille” suunnatuksi ja uskottiin sen liittyvän 

genreen ja kohderyhmään. Osa ei kokenut kuuluvansa niiden kohderyhmään: ”Mä en jotenki koe, 

että mä oisin ihan niiden kohderyhmää, niin mä en nää itteeni kulkemassa kaupungilla joku 

proteiinijuoma kädessä, koska se ois ehkä vähän hassu näky" (Terveysorientoituneet, M29) 

Pakkausmerkinnät nousivat gluteenittomien ryhmässä tärkeäksi, sillä esimerkiksi ainesosaluettelon 

tulee olla selkeä, ettei terveyttä vaarantavia ainesosia ole. Sydänmerkki ja kotimaisuus nousivat myös 

esille toivotuissa pakkausmerkinnöissä. Kaikissa ryhmissä heräsi keskustelua kotimaisuudesta ja sitä 

arvostetaan myös välipalajuomissa. Pakkauksen ravitsemus- ja terveysväitteet nähtiin yleisesti 

positiivisina, lukuun ottamatta yhtä osallistujaa, joka koki sen huuhaamarkkinointina. Ravitsemus- ja 
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terveysväitteet eivät välttämättä ole ratkaiseva tekijä välipalajuoman valinnassa, mutta pidettiin 

hyvänä asiana, että juomasta on jotain ”hyötyä”. 

7.2.3 Välipalajuoman ominaisuuksiin liittyvät tarpeet ja odotukset 

Maku, ravintoarvot ja sokeripitoisuus nousivat taustatietolomakkeissa tärkeiksi välipalajuoman 

ominaisuuksiksi. Kuvioon 13 on koottu kaikkien leipätyöpajaan osallistuneiden Poll-kyselyn 

vastaukset tärkeimmistä ja vähiten tärkeistä asioista välipalajuoman ominaisuuksissa. Maku, 

ravintosisältö, terveellisyys sekä sopivuus omiin käyttötarkoituksiin nousivat ylitse muiden. 

 

 

Kuvio 13. Poll-kyselyn kootut tulokset välipalajuoman ominaisuuksista. 
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Maku nousi tärkeimmäksi välipalajuoman ominaisuudeksi. Liian villejä makuyhdistelmiä 

vierastettiin erityisesti, jos on kiire, ja tavoitteena siirtää nälkää. Silloin turvauduttiin tuttuihin ja 

turvallisiin makuihin. Myös raikkaus oli monelle tärkeä maussa. 

”Mä tykkään, että se luvataan, että se on semmonen raikas kokemus. Jos se on suklainen ni ois 

selkeesti sitä yhtä makua. Kyl mä ehkä kokeilen joskus mutta tosi erikoiset makuyhdistelmät saattaa 

jäädä sinne kauppaan kyllä.” (Opiskelijat, N26) 

”Ehkä jos on monta makuyhdistelmää, niin sit saattaa miettii et onks ne hyvii vai ei. " (Kasvissyöjät, 

N26) 

Terveellisyys ja ravintosisältö olivat kaikille ryhmille tärkeitä, mutta terveellisyydelle tuli monia 

erilaisia tulkintoja. Gluteenittomien ryhmässä terveellisyys tuli omaan ruokavalioon soveltuvuudesta 

ja vähäisestä sokeripitoisuudesta. Terveysorientoituneiden ryhmässä terveellisyys tuli hedelmistä 

esimerkiksi smoothiessa ja sillä voitiin korvata esimerkiksi hedelmien syöntiä. Myös se, että 

välipalajuoma on tehty oikeista aineista, eikä sisällä turhia lisäaineita koettiin terveelliseksi. 

Opiskelijaryhmässä korkea kuitupitoisuus nähtiin lisäävän välipalajuoman terveellisyyttä. 

Sokeripitoisuus nousi kaikissa ryhmissä esille ja energian toivottiin tulevan muusta kuin sokerista. 

Hedelmistä tuleva sokeri välipalajuomissa koettiin hyväksyttäväksi, mutta lisätyt tiivisteet ja sokeri 

herätti negatiivisia tunteita kaikissa ryhmissä. Välipalajuomia pidettiin yleisesti aina makeina ja ei 

lisättyä sokeria -merkintä sai arvostusta. Makeutusaineista käytiin myös keskustelua, jotkin 

makeutusaineet aiheuttavat vatsakipua, eivätkä siksi sovi kaikille. Entisen hammashoitajan mukaan 

makeutusaineet olisivat toisaalta hampaille parempi vaihtoehto.  

Välipalajuoman tarkoitus siirtää nälkää ja korvata muu ruokailu kiireessä herätti keskustelua 

välipalajuomien täyttävyydestä. Opiskelijaryhmässä nousi ajatus välipalajuomasta, jossa olisi kaikki 

ravintoaineet. Esimerkiksi juotavaa linssikeittoa ehdotettiin. Gluteenittomien ryhmässä esiin nousi 

rasvan osuus välipalajuomissa: ”Mä jäin miettii, että missään tuotteessa ois rasvaa, et sit ne on aina 

kauheen rasvattomia. Sit jos aattelee ateriaa, niin siinähän on hiilihydraatteja, proteiinia ja rasvaa, 

että yleensä myös se rasva pitää nälkää. Voisko öljyllä liukastettu kaurajuoma tulla helposti purkista 

ulos, tai voisko aikuisille kehittää niitä, mitä lapsille on semmosia imeskeltäviä pusseja, mistä 

tyhjennetään. En tiedä että ostasinko niitä edes, mutta tää on just tää ristiriita, pitäis tulla helposti 

ulos, mutta olla sen verran paksu et se sit täyttää. Siinä on teille kehittämissarkaa” (Gluteenittomat, 

N40) Myös kuidun ja proteiinin koettiin pitävän nälkää loitolla: ”Melkeen ite tulee enemmän 

kulutettuu semmosii proteiinipitosia, et sit se oikeesti täyttää hetkellisesti, et se on niinkun vähän 



52 

 

sellanen ateriankorvike sitten paikotellen, kun on pitempään reissussa tai vaik jossain urheilemas tai 

jotain. Saa hyvin täydennettyy sitä energiaa.” (Terveysorientoituneet, M25a) 

Täyttävyys liittyi myös välipalajuoman koostumukseen. Paksumpi koostumus koettiin täyttävänä, 

mutta sen pitäisi kuitenkin tulla purkista ulos helposti. Ei liian vetinen eikä liian paksu koostumus ole 

toivottava. Välipalajuoman jauhoisuus koettiin negatiivisena asiana. Sattumat juomassa jakoivat 

mielipiteitä ja se tulisi ilmoittaa pakkauksessa, mikäli niitä löytyy. Kaurapohjaisuudesta tuli mieleen 

sekä silkkisyys että jauhoinen rakenne. Kaurapohjaisten välipalajuomien sanottiin myös olevan 

vetisiä, ja makuun toivottiin täyteläisyyttä. Useimmat osallistujista valitsee kasvipohjaisen 

välipalajuoman ennemmin kuin eläinperäisen. Se ei kuitenkaan mene esimerkiksi maun edelle, ellei 

takana ole ideologisia syitä. Myös hera oli toisille vatsaystävällisempi, kuin kasvipohjaisten 

tuotteiden proteiinit. Kasvipohjaisuus ei kuitenkaan ole tuotteessa negatiivinen asia, jos tuote on 

itsessään hyvä. 

Useimmiten välipalajuomat nautitaan heti tai aika nopeasti niiden hankkimisen jälkeen, joten 

osallistujille ei ollut tärkeää tuotteen pitkä säilyvyys. Välipalajuomat nautittiin ennemmin kylmänä ja 

niitä etsittiin yleensä kylmähyllystä. Myös muille hyllyille suunnattiin lähinnä, jos tiesi mitä tuotetta 

etsi esimerkiksi UTH-hyllyltä tai proteiinihyllyltä. Todettiin myös, että on hyvä, jos tuote säilyy myös 

lämpimässä, jos sen ottaa evääksi. Useimmiten se säilytettiin kuitenkin jääkaapissa muuten. 

Leiriohjaajalle jääkaappisäilytystä ei aina ole tarjolla, joten huoneenlämmössä säilyminen oli 

erityisen tärkeää.  

Yleisesti välipala nautitaan ennemmin juomamuodossa. Jos ostaa välipalaa, välipalajuoma voi toimia 

juomana muiden tuotteiden kanssa, tai se toimii yksinään. Välipalajuoman juominen kiireessä 

koettiin sosiaalisesti hyväksyttävämpänä, esimerkiksi kaupassa työskenneltäessä. Sen voi juoda 

nopeammin ja huomaamattomammin. Juoma koettiin urheilun yhteydessä myös miellyttävämpänä ja 

helpompana ”nälänsiirtäjänä”. Gluteenittomuus ei herättänyt tunteita tai mielikuvia juoman laadusta. 

Ryhmissä pidettiin positiivisena asiana, että merkintä löytyy niille, jotka sitä tarvitsee. 

7.3 Työpajojen toimivuus 

Zoom -alusta toimi yhteisluomisen alustana, vaikkakin vaikeutti ryhmien kommunikointia ja korosti 

moderaattorien roolia. Keskustelu ei ole yhtä luontevaa kuin kasvotusten ja esimerkiksi oman 

puheenvuoron odottaminen ja ottaminen voivat lisätä kynnystä ilmaista omia ajatuksiaan. Tämän 

vuoksi moderaattorien tehtävänä on ottaa kaikki osallistujat mukaan keskusteluun. Kameroiden 
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käyttö helpotti kommunikaatiota, sillä kamerattomien osallistujien keskittymistä oli vaikea arvioida. 

Myöskin ilmeet ja eleet voivat lisätä vuorovaikutusta osallistujien välillä.   

Zoomin käyttö työpajan toteutuksessa poisti osallistujien maantieteelliset rajoitteet ja mahdollisti 

osallistumisen eri puolilta Suomea (yksi osallistuja asui myös Tukholmassa). Työpajaan ei tarvinnut 

osallistua fyysisesti, mikä mahdollisesti helpottaa osallistumista yhteisluomiseen.  Osallistujien 

tekniset taidot olivat tarpeeksi hyvät työpajaan osallistumiseen, ainoastaan yksi osallistuja ei päässyt 

osallistumaan teknisten ongelmien takia. Myöskin työpajan aktiviteetit sujuivat ilman teknisiä 

ongelmia. Yhdessä työpajassa huono internetyhteys aiheutti hetkellisesti vaikeuksia 

kommunikaatioon.  

Vaikka kahden henkilön haastattelut verkkoympäristössä on koettu mukavammaksi kuin neljän 

hengen ryhmien (Lobe & Morgan, 2021), työpajoista saatu palaute oli positiivista. Kaikki 

palautekyselyyn vastanneet kokivat työpajaan osallistumisen mielekkääksi tai erittäin mielekkääksi 

ja palaute oli muutenkin positiivista. Tosin vain yhdeksän osallistujaa vastasi palautekyselyyn, joten 

tuloksia ei voida yleistää koskemaan kaikkien osallistujien näkemystä. 

Työpajan toimivuuteen vaikuttavat siis virtuaalisuuteen liittyvät vuorovaikutuksen ja tekniikan 

ongelmat. Tässä tutkimuksessa ongelmien määrä koettiin suhteellisen vähäiseksi. Vaikka keskustelu 

ei ollut yhtä luontevaa kuin kasvotusten, kaikissa työpajoissa käytiin hyviä keskusteluja ja työpajoista 

saatu palaute oli positiivista, mistä voidaan olettaa, että osallistujien kokemus osallistumisesta oli 

hyvä. Kahden moderaattorin läsnäolo työpajoissa havaittiin toimivaksi, sillä he pystyivät ohjaamaan 

keskustelua ja huomioimaan kaikki osallistujat. Ryhmien taustat eivät vaikuttaneet virtuaalisen 

vuorovaikutuksen sujuvuuteen. Osallistujille, joille Zoom-alusta oli tuttu, kommunikaatio oli 

helpompaa, mutta sen ei koettu olevan merkittävä tekijä työpajan toimivuudessa.  

Työpajoissa käytetyt aktiviteetit toimivat keskustelunherättäjinä odotetusti ja tukivat työpajan 

etenemistä. Poll-kysymyksistä tuli muutamalta osallistujalta palautetta monitulkintaisuudesta, mikä 

tullee ottaa tulosten käsittelyssä huomioon. Myös unelmointitehtävässä välipalajuomien kategoria 

koettiin suureksi, jolloin unelmien tuote oli vaikea määrittää. Aktiviteeteistä saatuja tuloksia 

olennaisemmaksi nousevat kuitenkin niiden jälkeen käydyt keskustelut ja niistä heränneet ajatukset. 

Tämän työpajan aktivoivat tehtävät tuottivat hyödyllistä tietoa kuluttajien tarpeista ja odotuksista, 

mutta uusien ideoiden määrä jäi vähäiseksi. Aktiviteetit ohjaavat keskustelua ja antavat osallistujille 

ärsykkeitä, jolloin niiden merkitys haluttujen tulosten saamiseksi korostuu.  Myös aktiviteettien 

tehokkuus vaihteli ryhmästä riippuen; Joissain ryhmissä unelmointitehtävä herätti enemmän 

keskustelua ja joissain Poll-kyselyt. Vaikka työpajoista saatuja tuloksia ei voi ennustaa etukäteen, 
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työpajan toimivuus riippuu paljon aiheesta ja aktiviteeteista. Tämän tutkimuksen aiheista 

välipalajuomat herättivät enemmän keskustelua kauraleipätyöpajoihin verrattuna ja tuottivat 

enemmän uusia ideoita. 

Osallistujien rekrytointi Facebook -ryhmien avulla on haastavaa, sillä osallistujien sitoutuneisuus ei 

tuntunut olevan erityisen korkea ja aikataulujen yhteensovittaminen vaikeaa. Taustatietolomakkeiden 

perusteella uteliaisuus oli keskimäärin motivoivin tekijä osallistua työpajoihin. Myös mielenkiinto 

aihetta kohtaan sekä halu jakaa omia ideoita ja oppia yltävät poikkeuksetta yli kolmen keskiarvoon. 

Tämän tutkimuksen osallistujien motivaatiot osallistua vaikuttavat siis olevan enemmän sisäisiä kuin 

ulkoisia motivaationlähteitä, mikä tukee myös Füllerin (2010) tutkimusta. Tyytymättömyys olemassa 

olevia tuotteita kohtaan eikä palkkio olleet tässä tapauksessa olleet muutamia poikkeuksia lukuun 

ottamatta motivoivimpia tekijöitä. Vaikka palkkio ei ollutkaan tärkein motivaatio osallistua 

työpajaan, se saattoi kuitenkin lisätä jo luontaisesti motivoituneiden kuluttajien osallistumista (Füller, 

2010). Kaikkien ryhmien tuotekehityskokemus oli Likertin asteikolla keskiarvoltaan alle kolmen, 

joten mikään ryhmä ei erottunut kokemuksen perusteella joukosta.   
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8 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen tarkoitus oli tarkastella, miten kuluttajien virtuaalinen osallistaminen voidaan 

toteuttaa ja millaista tietoa se tuottaa elintarvikkeiden tuotekehitysprosessiin. Näitä tavoitteita 

tarkensivat seuraavat kysymykset: Mitä hyötyjä ja haasteita kuluttajan osallistamisessa 

tuotekehitykseen liittyy? Minkälaiset valinnat edesauttavat virtuaalisen yhteisluomisen toimivuutta? 

Millaisia ideoita kuluttajien työpajamuotoinen osallistaminen tuottaa leipien ja välipalajuomien 

tuoteideointivaiheeseen? 

Teoriaosuuden perusteella kuluttajan osallistaminen tuotekehitykseen tuottaa onnistuessaan uusia 

ideoita ja hyödyllistä tietoa kuluttajan tarpeista ja odotuksista. Se auttaa tuottamaan osuvampia 

tuotteita kuluttajalle ja pienentää tuotteiden riskiä epäonnistua. Lisäksi se voi pienentää 

markkinoilletuloaikaa ja tuotekehityksen kustannuksia. Haasteena kuluttajan osallistamisessa ovat 

osallistujien valinta ja rekrytointi, kompromissit datan laadussa ja rikkaudessa, tiedonjakamisen riski 

sekä kustannustehokkuus. Kuluttajan osallistamista on myös kritisoitu siitä, että kuluttaja ei aina tiedä 

mitä haluaa tai että se ei tuo tuotekehitykseen tarpeeksi uutta tietoa, vaan yhteisluomisessa 

keskitytään parantelemaan jo ennestään täydellisiä tuotteita.  

Työpajamuotoinen osallistaminen leipien ja välipalajuomien tuoteideointivaiheessa tuotti tietoa 

kuluttajien arvostuksista ja mielipiteistä olemassa olevista tuotteista ja siitä, millaisia tuotteita tai 

tuoteominaisuuksia kuluttajat arvostavat ja kaipaavat. Tämän tutkimuksen työpaja ja sen aktivoivat 

tehtävät toimivat paremmin kuluttajien tarpeiden ymmärtämiseen kuin uusien tuoteideoiden syntyyn. 

Tämän tutkimuksen perusteella kuluttajan osallistamisen haasteet liittyvät osallistujien valintaan ja 

rekrytointiin sekä osallistamisen järjestämiseen liittyviin valintoihin. 

Virtuaalinen yhteisluominen mahdollistaa maantieteellisesti riippumattoman kommunikaation ja 

siten osallistujia voidaan saada laajemmin mukaan yhteisluomiseen. Rekrytoinnin haasteet eivät 

kuitenkaan häviä, vaan muuttavat muotoaan: oikeat osallistujat pitää löytää ja saada motivoitua 

osallistumaan. Lisäksi virtuaalisesti rekrytoidut kuluttajat voivat olla heikommin sitoutuneita 

osallistumaan. Osallistujien valitsemisen lisäksi virtuaaliseen yhteisluomiselle tulee valita alusta ja 

työkalut, jotka tukevat yhteisluomisen tavoitetta ja jossa vuorovaikutus osapuolten välillä on 

toimivaa.  
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Työpajamuotoinen osallistaminen voi kuitenkin tuoda monipuolisuutta yhteisluomisprosessiin ja 

mahdollistaa kuluttajien kohtaamisen. Työpajan toimivuus riippuu valinnoista liittyen tehtävien 

sisältöön, toteutukseen ja osallistujiin. Avainasemassa on toimiva vuorovaikutus sekä 

aktivointitehtävät keskustelun avaajina. Vaikka Zoom-alusta vaikeutti keskustelun luontevuutta, 

osallistujat kokivat työpajat mielekkäiksi. Yhteisluomisen keinot ovat monet elintarvikealalla ja 

virtuaalinen ympäristö lisää mahdollisuuksia kuluttajan osallistamiseen. Erilaiset virtuaaliset alustat 

ja työkalut antavat erilaisia vuorovaikutuksen muotoja ja voivat luoda inspiroivan ympäristön 

yhteisluomiselle. Osallistujien valinta, toimiva kommunikaatio sekä innostavan tehtävän ja prosessin 

luominen ovat avainasemassa virtuaalisen yhteisluomisen toimivuudelle.  

8.1 Tulosten pohdinta 

Kuluttajien osallistaminen voi hyödyttää tuotekehitystä monella tavalla. Kuten Bogue kollegoineen 

(2006) esittää, kuluttajien osallistaminen varhaisen vaiheessa tuotekehitykseen auttaa karsimaan ei-

toivottuja ominaisuuksia ja tuotekonsepteja ja siten voi auttaa onnistuneen tuotteen luomisessa. 

Tutkimuksessa nousikin esiin hyödyllisiä rajauksia tuotekehitystä ajatellen. Esimerkiksi 

kauratuotteille ominaisia ei-toivottuja ominaisuuksia, kuten leivän murenevuutta tai tunkkaisuutta 

sekä välipalajuoman jauhoista koostumusta tulisi välttää. Myöskin leivän liian pitkää säilyvyyttä 

pidettiin luotaantyöntävänä, kun taas välipalajuoman kohdalla pitkiin päiväyksiin on totuttu. 

Työpajamuotoinen osallistaminen oli toimiva tapa kommunikoida kuluttajien kanssa ja myös 

työpajoihin osallistuneet kuluttajat antoivat myönteistä palautetta. Tämä tukee Prahaladin ja 

Ramaswamyn (2004a) ajatuksia siitä, että kuluttajat haluavat olla aktiivisesti mukana kehittämässä 

tuotteita. Työpajojen aktiviteetit ohjasivat osallistujia keskustelemaan odotuksista ja tarpeista liittyen 

välipalajuomien ja kauraleipien kulutukseen. Uusien ideoiden määrä oli kuitenkin vähäinen, joten 

työpajan ja yhteisluomisen tavoitteista riippuen aktiviteettejä ja työkaluja kannattaa kehittää 

idearikkaampaan suuntaan. Zoom-alusta toimii kommunikaation välineenä, mutta innovointiin 

kannustavien aktiviteettien luomiseen mahdollisuudet ovat vähäiset. Virtuaalisessa yhteisluomisessa 

alustan merkitys on suuri, sillä vuorovaikutuksen tulee olla mahdollisimman vaivatonta ja innostavaa.  

Mahdollisuus osallistua virtuaaliseen työpajamuotoiseen yhteisluomiseen paikasta riippumatta on 

suuri etu, sillä osallistumien ei riipu osallistujien maantieteellisestä sijainnista, eikä aikaa kulu 

esimerkiksi matkustamiseen. Osallistujille on kuitenkin löydettävä yhteinen aika osallistua työpajaan, 

mikä lisäsi haasteita rekrytoinnissa. Osallistujien viimehetken peruutukset vahvistavat (Stewartin ja 

Shamdasanin, (2016) ajatusta siitä, ettei osallistujien sitoutuminen verkossa ole yhtä voimakasta kuin 

rekrytointi henkilökohtaisesti ja jo ilmoittautuneet voivat jättää osallistumatta. Osallistujien 
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rekrytointi olikin haasteellinen osa tätä tutkimusta. Motivoituneita osallistujia oli vähän ja 

aikataulujen yhteensopimattomuus varmasti karsi osan halukkaista, ja siksi osallistujaryhmiä 

täydennettiin tuttavilla. Suurempi määrä halukkaita osallistujia olisi mahdollistanut tarkemman 

seulonnan osallistujien valinnassa esimerkiksi tuotekehityskokemuksen tai motivaatioiden 

perusteella. Jatkossa kannattaa miettiä tarkemmin, mitkä tekijät motivoivat osallistumaan 

yhteisluomiseen ja kuinka paljon rekrytointiin kannattaa varata aikaa. Yrityksen näkökulmasta 

tiettyyn brändiin jo ennestään sitoutuneet kuluttajat voisivat olla potentiaalinen kohderyhmä. 

8.2 Tutkimuksen rajoitukset ja luotettavuuden arviointi 

Tapaustutkimuksen perinteinen arvomittari on triangulaatio, eli laadullisen ja määrällisen 

tutkimuksen yhdistäminen. Sen avulla on pyritty varmistamaan yhdenmukaiset tulokset, jotka eivät 

riipu tietystä metodologiasta. (Eriksson & Koistinen, 2014, 46.) Toisaalta erot eri metodologioissakin 

voivat olla häilyviä tai niiden yhdistäminen voi tuottaa epäloogisia tuloksia, jolloin triangulaatio ei 

yksin takaa tutkimuksen luotettavuutta (Eskola & Suoranta, 1998, 51–52). Tutkimuksen 

luotettavuuden arvioinnissa käytetään myös käsitteitä validiteetti ja reliabiliteetti. Tutkimuksen 

validius tarkoittaa tutkimusmenetelmän pätevyyttä, johdonmukaisuutta ja sopivuutta tutkimukseen 

(Hirsjärvi ym., 2010, 231). Tutkimuksen reliaabelius taas tarkoittaa tutkimuksen toistettavuutta ja 

ristiriidattomuutta (Yin, 2018, 46). 

Tämän tutkimuksen aineisto painottuu laadulliseen tutkimukseen, joten on perusteltua arvioida sen 

luotettavuutta laadullisen tutkimuksen näkökulmasta. Validiteetti ja reliabiliteetti ovat perinteisesti 

yhdistetty määrällisen tutkimuksen arviointiin, jolloin niiden käyttöä ei aina sellaisenaan sovellu 

laadullisen tutkimuksen arviointiin (Eskola & Suoranta, 1998, 152). Tuomen ja Sarajärven (2018, 

122) mukaan laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin ei ole yksiselitteisiä ohjeita, vaan 

sitä arvioidaan kokonaisuutena, jossa tutkimuksen sisällön johdonmukaisuus painottuu. Eskola ja 

Suoranta (1998, 155–156) tuovat tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa esille aineiston 

merkittävyyden ja riittävyyden, analyysin kattavuuden sekä analyysin arvioitavuuden ja 

toistettavuuden. Myös tarkka, selkeä ja totuudenmukainen selostus tutkimuksen toteuttamisesta 

parantaa laadullisen tutkimuksen luotettavuutta (Hirsjärvi ym., 2010, 232). Tutkimuksen toteutus, 

aineiston keruu ja aineiston analyysi tulee kuvata selkeästi, jotta lukija pystyy arvioimaan sitä (Tuomi 

& Sarajärvi, 2018, 136).  Lisäksi tutkimuksessa käytettyjen lähteiden tulisi olla korkeatasoista ja alle 

10 vuotta vanhaa, poikkeuksena merkittävät alan alkuperäiset lähteet, joihin uudemmat tutkijat ovat 

tukeutuneet (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 137). 
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Tämän tutkimuksen toteutus ja vaiheet on pyritty kuvaamaan mahdollisimman tarkasti ja 

totuudenmukaisesti niin, että lukija pystyy arvioimaan tekstin luotettavuutta ja että tutkimus olisi 

toistettavissa. Selkeän rakenteen ja erilaisten kuvioiden, kuten viitekehyksen ja työpajan rakenteen, 

on tarkoitus lisätä johdonmukaisuutta tutkimukseen. Myös lähteiden laatuun on kiinnitetty huomiota 

ja viittaukset pyritty tekemään asianmukaisella tavalla. 

Tutkimuksen luotettavuuden kannalta on myös olennaista pohtia rajoitteita, jotka ovat saattaneet 

vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 137). Ensimmäinen rajoitus kohdistuu 

osallistujien valintaan rekrytointivaiheessa. Vaikka taustatietolomakkeiden avulla olisi pystytty 

rajaamaan osallistujia tarkemmin esimerkiksi sisäisen motivaation, kiinnostuksen tai osaamisen 

perusteella, halukkaiden osallistujien pienen määrän ja aikataulujen sovittamisvaikeuksien vuoksi 

tarkempia rajauksia ei voitu tehdä. Suurin osa osallistujista oli melko nuoria ja vain yhdessä ryhmässä 

oli osallistujina miehiä. 

Työpajoissa keskustelua syntyi vaihtelevasti riippuen ryhmistä, joten joissain työpajoissa 

moderaattorin rooli korostui enemmän kuin toisissa. Vaikka moderaattorit pyrkivät olemaan 

mahdollisimman neutraaleja kysymysten asettelussa ja keskustelun ohjaamisessa, aikaisemmat 

työpajat saattoivat vaikuttaa siihen. Tottumattomuus virtuaalisen alustan käytössä saattoi vaikeuttaa 

osallistujien kommunikaatiota ja nostaa osallistujien kynnystä kertoa ajatuksistaan. Myös Poll-

kyselyiden vastausvaihtoehdot olivat rajatut ja aiheuttivat joissakin työpajoissa tulkintaeroja. 

Tulkintaeroja pyrittiin minimoimaan perustelemalla valintoja suullisesti ja keskustelemalla tuloksista 

ryhmässä.  

8.3 Jatkotutkimusehdotukset 

Yhteisluominen on yleistyvä ilmiö, jolla on paljon mahdollisuuksia tulevaisuuden tuotekehityksessä 

ja aikaisempi tutkimus viittaa siihen, että yhteisluomisella voidaan saavuttaa hyviä tuloksia 

elintarvikealan tuotekehityksessä. Yhteisluomisen virtuaalinen toteutus tuo paljon erilaisia 

vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia kuluttajien osallistamiseen. Oikeiden valintojen tekeminen 

virtuaalisen työpajan järjestämisessä on ratkaisevaa ja siitä tulee saada lisää tutkimustietoa. 

Virtuaalinen yhteisluominen mahdollistaa kuluttajien kanssa kommunikoimisen jokaisessa 

tuotekehityksen vaiheessa. Kommunikaatio on tärkeässä osassa yhteisluomista. Työpajamuotoinen 

virtuaalinen yhteisluominen tuo lisää monipuolisuutta yhteisluomisprosessiin ja antaa sekä 

yhteisluomisen järjestäjälle että kuluttajalle mahdollisuuden kohdata ja nähdä, kenen kanssa 

yhteisluomista tehdään. Tässä tutkimuksessa virtuaalityöpaja auttoi saamaan selville kuluttajien 
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ajatuksia ja arvostuksia markkinoilla olevista tuotteista ja toiveista tulevaisuuden tuotteille. 

Jatkotutkimusta työpajojen hyödyntämisestä osana pidempiaikaista yhteisluomista useammissa 

tuotekehitysprosessin vaiheissa tarvitaan, jotta voidaan ymmärtää virtuaalisten työpajojen hyödyt ja 

haasteet paremmin. Pitkäaikainen yhteisluominen voisi synnyttää osapuolten välille luottamukseen 

perustuvan suhteen, joka helpottaisi ja nopeuttaisi vuorovaikutusta (Füller ym., 2006).  

Tässä tutkimuksessa osallistamisessa olivat mukana järjestävä yliopistotoimija sekä kuluttajat. Olisi 

siis mielenkiintoista tutkia, vaikuttaisiko aito yritystoimija yhteisluomisen järjestäjänä kuluttajien 

motivaatioihin osallistua tuotekehitykseen tai kuluttajien tuottamiin ideoihin. Esimerkiksi tiettyyn 

brändiin sitoutuneet kuluttajat voisivat olla valmiiksi motivoituneita osallistumaan yhteisluomiseen. 

Lisäksi Covid-19-pandemia on vauhdittanut työprosessien siirtymistä virtuaaliseen muotoon ja 

lisännyt digitaalisten työkalujen tarjontaa, mikä tulee Marionin ja Fixsonin (2021) mukaan 

muuttamaan tuotekehitystä ja sitä kautta kilpailua ja kokonaisia toimialaoja. Tulevaisuudessa 

tutkimusta erilaisten digitaalisten alustojen ja työkalujen toimivuudesta ja käytöstä tarvitaan lisää. 

Tämän tutkimuksen positiiviset kokemukset kannustavat jatkotutkimukseen ja kehittämään 

virtuaalista työpajamuotoista yhteisluomista tulevaisuuden tuotekehitystä ajatellen.  
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