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1 Matkapäätöksiä tehdään ruoan perusteella  

Ruoka on noussut viime vuosina entistä merkittävämmäksi tekijäksi matkailukoh-

detta valittaessa, ja arvioiden mukaan jopa kolme neljästä matkailijasta pitää ruokaa 

erittäin tärkeänä. Ruoka on toki aina ollut osana matkailutuotteita, mutta nykyisin 

matkapäätöksiä tehdään jopa yksinomaan ruoan perusteella. (Kallunki 2018; Hook 

n.d.) Food Travel Monitorin vuonna 2016 tekemässä tutkimuksessa kuitenkin vain 

alle puolet palveluntarjoajista nostaa ruoan riittävästi esiin matkailukohteiden mark-

kinoinnissa, ja tässä asiassa on merkittävästi parannettavaa (World Food Travel Asso-

ciation 2019, 18). 

Ruoan parissa halutaan kokea samankaltaisia kulttuurisia elementtejä ja elämyksiä 

kuin musiikissa, taiteessa ja arkkitehtuurissa. Ruokamatkailu tarjoaakin merkittäviä 

mahdollisuuksia paikallisille, alueellisille ja valtakunnallisille talouksille. Lisäksi ruoka-

matkailu tuo positiivista tukea paikalliselle maataloudelle ja ruokateollisuudelle. Yh-

distämällä ruoka ja matkailu, voidaan edistää ruokakulttuuria ja kestävää matkailua, 

sekä säilyttää arvokkaita kulttuurisia perinteitä ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. (UNWTO 

2017, 10.) Suomessa asiaan tulisi kiinnittää erityistä huomiota, sillä 75 % suomalais-

ten syömästä ruoasta tuottaa neljä suurta teollisuusyritystä, kun puolestaan EU-

alueella pienet tai keskisuuret toimijat tuottavat 98 %, mikä näkyy myös ruokakult-

tuurin rikkaudessa (Rislakki 2019). Suomen moninaisuuden huomioiminen pohjois-

maisen keittiön manifestin mukaisessa missiossa onkin jäänyt vuonna 2004 asete-

tuista tavoitteista (Vad är Ny nordiks mat? n.d.).  

Elisa Kallunki (2018) esittää erityisesti paikallisten massasta erottuvien tarinoiden ja 

elämyksellisten ruoka- ja juomatuotteiden sekä palveluiden olevan yhä merkittäväm-

piä matkailijoille. World Food Travel Association (2019, 4, 10) tuo tuoreessa tutki-

muksessaan esiin saman huomion ja kysyy, miksei kuitenkaan tarjota aktiivisemmin 

pelkän aterian sijaan unohtumattomia ja kokonaisvaltaisia ruokakokemuksia ja keski-

tytä elämyksellisyyteen pohjautuviin muistijälkiin.   

Suomalaisuudesta nostetaan esiin lähiruoka, puhtaus, perinteet ja uudenlainen inno-

vatiivinen pohjoismainen keittiö. Tästä esimerkkeinä ovat hyperlokaalisti raaka-ai-

neita kasvattava Ultima-ravintola ja Suomesta kansainväliseksi ilmiöksi levinnyt maa-

ilman suurin ruokatapahtuma Ravintolapäivä. (Kallunki 2018.) Henri Alén (2019) 
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haluaa Twitter-päivityksellään herätellä keskustelua siitä, miksi suomalaisesta ruo-

asta puhuttaessa ei nosteta ponnekkaammin esiin myös laatua ja makua, koska ne 

ohjaavat merkittävästi ostopäätöstä. 

Ultima-hankkeessa yhteistyössä ravintolan omistavien huippukokkien Henri Alénin ja 

Tommi Tuomisen kanssa on muun muassa Sitra. Ultiman tavoitteena on haastaa ra-

vintolamiljöön perinteisiä toimintatapoja tuomalla tiede, ruoka ja design yhteen. 

Tämä kiertotalousravintolakonsepti on monistettavissa niin kansallisesti kuin kan-

sainvälisesti ja toimiikin yhtenä esimerkillisenä suunnannäyttäjänä huomioimalla 

myös kestävän kehityksen. (Kiertotalousravintola Ultima n.d.) Toimialat ylittävä ajat-

telu onkin vetovoimaisuuden lisääjänä tärkeä tekijä, sillä maailma muuttuu yhä moni-

muotoisemmaksi, mikä vaatii palveluliiketoiminnalta uudenlaisia ajattelumalleja, me-

netelmiä ja monialaisia työryhmiä. Juha-Pekka Raeste (2019) tuo artikkelissaan esiin 

sen, että ruoan hankkiminen muuttuu nopeasti ja ravintolaruokailun osuus nousee 

Euroopassa 5 - 8 prosenttia vuosittain. Siksi esimerkiksi uudenlaisia ruokakaupan ja 

ravintolan hybridejä tulee syntymään uusien kuluttajatrendien pohjalta. Tämä luokin 

uudenlaisia innovatiivisia mahdollisuuksia muotoiluajattelun hyödyntämiseen ruoka-

tuotteita ja -palveluita suunniteltaessa ja kehitettäessä.  

Suomen matkailustrategiassa 2020 (n.d. 3, 14) pyritään muun muassa edistämään 

yritysten verkostoitumista, ja yhtenä trendinä nousee esiin asiakasryhmien pirstaloi-

tuminen, joka tulee edellyttämään uudenlaisten asiakassegmenttien huomioimista 

kustomoiduin palveluin. Asiakasryhmiä ei voi käsitellä yhtenä matkailijoiden mas-

sana. Ruokamatkailun kehittymiseen ja kasvuun vaikuttavat monet tekijät, joista 

merkittävinä nousevat esiin kohteiden määrän lisääntymisen ohella uudenlaiset mat-

kailijaryhmät, jotka saavat tietoa kohteista monikanavaisesti eri medioiden kautta. 

Mahdollisia uhkia ovat puolestaan taloudelliset, poliittiset ja ympäristötekijät sekä 

paikallisuuden katoaminen globalisaation ristitulessa. (World Food Travel Association 

2019, 28, 38.)  

World Food Travel Associationin tutkimusten mukaan 70 % Suomessa vierailleista pi-

tää suomalaisia ruokia herkullisina ja houkuttelevina, mutta täällä vierailemattomien 

mielikuvat ovat merkittävästi huonompia, eikä Suomea pidetä vielä vahvempien ruo-

kamaiden tavoin vetovoimaisena. Esimerkiksi Tanska on Suomea merkittävästi 

edellä, koska se on onnistunut luomaan positiivista ruokamielikuvaa muun muassa 
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muotoiluajattelua hyödyntäen. Suomessa hajanaisen asutuksen ja pitkien etäisyyk-

sien ohella haasteena pidetään matkailutuotteiden insinöörimäistä kuvailutapaa tun-

teiden ja tarinoiden sijaan. (Kallunki 2018.) Visit Finlandin bränditutkimuksen anti 

heijastaa samoja tuloksia (Hook n.d.). Ennen markkinointia tuotteiden ja palveluiden 

tuleekin olla paketoitu sellaisiksi, että ne vetoavat kuluttajiin ja motivoivat ostamaan. 

Houkuttelevuutta voidaan tutkimusten valossa lisätä muotoiluajattelua hyödyntä-

mällä, irtautumalla insinöörimäisestä ajattelusta ja luovuuden virtaan heittäytyen. 

Tällä tutkimuksella haetaan vastauksia muotoiluajattelun menetelmien mahdolli-

suuksista ruokamatkailun alueellisessa kehittämisessä, koska elämyksellisyys, tarinat 

ja tunteet ohjaavat ostopäätöksiä merkittävästi. Aihe on tärkeä, jotta ruokamatkailu-

tuotteet ja -palvelut saataisiin vastaamaan paremmin kuluttajien tarpeita ja toiveita. 

Annina Kuukkanen (2014) on selvittänyt opinnäytetyössään matkailu- ja ravitsemis-

palveluyrittäjien näkemyksiä Keski-Suomen alueesta ruokamatkailukohteena ja tuo 

työssään esiin ruokamatkailun kehittymismahdollisuudet tulevaisuuden potentiaa-

lina. Muuta ruokamatkailuun liittyvää tutkimusta alueella on tehty niukasti. Jyväsky-

län alueen ruokamatkailupalveluiden tunnettuus on yhä valtakunnallisesti ja kansain-

välisesti heikkoa. Siksi selvitetään sen taustalla olevia syitä ja sitä, millaisin muotoi-

luajattelun keinoin näihin voitaisiin mahdollisesti vaikuttaa. Esimerkiksi Jyväskyläläi-

siä ravintoloita ei löydy ainuttakaan 50 parasta ravintolaa 2019 -listalta, mikä koros-

taa tutkimuksen tärkeyttä (Kähkönen 2018). 

Opinnäytetyössä esiin nostetut muotoiluajattelun menetelmät sulautuvat lähes sau-

mattomasti toisiinsa, ja ratkaisua haettiin yhdistelemällä niitä ruokamatkailupalvelui-

den kehittämisen näkökulmasta. Lopputuotoksena laadittiin selkokielinen muotoi-

luajattelun pikaopas ja RUMA-jäsentämistyökalu ruoka- ja ravitsemistoimijoille. Ta-

voitteena on innostaa palveluntarjoajia syventymään toimintatapojensa kehittämi-

seen ja löytämään omaan toimintaansa parhaiten soveltuvia elementtejä ja menetel-

miä, jotka voidaan istuttaa yrityksen filosofiaan ja palveluiden kehittämistä ohjaa-

vaksi ajureiksi. 
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2 Tutkimusasetelma 

2.1 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksissa ja tieteellisissä töissä on aina ongelma, jota lähdetään ratkomaan. Jos-

kus ilmiö voi olla sellainen, että tarvitaan ongelman määrittely ennen kuin itse tutki-

musta voidaan toteuttaa. (Kananen 2017, 56.) Ongelman määrittely ja rajaaminen 

onkin erittäin tärkeää, sillä se ohjaa tutkimusprosessin kulkua. Tässä pitää olla tark-

kana, ettei määrittele ongelmaa väärin, sillä silloin myös ongelmasta johdetut tutki-

muskysymykset menevät pieleen. Se taas johtaa siihen, että menetelmät ja aineisto-

kaan eivät osu oikein ja tulos jää muuttumattomaksi. (Mts. 56.)  

Tutkimusongelma tulee myös rajata, jottei työstä tule liian laaja ja jotta se olisi hel-

pommin hallittavissa (Kananen 2017, 57). Rajaus on tärkeä, sillä se helpottaa ilmiön 

hallintaa ja ratkaisun löytämistä sekä mahdollistaa tutkimuksen toteuttamisen (mts. 

58). Rajaamista tehdään myös, jotta tiedonhankinta varmistuisi ja ilmiö ymmärrettäi-

siin. Rajaamalla varmistetaan, että saadaan riittävästi tietoa, jotta pystytään käyttä-

mään tieteellisiä aineistokeruu- ja analyysimenetelmiä. (Mts. 59.) 

Tutkimusongelma muutetaan aina tutkimuskysymykseksi, ja vastauksen, johon tutki-

muksella pyritään, tulisi ratkaista tämä tutkimusongelma. Yleensä tämä tutkimusky-

symys ei ole riittävä yksistään, vaan rinnalle johdetaan siitä muutama tarkentava 

apukysymys. (Kananen 2017, 60.) Tutkimusongelman muuntaminen kysymykseksi 

tehdään, jotta itse tutkimusprosessi helpottuisi. Tutkimuskysymyksiin vastataan tut-

kimuksen empiirisessä osassa, jolloin myös itse tutkimusongelma ratkeaa. Tutkimus-

kysymykset ovat myös samalla lupauksia, joita toteutetaan empiirisessä osassa. (Mts. 

61-62.) 

Opinnäytetyöskentelymme käynnistyttyä huomasimme toisen opiskelijaparin teke-

vän opinnäytetyötä hyvin samankaltaisella ajatuksella, ja ehdotimme heille, että ja-

kaisimme aiheen kahtia saadaksemme tutkimuksesta kattavamman. Neuvottelujen 

jälkeen päädyimme kuitenkin tarkentamaan omia aiherajauksiamme yhteistyön si-

jaan. Neuvottelun jälkeen aloimme miettiä tarkemmin myös omaa näkökulmaamme 

aiheeseen ja päädyimme muotoiluajattelun hyödyntämiseen ruokamatkailupalvelui-

den kehittämisessä. Työ rajattiin Jyväskylän seudulle, ja siinä keskityttiin 
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ruokamatkailun relevanteimpiin muotoilumenetelmiin: palvelu-, ruoka- ja tunnelma-

muotoilu sekä tarinallistaminen ja elämyksellisyys. 

Tutkimusongelmana oli Jyväskylän ruokamatkailun vetovoimaisuuden hidasteet ja 

haasteet alueen kehittäjien näkökulmasta. Tutkimuskysymykseksi tästä muodostui: 

Millaisin muotoiluajattelun menetelmin Jyväskylän vetovoimaisuutta ruokamatkailu-

kohteena voitaisiin kohentaa? Vetovoimaisuuden lisäämisellä tarkoitetaan tässä kon-

tekstissa yleisen tunnettuuden kasvattamista ja asiakkaalle arvoa tuottavien palvelui-

den kehittämistä. Tutkimuskysymystä avustaviksi kysymyksiksi johdettiin:  

1. Kuinka hyvin erilaisia ruokamatkailuun soveltuvia muotoilumenetelmiä tunnetaan? 
2. Millaisia muotoilumenetelmiä on hyödynnetty? 
3. Tunnistetaanko muotoiluajattelun mahdollisuudet asiakkaalle arvoa tuottavien pal-

veluiden ja liiketoiminnan strategisessa kehittämisessä? 

2.2 Tutkimusote 

Kanasen (2014) mukaan ongelman ratkaisun kokonaisuutta kutsutaan tutkimusot-

teeksi tai lähestymistavaksi. Tätä tutkimusotetta voidaan pitää eräänlaisena tieteenfi-

losofisena sateenvarjona, jonka alla ovat erilaisille otteille tyypilliset tiedonkeruun, 

analysoinnin ja tulkinnan menetelmät. (Kananen 2014, 20.) Kyseessä olevalla ongel-

malla on ratkaiseva merkitys siihen, mikä tutkimusote valitaan. Tätä valintaa ei siis 

tule tehdä summamutikassa, vaan ongelman laadun mukaan, sillä jokainen mene-

telmä soveltuu vain tietynlaisiin tilanteisiin. (Mts. 20.)  

Tutkimusote eli lähestymistapa on siis yleisnimitys menetelmien kokonaisuudelle, ja 

se jaetaan yksinkertaisimmillaan laadulliseen eli kvalitatiiviseen sekä määrälliseen eli 

kvantitatiiviseen tutkimukseen (Kananen 2014, 21). Ero näiden kahden tutkimusot-

teen välillä on se, että laadullinen tutkimus pyrkii ymmärtämään ilmiötä, kun taas 

määrällinen tutkimus pyrkii yleistämään tukeutuen aiempiin teorioihin ja malleihin 

kyseisestä ilmiöstä (mts. 16; Kananen 2017, 32). Hyvänä nyrkkisääntönä voidaankin 

pitää, että mitä vähemmän tiedetään ilmiöstä, sitä varmemmin on kyseessä laadulli-

nen tutkimus (Kananen 2014, 17; Kananen 2017, 33). Kaiken kaikkiaan jokaisen tutki-

muksen pohjalla on aina ollut laadullinen tutkimus, jonka kautta on saatu ymmärrys 

ilmiöstä, minkä jälkeen on voitu tehdä määrällistä tutkimusta (Kananen 2014, 21). 



8 
 

 

Laadullinen tutkimus on tutkimusta, jossa pyritään selittämään ilmiö ilman tilastolli-

sia tai muita määrällisiä keinoja. Laadullisessa tutkimuksessa selvennetään ilmiötä sa-

noin ja lausein, toisin kuin määrällisessä, jossa ilmiö yritetään selventää ja yleistää lu-

vuin. Laadullinen menetelmä poikkeaa määrällisestä myös siinä, ettei se pyri yleistä-

mään kyseessä olevaa ilmiötä. (Kananen 2017, 35; Kananen 2014, 18.) Laadullisen 

tutkimuksen tavoitteet ovat ilmiön kuvaaminen, ymmärtäminen ja tulkinnan antami-

nen. Laadullisessa tutkimuksessa on myös sellainen piirre, että aineiston ja tiedon 

määrää ei voi etukäteen tietää, vaan aineistoa kerätään niin paljon, että tutkimuson-

gelma ratkaistaan ja ilmiöstä on saatu ymmärrys. (Kananen 2017, 35.) 

Laadullisella tutkimuksella tutkitaan yksittäisiä tapauksia, ei niinkään suuria joukkoja, 

eli pyritään saamaan havaintoyksiköstä mahdollisimman syvä ja perusteellinen kuva. 

Tämä on syy, miksi laadullisen tutkimuksen tuloksia ei voida yleistää, mutta niistä 

pystytään muodostamaan uusia hypoteeseja eli olettamuksia. (Kananen 2017, 36.) 

Laadullisella tutkimuksella yritetään päästä ymmärrykseen siitä, miten ihmiset koke-

vat ja näkevät maailman, ja tiedonkeruu ja analysointi kanavoituvat tutkijan läpi tut-

kimustuloksiksi. Tutkimus tehdään aidossa kontekstissa kuvaillen eli deskriptiivisesti 

sanojen, tekstien ja kuvien avulla. (Mts. 36.) 

Tässä opinnäytetyössä päädyttiin laadulliseen tutkimukseen, koska ilmiöstä on vaikea 

saada oikeanlaista ja tarpeenmukaista aineistoa määrällisin keinoin. Lisäksi tutkimuk-

sen tavoitteena ei ole yleistäen kehittää uutta teoriaa tai hypoteesia, vaan laatia pi-

kaopas ruokamatkailutuotteiden ja -palveluiden kehittämiselle. Tämän tutkimuksen 

ilmiön tutkimiseen soveltuvat paremmin tarkoin valittujen henkilöiden haastattelut 

kuin useiden ihmisten kyselyin saadut vastaukset. 

2.3 Aineistonkeruumenetelmät 

Laadullisessa tutkimuksessa on useampi aineistonkeruumenetelmä, joista yleisimpiä 

ovat haastattelu, kysely, havainnointi ja dokumentteihin perustuva tieto (Tuomi & 

Sarasjärvi 2009, 71). Tässä opinnäytetyössä käytettiin haastattelua, tarkemmin vielä 

puolistrukturoitua eli teemahaastattelua (Hirsjärvi & Hurme 2000, 47). Haastattelu 

on tutkimuksissa yleinen tapa kerätä laadullista tietoa, ja sen tavoitteena on selvit-

tää, mitä joku ajattelee tai on jostakin asiasta mieltä. Haastattelu voidaankin nähdä 
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eräänlaisena keskusteluna, joka lähtee haastattelijan aloitteesta ja on myös hänen 

johdattelemaansa. Haastattelu on siis idealtaan hyvinkin yksinkertainen ja järkevä eli 

kun halutaan selvittää jonkun henkilön ajatukset, kysytään häneltä niistä. (Eskola & 

Suoranta 1998, 86.) 

Haastattelun etu on se, että aineistonkeruuta voidaan säädellä joustavasti tilanteen 

tai vastaajan mukaan. Aiheiden järjestystä voidaan vaihdella, ja lisäksi vastauksia on 

mahdollista tulkita paremmin kuin esimerkiksi kyselylomakkeissa. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2004, 194.) Haastattelun huonona puolena voidaan pitää sen aikaa vie-

vyyttä. Haastattelut pitää suunnitella etukäteen huolellisesti, ja myös haastattelijan 

on harjoiteltava rooliin ja tehtäviin tarpeeksi hyvin. Lisäksi voi olla tilanteita, jotka 

vaikuttavat haastattelun laatuun, kuten jos haastateltava kokee tilanteen uhkaavaksi 

tai pelottavaksi. Luotettavuuteen taas saattaa vaikuttaa se, että haastateltavat usein 

taipuvat vastauksissaan vastaamaan sosiaalisesti suotavin vastauksin. (Mts. 195.) 

Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelumenetelmä, jossa haastattelu koh-

dennetaan tiettyihin ennalta valikoituihin teemoihin, joista haastattelussa keskustel-

laan. Koska teemahaastattelu liikkuu näiden keskeisten teemojen mukaan, vapauttaa 

se haastattelijan näkökulmasta ja tuo ennemminkin haastateltavien äänet kuuluviin. 

Teemahaastattelu on puolistrukturoitu, koska haastattelun aihepiirit eli teemat ovat 

kaikille samat, mutta kysymykset ja kysymysten muodot eivät ole. Lisäksi teemahaas-

tattelussa kysymykset eivät ole tarkassa muodossa ja järjestyksessä. Täysin vapaa ja 

strukturoimaton teemahaastattelu ei kuitenkaan ole. (Hirsijärvi & Hurme 2000, 48.) 

Tämän tutkimuksen tiedonkeruumenetelmäksi valittiin teemahaastattelu, koska tut-

kimusongelmassa on tietyt teemat, joihin tarvitaan asiantuntijoiden näkemyksiä ja 

ajatuksia hyödynnettäviksi. Teemahaastattelulla tullaan keräämään aineistoa, koska 

se soveltuu luontevaan keskusteluun ja haastateltavien ammattitaidot ja asiantunti-

juudet tulevat kuuluviin. Teemahaastattelu sopii tähän tutkimukseen myös jousta-

vuutensa takia. Haastateltavat tähän tutkimukseen valittiin heidän asiantuntijuu-

tensa ja ammattitaitojen perusteella. Heillä on kokemusta ja tietoa ruokamatkailun 

kehittämisestä sekä Jyväskylän matkailusta.  
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2.4 Analyysimenetelmät 

Laadullisen tutkimuksen analyysillä pyritään saamaan selkeyttä ja tuottamaan uutta 

tietoa tutkittavasta aiheesta. Analyysi pyrkii tiivistämään aineistoa, muttei kadota sen 

sisältämää tietoa, vaan pikemminkin laajentaa tiedon arvoa tekemällä hajanaisesta 

aineistosta selkeää ja yhdenmukaista. (Eskola & Suoranta 1998, 138.) Laadullisen tut-

kimuksen analyysille on tyypillistä myös se, ettei sitä tehdä vain yhdessä tutkimus-

prosessin kohdassa, vaan analysointia ja aineistonkeruuta tehdään osittain samanai-

kaisesti (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 211). 

Laadullisten tutkimusten aineistomäärät ovat usein suuria, jolloin pelkkä aineiston lu-

keminen ja kuunteleminen ei riitä, vaan on turvauduttava teknisiin aineistojen ana-

lyysimenetelmiin. Ennen kuin aineistoa ruvetaan analysoimaan, käsitellään se seuraa-

vin vaihein: yhteismitallistaminen, koodaus, luokittelu ja yhdistäminen. (Kananen 

2017, 133-134.) Ensimmäisenä aineistolle tulee tehdä yhteismitallistaminen, joka to-

teutetaan litteroinnilla. Litterointi on yksinkertaisesti aineistojen muuntamista teksti-

muotoon. Tämä vaihe ei ole varsinaisesti analyysia vaan tekninen toimenpide. (Mts. 

134.) Litteroinnilla on eri tasoja ja tekniikoita sen mukaan, kuinka tarkkoja ne ovat. 

Nämä tasot ovat: sanatarkka, yleiskielinen ja propositiotason litterointi. Tarkin taso 

on sanatarkka, jossa otetaan huomioon kaikki, kuten äännähdykset, äänenpainot 

tms. Yleiskielisessä litteroinnissa jätetään pois edellisten lisäksi murre- ja puhekieliset 

ilmaisut ja teksti on muunnettu kirjakielelle. Propositiotason litteroinnissa kirjataan 

vain sanoman ydinsisältö. (Mts. 134-135.) 

Litterointivaiheen jälkeen tulee tekstin koodaaminen eli tiivistäminen. Se on tehtävä, 

sillä aineistot ovat laajoja, mikä tekee niiden käsittelystä haastavaa. Koodauksen 

avulla pyritään luomaan yksinkertaistettuja, kognitiivisia karttoja. Lisäksi koodauk-

sella yritetään saada aineisto ymmärrettävään ja käsiteltävään muotoon. (Kananen 

2017, 136-137.) Koodauskaan ei ole litteroinnin tavoin vielä analyysi vaan toimen-

pide, jonka avulla analyysistä tulee mahdollinen. (Mts. 137.) 

Seuraavaksi aineisto luokitellaan tietynlaisen filtterin eli näkökulman läpi, jotta saa-

daan lähtökohta. Tämä lähtökohta voi olla joko teoreettinen tai aineistolähtöinen. 

Teoreettisessa luokittelussa hyödynnetään teoriasta kumpuavia käsitteitä ja niiden 

avulla katsotaan aineistoa läpi. Aineistolähtöisessä luokittelussa teksti luokitellaan 



11 
 

 

aineiston löydöksien mukaan. (Kananen 2017, 141.) Kun teksti on luokiteltu näkökul-

man läpi, luokitellaan se vielä uudestaan. Tässä yhdistetään samaa tarkoittavat asiat 

ja käsitteet yhden käsitteen alle eli tiivistetään vielä enemmän, jotta muodostuisi loo-

ginen kokonaisuus. (Mts. 146.) 

Kun nämä vaiheet on tehty, päästään aineiston analyysiin. Aineiston analyysimene-

telmiä on monia, mutta tässä avataan nyt vain sisällönanalyysi ja teemoittelu, sillä 

näitä kahta menetelmää tullaan käyttämään tässä opinnäytetyössä. Sisällönanalyysia 

voidaan pitää laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmänä (Tuomi & Saras-

järvi 2009, 91). Sisällönanalyysi soveltuu yksittäiseksi menetelmäksi tai se voi toimia 

väljänä viitekehyksenä muiden analyysimenetelmien kanssa. Tämän menetelmän 

avulla voidaan tehdä erilaisia tutkimuksia, ja periaatteessa useat laadullisen tutki-

muksen analyysimenetelmät perustuvat tavalla tai toisella sisällönanalyysiin. (Mts. 

91.)  

Sisällönanalyysin avulla voidaan analysoida dokumentteja systemaattisesti ja objektii-

visesti. Dokumentti on tässä erittäin väljässä merkityksessä, sillä se kattaa lähestul-

koon kaiken kirjallisessa muodossa olevan materiaalin. Tämän analyysimenetelmän 

tavoitteena on saada ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä muodossa. Tämä me-

todi on kuitenkin saanut kritiikkiä siitä, että sisällönanalyysin aineisto on vain saatu 

järjestettyä johtopäätöksien tekoa varten. Se voi näkyä siinä, että tutkimuksen ana-

lyysi on kuvattu tarkasti, mutta johtopäätökset ovat jääneet vajaiksi, jolloin järjes-

tetty aineisto on esitettynä tuloksina. (Tuomi & Sarasjärvi 2009, 103.) 

Teemoittelu on analyysimenetelmä, jossa aineisto pilkotaan ja ryhmitellään erilaisiin 

tutkimusongelmaa valaiseviin aihepiireihin eli teemoihin (Tuomi & Sarasjärvi 2009, 

93; Eskola & Suoranta 1998, 175). Ennen kuin varsinaisia teemoja etsitään, aineisto 

voidaan ryhmitellä alustavasti perustietojen, kuten iän, sukupuolen tms. mukaan. 

Sen jälkeen varsinaisia teemoja aletaan poimimaan aineistosta, ideana on saada nä-

kemyksiä kuvaamaan kutakin teemaa. (Tuomi & Sarasjärvi 2009, 93.) Aineistosta on 

näin mahdollista poimia keskeiset teemat ja esittää ne kokoelmana erilaisina kysy-

myksenasetteluina. Yleensä tematisoinnin avulla kerätyt aineistot esitetään sitaatti-

kokoelmana. Jotta teemoittelu onnistuisi, vaatii se teorian ja empirian vuorovaiku-

tusta, joka näkyy tutkimustekstissä niiden lomittumisena toisiinsa. (Eskola & Suo-

ranta 1998, 176.) Teemoittelu on hyvä analyysitapa käytännöllisen ongelman 
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ratkaisuun, sillä aineistosta voidaan poimia tutkimusongelman ratkaisuun tarvittavia 

tietoja (mts. 179). 

Ennen kuin tämän tutkimuksen haastatteluja analysoidaan, on ne litteroitu sanatar-

kasti, paitsi sanapainot ja välisanat tms. Lisäksi huomioimatta jätetään aiheen ulko-

puoliset keskustelut, mikäli sellaisia tulee. Litteroinnin jälkeen aineisto tullaan koo-

daamaan. Koska tähän tutkimukseen on valittu aineistokeruumenetelmäksi teema-

haastattelu, on luontevaa valita analyysimenetelmäksi teemoittelu, koska aineistosta 

voidaan suoraan lajitella nousevat aiheet entisiin, ja mahdollisiin uusiin teemoihin.  

Teemoja voidaan sen jälkeen verrata teoriaan ja hyödyntää tutkimusongelman rat-

kaisussa. Sisällönanalyysiä käytetään tässä tutkimuksessa teemoittelun viitekehyk-

senä, mutta myös antamaan ilmiöstä yleiskuvan. Koska tässä tutkimuksessa on 

ideana hyödyntää tämän tutkimuksen teoriaa ja aineistosta nousevia analyyseja, on 

analyysimenetelmien näkökulma sekä teoreettinen että aineistolähtöinen. Lopputu-

loksena on pikaopas ruokamatkailun tuotteistamiseen muotoiluajattelua hyödyn-

täen.  

2.5 Luotettavuustarkastelu 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuustarkastelu on hyvin arvioinninvaraista, sillä luo-

tettavuutta ei voida laskea ja arvioida, kuten määrällisessä tutkimuksessa, jossa on 

tietyt kriteerit ja mittarit (Kananen 2014, 146). Laadullisessa tutkimuksessa luotetta-

vuus onkin tutkijan arvioinnin ja näytön varassa, ja tutkijan on miltei mahdoton saa-

vuttaa objektiivista luotettavuutta (mts. 146-147). Tieteellisissä tutkimuksissa on 

kaksi yleistä luotettavuusmittaria, reliabiliteetti ja validiteetti. Reliabiliteetti tarkoit-

taa pysyvyyttä eli sitä, että saadaan samat tutkimustulokset, jos tutkimus uusitaan. 

Tällä vahvistetaan mittaustulokset. (Mts. 147.) 

Validiteetti puolestaan tarkoittaa sitä, että mitataan oikeita asioita (Kananen 2014, 

147). Validiteetti kertoo, ovatko tulokset ja tulkinnat oikeita eli tutkimusongelman ja 

tutkimuskysymysten mukaisesti tehtyjä. Laadullisen tutkimuksen validiteetti eli päte-

vyys voidaankin nähdä tutkimuksen vakuutettavuutena ja uskottavuutena eli kuinka 

hyvin tutkija on tulkinnut aineiston ja kuinka hyvin ne vastaavat tutkittavien vastauk-

sia. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006, luku 3.3.1.) 
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Laadullisessa tutkimuksessa sivutaan objektiivisuutta, sillä tutkijalla on päätös, mitä 

tutkimukseen otetaan mukaan ja miten aineisto analysoidaan sekä tulkitaan. (Kana-

nen 2014, 150-151.) Luotettavuustarkasteluun ja riskienhallintaan tuleekin jo varau-

tua suunnitteluvaiheessa eli tutkimusasetelmassa. Kaikista tärkeimmät edellytykset 

luotettavuudelle ovat riittävä dokumentaatio ja valintojen ja ratkaisujen validit pe-

rustelut.  (Mts. 151.) 

Tämän opinnäytetyön luotettavuutta varmistetaan sillä, että haastateltavat on vali-

koitu tarkoin heidän ammattitaitojaan ja asiantuntijuuttaan silmällä pitäen. Lisäksi 

luotettavuutta lisää se, että tutkimusta tekee kaksi tutkijaa, mikä tuo useamman nä-

kökulman ja tulkinnan vastauksille. Teemahaastattelurunko johdetaan tutkimusase-

telmasta ja teoriasta, jotta varmistutaan oikeiden teemojen ja kysymysten luonnista. 

Haastatteluissa varmistetaan, että haastatteluiden nauhoitus onnistuu ja on tulkitta-

vissa. 

3  Muotoiluajattelu ruokamatkailussa  

Muotoiluajattelu (design thinking) on saanut merkittävästi huomiota niin puolesta 

kuin vastaan tuotteiden, palveluiden ja liiketoiminnan kehittämisessä. Parhaimmil-

laan se on loistava ajattelutapa monitahoisten liiketoimintahaasteiden ratkomisessa 

ja oikeanlaisten strategioiden luomisessa. Huolettomasti ja pintapuolisesti käytettynä 

resurssien hukkaamista esimerkiksi yksittäisiin työkaluihin ja -pajoihin. Muotoiluajat-

telun periaatteita tulee käyttää kokonaisvaltaisesti, ihmisläheisesti ja iteratiivisesti. 

Ajattelun tulee perustua faktoihin olettamuksien sijaan ja mukaan tulee sitouttaa 

kaikki prosesseihin liittyvät tahot. Näin ajattelu jalkautuu myös toiminnan ja käytän-

nön tasolle. (Kosonen 2018.) Organisaatioiden koetaan toisinaan olevan nykyisin 

täynnä johtamista, jonka keskiössä on jatkuva uusien menetelmien, metodien ja 

määräysten kehittäminen vastuullisuuden ja tuottavuuden parantamiseksi. Muotoi-

luajattelua tulisi ajatella myös episteemisenä lähestymistapana tieteiden ja ihmisyy-

den välillä pelkän aktiivisen toiminnan sijaan. On myös syytä huomioida ilmiö, miten 

liike-elämä ja kaupallisuus ovat muokanneet muotoiluajattelua. (Ramirez 2018.) 

Muotoiluajattelun koetaan toimivan parhaiten, kun se huomioi empaattista vuoro-

vaikutusta käyttäjien kanssa (Kolko 2015). 
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3.1 Ruokamatkailu ja ruokamatkailijat 

Ruokamatkailua määriteltäessä tulee erotella matkailijat ruokaan kohdistuvan kiin-

nostuksen mukaisesti. Ruokamatkailijoiden matkaan, toimintoihin ja käyttäytymiseen 

vaikuttaa suuri kiinnostus ruokaan. (Hall, Sharples, Mitchell, Macionis ja Cambourne 

2011, 9.) Ruokamatkailu on hyvin lähellä viinimatkailua, joka on määritetty vierailuna 

viinitiloilla, viininvalmistajilla, viinifestivaaleilla ja viinimaistajaisissa. Voidaankin sa-

noa, että viinimatkailu on alalaji ruokamatkailussa. (Mts. 9-10.)  

Ruokamatkailua ei kuitenkaan voi määritellä vain yhdellä tavalla. Silloin tämän moni-

puolisen, jatkuvassa muutoksessa olevan sekä kompleksisen matkailutoiminnan 

luonne yksinkertaistuisi ja heikentyisi liikaa. Siinä missä tutkijoilla on ollut vaikeuksia 

määritellä luonteeltaan monipuolista matkailua, olisi harhaanjohtavaa ja hyödytöntä 

rajata ruokamatkailuakaan yksiin kehyksiin. Suurimmaksi ongelmaksi muodostuisi se, 

miksi kutsua niin montaa eri määrittelyä ja kategoriaa, jotka kattavat vain vähän ruo-

kamatkailun konseptia. Nämä kategoriat ovat koottuna kuviossa 1. (Everett 2016, 

10.) 

 

Kuvio 1. Ruokamatkailun kategoriat. (Everett 2016, 10, muokattu.) 

Ruokamatkailussa on Hallin ja Mitchellin (2001) mukaan kyse vierailuista ensi- ja tois-

sijaisilla ruoanvalmistajilla, ruokafestivaaleilla, ravintoloissa ja erityisissä paikoissa, 
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joissa ruoan maistelu ja kokeminen ovat päämotivaatio matkustamiseen. Mikä ta-

hansa matka, jossa on ruokailua tai ravintolakäyntejä, ei ole suoranaisesti ruokamat-

kailua. Jotta puhutaan ruokamatkailusta, on matkan päämotivaationa oltava halu ko-

kea tietyn tyyppinen ruoka tai ruokaa tietyltä alueelta, ja ruoan on oltava suurin vai-

kuttava tekijä matkustuskäyttäytymisessä ja päätöksenteossa. (Hall ym. 2011, 10.) 

Vaikka pohjoismaisen keittiön manifesti julistettiin jo 15 vuotta sitten, ei sen innova-

tiivinen lähestymistapa perinteisiin elintarvikkeisiin ole rantautunut ruokamatkailun 

tuotteisiin ja palveluihin aktiivisesti Suomessa (Manifest för Ny nordisk mat n.d.). 

Vaikka jokainen matkailija syö ja juo matkustellessaan, on se liian suppea määritelmä 

ruokamatkailijalle. Varsinaista ruokamatkailijaa ei voida suoranaisesti määritellä, 

vaan ennemminkin tulisi määritellä matkailija spektrin mukaan. Tarkastellen onko hä-

nellä todella suuri kiinnostus ja motivaatio ruokaan ja juomaan liittyviin toimintoihin 

vai ei ollenkaan kiinnostusta ja motivaatiota. (Everett 2016, 12.) Tämä spektri on ku-

vailtuna kuviossa 2. Tässä Kuviossa on kuvailtuna pystyakselissa matkailijoiden määrä 

ja vaaka-akselissa matkailun ruoka-aktiviteetit. Nämä aktiviteetit on jaettu primarii-

siin, sekundäärisiin ja muihin aktiviteetteihin. Jälkimmäisessä eli muissa aktivitee-

teissa matkailijoiden kiinnostus ruokaan ja juomaan littyviin aktiviteetteihin on alhai-

nen tai puuttuu kokonaan. Nämä matkailijat käyvät siis vain tietyissä ja ennestään tu-

tuissa ravintoloissa ja ruoka on vain pakollinen osa matkaa. Osa näistä matkailijoista 

on kuitenkin vähän kiinnostuneempia ruoka-aktiviteeteistä ja saattavat käydä muis-

sakin ravintoloissa tai tutustumassa maatiloihin vaihtelun vuoksi.  

Kulinaarisesta matkailusta puhutaan silloin, kun matkailijan aktiviteetit ruoan suh-

teen ovat sekundäärisiä eli matkailijalla on kohtalaisen suuri kiinnostus ruokaa koh-

taan. Nämä matkailijat käyvät joissakin ruokatapahtumissa, jotka ovat suunniteltuja 

osia heidän matkaansa muiden aktiviteettien seassa. Kun puhutaan gastronomisesta 

matkailusta, ovat matkailijan ruoka-aktiviteetit pääsijaiset ja lähes ainoat syyt mat-

kustamiseen. Näiden matkustajien kiinnostus ruokaa kohtaan on todella korkea. 

Matkailijoiden määrä vähentyy, mitä korkeammaksi ruoan kiinnostus matkailussa 

kasvaa.   
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Kuvio 2. Ruokamatkailu kiinnostuksen tason mukaan. (Havas, Adamsson ja Sievers 
2015, muokattu.) 

Tutkimusten mukaan yleinen kiinnostus ja halu kokeilla paikallisia ruokia on lisäänty-

nyt, ja ruokaan sekä juomaan käytettävä osuus on kolmannes matkailijan kokonaisra-

hankäytöstä. Matkailijat haluavat käydä paikallisilla toreilla ja vierailla gastronomi-

sissa yrityksissä lomaillessaan. Ruoka ja juoma onkin nousseet selvästi erottuvaksi 

osa-alueeksi pakollisen välttämättömyyden sijaan. (Everett 2016, 13.) Huomioitavaa 

on myös se, että paikallisille arkipäiväisiltä tuntuvat itsestäänselvyydet ovat yleensä 

kansainvälisille matkailijoille eksoottisia kokemuksia (Räsänen 2017, 12). 

Ruokaan ja juomaan käytetty raha vaihtelee paikoista ja matkailijamarkkinoista riip-

puen, mutta esimerkiksi Jamaikalla matkailijat käyttävät rahaa päivittäin ruokaan ja 

juomaan viisi kertaa enemmän kuin keskivertaiset paikalliset ihmiset. Se kertoo siitä, 

kuinka iso ja tärkeä merkitys ruokamatkailulla on joidenkin maiden talouteen. On tut-

kittu, että matkailijat vähentävät rahankäyttöään kaikista matkan kulueristä vähiten 

ruokaan ja juomaan liittyvistä toiminnoistaan. Se lisää hyviä mahdollisuuksia kehityk-

selle ja työllisyydelle tällä matkailun alalla. (Everett 2016, 13-14.) 

Huomioitavaa on se, että matkailijoiden hakiessa autenttisia elämyksiä paikallisuu-

desta, kaupunkilaiset pyrkivät kokemaan lähikulmiaan matkailijoiden silmin. Stay-

cation eli lyhyt majoitusviipymä lähialueelle, nostaa lomailun muotona suosiotaan 
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arjen irtioton mahdollistajana. Elämyksiä ja uudenlaisia kokemuksia haetaan pitkien 

siirtymien sijaan yhä lähempää. Yhtenä syynä ilmiölle pidetään tietoisuuden lisäänty-

mistä ympäristöhaitoista ja kestävästä kehityksestä. Lähilomailuun käytetään myös 

entistä enemmän rahaa, ja vapaa-ajalta vaaditaan ennen kaikkea laatua. (Nelskylä 

2018.) 

Foodcation on puolestaan kulinaarisille nautinnoille omistettu loma, jonka suunnitte-

luun käytetään paljon aikaa ja energiaa. Näin löydetään mielenkiintoisimmat kohteet, 

joihin tehdään ruokamatkasuunnitelma ja ennakkovaraukset. (Houghton 2018.) 

Foodcation-matkailun suosio lisääntyy varmasti staycation-matkailun rinnalla myös 

paikallisten keskuudessa. Onkin tärkeää huomioida myös kotimaan ja lähimatkailun 

asiakkaat potentiaalisena asiakasryhmänä. Tästä esimerkkinä Helsinkiläinen St 

George hotelli, joka tarjoaa herkullista foodcation-lomaa myös kotimaisille asiakkaille 

(Foodcation – herkullinen loma Helsingissä n.d.).  

Suomen ruokamatkailustrategia luotiin, jotta ruokamatkailun yhteinen kehittäminen 

ja päämäärä saatiin määriteltyä sekä ruokamatkailun toimijat roolitettua. Viestintää 

kehittämällä ja tietoa jakamalla edistetään vetovoimaisuutta, identiteettiä, yhteis-

työn kehittymistä ja kilpailukyvyn paranemista valtakunnallisesti. Näin myös ulko-

maalaisten turistien tietoutta ja arvostusta suomalaista ruokaa kohtaan voidaan li-

sätä. (Havas, Adamsson ja Sievers 2015, 10.) Tämä ruokamatkailustrategia pohjautui 

aikaisempaan tutkimustyöhön RUOKA&MATKAILU-hankkeen parista ja Visit Finlandin 

strategioihin (mts. 11). 

Tavoitteena oli saada laajalla skaalalla mukaan eri ruoka- ja matkailutoimijoita. Koska 

kaikkea ei voinut kehittää yhden hankkeen puitteissa, valittiin strategian toimenpide-

kokonaisuuksiksi tuotekehitys, strategiset kumppanuudet ja viestintä. Näille määri-

teltiin tavoitteet, konkreettiset toimenpiteet ja mahdolliset vastuutahot. Strategisten 

kumppanuuksien tavoitteina on muun muassa vahvistaa ruokamatkailun asemaa ja 

edistää uudenlaisia kokeiluja yli toimialarajojen. Kumppanuuksien edistämiseksi jär-

jestettiin esimerkiksi H4F-pajoja, joissa strategiaa jalkautettiin valtakunnallisesti vuo-

sina 2015-2017. Pajoihin osallistumalla eri toimijoiden tietämystä ja mahdollisuuksia 

strategian toteuttamiseen lisättiin, jotta he voisivat osaltaan kirkastaa alueellista pro-

fiilia ja kehittää elämyksellisiä ruokamatkailutuotteita. Kasvaneen kiinnostuksen 
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takia, ruokamatkailu on tällä hetkellä merkittävä alueellisen matkailubrändin osa. 

(Havas n.d.) 

Hungry for Finland laati ruokamatkailulle tuotesuositukset helpottamaan kehittäjiä ja 

yrityksiä laadukkaiden, kannattavien ja elämyksellisten ruokakokemusten tuottami-

sessa. Ruokatuotteiden kehittämisessä suositeltiin huomioimaan erityisesti aitous, 

esteettisyys ja ostamisen helppous. (Suomen ruokamatkailun tuotesuositukset n.d.)  

Yhtenäisiä työkaluja ja sparrausta jalkautetaan valtakunnallisen Hungry for Finland –

ruokamatkailun tuotteistamishankkeen toimesta vuosina 2018-2021. Hankkeen ta-

voitteena on syventää kotimaisten toimijoiden osaamista muun muassa markkinoin-

tiin ja kansainvälistymiseen liittyen, sekä kestävän kehityksen huomioiden. Vetovoi-

maisuuden tavoitellaan kehittyvän omaleimaisten yhdistelmätuotteiden avulla valta-

kunnallisesti ja kansainvälisesti. (Hungry for Finland – Ruokamatkailun tuotteistami-

nen n.d.) 

Ruokamatkailua vaivaa matkailualaa laajemminkin koskeva ongelma. Vaikka puitteet 

olisivat kunnossa, tuotteet ja palvelut joko puuttuvat tai vaativat kehittämistä. Mikäli 

tuotteisiin ja palveluihin on panostettu, voi niiden tehokkaassa tuottamisessa, mark-

kinoinnissa, hinnoittelussa ja myynnissä olla haasteita. (Tonder 2013, 11.) Yhtenä 

haasteena nähdään myös oikeanlaisten asiakkaiden tunnistaminen ja myynnin, sekä 

markkinoinnin kohdentaminen ja siihen panostaminen. Sen ohella yrittäjillä on haas-

teita kulurakenteessa ja oikeanlaisessa hinnoittelussa. (Havas ja Jaakonaho 2013, 51.) 

3.2 Ruokamuotoilu  

Ruokamuotoilu voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan. Ruokamuotoilu (food design) 

ja syömismuotoilu (eating design). Ruokamuotoilussa ruoka muutetaan objektiksi, 

jota työstetään kuten se olisi muotoiluprojekti. Erilaisten ruokien muotoja, käytettä-

vyyttä, materiaaleja, nimiä, pakkauksia ja käytön rituaaleja työstetään siten, että pro-

sessin lopputuotoksena luodaan uusia tuotteita erilaisilla mauilla, tekstuureilla, läm-

pötiloilla ja väreillä. (What is food design? n.d.) Syömismuotoilussa on kyse tilantei-

den muotoilusta, joissa ihmiset ovat tekemisessä ruoan kanssa (mt. n.d.). Hyvä esi-

merkki syömismuotoilusta on Marije Vogelzangin muotoiluprojekti, jossa henkilö is-

tuu liinan alle peitettynä. Liinassa on vain suuaukko, joka sulkee näköaistin, muttei 
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muita aisteja. Kohdehenkilöä ruokkii hänelle tuntematon henkilö, kertoen samalla ta-

rinaa mauista, tekstuureista ja muistoista syöttämästään ruoasta. (Kohli 2014.)   

Kaikki ihmiset syövät. Syöminen on yksi ihmisen suurimmista perustarpeista ja ilman 

ruokaa ja juomaa ihminen katoaa. Syöminen ja ruoka kuuluvat myös ihmisen yhteen 

tärkeimpään kulttuuriseen käyttäytymiseen. On olemassa paljon kulttuurisia eroavai-

suuksia siinä miten maailmalla syödään. Näitä ovat muun muassa erilaiset käyttäyty-

misetiketit, välineet ja tavarat, jotka ovat tärkeä osa kulttuuria. Kuitenkin kaikki nämä 

on joku keksinyt ja suunnitellut. Ruokamuotoilua (eating design, food design) tulisikin 

hyödyntää enemmän, eikä käsitellä ruokaa niin vakavana asiana, vaan suhtautua ruo-

kaan ja syömiseen leikkisästi ja luovasti. (Vogelzang n.d.) 

Äkkiseltään voisi siis olettaa, että ruokamuotoilun ideana on tuottaa uusia ruokatuot-

teita, -annoksia tai -muotoja. Ruokamuotoilu on kuitenkin vain työkalu, jolla pyritään 

pääsemään tulokseen, se ei itsessään siis ole lopputuote. Muotoilun avulla voidaan 

ymmärtää ruoan mahdollisuudet ja luoda ruoalle uusia merkityksiä ja arvoja. Lisäksi 

sen avulla voidaan tuoda uusia näkökulmia ja parhaimmillaan muokata ihmisten 

käyttäytymistä enemmän keskittyneempään ruokailukokemukseen. Muotoilu mah-

dollistaa myös uusien ruokarituaalien syntyä, joka voi lisätä elämän merkityksiä ja 

tarkoituksia. (Vogelzang n.d.)  

Ruokamuotoilussa voidaan kokemuksia ajatella suunniteltavan syömisen perusteella, 

keskittymällä ruoan emotionaalisiin vaikutuksiin. Mallit ovat yleensä visuaalisia ja 

monikerroksellisia kokonaisuuksia. Suupala voidaan ajoittaa yhtä aikaisesti nautitta-

vaksi ja taustalle liitetään musiikkitehosteet viemään ruokakokemus uudelle tasolle. 

Ruokakokemusten kanssa voi siis pitää hauskaa poikkitieteellisesti ja -taiteellisesti. 

Hauskuudestaan huolimatta tästä toivotaan kehittyvän vakavasti otettava muotoilun 

ala, koska ruokaan liittyvät kysymykset kasvavat ja lisääntyvät maailmassa. (Kohli 

2014.) 

Yksi merkittävä ruokamuotoilija on Björn Ylipää, joka on entinen metsuri ja pizzante-

kijä. Ylipää on kotoisin Pohjois-Ruotsalaisesta Pajalan kunnasta, ja hyödyntää juuri-

aan nykyisessä ammatissaan eli ruokamuotoilussa. Hyvä esimerkki tästä on, kun Yli-

pää kehitti sorbetin, jossa on käytetty koivunversoa. Tällöin sorbettiin tuli vihreä 

sävy. Sorbetti on maustettu verigreipillä, josta tulee sorbettiin kitkerä maku. Näin 
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sorbetti voidaan kokea kuin maistaisi revontulia, kylmää ja kitkerää. (Fingal 2015.) Yli-

pää on kirjoittanut kirjan nimeltä smak av norrsken, mikä tarkoittaa suomeksi revon-

tulien maku. 

Martí Guixé suunnitteli yhdessä Antto Melasniemen kanssa Milanossa 2011 esitellyn 

ja sinä kesänä Suomea kiertäneen Solar Kitchen-aurinkokeittiön, jonka ajatus pohjasi 

kehitysmaiden oloista jo 1970-luvulta tuttuun aurinkovoiman hyödyntämiseen ruo-

anlaitossa. Tässä projektissa keittiömestari vastasi ruoan valmistuksesta asiakkaille. 

Muita Guixén projekteja ovat muun muassa gin & tonicin muuttaminen sumuksi ja 

hienokiteisen myslin nauttiminen hengittämällä. (Ruokatieto 2012.)  

Syömismuotoilua on toteutettu esimerkiksi vuonna 2013 ensimmäisen kerran Helsin-

gissä järjestetyssä Illallinen taivaan alla -tapahtumassa. Kyseessä oli tapahtuma, jossa 

keskelle kaupunkia pystytettiin pitkä illallispöytä, johon mahtui 1000 osallistujaa. 

Osallistujat saivat tuoda mieleiset syötävänsä ja illallistaa tuhannen ihmisen kanssa 

nauttien ja uudenlaisen yhteisöllisen ruokailukokemuksen kokien. (Illallinen taivaan 

alla 2019.) 

3.3 Palvelumuotoilu  

Tarkasteltaessa termeinä sanoja muotoilu ja palvelumuotoilu, niissä on nimen lisäksi 

muutakin eroavaisuutta.  Vaikka termi design on mukana useissa palvelumuotoiluun 

liittyvissä käsitteissä, ei palvelumuotoilun lopputulos ole muotoilua tai designia, vaan 

palvelumuotoilua eli tekemistä ja prosessi. 

Taulukko 1. Muotoilun ja palvelumuotoilun eroavaisuudet. (Tuulaniemi 2011, 64.) 

 Prosessi Lopputulos 

Muotoilu Muotoilua Muotoilua 

Palvelumuotoilu Palvelumuotoilua Palvelu 

 

Käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta on Suomessa vielä melko tuntematonta, erityi-

sesti julkisella sektorilla ja pk-yritysten keskuudessa ja se yhdistetään herkästi tutum-

paan asiakaslähtöisyyteen (Miettinen 2011, 10-11). Siinä missä perinteinen palvelu-

jen kehittäminen hyödyntää asiakaspalautteita ja markkinatutkimusta, eivät ne anna 
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tarvittavaa tietoa varsinaisen käyttäjäkokemuksen arvioimiseksi (mts. 13). Palvelu-

muotoilussa kehitystyöhön osallistuvat palveluiden käyttäjät, keräämällä tietoa ja 

kertomalla palvelukokemuksistaan. Palvelumuotoilijat puolestaan seuraavat ja ha-

vainnoivat tätä käyttäjien toimintaa. (Mts. 21.) Tavoitteena on asiakkaalle käytettä-

vyydeltään haluttava, ja palvelun tuottajalle tehokas ja tunnistettava palvelukokonai-

suus (mts. 31). Todellisuudessa osallistaminen ja käyttäjätiedon hankkiminen on pal-

jon oletettua haastavampaa, joten havainnoijien ja haastattelijoiden tulee olla tar-

peeksi harjaantuneita. Muuten käyttäjästä ei saada toivottuja tietoja ja lopputulos 

voi jäädä vaisuksi (Parantainen 2012, 161-164). 

Palvelualalla toimii 70 % Suomen 250 000 yrityksestä ja prosentuaalinen osuus kas-

vaa jatkuvasti uusia perustettaessa. Tulevaisuudessa tullaan kilpailemaan yhä enem-

män kokonaisratkaisuilla, joissa yhdistyy joukko tuotteita ja palveluja asiakkaan tar-

peiden mukaisesti. Täten palvelut muodostavat merkittävän innovaatioalustan glo-

baalisti, jossa korostuu myös luonnonvarojen resurssiviisas käyttö. (Tuulaniemi 2011, 

18-21.) Asiakaskokemusta muotoillaan yhä enemmän yli toimialarajojen ja käyttäjä-

lähtöisesti, joka on yksi palvelumuotoilun kantava ajatus. Koska ajatuksena on kehit-

tää yhdessä, mahdollistaa palvelumuotoilu yrityksen strategian tarinallistamisen he-

delmällisemmin kuin aiemmat keinot. (Rantanen 2016, 13.) Palvelumuotoilun teo-

reettisen viitekehyksen avaamalla, huomataan siihen liittyvän läheisesti monimene-

telmäisyys. Sitä tuodaan tässä työssä esiin ruoka- ja tunnelmamuotoilun sekä tarinal-

listamisen ja elämyksellisyyden nivoutumisella yhteen, toimivien ja mielenpainuvien 

palveluprosessien kehittämisessä. 

Ruokajärjestelmässä se tarkoittaa uudenlaisia yhteistyön malleja eri toimijoiden kes-

ken, joiden avulla voidaan luoda uudenlaista liiketoimintaa muun muassa kiertota-

lous huomioiden (Kiertotalous ruokajärjestelmässä n.d). Ruokamatkailussa tätä tuo-

daan esiin lähiruoan sekä alueellisen identiteetin ponnekkaampana esiintuomisena, 

joka on merkittävässä roolissa myös Suomen ensimmäisessä ruokamatkailustrategi-

assa ja ruokapalvelujen tuotteistamisessa. 

Koska matkailutuotteiden viidakko on joukko palveluita ja yhdistelmiä moninaisista 

palvelupaketeista, tekee kompleksisuus kokonaisuudesta haastavan myös ruokamat-

kailun muotoilun näkökulmasta. Destinaatio koetaan kokonaisuutena. Asiakkaalla on 

paljon erilaisia odotuksia, joiden tulisi täyttyä, jotta vierailijan matka olisi 
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kokonaisuutena positiivinen asiakaskokemus. Koska palvelut koetaan yhtenä koko-

naisuutena, annetaan niistä arvio kokonaisuutena. Tämä tekee osaltaan matkailupal-

veluiden kehittämisestä haastavaa, sillä yksittäinen toimija ei voi vaikuttaa erikseen 

koettaviin palveluihin. Asiakkaiden palautteissa nousee esiin yleensä kolme pääkoh-

taa: matkakohteen nimi, kohteen yleisarvio ja mieleen painuneet palvelukokemuk-

set. Kehittämisen osalta todellisen asiakasnäkökulman esiin saaminen voikin olla vai-

keaa, sillä esiin nousee koko alueen viitekehys ja brändi. (Tuulaniemi 2011, 262-263.) 

Vaikka ruokamatkailun alueellisen identiteetin vetovoimaisuuden rakentamisessa on 

lukuisia haasteita, voidaan sitä rakentaa hedelmällisesti tuottajien yhteistyötä kehit-

tämällä ja hyödyntämällä palvelumuotoilua tuotteiden, palveluiden ja pakettien 

suunnittelussa (Räsänen 2017, 5). 

Asiakasymmärrys on tärkeässä roolissa, jotta kehittäjillä on omien näkemyksiensä tu-

eksi käyttäjäkokemus alueen vetovoimatekijöistä. Nämä näkemykset voivat poiketa 

merkittävästikin toisistaan, jolloin kehitystyössä on uhka keskittyä vääriin asioihin. 

Tuulaniemi (2011, 26) tuo esiin palvelukokemuksen optimoinnin palvelumuotoilun 

tavoitteena, jolloin keskitytään asiakkaan palvelupolun kriittisiin pisteisiin ohjaamalla 

palveluprosessia mahdollisimman positiiviseen asiakaskokemukseen huomioimalla 

tiloja, tapoja ja tunnelmaa palvelukokemuksen rakentamisessa. Parhaimmillaan pal-

velu voi toimia myös markkinointina ja muodostaa vankan suhteen asiakkaan ja orga-

nisaation välille, asiakkaan saadessa ennalta arvaamatonta hyötyä palvelusta. Onkin 

järkevää sijoittaa osa markkinointibudjetista palveluun ja sen kehittämiseen. (Mts. 

52.) Menestyksekkäiden asiakaskokemuksien taustalla yrityksellä tuleekin olla vahva 

ymmärrys siitä, miten ja milloin asiakas kohtaa yrityksen tarjooman (Mts. 74). 

Uudenlaisten palvelujen kehittämistyössä palvelumuotoilulla tehdään näkyväksi ai-

neeton visualisoimalla se palvelupoluksi. Tämä toimii kaikkien osapuolten apuna pal-

velu- ja asiakaskokemuksen suunnittelussa, jonka keskiössä on asiakasymmärryksen 

huomioiminen erilaisten asiakastarpeiden tyydyttämiseksi. Prototypoimalla ja testaa-

malla voidaan puolestaan noteerata erilaisia uuden tuotteen kehittämiseen liittyviä 

riskitekijöitä. (Tuulaniemi 2011, 100.) Tässä prosessissa tarkastellaan loogisesti sar-

jana eteneviä ja toistuvia toimintoja, johon sovelletaan luovan ongelmanratkaisun 

periaatteita (Mts. 126). Rakenteen avaamiseen käytetään metaforana esimerkiksi or-

kesterin johtamista tai teatteria, jossa jokainen askel otetaan ennakkoon 
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suunnitellun sävellyksen ja käsikirjoituksen mukaisesti (Mts. 235). On kuitenkin tär-

keää muistaa, että käyttäjälähtöisesti laadittu palvelupolku ei vielä itsessään tuo var-

muutta siitä, miten eri ihmiset tämän polun kokevat. Suunnatessa tulevaan, tulee 

ymmärtää myös menneisyys ja sinne linkittyvät kokemukset. Tunnistamattomat tun-

teet voivat ohjata polulta myös harhaan, joten polulla kulkeminen edellyttää elämistä 

ja mukautumista juuri siinä hetkessä ja tunnelmassa. (Rantanen 2016, 13-14.) 

Palvelutuokioiksi kutsutaan palvelun tuotannon päävaiheita, asiakkaan ja palvelun-

tarjoajan keskinäisiä kohtaamisia sekä vuorovaikutustilanteita (Miettinen 2011, 49). 

Näitä ovat ruokamatkailussa esimerkiksi pöytävarauksen tekeminen, pöytään ohjaa-

minen, tilauksen ottaminen ja maksutapahtumat.  

Palvelupolku koostuu lukuisista toisiaan seuraavista palvelutuokioista. Tästä polusta 

muodostuu asiakkaalle arvoa tuottava palvelukokonaisuus ja asiakaskokemus, johon 

vaikuttavat asiakkaan valinnat ja palveluntarjoajan tuotantoprosessille valitsema to-

teutustapa. Asiakkaat kulkevat kukin yksilöllisellä tavallaan tämän tuotanto- ja palve-

luprosessin lävitse, ja tietyissä vaiheissa saattaa olla myös useanlaisia tapoja ja kana-

via valittavana. (Miettinen 2011, 49-50.) Ruokamatkailussa varauksen haluttuun koh-

teeseen voi tehdä esimerkiksi soittamalla, verkossa tai vaikka matkatoimiston välityk-

sellä. On tärkeää, että erilaiset toimintamallit ja tavat tunnetaan, jotta palvelut kehi-

tetään asiakkaiden todellisten tarpeiden pohjalta ja johtavat mahdollisimman hyvään 

asiakaskokemukseen. Arvoa tuottamattomista tai muuten tarpeettomista palvelu-

tuokioista kannattaa pyrkiä eroon, ja palvelupolkua voidaan täydentää muiden palve-

luntarjoajien palveluilla, joita ei itse haluta tai pystytä tuottamaan. Näin päästään 

varmemmin ehyeen asiakaskokemukseen. Polkuajattelua voidaan hyödyntää niin yk-

sittäisten asiointien suunnitteluun kuin pitkäkestoisempaan elinkaariajatteluun huo-

mioimalla muuttuvat elämäntilanteet ennakoivasti. (Mts. 50-51.) 

Kontaktipisteet ovat palvelutuokioissa asiakkaan moniaistisesti havaitsemia lukuisia 

yksityiskohtia, jotka voidaan jakaa neljään ryhmään: kanavat (ravintolatila, tuoksut, 

valaistus, äänet), esineet (astiat, ruokalistat, tarjoiltu ateria), toimintamallit (miten 

tarjoilija on ohjeistettu suorittamaan palveluprosessin) ja ihmiset (asiakaspalvelijoi-

den ja asiakkaiden roolit palveluntuotannossa esim. itsepalvelu, lähestymistavat). 

Palvelutuokiot saadaan muotoiltua asiakkaiden odotuksia ja tarpeita vastaavaksi yh-

denmukaiseksi palvelukokemukseksi kontaktipisteiden avulla, ja samalla 
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huomioidaan se, mitkä niistä ovat merkittävimpiä arvon tuottamisen kannalta. (Miet-

tinen 2011, 51-53.) 

 

 

Kuvio 3. Yksinkertainen malli palvelupolusta. (Väätäinen 2015, muokattu.) 

Palvelumuotoiluprosessin kuvaukseen on olemassa useampia malleja ja lähestymis-

tapoja, joista tässä avataan Tuulaniemen (2011) palvelumuotoiluprosessin versio.  

Määrittely – aloittaminen ja esitutkimus 

Palvelumuotoiluprosessi alkaa tavoitteiden määrittelyllä, jonka pohjana on tarina eli 

briiffi (brief), mikä määrittelee kehitystyön hyödyt palveluntuottajalle ja käyttäjälle. 

Briiffi kertoo suunnan jota tavoitellaan ilman, että tiedetään vielä tarkkaa lopputu-

losta. Palvelumuotoilijalle tämä antaa toteuttamisen ja onnistumisen kannalta oleelli-

sia tietoja. Tärkeitä ovat tiedot muun muassa kohderyhmästä ja mihin kohderyhmän 

tarpeeseen ratkaisua haetaan. Tämän ohella briiffi antaa tietoa projektin kokonaisku-

vasta (laajuus, budjetti, aikataulu), organisaation liiketoiminnan ja alueen markkinoi-

den nykytilasta. Määrittelyn edetessä briiffi elää ja tarkentuu esitutkimuksesta saata-

villa tiedoilla, jonka jälkeen valitaan palvelumuotoilija prosessille. Hän muodostaa kä-

sityksen saamiensa ennakkotietojen pohjalta palvelun tuottavasta organisaatiosta, 

jäsentää kokonaisuutta ja tekee lisätutkimusta esimerkiksi benchmarkkaamalla muita 

alan toimijoita. Optimi tilanne olisi, että suunnittelutiimi ja toimitusketju pysyisi kat-

keamattomana. Usein ketju kuitenkin katkeaa suunnitteluvaiheesta syntyneeseen 

konseptointiin ja prototypointiin. (Tuulaniemi 2011, 132-138.) 
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Tutkimus – asiakasymmärrys ja strateginen suunnittelu 

Seuraavaksi tulee yksi palvelumuotoiluprosessin kriittisimmistä vaiheista, asiakasym-

märryksen hankkiminen kohderyhmän tarpeista, odotuksista ja motiiveista. Tietoa 

kerätään ja analysoidaan suunnittelun tueksi, jotta prosessi ohjautuu relevanttien 

tietojen mukaisesti. On tärkeää valita oikeanlainen tiedonhankintamenetelmä, jotta 

tutkimuksen satoa voidaan hyödyntää tehokkaasti suunnitteluhaasteen ratkaise-

miseksi. Tässä vaiheessa hyödynnetään jo saatua tietoa esitutkimuksen osalta, josta 

selviää, mitä jo tiedetään ja millaisia hypoteeseja kohderyhmästä on. Esimerkiksi yri-

tyksen sisältä saatu ns. hiljainen tieto on arvokkaampaa kuin määrällinen tieto. Näin 

saadaan myös käsitystä siitä, mitkä ovat henkilöstön tarpeet ja odotukset. (Tuula-

niemi 2011, 142-143.)  

Strategista linjaa valittaessa tulee pohtia palvelun kilpailuasetelmaa markkinoilla ja 

miettiä, miten se erottuu kilpailijoistaan ja millaista arvoa se tarjoaa asiakkaalle. Pal-

velumuotoilua käytettäessä tyypillistä on esimerkiksi erottautuminen tai uusien 

markkinoiden löytäminen. Brändin tulee pysyä linjassa yrityksen tarjooman kanssa, 

jotta yleinen mielikuva brändistä ja sen tasalaatuisuudesta säilyy. (Tuulaniemi 2011, 

174-176.) 

Suunnittelu – ideointi, konseptointi ja prototypointi 

Suunnittelu on kritiikittömän ja mahdollisimman avarakatseisen toiminnan vaihe, 

jossa pidetään ideariihi, jonka tavoitteena on tuottaa lukuisia ideoita niin määrälli-

sesti kuin laadullisesti (divergenssi). On tärkeää varata oikeanlainen, rauhallinen ja 

inspiroiva ympäristö, riittävästi aikaa luovuudelle ja tilaa poikkeaville näkemyksille. 

Toisten ideoiden tarpeettoman kritisoinnin sijaan on syytä keskittyä positiivisen tun-

nelman luomiseen ja kannustavaan ilmapiiriin, mikä tukee ideoiden kehittymistä ja 

moninaisuutta. Näitä ideoita yhdistellään ja jaotellaan, ideoidaan uudelleen ja taas 

yhdistellään, kunnes jäljelle jää enää vetovoimaisimmat ideat. Isosta määrästä esiin 

nousevat mitä todennäköisemmin ongelmaratkaisun kannalta merkittävät palaset. 

On syytä huomioida, että jo määrittelyvaiheessa tulee miettiä kysymyksenasettelua 

tarkasti, jotta päästäisiin tavoitteen mukaiseen lopputulokseen. Asiakkaan kulke-

masta matkasta muodostetaan palvelupolku, joka jaetaan palvelutuokioihin (service 

moments) ja palvelun kontaktipisteisiin (service touchpoints). Näin päästään käsiksi 
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pienempiin osiin kokonaisuudesta. Visualisoimalla saadaan sanoja syvällisempiä rat-

kaisuja, sillä sanojen merkitys vaihtelee henkilöstä riippuen. Visualisoinnin apuväli-

neinä voidaan käyttää, vaikka leluja tai videota palvelumaiseman rakentamiseen. Tä-

mäkin vaihe aikataulutetaan, asetetaan deadline ja mietitään minkä verran resurs-

seja siihen sitoutetaan. (Tuulaniemi 2011, 182-191.) 

Ideoiden jalostuttua alkaa palvelun konseptointi isommaksi kuvaksi, joka rakentuu 

suunniteltavan palvelun palvelupolusta palvelutuokioineen ja palvelupisteineen, yksi-

tyiskohtien ollessa vielä sumeina kehyksen sisällä. Kokonaiskuvasta saadaan ymmär-

rys palvelusta ja siitä, mitä kehitystyö tulee vaatimaan tuottavalta taholta ja miten se 

vastaa asiakastarpeeseen. Visualisoimalla mutkikkaastakin ja monivaiheisesta koko-

naisuudesta saadaan helposti ymmärrettävä. (Tuulaniemi 2011, 191-192.) 

Konseptin jäsennyttyä tehdään nopealla mallintamisella ensimmäinen prototyyppi, 

esimerkiksi leikkaa liimaa-tekniikalla tai alkeellisella sovelluksella. Siten palvelun toi-

mivuutta päästää testaamaan käytännössä ja etsimään mahdolliset kehittämistä vaa-

tivat pullonkaulat. Tämä on kustannustehokas keino selvittää palvelun kiinnosta-

vuutta, käytettävyyttä, elinkelpoisuutta ja ennen kaikkea mahdollisia epäonnistumi-

sen riskitekijöitä. (Tuulaniemi 2011, 196-197.) 

Palvelumallissa (service blueprint, ks. kuvio 4) puolestaan kuvataan asiakkaan palve-

lupolulla kulkema matka toiminnallisten tekojen sarjana. Tuomalla esiin niin palvelun 

tuottajan kuin asiakkaan kontaktipisteet ja prosessiin kuuluvat toimijat, saadaan visu-

alisoimalla ymmärrys tarvittavista resursseista ja asiakkaan kytkeytymisestä tuotan-

tomalliin. Koko prosessi kuvataan kronologisessa järjestyksessä ja kuvauksessa tuo-

daan esiin myös asiakasnäkökulma. Prosessi jakautuu näkyvään (front office) ja näky-

mättömään (back office) osaan. Asiakkaalle näkyvän osan muodostaa asiakkaan pal-

velukokemus, palvelun tuottajan vuorovaikutteinen toiminta ja interaktiiviset palve-

lun aikana käytettävät järjestelmät. Asiakkaalle näkymätön toiminta on se osa palve-

lutuotantoa, joka on edellytys vuorovaikutteisen palvelutuotannon toteuttamisessa. 

Kerroksellisuus mahdollistaa monikäyttöisyyden. On tärkeä muistaa, että huomioi-

daan kuitenkin mahdollisuudet eli asiakasnäkökulmat ennen mahdollisia tuotannon 

haasteita. Malli toimii niin olevassa olevien prosessin korjaamiseen kuin uusien pal-

velutuotteiden kehittämiseen, ja sen avulla on helppo seurata myös palvelujen tuot-

tamisesta aiheutuvia kuluja. (Tuulaniemi 2011, 212-216.) 
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Kuvio 4. Service blueprint. (Tuulaniemi 2011, 216, muokattu.) 

Siirryttäessä palvelun tuottamiseen ja toteuttamiseen (implementointi), palvelumuo-

toiluprosessissa (ks. kuvio 5) tulee olla mukana kaikki ne henkilöt, jotka linkittyvät 

palvelun tuottamiseen. Näin saadaan kaikki kerätty tieto ja ideat. Tiedostamalla pro-

sessin lähtötiedoista lopputulokseen ja tuotettavaan palveluun, varmistetaan osalli-

suus ja sitoutuminen yhteisen päämäärän jakamiseen. Läpinäkyvyys tulee huomioida 

koko prosessin ajan ja kaikkien mahdollisuus vaikuttaa kertomalla omat ajatuksensa. 

Palvelua on syytä harjoitella käytännössä, jotta osataan käyttää ja hyödyntää palve-

lun toteuttamiseen liittyviä elementtejä oikein. Yrityksen strategisten valintojen jal-

kauttaminen tulee näkyä niin palvelutuotannossa kuin hinnoittelussa. (Tuulaniemi 

2011, 230-231.) 

Tuotanto – pilotointi ja lanseeraus 

Uudet palvelukonseptit testataan kuluttajilla ja kerätään kokemuksia kehittämistyön 

jatkamiseksi, sillä palvelubisnes ei ole yksittäinen projekti vaan katkeamaton kehittä-

mistyön prosessi. Pilotoinnin avulla puolivalmisteisista aihioista löydetään nopeasti 

mahdolliset pullonkaulat ja millaisia korjausliikkeitä palveluun tulee tehdä, jotta ne 

olisivat mahdollisimman toimivia kaikkien osapuolten kannalta. Ruoka- ja 
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ravintolabisneksessä trendien ohella konseptit vaikuttavat merkittävästi palvelutuot-

teiden elinkaareen. Strategisessa suunnittelussa onkin tärkeä miettiä, onko tavoit-

teena legendan rakentaminen vai nopeasyklisesti uudistuva konsepti. Strategiasta 

huolimatta palvelun ydin on siinä, että se tuotetaan ja viedään asiakkaalle tietyn sap-

luunan mukaisesti samalla prosessilla. Palvelukonseptia kehitetään testauksen jäl-

keen käyttäjiltä saadun palautteen pohjalta. Kun konseptin koetaan olevan valmis, 

palveluprosessi kuvataan, viimeistellään ja lanseerataan. (Tuulaniemi 2011, 232-235.) 

Palvelu saattaa jäädä vain loistavaksi ideaksi, mikäli se ei tavoita asiakasta ja hänen 

ymmärrystään. Palvelutuotteen lanseeraaminen onkin hedelmällisintä toteuttaa ta-

voitellulle kohderyhmälle otollisemmalla tavalla ja houkuttelevassa ympäristössä,  

miettien mitkä tekijät kohderyhmää motivoi. 

Arviointi – jatkuva kehittäminen 

Jotta kilpailuetu markkinoilla säilyy, tarvitaan jatkuvaa kehitystyötä ja arviointia kil-

pailukyvyn säilyttämiseksi. Tarkoitukseen soveltuvimpien mittareiden (KPI) määrittä-

minen jo kehittämisen aikana on ensiarvoisen tärkeää. Palveluita mitattaessa koros-

tuu vuorovaikutuksen onnistuminen palveluntuottajan ja asiakkaan kesken pelkän 

teknisen laadun sijaan. Asiakkaan kokemus pohjautuu tunnepohjaiseen kokemuk-

seen brändistä ja laadusta. Palvelumuotoilun tulosten mittaamisen todetaan olevan 

hankalampaa, koska niihin ei voida käyttää perinteisiä liiketoiminnan johtamisen mit-

tareita. Siksi koetaan, ettei muotoilua ole järkevää mitata. Palvelumuotoilun mittaa-

misen käytetyistä mittareista tyypillisimpiä on ROI (return on investment), jolla mita-

taan sijoituksen tuottoprosenttia. Yleisimpiä mittareita asiakaskokemukseen on NPS 

(Net Promoter Score), joka mittaa asiakkaan suositteluherkkyyttä. (Tuulaniemi 2011, 

241-243.) Koska palvelubisnes on yksittäisen projektin sijaan jatkuva prosessi, tulee 

olla jatkuvasti valppaana markkinoilta kantautuvista signaaleista ja reagoida niihin 

ennakoivasti saavuttaakseen asiakkaiden suosion ja lojaalisuuden palvelujaan koh-

taan (Mts. 2011, 245). 

 

Kuvio 5. Palvelumuotoiluprosessi. (Tuulaniemi 2011, 128, muokattu.) 
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3.4 Tunnelmamuotoilu  

Vaikka tunnelmamuotoilu (ambience design) käsitteenä voi olla monille vieras, kil-

pailtiin Egyptin temppeleissä kävijöistä jo tuhansia vuosia sitten tunnelmaa luomalla. 

Koska tunnelma tarttuu, sitä on syytä myös muotoilla, ettei tunnelma perustuisi vain 

sattumanvaraisuuteen. Siinä missä hyvä tunnelma voi korjata jonkin tilanteen, huono 

tunnelma saattaa pilata koko kokemuksen. Näihin subjektiivisiin kokemuksiin vaikut-

tavat muun muassa moniaistiset kokemukset ympäristöstämme, vuorovaikutus, mie-

likuvat ja odotukset. (Rantanen 2016, 11-12.) Tunnelmien muotoileminen voidaan 

nähdä ajattelufilosofiana, joka jakautuu neljään vaiheeseen. 

1. Teorioiden ymmärtäminen tunnelmien ja kokemusten syntymisen taustalta 
2. Ajattelumallien ja työkalujen hyödyntäminen kommunikoinnin ja suunnittelun apuna 
3. Tavoiteltujen kokemusten työstäminen työkalujen avulla 
4. Tavoitellun tunnelman ja kokemuksien tuottaminen (Rantanen 2016, 176-178.) 

 

Markkinatunnelma on jokaiselle tuttu esimerkki, johon kuuluu ihan omanlaisensa 

small talk ja jopa stand up -komiikkaan rinnastettava hetkessä eläminen ja nopea 

mukautuminen. Markkinahulina on täynnä tuoksuja, ääniä, tiloja ja ristiin rastiin 

käyskenteleviä ihmisiä, jotka vaihtavat kuulumisia niin keskenään kuin jäämällä tinki-

mään markkinamyyjän kanssa. (Rantanen 2016, 19-20.) Lukuisat kulttuuri-, musiikki, 

ruoka- ja juomatapahtumat ovat ikään kuin tämän päivän markkinoita. Näissä tuot-

teita ja palveluita tuodaan luovasti esiin muotoiluajattelun menetelmiä hyödyntäen. 

Laatikon ulkopuolista ajattelua edustaa esimerkiksi metalliväen Tuska festivaalin 

Black Dining –ravintola, joka toi tasokkaan tummanpuhuvat kulinaristiset nautinnot 

perinteisten festarimättöjen rinnalle tapahtuman tunnelmaan sovitetussa a´la carte 

ravintolassa. (Hevaritkin tykkäävät syödä hyvin – Tuskan vieraille tarjolla sujuva ja 

herkullinen kokemus ennakkovarauksella 2017.) Kohderyhmäajattelua tuleekin aja-

tella ennakkoluulottomasti ja sitä, millainen tunnelma ketäkin liikuttaa. Kävijöiden 

statuksen osalta ei voida nojata stereotypioihin ja olettamuksiin siinä missä ennen. 

Tässä tarvitaan ennen kaikkea tunneälyä, joka on opittavissa teorian ja muun aihetie-

don sijaan syvemmin aitojen kokemusten kautta (Ahvenainen, Gylling ja Leino 2017, 

57). 
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Vaikka tutkijat ja asiantuntijat olettavat järkipuheen ja faktojen vetoavan asiakkaa-

seen parhaiten, todellisuudessa ihmisen saa puolelleen ja parhaan tuloksen synty-

mään tunteisiin vetoamalla. Lahjoitusten yhteydessä tarina hätää kärsivästä tytöstä 

ja kuinka hänen perheensä lahjoituksesta hyötyy, toimii merkittävästi paremmin kuin 

tilastotietoja täynnä oleva faktakirje. (Parantainen 2012, 165-167.) 

Tunnelma on ulottuvuus, joka syntyy, kun olemme vuorovaikutuk-
sessa elämän kanssa (Rantanen 2016, 123). 

Koska olemme kaikki erilaisia, näihin kokemuksiin ja parempaan tunnelmaan voidaan 

vaikuttaa ymmärtämällä ihmisyyden ja elämän moninaisuutta. Ihmisyys koostuu lu-

kemattomista rooleista, ominaisuuksista ja erilaisiin ryhmiin kuulumisesta. Ihmisen 

tulee kokea itsensä kunnioitetuksi ja tervetulleeksi omana itsenään, ettei esimerkiksi 

pelko latistaisi tunnelmaa. (Mitä on moninaisuus? 2019.) Yhtenä moninaisuuden sa-

nansaattajana toimii hiljattain Suomessa perustettu We Speak Gay -arvoyhteisö. Yh-

teisö tuo avoimesti viestimällä esiin arvoyhteisöön sitoutuneiden yritysten ja organi-

saatioiden tekemistä ohjaavia arvoja. Sitä kuinka sallivuuden ilmapiiri ja tasa-arvoi-

nen tunnelma rakentuu. (We Speak Gay Community n.d.) 

Rantanen (2016, 15) korostaa hetkessä elämistä luovasti mukautumalla, koska ihmis-

ten toimintaa ei sinällään voida ennustaa. Sitä voidaan ainoastaan ohjata tiettyyn 

suuntaan, joka johtaa mitä todennäköisemmin haluttuun tavoitteeseen. Arvonluon-

nin tapahtuessa kohtaamisissa, voidaan tunnelman luomisessa hyödyntää viiden ais-

timme (kuulo, näkö, haju, tunto ja maku) ohella stimuloivina tekijöinä myös sijoitte-

lua ja sitä miten kohtaamista ohjataan. Esimerkiksi teennäinen ja formatiivinen yli- 

tai alipalveleminen herättää monenlaisia tuntemuksia ja luo kohtaamiseen omanlai-

sensa tunnelman. (Mts. 45.) Maaret Kallio (2019) toteaa kolumnissaan myötätuntoi-

silla mikrokohtaamisilla olevan myös hämmästyttävän suuri merkitys hyvinvoinnil-

lemme ja ne synnyttävät lisäksi arvokkuuden tunnetta. Katsekontakti ja lämminhen-

kinen vuorovaikutus tuo erityisesti haavoittuvammille ja herkemmille ihmisille turvan 

tunnetta ja kokemuksen ettei ole tässä maailmassa merkityksetön (Mt. 2019). Olles-

samme vuorovaikutuksessa elämän kanssa, pienienkin kohtaamisten tunnelma on si-

ten muotoilemisen arvoista. 
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Muistamme pitkään ja voimakkaasti, millaisia tuntemuksia meille erilaisissa kohtaa-

misissa syntyi. On sanomattakin selvää, että olemme tekemisissä paljon mieluummin 

sellaisten ihmisten kanssa, jotka saavat meidät kokemaan itsemme erityiseksi. (Ran-

tanen 2016, 57.) Muotokielellä voidaan puolestaan vaikuttaa havainnoinnin miellyt-

tävyyteen mittasuhteiden ja sommittelun ohella. Miellyttävässä maisemassa silmä 

lepää ja maisema saa aikaan unohtumattoman tunnelman ohella myös fyysisiä vaiku-

tuksia. (Mts. 157.) Juhana Torkki (2014, 57) toteaa tarinan mielihyvää aiheuttavien 

elementtien olevan kytköksissä miellyttävään maisemaan.  

Asiakkaiden janotessa aitoja elämyksiä, hinnoittelun ja valikoiman rooli menettää 

merkitystään yhä enemmän. Bulkki- ja ketjutuotteiden sijaan, halutaan kuulla tari-

noita ja kokea niitä moniaistisesti. Tarjoilija voi kertoa tarinaa esimerkiksi ruoan tuo-

tantopoluista ja nautintotavoista. Tuotteissa ja palveluissa halutaan aistia kädenjälki 

teollisen maun sijaan. (Mts. 33.) Raikastamalla bulkkituotteen uniikiksi, parhaimmil-

laan moninkertaistaa sen arvon (Parantainen 2012, 32). Ei pidä olettaa ja päättää asi-

akkaan puolesta sitä, mitä hän on tuotteesta tai palvelusta valmis maksamaan. 

Erilaiset viihtyvyyden elementit ovat vahvasti kytköksissä myös ruokamatkailuun, 

jossa paikallisuus ja perinteet tuodaan matkailijalle esiin ymmärrettävästi ja mielek-

käällä tavalla. Yksi maailman tunnetuimmista ruokamatkailijoiden kohteista on Octo-

ber Fest, joka kerää Müncheniin vuosittain miljoonia oluen janoisia ja herkkujen näl-

käisiä kävijöitä aistimaan ainutlaatuista tunnelmaa. (Kurki 2008, 187.) 

Kokemus tunnelmasta on yhdistelmä ajatuksia, aistihavaintoja ja 
tunteita (Rantanen 2019). 

Fazer Food Servicen suunnitellessa uusia ravintolakonsepteja, tunnelma on yksi kol-

mesta huomioon otettavasta osa-alueesta ruoan ja palvelun ohella. Hyvän tunnel-

man ylläpitämiseksi on nimetty kaksi työntekijää. Tunnelman avulla pyritään luo-

maan avoimuutta asiakkaiden ja henkilökunnan välille ja tunnetta siitä, että jokainen 

ruokailija on arvostettu ja tervetullut omana itsenään. (Fazer Food Services 2019, 29.) 

Jotta lämminhenkistä tunnelmaa voidaan luoda, tulee panostaa myös tunnelman joh-

tamiseen. Tunnelmajohtaminen on konseptijohtamista, joka voidaan jakaa kolmeen 

huomioon otettavaan elementtiin: toimintaympäristö, toimintamallit eli prosessit ja 

vuorovaikutus ihmisten kesken. Hyvässä tunnelmassa luovuus ja tuottavuus kasvaa, 
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sekä työntekijöiden ja asiakkaiden viihtyvyys. Tunnelman kiristyessä vaihtuvuus li-

sääntyy, osallisuus kärsii, toiminnasta tulee tehottomampaa ja tuottavuus kärsii. 

Tämä välittyy väistämättä myös asiakkaille. Monimuotoisuuden lisääntyminen niin 

työntekijöissä kuin asiakkaissa tulee haastamaan totuttuja toimintamalleja, jotta jo-

kainen kokisi olevansa arvostettu ja kokisi yhteenkuuluvuutta ryhmään ja tilantee-

seen, jossa on osallisena. Orkesterin johtajien lisäksi tarvitaan siis myös sovittajia, 

jotta sävel saadaan soimaan duurissa tai juuri sen hetken tunnelmaa vaativassa sä-

vellajissa. (Rantanen 2019.) 

3.5 Tarinallistaminen  

Tarinallistaminen ja tarinalähtöinen palvelumuotoilu on yksi ajankohtaisimmista 

trendeistä ruokamatkailuun liittyvässä muotoiluajattelussa. Ruokamatkailukohteita 

brändätään ja niiden vetovoimaisuutta vahvistetaan tarinoiden avulla. Tarinoiden 

kautta palveluntuottajiin ja destinaatioihin saadaan merkityksellisempi yhteys kurkis-

tamalla pintaa syvemmälle ja kuulemalla esimerkiksi pellolta pöytään -tarina lauta-

selle kauniisti asetellun annoksen taustalta. Tällöin kokemukseen linkittyy tunteisiin 

vetoava kokonaisuus, sisältäen useita eri elementtejä esimerkiksi paikallisuudesta ja 

perinteistä. (Maukas ruoka tarvitsee mehevän tarinan – tarinallistaminen lisääntyy 

myös ruokamatkailussa 2018.) Karkulehto, Lähdesmäki ja Venäläinen (2016, 85) ker-

tovat luovuuden käsitteen tulleen viime vuosikymmeninä osaksi kulttuurin tuottami-

sen ja kuluttamisen sanastoa hallinnollisessa ja poliittisessa puheessa, tavoitteena li-

sätä eri alueiden kilpailukykyä ja talouskasvua niin paikallisilla kuin globaaleilla mark-

kinoilla. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi paikallisten erityispiirteiden esiin 

nostamista muun muassa matkailijoiden houkuttelemiseksi (mts. 86). Teknologiaa 

hyödyntämällä ruokamatkailijoiden kokemuksista voidaan puolestaan tehdä entistä 

merkityksellisimpiä ja vuorovaikutteisempia (Haaga-Helia n.d.). 

Palveluliiketoiminnan kehittyessä syntyy uudenlaista tekemistä ja ammattinimikkeitä, 

kuten tarinallistaja (palvelukäsikirjoittaja), joka luo yritykselle tarinaidentiteetin. Siinä 

tuodaan esiin palvelutarinakäsikirjoituksen avulla yrityksen ydintarina ja näyttämö, 

jossa palvelua toteutetaan. Tarina polveilee palvelutuokiosta toiseen yhdistäen yksit-

täiset tekijät tarinnalliseksi ja johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi, joka jalkautetaan 

palveluprosessien kautta yrityksen tavaksi kertoa tarinaansa palveluympäristössään. 
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Asiakkaat kaipaavat yhä enemmän merkityksellisiä ja lisäarvoa tuottavia kokemuksia 

yksittäisten tuotteiden tai palveluiden sijaan, jonka huomioiminen elämystaloudessa 

on korostunut. Asiakkaiden arvot ohjaavat valintoja yhä enemmän ja materiasta siir-

rytään kohti aineetonta kuluttamista, jonka mahdollistaa esimerkiksi digitalisaatio. 

Tarinamaailmaa suunniteltaessa onkin tärkeää miettiä missä kaikkialla asiakas kohtaa 

yrityksen monikanavaisessa maailmassa. (Karkulehto, Lähdesmäki ja Venäläinen 

2016, 65-68.) Diplomi-insinööri ja Suomen kokenein tuotteistaja Jari Parantainen 

(2012, 81, 93) kehottaa kertomaan tarinaa kylmien faktojen sijaan tuotteita ja palve-

luja markkinoitaessa ja myydessä sekä herättämään kysymyksiä sen sijaan, että pyri-

tään vastaamaan kaikkiin asiakkaita askarruttaviin kysymyksiin. Koukuttava asiakkaan 

mielikuvitusta stimuloiva tarina onkin tehokkainta markkinointia, joka osallistaa asi-

akkaan olemaan osa tarinaa ja jakamaan sitä (mts. 35). 

Tarinallistaja Anne Kalliomäki (2014, 7) käsittelee tarinallistamista yläkäsitteenä eri-

laisten asioiden, palveluiden ja konseptien muokkaamisessa tarinaksi ja tarinaläh-

töistä palvelumuotoilua palvelukokemuksen muotoiluna tarinaksi. Tekstinä tai suulli-

sesti kerrotun tarinan sijaan tarinallistaminen nivoo yhteen kokemuksellisen kokonai-

suuden, jossa yhdistyvät tuotteet, palvelut ja miljöö (mts. 7, 10). Tarinallistamisessa 

otetaan kaikki tarinan vaikuttamisen keinot käyttöön ja kaivetaan esiin yrityksen pu-

nainen lanka, josta tuotetaan elämyksellinen juoni, jota muiden on vaikea kopioida 

(mts. 5-6).  

Tarinat muuttavat informaatiotulvan tunteeksi, jolloin asiakkaan mieleen painuu 

muistijälki (Tuulaniemi 2011, 45). Tommi Tervanen siirtyessä Kotipizza Groupin toimi-

tusjohtajaksi, hän terävöitti ensitöikseen yritykselle selkeän mission: parannetaan 

maailmaa pizza kerrallaan. Mission kautta ryhdyttiin miettimään kaikkea tekemistä 

ja viestimään siitä monikanavaisesti, mikä sai aikaan nopeasti myös tunnustusta. 

(Saksi 2018.) Tervasen Pizza Guy -blogi valittiin Suomen parhaaksi yritysblogiksi 

vuonna 2015 Markkinointiviestinnän Toimistojen Liiton ja Viestintätoimisto Manifes-

ton järjestämässä Kultasulka 2015- ja Suomen paras yritysblogi-kilpailussa (Kultasulka 

jaettiin verkkomarkkinoinnin teokselle – Kotipizzan blogi vuoden paras 2015). 

Vuonna 2017 Kotipizza palkittiin muun muassa vuoden mainostajana ja Suomen par-

haana sekä Euroopan vastuullisimpana pienenä pörssiyhtiönä (Tervanen 2017). Lä-

pinäkyvyydestä ja vastuullisuudesta voidaankin luoda menestyksekäs bränditarina 
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tarinallistamisen avulla. Tässä Kotipizza onnistui esimerkillisesti avaamalla kesken-

eräisyyden, odottamatta valmista ja täydellistä. Tähän sorrutaan usein täydellistä ta-

rinaa hioessa. (Lankiniemi, Nurmi & Malve-Ahlroth 2018.) Toukokuussa 2019 astuu 

voimaan lihan alkuperämerkinnän ilmoittaminen eri tarjoilupaikoissa. Nähtäväksi jää, 

johtaako läpinäkyvyys syvällisempien tarinoiden syntymiseen pelkän maamerkinnän 

ohella (Juvonen 2019). 

Kauppatieteiden tohtori ja liiketoimintajohtamisen maisteri Jukka Saksin (2018) mu-

kaan brändeistä syntyy nykyisin medioita, joilla on merkittävä rooli mielipide- ja 

markkinajohtajuuden tavoittelussa. Medioiden avulla voidaan kertoa yrityksen tari-

naa monikanavaisesti ja tavoittaa potentiaaliset asiakkaat. Kotipizza onnistui missi-

onsa jalkauttamisessa jakamalla tarinoita raaka-aineista, tuotantotavoista ja tuoteke-

hityksestä. (Mt. 2018.) Juhana Torkki (2014, 25) kuitenkin huomauttaa mission, vision 

ja asiakaslupauksen sekoittuvan helposti tarinan kanssa. Jotta nämä asiat eivät se-

koittuisi keskenään, on hyvä selkiyttää tarinan perusajatusta eli yhteenkuuluvuutta 

tunteen kanssa ja tarinan rakentumista yrityksen kokonaisvaltaisesta identiteetistä. 

Tarinan tulee olla aito läpileikkaus siitä mitä yritys on ja on ollut. Sen ei tulisi olla ir-

rallinen konsultin ja johtoryhmän laatima tarina, joka on kirjattu nettisivulle. (Mts. 

27.) Palvelukonseptin juonta miettiessä tulee olla roolitettuna siinä näyttelevät hen-

kilöt, ettei toteutus jää sanoiksi. 

Jättämällä asiakkaaseen positiivisen tunnejäljen, haluavat asiakkaat kertoa tarinaasi 

muille, kokiessaan aitoa tartuntapintaa tarinaan (Torkki 2017, 29; Kalliomäki 2014, 

13). Mielen rekisteröidessä merkityksiä etsii mieli myös syy-seuraussuhteita asioiden 

linkittymisestä toisiinsa, tahtoen muodostaa nämä palaset neliulotteisiksi hahmoiksi, 

tunnistettaviksi muodoiksi, jotka ohjaavat meitä joko negatiivisesti tai positiivisesti. 

Tarinan tulisi olla jotain sellaista, joka antaa ihmisille sisältöä mihin uskoa aidosti ja 

tunteita herättäen. (Torkki 2017, 34-36, 129). 

3.6 Elämyksellisyys 

Nykyään matkailumarkkinoinnissa käytetään sanoja elämys ja elämyksellisyys siinä 

toivossa, että niillä tulisi lisämyyntiä ja houkuttelevuutta. Nämä sanat ovatkin koke-

neet inflaation. On tärkeää varmentaa myydessään palvelua elämyksenä, että palvelu 
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täyttää elämyksen ja elämyksellisyyden osa-alueet. Näitä osa-alueita on neljä, joiden 

yhteinen ulottuvuus on henkilön aktiivisuus tai passiivisuus. Osallistuuko kokija tuot-

teen tai palvelun kokemiseen tekemällä itse jotain vai jääkö kokija vain seuraamaan 

sivusta. Toisella akselilla taas kuvataan kokijan henkinen ja fyysinen osallisuus eli liit-

tyykö kokija osaksi tapahtumaa vai seuraako tapahtumaa. Silloin kun seurataan ta-

pahtumaa, elämys muuttuu viihteelliseksi. Kun taas aktiivisuus osallistumisessa kas-

vaa, muuttuu elämys opetuksellisemmaksi. (Tarssanen 2009, 8-10.) 

Osallistuessa aktiivisesti tapahtumaan, kyse on todellisuuspakoisesta elämyksestä 

(Tarssanen 2009, 10). Tällaisia ovat esimerkiksi huonepakopelit, joissa osallistujien 

tehtävänä on selvittää reitti ulos tietyssä ajassa tehtäviä ratkomalla. Elämys on es-

teettinen, kun uppoudutaan tapahtumaan, mutta toimiitaan vain passiivisesti eli tie-

dustellen ympäristöä moniaistisesti (mts. 10). Jos nämä kaikki ulottuvuudet otetaan 

huomioon, saadaan kokonaisvaltaisin elämyskokemus. Koska elämys syntyy vasta ta-

pahtumatilanteessa, on palveluntarjoajan tärkeää huomioida vuorovaikutus mahdol-

listaakseen elämyksellisyyden kokemus. (Mts. 10.)  

Palveluntarjoaja ei voi kuitenkaan täysin taata elämystä, sillä jokainen kokee elämyk-

set henkilökohtaisesti. Jos palveluntarjoaja ottaa huomioon asiakkaan kokemuksen, 

voidaan elämyksen syntymiseen vaikuttaa. Elämys on merkittävä, positiivinen ja iki-

muistoinen, joskus jopa henkilökohtaiseen muutokseen johtava kokemus. Tätä voi-

daan analysoida elämyskolmio-mallin avulla. Tämän mallin avulla on helpompi ym-

märtää eri alojen palvelutuotteiden elämyksellisyyttä. Tämä malli on ideaalityyppi ja 

työkalu, jolla voi analysoida tuotteiden puutteita ja kriittisiä kehittämiskohteita. 

(Tarssanen 2009, 10-11.) Sisällyttämällä tuotteeseen elämyskolmion ja elämyksen 

elementit, voidaan varmistaa elämyksen kriteerien täyttyminen ja täten suuremmalla 

todennäköisyydellä tuottaa asiakkaille elämys (mts. 12). 

Nämä elämyksen elementit ovat yksilöllisyys, aitous, tarina, moniaistisuus, kontrasti 

ja vuorovaikutus (Tarssanen 2009, 12-14). Yksilöllisyyden tavoitteena on, että tuote 

tai palvelu pystyttäisiin muuttamaan ja räätälöimään asiakkaalle hänen tarpeidensa 

ja mieltymystensä mukaisesti. Täten tuotteella tai palvelulla voidaan tuottaa kullekin 

asiakkaalle yksilöllinen kokemus. Kustannusten takia on tärkeää kehittää tuote- tai 

palvelukonsepti, joka on helposti monistettavissa. (Mts. 12.)  
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Aitoudella tarkoitetaan sitä, onko tuote tai palvelu kiinni olemassa olevaan ja todelli-

seen alueen elämäntavassa ja kulttuurissa. Tämän autenttisuuden määrittää asiakas, 

kokiessan tuotteen uskottavaksi ja aidoksi. Tuotteen tai palvelun aitoudessa on kyse 

myös kulttuuriseettisestä kestävyydestä. Tuote tai palvelu ei saa loukata etnisiä tai 

muita kulttuuriyhteisöjä, eikä koittaa hyötyä näiden kustannuksella. (Mts. 12-13.) Elä-

myksen ollessa subjektiivinen kokemus, toiset voivat saada sen pelkän tuotteen osta-

malla, vaikka elämyskulutus liitetäänkin useimmiten palveluihin (Edelheim ja Ilola 

2017, 155). 

Uskottavalla ja aidolla tarinalla saadaan luotua sisältöä ja asiakkaalle syy kokea kysei-

nen tuote. Hyvässä tarinassa on sekoitettu fiktiota ja faktaa keskenään. Tämä saa asi-

akkaan kokemaan tuotteen älyllisellä ja emotionaalisella tasolla. Jotta tarina olisi vai-

kuttava, tulee sen olla käsikirjoitettu ja suunniteltu hyvin. Myös asiakkaiden tarpeet 

tulee olla huomioituna, ettei yksityiskohdat olisi ristiriidassa keskenään. (Tarssanen 

2009, 13-14.) Moniaistisuus vahvistaa ja tukee tuotetta tai palvelua. Ärsykkeitä ei 

tule olla liikaa, ettei kokonaisvaikutelma kärsi. (Mts. 14.)  

Kontrastin ideana on tuottaa uutta ja erilaista näkökulmaa asiakkaalle. Tuotteen pi-

tää antaa asiakkaalle erilainen ja uusi kokemus, mitä hän kokisi arjessaan. Tämän ko-

kemuksen tulisi olla eksoottista ja tavallisesta poikkeavaa, jotta asiakas pystyisi näke-

mään itsensä uudesta näkökulmasta, erilaisessa ympäristössä. Jotta kontrasti saa-

daan onnistumaan, on tärkeä selvittää asiakkaan kansallisuus ja kulttuuri, ettei asia-

kas koe tavallista kokemusta. (Tarssanen 2009, 14.)  

Viimeisenä elämyksen elementtinä on vuorovaikutus, joka on kommunikaatiota op-

paan ja matkalaisten välillä. Tärkeä osa vuorovaikutusta on myös yhteisöllisyyden 

tunne, jonka avulla asiakkaat tuntevat kokemuksen olevan yleisesti hyväksytty ja ar-

vostettu. Tämän avulla kokija voi tuntea kuuluvansa johonkin ryhmään ja nostaa sosi-

aalista statustaan. Vuorovaikutus on avainasemassa asiakkaalle yksilöllisen tuotteen 

luomisessa. Vuorovaikutuksella voidaan välittää elämyksellinen kokemus onnistu-

neesti tai pilata elämyksen kokeminen kokonaan. (Mts. 14-15.) 

Elämyskolmion pystyakselilla on kuvattu kokemisen taso. Nämä ovat; motivaatio, fyy-

sinen, älyllinen, emotionaalinen ja henkinen taso. Jotta elämystuotteesta tulisi toi-

miva, elämyksen peruselementit (kuvattu edellä) ovat rakennettuna jokaisella 
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tasolla. (Tarssanen 2009, 15.) Ensimmäinen taso on motivaatio, jonka tarkoituksena 

on herättää kiinnostus ja odotukset tuotetta kohtaan. Jotta tähän tavoitteeseen 

päästäisiin, tulisi mahdollisimman monen peruselementin täyttyä jo tällä tasolla. Seu-

raavana on fyysinen taso, jossa aistit ovat osa kokemusta ja sen tiedostamista. Aistit 

kertovat ihmiselle mitä tapahtuu, missä ollaan ja mitä tehdään. Jotta tuote tuntuisi 

fyysisellä tasolla miellyttävältä ja turvalliselta kokemukselta, tulee tuotteessa huomi-

oida ettei kokijalla ole epämukava olla. Fyysisen vaaran kokeminen on toki tärkeä osa 

tiettyjä tuotteita, joissa se on itse pääasiassa kokemusta. Näissäkin tapauksissa kui-

tenkin tulee huomioida turvallisuus ja välttää asettamasta kokijaa todelliseen vaa-

raan. Fyysinen taso toimii myös mittarina tuotteen teknilliseen laatuun. (Mts. 16.) 

Älyllisessä tasossa kokijan ympäristöstä saamat aistiärsykkeet saavat hänet toimi-

maan, oppimaan, ajattelemaan ja soveltamaan saatua tietoa sekä muodostamaan 

mielipiteensä.  Tällä tasolla päätetään, ollaanko tyytyväisiä koettuun vai ei. Tuotteen 

näkökulmasta tämän tason tulisi tarjota kokijalle oppimis- tai harjaantumiskokemuk-

sia. Mahdollisuuksia oppia jotakin uutta, kehittyä sekä saada uutta tietoa tiedoste-

tusti tai tiedostamatta. (Tarssanen 2009, 16.) Emotionaalisella tasolla elämys koetaan 

varsinaisesti. Koska yksilöiden tunnereaktiota on vaikea ennustaa ja hallita, tulee 

tuotteessa huomioida peruselementit aiemmista tasoista. Tällöin suuremmalla to-

dennäköisyydellä koetaan emotionaalisella tasolla positiivisen tunnereaktio; iloa, rie-

mua, onnellisuutta, oppimisen iloa tai liikutusta. Pääasia on se, että koetaan merki-

tyksellisyyttä. (Mts. 16.)  

Henkisellä tasolla nämä elämyksen positiiviset ja vahvat tunnereaktiot voivat johtaa 

kokijan henkilökohtaiseen muutoskokemukseen. Nämä kokemukset voivat johtaa py-

syviin muutoksiin kokijan fyysisessä olotilassa, mielentilassa tai elämäntavassa. Kokija 

voi kokea muuttuneensa ja kehittyneensä ihmisenä tai omaksuneensa jotakin uutta 

persoonaansa. Elämys voi parhaimmillaan inspiroida uusiin harrastuksiin, antaa voi-

mavaroja ja avartaa elämänkatsomusta. (Tarssanen 2009, 16.) 
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Kuvio 6. Elämyskolmio. (Tarssanen 2009, 11, muokattu.) 

Elämyksellisten matkailutuotteiden kuluttaminen kasvaa jatkuvasti ja yhtenä merkit-

tävänä kohderyhmänä Suomessa on kotimaan matkailijat, joita on 75% matkailijoista. 

Ruoka-, ravintola- ja kulttuuripalveluihin käytetään merkittävästi rahaa ja ne kiinnos-

tavat matkailijoita. Niiltä odotetaan innovatiivisia elämyksellisyyden elementtejä, 

jotta ne tarjoaisivat arvoa palveluiden käyttäjille. Elämys on asia, jota ei lopulta voi 

ostaa rahalla, joten elämyksellisyyden elementit ovatkin parhaimmillaan maksutto-

mia. Yhä merkittävämpänä koetaan psykologiset siirtymät kaukomatkojen sijaan, 

jossa näkyy ympäristöystävällisyyden ja kestävyyden tavoittelu. (Wendelius 2019.) 

Elämyksellisyyttä olisikin syytä nivoa yhä enemmän esimerkiksi näiden teemojen ym-

pärille. 

4 Tutkimuksen toteutus  

Tutkimukseen valittiin haastateltaviksi kattavan kokemuksen ja tietämyksen tutkitta-

vaan ilmiöön omaavia henkilöitä. Jokainen osallistuja suhtautui tutkimukseen positii-

visesti ja oli mielellään tutkimuksessa mukana. Haastateltavien painotuksissa oli hie-

man eroavaisuuksia tehtävänimikkeistä riippuen, mutta kaikista oli aistittavissa aito 

kiinnostus Jyväskylän alueen ruokamatkailun kehittämisee. Tämä osoitti sen, että 
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tutkimukseen oli valittu oikeita henkilöitä. Heille jokaiselle tehtiin teemoiltaan yhte-

nevä haastattelu, joka osaltaan lisäsi luotettavuutta. 

Teemahaastattelun runko laadittiin Kanasen (2017, 97) ohjeistuksen mukaisesti ja 

haastattelun kulku harjoiteltiin tutkijoiden kesken, ennen varsinaisten haastattelujen 

toteuttamista. Näin varmistettiin yhtenäinen näkemys sujuvan haastattelun toteutta-

misesta. Myös nauhoituksen toimivuus ja äänenvoimakkuus testattiin, jotta äänen-

laatu oli varmasti riittävä haastatteluista kertyneen materiaalin asianmukaiseen litte-

rointiin. Haastateltavia henkilöitä informoitiin ennakkoon siitä, että haastatteluille 

varattaisiin rauhallinen tila ylimääräisten häiriötekijöiden minimoimiseksi. Lisäksi säh-

köpostihaastattelun kysymykset (liite 2) testattiin muutamalla tuttavalla, ettei kysy-

mysten ymmärtämisessä olisi väärinymmärryksiä. Pää- ja alateemojen osalta mietit-

tiin tutkimuksen kannalta oleellisimpia asioita tutkimusongelman ja -kysymyksien rat-

kaisemiseksi, jakaen haastattelun kolmen pääteeman (ruokamatkailu, vetovoimateki-

jät ja muotoiluajattelu) mukaisesti. Kasvokkain tehtyjen haastattelujen kulku eteni jo-

kaisen haastateltavan kohdalla eri järjestyksessä, mutta kaikki asiat saatiin jokaisen 

haastateltavan kanssa käytyä läpi. 

Tutkimuksessa haastateltiin neljää (4) matkailu- ja palveluliiketoiminnan asiantunti-

jaa ja kehittäjää. Kolme haastattelua toteutettiin kasvotusten ja yksi sähköpostin väli-

tyksellä. Kaikki kasvotusten toteutetut haastattelut tehtiin rauhallisessa ympäris-

tössä, ilman ylimääräisiä häiriötekijöitä ja haastateltavilla oli varattuna riittävästi ai-

kaa haastatteluun. Sähköpostihaastattelun osalta toimittiin Kanasen (2017, 111-113) 

sähköpostitse tehtävän teemahaastattelun ohjeistuksen mukaisesti, lähettämällä 

teemat yksi kerrallaan haastateltavalle. Tavoitteena oli esittää vastakysymyksiä vuo-

rovaikutteisen haastattelun toteutumiseksi, jokaiseen teemaan vastaamisen jälkeen. 

Haastateltavan aikataulullisista haasteista johtuen jouduttiin tarkentavat kysymykset 

esittämään yhdellä kertaa, kun vastaukset saatiin kaikkiin kolmeen teemaan saman 

päivän aikana.  Sähköpostihaastattelu osoittautuikin haastavammaksi toteuttaa, jotta 

siinä olisi saatu vuorovaikutteisuus kiitettävästi toteutumaan. Sähköpostihaastatte-

lun anti pysyi paremmin itse asiassa ja siitä saatiin hyvin aineistoa tutkimukseen. Vas-

taukset olivat selkeämmin jäsenneltyjä ja harkitumpia, koska kirjoittaessa on mahdol-

lisuus muokata tekstiä. Kasvokkain tehtävä haastattelu on spontaanimpi, mutta siinä 

voi puolestaan aistia erilaiset painotukset, ilmeet ja eleet. Suurimpana haasteena 
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olikin vuorovaikutteisuus, jotta kysymyksiin olisi voinut reagoida lisäkysymyksin juuri 

siinä hetkessä. Nykyisen teknologian huomioiden, tässä toimisi paremmin esimerkiksi 

chat-keskustelu sähköpostin sijaan.                                             

Kasvotusten toteutetuissa haastatteluissa käytettiin (liite 1) mukaista teemahaastat-

telurunkoa. Sähköpostihaastattelussa (liite 2) mukaista teemahaastattelurunkoa tar-

kemmin asetelluin kysymyksin. Kasvotusten tehtyjen kolmen (3) haastattelun koko-

naiskestoksi tuli yhteensä 186 minuuttia. Kasvotusten tehdyt haastattelut litteroitiin 

sanatarkasti. Sähköpostihaastattelun osalta saatu materiaali tuli valmiiksi litteroituna 

kokonaisuudessaan, koska siihen ei liittynyt puhelinkeskusteluja tai tapaamista. Haas-

tatteluista kertyneen litteroidun materiaalin kokonaismääräksi tuli yhteensä 45 sivua 

ja 21441 sanaa. 

Litteroinnissa jätettiin huomioimatta haastateltavien sanapainot, eleet ja muut hy-

mähdykset, sillä tässä tutkimuksessa näitä ei tutkita eikä analysoida. Lisäksi litteroin-

nissa jätettiin huomioimatta epäoleelliset ja aiheen viereen menneet keskustelut. Jo-

kaisen haastattelun alussa haastateltavilta kysyttiin lupa nauhoitukseen ja heidän 

suostumuksensa tutkimukseen osallistumiseen. Jotta haastateltavien anonyymiys säi-

lyi, käytettiin tutkimuksessa haastateltavista koodeja haastateltava A, B, C ja D. Haas-

tatteluiden litteroinnin jälkeen aineisto tiivistettiin koodaamalla ja koodatusta mate-

riaalista laadittiin mindmap, jonka jälkeen tehtiin sisällönanalyysi. Tämän jälkeen ai-

neisto teemoiteltiin jakaen se kuuteen teemaan: ruokamatkailu, vetovoimaisuus, 

muotoiluajattelu, hankkeet, resurssit, yhteistyö ja verkostot. 

5 Tutkimuksen tulokset 

Tutkimuksella selvitettiin Jyväskylän yleiskuvaa ja sitä, millaisia ajatuksia alueen ruo-

kamatkailun tila tutkittavissa herätti. Sen jälkeen selvitettiin alueen vetovoimaisuutta 

ja millaisin keinoin näitä jo tunnistettuja vetovoimatekijöitä voitaisiin hyödyntää ruo-

kamatkailussa ja millaisia muotoiluajattelun keinoja ruokamatkailutuotteiden ja -pal-

veluiden kehittämiseen voitaisiin soveltaa.  
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5.1 Jyväskylä tarvitsee rohkeampaa ja selkeämpää erottumista 

Jyväskylän sai tutkimuksessa sulatusuunin lisäksi monia nimiä; Suomen Ateena, Valon 

kaupunki, Amazing Jyväskylä, Alvar Aallon pääkaupunki, liikuntapääkaupunki, kult-

tuurikaupunki, saunamaakunta ja -pääkaupunki. Tämä viestii siitä, että alueen profiili 

ja imago on hajanainen, mikä hankaloittaa palveluntarjoajien ruokatuotteiden ja pal-

veluiden tuotteistamista erityisesti matkailun näkökulmasta. Hajanaisuuden koettiin 

estävän tunnistettavuutta ja viestin välittymistä siitä, mitä Jyväskylällä olisi ruoka-

matkailijalle sulatusuunista tarjottavanaan. Selkeämmän erottumisen ja vision koet-

tiin luovan merkitystä ja antavan kaikille alueen toimijoille yhteisen suunnan, jota 

kohti kulkea. Jyväskylän seudulla aktiivinen yhteistyö hankkeiden ulkopuolella koet-

tiin vaisuksi. Ammatillisten suljettujen yhdistysten rinnalla ei ole vapaamuotoisempia 

gastronomiaan ja kaupunkikulttuuriin keskittyneitä yhdistyksiä. 

Mä sanoisin, et tämmöinen yhdistys ois aivan sata jänistä meilläkin, 
mut ei oo sitten tekijöitä (Haastateltava B). 

Vetovoimaisuuden näkökulmasta on mielestäni tärkeää valita kär-
kiteemat, joiden ympärille erottumista rakennetaan. Jos asioita on 
liian paljon, ei synny vahvaa viestiä, tunnistettavuutta.  
(Haastateltava D.) 

Leimallista on kaikille kaikkea -ajatusmaailma ja taistelu yhtenäisestä matkailijoiden 

massasta, mikä ei tue erottumista ja matkailijasegmenttien pirstaloitumisen trendiä.. 

Haastateltava C:n kommentin perusteella ruokamatkailun potentiaalia ja ruokamat-

kailijoita omana kohderyhmänään, ei tiedosteta ja huomioida.  

Meidän pitäisi luopua siitä ajattelusta tulevaisuudessa, et meil on 
ruokamatkailu tai kulttuurimatkailu tai liikuntamatkailu, vaan meil 
on matkailua ja meil on matkailua, jonka sisällä on eri asioita, mistä 
ihmiset on kiinnostuneita ja sen takia sitten niinku tavallaan ei 
eriytettäis ihmisiä. Et ihmiset mahdollisimman paljon menis ristiin 
rastiin, koska niin matkailijatkin tekee. Ne tulee monista syistä, ei 
ne tuu pelkästään syömään, liikkumaan tai Alvar Aallon takia, vaan 
ne haluaa kokea sitä kaikkea, niin kuin mekin ku mennään ulko-
maille. (Haastateltava C.) 

Ruoka ja ruokamatkailu eivät toistaiseksi nouse esiin kaupungin matkailun strategi-

assa. Toiveita esitettiin ruoan huomioimisessa uuden strategian astuessa voimaan 

vuonna 2021. Tutkimuksessa tunnistettiin ruokamatkailun kasvava rooli matkailussa, 

muttei täysin ruokamatkailun ja ruokamatkailijoiden määritelmää. Asiaan koettiin 
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tulevan muutosta käynnissä olevien hankkeiden kautta ja yleisen tietoisuuden lisään-

tyessä. Jotta tarjooma saataisiin palvelemaan paremmin myös ruokamatkailijoita, 

tarvitaan tietoista työtä ja monialaisia verkostoja sekä yhteistyötä. Kehityksen suunta 

koettiin yleisesti positiiviseksi ja erityisesti nuorissa yrittäjissä nähtiin orastavaa inno-

vatiivisuutta tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä sekä verkostoitumisessa mui-

den alueen toimijoiden kanssa. 

Yhtenä haasteena nousi esiin osaavan työvoiman saanti, jotta henkilökunta olisi tar-

peeksi motivoitunutta ja kunnianhimoista kehitystyöhön. Toki se vaatii samaa työn-

antajalta, jotta yrityksellä on kunnianhimoa ainutkertaisten palveluiden tuottami-

sessa ja mahdollistamisessa. Tässä nousi esiin yrittäjiä leimaava vaatimattomuus ja 

kilpailuissa menestyneiden osaajien haluttomuus esiintyä persoonina, vaikka he voi-

sivat välittää alueen ruokasanomaa esimerkiksi ruokalähettilään roolissa. Alueella 

muistettiin vierailleen tunnettuja kokkeja ja keittiömestareita, mutta niissä kattauk-

sissa paikallisuus ei ollut noussut esiin, vaan tarjolla oli ollut esimerkiksi turskaa. 

Tämä viestii siitä, ettei paikallisia raaka-aineita hyödynnetä vierailuissa, vaikka ne oli-

sivatkin loistava tilaisuus paikallisten raaka-aineiden innovatiiviseen hyödyntämiseen.  

Että ruoka olisi oikeasti matkustamisen motivaatio niin, että valit-
taisiin ne destinaatiot sen perusteella, niin kyllä meillä on tekemistä 
aika paljonkin, eikä suinkaan ainoastaan täällä Jyväskylässä vaan 
ympäri ämpäri Suomea (Haastateltava A). 

Ruokamatkailun huomioimisessa ja potentiaalisten kohderyhmien tunnistamisessa 

koettiin olevan parannettavaa. Ruokatuotteita tehdään lähinnä paikallisten maku 

huomioiden. Tässä tarvittaisiin profilointia ja rohkeampaa erottumista. Trendeistä 

nousi esiin live like a local-ajattelu ja se, että matkailija haluaa kokea yhä enemmän 

paikallisuutta ja autenttisia elämyksiä myös ruoan parissa. Toiveita esitettiin ruoka-

kierroksista esimerkiksi tapahtumien yhteydessä, jotka nähtiin toimivan myös tilai-

suutena markkinointiin. Muutamat yrittäjät olivatkin asian jo tiedostaneet. Toiset 

taas näkivät työvuorosuunnittelun haasteet, jotta ravintolaa voitaisiin pitää avoinna 

pidempään. Palveluntarjoajilla oli hypoteesi, ettei asiakkaita kuitenkaan ravintolaan 

tule, vaikka sen pitäisi avoinna. Enemmistön ravintoloista todettiin keskittyvän täyt-

tämään lähinnä perustarpeita keskittymättä persoonallisiin ja omaleimaisiin elämyk-

siin. Tässä kehitystyössä nähtiin tärkeänä poikkitoimialainen yhteistyö ja kanavan löy-

täminen sujuvaan viestintään. 
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Synergian syntymistä eri toimijoiden välillä voi haastaa maantie-
teellinen sijainti kaukana toisistaan tai yritysfilosofinen etäisyys 
sekä toimintaperiaatteet voi olla aika erilaisia. Yhteistyö tulisi syn-
tyä hyvin luonnollisesti, niin siitä tulisi jotain, et sitä ei voi niin kuin 
väkisin puristaa et tehkää yhteistyötä. Se ei toimi niin.  
(Haastateltava C.) 

Tarvitaan ohjattuja kohtaamisia, joissa eri toimijoita tuodaan yh-
teen työskentelemään asian äärellä. Enemmän puheen sijaan teke-
mistä ja nopeita yhteisiä kokeiluja. Täytyy edetä nopeasti siihen, 
mitä tämä tarkoittaa yritysten liiketoiminnan edistämisen kannalta.  
(Haastateltava D.) 

Maakuntakaupungeista kaupunkikeskustan todettiin toimivan alueen käyntikorttina, 

ja sen perusteella luodaan mielikuvia mitä kaupungilla on tarjottavanaan. Ravintola-

kulttuurin koettiin olevan keskusta-alueella muuttuvaa ja elävää, ja ketjuravintolat 

ovat myös vahvasti läsnä. Yksi tutkimuksessa esiin noussut mielenkiintoinen ilmiö oli 

se, että Turussa ketjuravintolat ovat joutuneet tekemään tilaa keskustan alueella pie-

nemmille toimijoille. Se on varsin mielekäs suunta ravintolatarjonnan moninaisuuden 

ja omaleimaisuuden näkökulmasta. Vastaava ilmiö toivotettiin tervetulleeksi myös 

Jyväskylään, ja esiin nostettiin muun muassa pop-up-kokeilut ja pienien aloittavien 

toimijoiden tukeminen kaikin mahdollisin keinoin. Siten voisi syntyä täysin uudenlai-

sia haastajia ruokatarjonnan pariin esimerkiksi hybridimallilla kauppaa ja ravintolaa 

yhdistäen. Tällaista kehitystä todettiin jo olevan ilmassa, josta esimerkkinä anniskelu-

oikeuksilla varustettu hyvinvointikeskittymä sekä muodin ja viinin yhdistävä tapah-

tuma. Yhtenä vaihtoehtona esitettiin pop-up toimintaan soveltuvien tilojen aktiivi-

sempaa tarjoamista eri toimijoille ja asiakastoiveiden keräämistä pop-up teemoista. 

Jyväskylä koettiin hyväksi alueeksi erilaisille kokeiluille, joita on tehty jo 70-luvulta 

saakka. Yksi näistä on Suomen ensimmäinen automarket, nykyinen Seppälän Prisma. 

Jyväskylän väestö, josta kolmannes on alle 24-vuotiaita, koettiin hyväksi potentiaa-

liksi opiskelukaupunki-imagon ohella nuorien ruokamatkailijoiden houkuttelemiseksi 

alueelle. Nuorethan on kansainvälisestikin tunnistettu potentiaalinen ruokamatkaili-

joiden ryhmä. 

Meillä on niitä vahvoja ankkuriyrityksiä, joilla on valtakunnallinen 
ruokaravintolamaine ja statusarvo ansaitusti ja sitten niitä omassa 
sarjassaan nopeita tulijoita ja niistä katsotaan ketkä jää.  
(Haastateltava B.) 
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Jyväskylästä nousi esiin muutamia ns. ankkuriyrityksiä, jotka keskittyvät tunnistetta-

vasti palveluun, ruokatuotteisiin, käyttävät lähituottajia ja viestivät näistä asioista. 

Heidän koettiin seuraavan aikaa ja asiakkaiden toiveita. Vaikka samat ankkuriyrityk-

set nousivat esiin lähes jokaisessa haastattelussa, kokivat samat yritykset, ettei heillä 

ollut annettavaa tähän tutkimukseen. Asiaan saattoi toki vaikuttaa ruokamatkailun ja 

muotoiluajattelun tuntemattomuus tai sitten haluttomuus kertoa menestysresepti-

ään. Se selittäisi myös tutkimuksessa esiin nousutta yhteistyön puutetta.  

Nykyisin asiantuntijuuden jakaminen on noussut arvostettavaksi piirteeksi, ja tarjon-

nan lisääntyminen nähdään koko alueen tai toimialan kehittymisen näkökulmasta. 

Esimerkiksi Volvo uutisoi juuri avaavansa tutkimustuloksiaan 40 vuoden ajalta E.V.A. 

Initiativen kautta kaikkien käyttöön tehdäkseen kaikista autoista turvallisempia (Au-

tojen tulee suojata jokaista 2019). Vastuullisuus tulee kasvamaan palveluliiketoimin-

nan menestystekijänä, joten veturiyritysten ja suunnannäyttäjien tulisi toimia eturin-

tamassa pienempiään auttaen. Trendejä onkin syytä seurata rohkeasti poikkitoi-

mialallisesti ja etsiä toimintamalleja myös oman toimialan ulkopuolelta. Tarvitseeko 

esimerkiksi ruoka- ja ravitsemispalveluiden kehittämisen tapahtua alan juurta jaksain 

tuntevan toimesta, vai voivatko muut alat tarjota ihan uusia näkökulmia kehittymi-

selle? 

Jyväskylän alueen tapahtumissa ruoan toivottiin nousevan enemmän esiin, koska ta-

pahtumat nähtiin hyvänä väylänä tietoisuuden lisäämiseksi valtakunnallisesti ja kan-

sainvälisesti. Tapahtumissa voitaisiin tuoda esiin rohkeammin sitä potentiaalia, mitä 

Jyväskylästä löytyy. Erityisesti siten, että paikalliset raaka-aineet ja omaleimaisempi 

ote korostuisi. Tapahtumakävijöiden profiili on laaja, eikä siinä päde sama stereo-

tyyppinen profilointi siinä missä aiemmin. Isoimmissa tapahtumissa, kuten Neste ral-

leissa, yhä useampi vaatii laadukkaita ja elämyksellisiä ruokakokemuksia rallien 

ohessa, ja niitä onkin alettu tuotteistaa.  

Ruoan ympärille keskittyville uusille tapahtumille alueella koettiin olevan tilausta. Po-

sitiivisena tulokkaana esiin nousi muun muassa Olutsatama, joka on kehittymisensä 

myötä tuonut oluiden maistelun ohella mukaan lähiruokaa yhä enemmän. Helsingin, 

Turun ja Tampereen monipuolisten ruokaan keskittyvien tapahtumien toivottiin ran-

tautuvan myös Jyväskylään, ja esiin nousi Suomen suurin Tamperelainen ravintolafes-

tivaali Pintxo, jonka ideaa voitaisiin hyödyntää Jyväskylässä jalostamalla jo 
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legendaarisesta Kauppakadun Approsta entisille opiskelijoille suunnattu ruokaan kes-

kittyvä tapahtuma maistelukierroksineen ja leimattavine passeineen. Tällainen ta-

pahtuma nähtiin myös hyvänä markkinointina niin Jyväskylälle ylipäänsä ja erityisesti 

Jyväskylän ruoka- ja ravitsemispalveluiden tarjonnalle. 

5.2 Ruokamatkailutuotteiden ja -palveluiden tulisi kertoa tarinaa 

Nimikkoruokien ja tuotteiden puuttuessa vastaukseksi esitettiin keskittymistä alu-

eelle tyypillisiin raaka-aineisiin ja niiden hyödyntämiseen ruokatuotteiden ja palvelui-

den suunnittelussa ja kehittämisessä. Raaka-aineista esiin nostettiin kala, sienet, 

marjat, vilja, riista ja erilaiset maito- ja lihatuotteet. Äänekoskella valmistetaan ai-

noana meijerinä Suomessa Aurajuustoa ja Leivonmäellä artesaanijuustolassa kuului-

saa cheddaria, jotka voisivat näkyä myös alueen tuotteissa merkittävämmin. Ilmoille 

heitettiinkin kysymys miksei ravintola siis kehittäisi esimerkiksi omaa nimikkojuustoa 

ja loisi tarinaa sen ympärille? 

Siinäkin ois yrityksillä hieno paikka, koska se ei ole kustannuskysy-
mys, jos haluaisi niinku joku Jyväskyläläinen ravintola oman nimik-
kojuustonsa, siihen jonkun tietyn raaka-aineen sekaan niinku maus-
tamaan sitä cheddaria, niin se onnistuu siellä kyllä, kun se on pieni 
artesaanijuustola (Haastateltava A). 

Ruokamatkailutuotteiden ja –palveluiden tuotteistamisessa nähtiin paljon mahdolli-

suuksia niiden linkittämisessä jo tunnistettuihin alueen vetovoimatekijöihin, kuten Al-

var Aalto, Minna Canth, luonto, liikunta, sauna ja tapahtumat. Pohdintaa herätti se, 

kuinka nämä asiat voisivat näkyä myös ruokatuotteissa ja –palveluissa ja millä keinoin 

yrittäjät saataisiin innostumaan tähän kehitystyöhön aktiivisemmin. Yhtenä mahdolli-

suutena nostettiin esiin erilaiset kilpailut, jotka saattaisivat innostaa tämän kaltaiseen 

kehitystyöhön ja lisätä verkostoitumista eri toimijoiden kesken. 

Ruokatuotteiden ja –palveluiden osalta kommentointi oli varovaista ja vastauksista 

välittyi sosiaalisesti suotava tapa kommentoida. Esiin nousi muutama positiivinen on-

nistuja, muttei edes nimettömiä esimerkkejä oikeasti kehitystä kaipaavista yrityk-

sistä, vaikka niitä voidaan päätellä tulosten perusteella olevan useampia. Yleisesti 

esiin nousi ruokatuotteiden ja –palveluiden persoonattomuus ja se, ettei niissä hyö-

dynnetä esimerkiksi tarinaa. Raaka-aineista ja tuotantopoluista kerrotaan hyvin pin-

tapuolisesti vetoamatta asiakkaiden kaikkiin aisteihin ja tunteisiin. Tällöin asiakkaan 
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on haastava olla osa tarinaa ja jakaa sitä eteenpäin, koska kokemus perustuu lähinnä 

kauniisti aseteltuun annokseen ja sen syötyään kokemus oli siinä.  

Kuten jo aiemmin todettiin, helpottaisi tätä Jyväskylän oman kärkiteeman selkiytymi-

nen ja Jyväskylän tarina, josta eri toimijat voisivat johtaa omat jatko-osansa teemaa 

henkien. Koska Jyväskylällä ei ole tunnettuja nimikkotuotteita kalakukkojen ja lört-

syjen tapaan, korostui tarinallistamisen rooli entisestään. Näin ruokatuotteiden ja –

palveluiden houkuttelevuutta voitaisiin lisätä muotoiluajattelun keinoin faktaa ja fik-

tiota sekoittaen. Omaleimaisuutta voitaisiin ammentaa esimerkiksi alueelle tyypilli-

sestä murteesta, jossa toisen tavun vokaali on pitkä. Tämä ajatus jalkautettiin työn 

nimeen metaforamaisesti, tavoitteena herätellä näkemään asioita ulkopuolisen sil-

min arvostamalla alueen omaleimaisuutta. 

5.3 Käytännöllisyyttä ja helppoutta muotoiluajattelun teorian sijaan  

Muotoiluajattelu aiheutti lähes kaikissa haastateltavissa ensi alkuun hämmennystä ja 

vaati tarkempaa avaamista. Keskustelut jäivät lähes poikkeuksetta avaamisenkin jäl-

keen hyvin pintapuolisiksi tästä teemasta ja esiin nousi korkeintaan yksittäisiä mene-

telmiä ja työkaluja. Pääosin muotoiluajattelu yhdistettiin tuotteistamiseen ja avates-

samme eri muotoilumenetelmiä, koettiin ne niin sanotusti itsestään selvyyksinä ja 

olevan osa toimintaa. Keskustelua ei silti saatu aikaan niiden teoreettisesta ja syste-

maattisesta hyödyntämisestä ja käytöstä. Muotoiluajattelu koettiin kuitenkin tär-

keänä ja siltä toivottiin ennen kaikkea helppoutta ja konkretiaa teoreettisuuden si-

jaan. Teoreettisuuden sijaan kaivattiin onnistuneita esimerkkitapauksia, joiden kautta 

aiheeseen pääsisi paremmin sisään. Sama ajatus koettiin olevan palveluntarjoajien 

keskuudessa ja siellä todettiin kaivattavan vierellä kulkemista ja ihan kädestä kiinni 

pitämistä, jotta osattaisiin miettiä omia tuotteita ja palveluja ulkopuolisen silmin ja 

sitä kuinka ne tulisi asiakkaille tarjoilla mielenkiintoisella tavalla. 

Mä teen tuotteistusta koko ajan joo ihan omin sanoin, ilman mi-
tään teoreettista viitekehystä (Haastateltava C). 

Tämä osoittaa, että haastateltavien ja alueen eri toimijoiden tuntemus muotoiluajat-

telun teorioista ja työkaluista sekä niiden mahdollisuuksista liiketoiminnan kehittämi-

sessä on vielä vähäistä. Osaltaan tähän vaikuttaa varmasti ajatus siitä, että syste-

maattinen kehittäminen on kallista ja aikaa vievää ja siksi kehitystyötä tehdään 
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tutkimuksessa esiin nousseella kädet savessa –tekniikalla. Ensin haistellaan mitä kil-

pailijat tekee ja sitten testataan mikä asiakkaita mahtaisi kiinnostaa. Päähuomion 

nähtiin olevan selkeästi tuotevetoinen ja kokonaisvaltaisempaan palveluiden kehittä-

miseen esimerkiksi tarinaa ja tunnelmaa huomioimalla ei paneuduta. Keskustelu 

ajautuikin yleensä tuotteistamiseen ja palvelumuotoilua saatettiin sivuta hieman. Pa-

latessamme haastattelun edetessä muotoiluajattelun teemaan uudelleen, aiheutti se 

toisinaan kiusaantuneisuutta ja jopa ärsytystä, joka vahvisti tulkintaamme tietoisuu-

den puutteesta. 

Haasteena on osin se, että yritykset eivät välttämättä osaa hah-
mottaa muotoiluprosessin eri vaiheita. Asiakasymmärryksen kerää-
minen ja datan analysointi on aikaa vievää toimintaa, ja tästä 
syystä myös usein melko kallista. Yritykset, varsinkaan pienemmät 
toimijat eivät pysty budjetoimaan muotoiluun riittävästi.  
(Haastateltava D.) 

Työpajat, joissa muotoiluajattelua oli hyödynnetty, koettiin todella pintapuolisiksi ja 

niihin oli varattu niukasti aikaa. Tämä osaltaan hankaloitti aiheeseen syventymisessä. 

Esimerkiksi valtakunnallisen ruokamatkailustrategian jalkauttaminen maakuntiin ko-

ettiin vaativan parempaa tiedottamista ja työstämistä, sillä sen koettiin keskittyvän 

liikaa Etelä-Suomeen. Tiedon saavuttavuudessa koettiin haasteita, mutta toisaalta 

nostettiin esiin myös meidän jokaisen tiedonhankintavelvollisuus. 

Hankkeitten kautta saatava tuotteistamisapu nähtiin ennen kaikkea alkuvaiheen 

tuotteistamisapuna, jonka tavoite on ollut herätellä palveluntarjoajat kehitystyöhön. 

Näissä pajoissa oli mahdollisesti käytetty ulkopuolelta hankittuja muotoiluajattelun 

asiantuntijoita, jos sellaiseen teemaan oli päädytty. Suhtautuminen hankkeisiin koet-

tiin pääsääntöisesti positiivisena, mutta osallistuminen niihin voisi olla aktiivisempaa 

ja yrittäjiltä oli myös saatu viestiä, että omien tarpeiden mukaisia hankkeita on haas-

tava löytää. 

Esiin nousi aika yllättävänä se, kuinka paljon apua tarvitaan vielä ihan ruohonjuurita-

solla. Siinä, että on päivitetty nettisivu, eikä viimeinen päivitys olisi viiden vuoden ta-

kaa. Sama juttu sosiaalisen median kanavissa, joiden todettiin olevan nykyisessä 

markkinassa ensiarvoisen tärkeitä menestyäkseen ja olevansa ylipäänsä olemassa. 

Kysyttäessä yrittäjiltä heidän vahvuuksiaan, vastaavat he haastateltavilta saatujen 

vastausten mukaan vahvuuksien olevan useimmiten laatu ja palvelu. Erityisesti 
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palvelun abstraktiuden koettiin tekevän hyvän palvelun määrittelemisestä vaikeaa. 

Esimerkiksi palvelu teemalla pidetyt infopäivät ja työpajat olivat saaneet huomatta-

vasti vaisumman kannatuksen kuin markkinointiin liittyvät. Tässä näkyy olettamus 

perustan kunnossa olemisesta ja sen selvittämiseksi ei ole tehty minkäänlaisia toi-

menpiteitä oikeaa asiakasymmärrystä ja käyttäjäkokemusta hankkimalla. Ensin teh-

dään kädet savessa ja sitten siirrytään suoraan markkinoimaan niitä palveluja, joiden 

oletetaan olevan sitä mitä asiakkaat haluavat. Näin toimimalla asiakaskokemus voi 

jäädä latteaksi. 

Koska muotoiluajattelun hyödyntämisen ensimmäisiä ajatuksia on, että se on paljon 

resursseja vaativa prosessi, on monilla vaikeuksia ymmärtää laajempaa kuvaa ja niitä 

säästöjä ja tuloksia mitä se tuo ajansaatossa mukanaan. Myös tulosten mittaami-

sessa nähtiin haasteita, kun ollaan abstraktien ja vaikeasti mitattavien asioiden ää-

rellä. 

Toki haasteena on se, että aina ei ole helppoa todistaa mikä tarkal-
leen ottaen on muotoilun aikaan saannosta, mikä jotain muuta. 
Muotoilun holistinen ja immateriaalinen luonne tekee välillä toden-
tamisen ja tulosten kohdentamisen haastavaksi. (Haastateltava D.) 

5.4 Spontaania liiketoiminnan suunnittelua 

Yleisesti ottaen, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, liiketoiminnan kehittämi-

nen Jyväskylän seudulla koettiin spontaanina toimintana. Tutkaillaan mitä muut teke-

vät ja aletaan kädet savessa tekemään ja kokeilemaan, mikä asiakkaille voisi toimia. 

Kehittämistoimenpiteet eivät ole systemaattisia ja perustuvat pitkälti olettamuksiin 

ja yleistyksiin ilman tarkempaa asiakasymmärrystä ja käyttäjäkokemusta. Tämän tie-

don hankkimisen haasteena koettiin kustannukset ja aikaa vievyys. 

On myös yrityksiä, jotka eivät ole laatineet edes liiketoimintasuunnitelmaa ja budjet-

tia, jolloin muotoiluajattelun ujuttaminen kehittämistyöhön ei ole ensimmäisiä kun-

toon laitettavia asioita. Haasteita koettiin oikeanlaisessa hinnoittelussa, jotta katteet 

varmistaisivat liiketoiminnan elinkelpoisuuden. Koska Jyväskylän asukkaiden ikära-

kenne on nuorehko, haastaa tiukka kilpailu. Se tuo omia rajoitteitaan hinnoittelulle, 

koska paikallisia asiakkaita ohjaa merkittävästi juurikin hinta. Toisinaan rahaa nähtiin 
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löytyvän kuitenkin omien arvojen mukaisiin palveluihin ja sitten toisaalta kiristetään 

omasta budjetista näiden hankkimiseen. 

Tämä osoittaa ruoka- ja ravitsemispalveluiden kehittämisen kohdistuvan paikallisten 

näkökulma huomioiden. Potentiaalisten matkailijaryhmien noteeraaminen vaatisi ra-

vitsemispuolella laatikon ulkopuolelle katsomista aktiivisemmin, jolloin tuotteet ja 

palvelut voitaisiin hinnoitella myös kannattavammin. 

Markkinoinnissa koettiin olevan kehitettävää. Samoin myös vuosikellon huomioimi-

sessa, jotta esimerkiksi alueen massatapahtumiin varustauduttaisiin ennakoivasti sy-

vällisemmin. 

6 Johtopäätökset 

Tutkimuksella haettiin vastauksia Jyväskylän ruokamatkailun vetovoimaisuuden hi-

dasteisiin ja haasteisiin sekä kuinka Jyväskylän vetovoimaisuutta ruokamatkailukoh-

teena voitaisiin kohentaa muotoiluajattelun keinoin.  

Tietoisuutta ruokamatkailusta ja ruokamatkailijoista omana kohderyhmänään tulisi 

lisätä, jotta se osattaisiin huomioida tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa ja koh-

dentamisessa paremmin. Tämä vaatisi ruokamatkailun nostamista omana osa-aluee-

naan alueellisen matkailun strategiassa ja ruokamatkailun taloudellisen potentiaalin 

tiedostamista.  

Ruokatuotteiden ja -palveluiden osalta odotetaan yhä enemmän paikallisuuden huo-

mioimista ja autenttisia elämyksiä, jotka on puettu vetoavaksi kokonaisuudeksi kaik-

kia aistejamme hivellen. Nykyisellään alueen matkailun tuotteistamisessa mennään 

enemmän kohdevetoisesti. Ruoan ja palveluiden rooli on sivuosassa, jolloin asiak-

kaan mahdollisuudet kustomoida omanlaisensa kokemus on rajallinen. Erilaisten ku-

lutettavien palveluiden roolia tulisikin korostaa ja nostaa vahvemmin esiin. 

Yhtenä haasteena tässä on yhteistyön puute. Tulisi pohtia keinoja yhteistyön ja ver-

kostoitumisen aktivoimiseksi, jotta kaikkea ei tarvitsisi tehdä itsenäisesti. Näin kuluja 

voitaisiin jakaa ja tämä vaikuttaisi osaltaan myös esiin nousseisiin ajankäytöllisiin re-

sursseihin ja haasteisiin. Verkostona markkinoinnin kattavuus eri kanavien kautta 

olisi isompaa ja saisi myös laajempaa näkyvyyttä ja lisäisi mielenkiintoa, koska 
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vierailun aikana olisi mahdollisuus nauttia valmiiksi hahmoteltu persoonallisesti mu-

kautuva kokonaisuus omassa tahdissaan. 

Vetovoimaisuuden lisääminen vaatisi selkeiden kärkiteemojen valitsemista, joiden 

ympärille erottumista ja tunnistettavuutta rakennettaisiin. Näin ruokatuotteiden ja -

palveluiden kehittämiselle ja muotoilulle olisi selkeämpiä ajureita. Yhtenäisiä koko-

naisuuksia ja palvelupaketteja olisi myös helpompi markkinoida. Kotimaiset stay-

cation- ja foodcation-matkailijat toimisivat tässä hyvinä pilottiasiakkaina. 

Yhteistyön kehittymisen haasteina on maantieteellinen hajanaisuus ja erilaiset tavat 

toimia. Toisaalta haasteena koetaan myös tiedon saanti ja yhteisen viestintäkanavan 

puuttuminen. Tämä voitaisiin ratkaista esimerkiksi yhteisellä alustalla, jossa tietoa ja 

ajatuksia jaettaisiin. Tämä ratkaisisi osittain myös ajankäytöllisiä haasteita ja apua 

voisi saada verkon välityksellä nopeastikin. Näin voisi löytää uudenlaisia synergioita 

eri toimijoiden kesken ja viestinnästä tulisi läpinäkyvämpää, eikä se välttämättä edel-

lyttäisi fyysistä osallistumista eri tilaisuuksiin. Tässä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi 

nykyisten tilaisuuksien videointia tai striimausta. Osallistujat voisivat jakaa kanavassa 

myös kokemuksiaan eri tilaisuuksista. Omia toiveita voisi tuoda proaktiivisesti esiin. 

Esimerkiksi sitä, millaisille palveluille ja avulle koetaan tarvetta, jolloin osallisuus nou-

sisi merkittävämpään asemaan.  

Proaktiivista viestintää myös asiakkaisiin ja kumppaneihin tulisi tehostaa ja löytää oi-

keat kanavat reaaliaikaisen dialogin syntymiseen. Yrityskuva ei olisi sattumanvarai-

nen ja oltaisiin paremmin perillä siitä, kuinka ainutkertaisia asiakaskokemuksia tuo-

tettaisiin ja palveltaisiin asiakkaiden todellisia tarpeita. Tutkimusten valossa nimen-

omaan asiakaskokemuksen rooli on kasvanut tasaisesti ja asiakaskokemus on esimer-

kiksi ohittanut Googlessa hakuterminä asiakastyytyväisyyden (Gerdt ja Korkiakoski 

2016, 14). Vaikka hyvän asiakaskokemuksen ymmärretään olevan menestystekijä ja 

vaikuttavan kilpailuetuun, siitä huolimatta useimmista yrityksistä puuttuu strategiaan 

jalkautettu pitkäjänteinen asiakaskokemuksen kehittäminen (mts. 18). Sama asia 

nousi esiin myös tässä tutkimuksessa ja yrityksille pitäisikin pystyä selittämään selko-

kielisesti ja perustellen niitä etuja ja hyötyjä, joita liiketoiminnan pitkäjänteinen ke-

hittäminen muotoiluajattelua hyödyntäen tuottaa ajan saatossa. Tämä työ maksaa 

panostukset mitä todennäköisemmin moninkertaisina takaisin. 
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Muotoiluajattelun osalta tunnettuus oli hataraa, ja sen osalta koettiin tarvittavan en-

sin perusteiden sisäistämistä. Lisäksi kaivattiin helppoutta. Liika teoreettisuus ei saa 

innostumaan, vaan kokonaisuus koetaan liian raskaana ja haastavana. Yrittäjien ta-

loudelliset ja ajankäytölliset resurssit nousivat haasteiksi liiketoiminnan systemaatti-

sessa kehittämisessä ja pääosin kehitystyötä tehdään hyvin spontaanisti ja ilman teo-

reettisia viitekehyksiä. 

Kari Korkiakoski (2018) nostaa esiin vuoden 2018 asiakaskokemuksen trendeissä asia-

kaskunnan kasvavan vaativuuden, joka edellyttää uusien ideoiden syntymistä ja en-

tistä ketterämpiä palveluja. Asiakaskokemuksen rinnalla on alettu keskittymään myös 

työntekijäkokemuksen kehittämiseen, jotta heillä olisi puolestaan taitoa herättää asi-

akkaissa tunteita ja muistijälkiä. Korkiakoski (2019) toteaa saman ilmiön jatkuvan 

myös vuonna 2019, sillä asiakkaat vaativat yhä enemmän ja antavat palautetta her-

kemmin, mikäli kokevat jäävänsä ilman riittävää huomiota. Asioiden halutaan tapah-

tuvan yhä nopeammin ja nopeus on yksi potentiaalinen strateginen linjaus, johon 

kannattaa tarttua, miettiessään kilpailuetua (mt. 2019). Tällöin prosessien tulee toi-

mia saumattomasti ja niiden kehittämiseen muotoiluajattelu tarjoaa lukuisia vaihto-

ehtoja. Asiakkaiden vaativuus ja tarjonnan eläminen näkyvät myös Jyväskylän ravin-

tolaelämässä, mikä tuli esiin tutkimuksen tuloksissa. Kevät 2019 tuo tullessaan hotelli 

Verson alabaariin uuden ruokaravintolan, Finnkino aloittaa baarinäytökset, Haiku-

sushi avaa toisen ravintolan, ja Torikeskuksen tarjonta täydentyy olutravintolan ja yö-

kerhon yhdistelmällä sekä artesaanipizzerialla (Vuorela 2019). Sen sijaan Katse-ravin-

tolan kymmenenvuotinen taival päättyi kannattamattomuuteen maaliskuun 2019 lo-

pussa (Hienola 2019). Nämä ovat merkkejä niin alueen vetovoimaisuudesta kuin siitä, 

että tuotteisiin ja palveluihin tulee panostaa systemaattisesti. Tällöin yritys on oma-

leimaisempi, vetovoimaisempi ja elinkelpoinen alati muuttuvassa markkinassa. 

Tutkimustulosten ja niiden analysoinnin pohjalta laadittiin muotoiluajattelun pika-

opas (liite 3) ja RUMA-ruokamatkailun lautasmalli (liite 4), joissa huomioitiin tutki-

muksessa esiin nousseet haasteet ja hidasteet. Oppaasta pyrittiin tekemään selkeälu-

kuinen ja herättelevä, jotta se innostaisi paneutumaan aiheeseen syvemmin. RUMA-

lautasmallin ajatus on puolestaan herätellä jäsentelemään perusrakenteita, minkä 

jälkeen voi tutustua muotoiluajattelun maailmaan syvemmin ja löytää sieltä sopivat 

keinot liiketoiminnan systemaattiseen kehittämiseen. 
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7 Pohdinta 

Tutkimuksen tavoitteena oli saada syvällinen ymmärrys Jyväskylän alueen ruokamat-

kailun hidasteista ja haasteista sekä siitä, kuinka alueen ruokamatkailun vetovoimai-

suutta voitaisiin kohentaa muotoiluajattelun keinoin. Tutkimuksesta esiin nousseita 

havaintoja oli puolestaan tarkoitus hyödyntää muotoiluajattelun pikaoppaassa, joka 

innostaisi ruoka- ja ravitsemistoimijoita kehittämään palvelujaan systemaattisemmin 

ja valitsemaan sopivia tapoja ja menetelmiä toiminnan kehittämiseen. 

Haasteita ja hidasteita tunnistettiin tutkimuksessa useampia. Ne jarruttavat ruoka-

matkailun kehittämistä ja alueen tunnistettujen vetovoimatekijöiden hyödyntämistä 

ruokamatkailutuotteiden ja -palveluiden suunnittelussa ja tuotteistamisessa. Tutki-

misongelma oli siis erittäin ajankohtainen ja todellinen, sillä tulosten perusteella tie-

toisuuden lisäämistä kaivataan ruokamatkailun teemoihin ja muotoiluajattelun te-

hokkaampaan hyödyntämiseen liittyen Jyväskylän alueella. 

Tärkeimpinä asioina tutkimuksessa nousi esiin Jyväskylän imagon hajanaisuus, joka 

osaltaan tekee myös ruokamatkailutuotteiden ja -palveluiden kehittämistyön haasta-

vaksi yhteisen kärkiteeman puuttuessa, että kaikilla olisi olemassa selvä visio ja ta-

voite mitä kohden kulkea. Vaikka alueellisesti tunnistettiin useita vetovoimatekijöitä, 

joita voitaisiin yhdistää ruokaan, oli niiden konkreettisessa täytäntöönpanossa haas-

teita. Haasteita oli myös yrittäjien saamisessa mukaan tähän työhön. Ruokamatkailun 

ja ruokamatkailijoiden potentiaalia ei kaikelta osin ymmärretty ja siksi siihen panos-

tamisen ei oletettu nousevan esiin alueen toimijoiden keskuudessa persoonallisesti 

tuotteistettujen palveluiden osalta. Erityisesti kaivattiin ruokamatkailijoiden ja hei-

dän tarpeidensa parempaa tunnistamista.  

Toisaalla nähtiin orastavaa innovatiivisuutta ja toisaalla väsymystä sekä välinpitämät-

tömyyttä. Esiin nousi tässä yhteydessä esimerkiksi taloudelliset-, henkilöstö- ja ajalli-

set resurssit. Liiketoimintamahdollisuudet tulee havaita heti ja tulos pitäisi tulla no-

peasti, jotta erilaisiin kehitystoimiin sitouduttaisiin. Yleisenä havaintona olikin se, 

että omista töistä ei voida irtautua kehittämistoimiin, etenkin pienten yritysten 

osalta. Työtä tehdään kädet savessa, katsoen ja kokeillen, ilman sen systemaattisem-

paa suunnitelmaa. Tällöin muotoiluajattelu ei ole ensimmäisenä mielessä oleva aja-

tus, johon rajallisia resursseja kohdennettaisiin. 
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Lisäksi alueen yrittäjien tiedoissa ja taidoissa koettiin hajontaa ja muutamat samat 

veturiyritykset toistuivat lähes kaikkien haastateltavien keskuudessa, joka on varsin 

pieni osuus 142 000 asukkaan Jyväskylässä. Tietojen ja taitojen poikkeavuudet näh-

tiin kehittävien tahojen toimesta puolestaan yhtenä haasteena ja hidasteena sille, 

että ruoka- ja ravitsemispalveluja voitaisiin nostaa ja markkinoida keskitetysti. Alueen 

tarjonnan laatua ja yhteistyötä tulisi parantaa ennen näitä toimenpiteitä, koska ei 

olisi reilua nostaa esiin pelkästään muutamaa veturiyritystä ja rakentaa heidän va-

raan. Liiketoiminnan suunnitelmallisuus vaihteli ja esiin nousi esimerkiksi se, ettei toi-

silla yrittäjillä ole päivitettyä liiketoimintasuunnitelmaa ja budjetointia vuodelle ei 

tehdä, vaan edetään hyvin spontaanisti päivä kerrallaan. Ennen kaikkea tähän kaivat-

tiin muutosta. 

Esiin nousi myös osaavan ja tarpeeksi kunnianhimoisen henkilöstön saantiongelmat 

ja se, että tarpeeksi kunnianhimoisia yrityksiä alueella on rajallisesti. Osaavat henkilöt 

siirtyvät kaupunkeihin, joissa heille on riittävästi haasteita omaa uraa ajatellen. Iso 

osa alueen tarjonnasta palvelee lähinnä paikallisten tarpeita ja mieltymyksiä. Esimer-

kiksi lähiruoan rooli ja omaleimaisten ruokatuotteiden ja -palveluiden tarjonta on tä-

män takia alueella vielä vaisu, koska tarpeeksi kunnianhimoisia tekijöitä on rajalli-

sesti. Tässä herää myös kysymys, kuinka tällaiseen annetaan aikaa, tilaa ja mahdolli-

suuksia? Omaleimaisuuden puuttuessa, autenttisuutta ja paikallisuutta etsivä ruoka-

matkailijakaan ei ensimmäisenä innostu Jyväskylästä kohteena, jos tuotteissa ja pal-

veluissa ei ole riittävästi arvoa tuottavaa sisältöä, tarinaa ja tunnetta. 

Keskitetympi toiminta sai kannatusta, mutta yhtenä kysymyksenä vailla vastausta jäi 

se, mikä olisi oikea taho koordinoimaan tätä kokonaisuutta. Entä mitkä olisivat niitä 

keinoja ja toimenpiteitä, joilla isompi joukko palveluntarjoajia saataisiin innostumaan 

mukaan aktiivisina toimijoina ja ymmärtämään ruokamatkailun mahdollisuudet? 

Minkälaista työtä ruohonjuuritasolla tarvitsisi tehdä, jotta tuotteet ja palvelut olisivat 

houkuttelevia ruokamatkailijoiden näkökulmasta? Tässä oli osin ristiriitaisuutta sen 

kanssa, että ruokamatkailu haluttiin niputtaa muun matkailun alle, jolloin asiakasseg-

mentointia ei tehtäisi näin keskitetysti. Ruokamatkailu olisi osa matkailun kokonai-

suutta, joka ei puolestaan tue teoriaosuudessa esiin tuotua trendiä asiakasryhmien 

pirstaloitumisesta ja valintoja ohjaavista tekijöistä. 



54 
 

 

Tutkimuksella saatiin hyvä yleiskuva Jyväskylän alueen ruokamatkailun tilasta ja tule-

vaisuuden mahdollisuuksista. Tutkimuksella saatiin lisäksi tietoa erilaisista kehittä-

mistarpeista, jotka ovat lähitulevaisuudessa ajankohtaisia. Yhtenä tärkeänä asiana 

voidaan nähdä kehittävien tahojen tietoisuuden lisääminen eri muotoiluajattelun 

menetelmistä, jotta tätä tietoutta voitaisiin jalkauttaa myös yrityksiin. Myös siellä tie-

dolla koettiin olevan tarvetta. Keskustelu keskittyi tuotteistamiseen, mutta tulevai-

suuden trendit asiakkaiden kasvavasta vaativuudesta tulee haastamaan myös palve-

luntarjoajat uusien kysymysten äärelle ja näihin joudutaan hakemaan ratkaisuja yhä 

moninaisemmin keinoin tulevaisuudessa. Muotoiluajattelu tarjoaa lukuisia keinoja 

näiden haasteiden ratkomiseen. 

Tutkimuksen annista ja tuloksista voidaan päätellä, että aiherajausta olisi tullut miet-

tiä tarkemmin muotoiluajattelun osalta, esimerkiksi vain yhden muotoilumenetel-

män valitsemalla. Näin tutkimuksessa olisi päästy pureutumaan konkreettisempiin 

esimerkkeihin ja niiden kautta esiin nousseisiin huomioihin. Muotoiluajattelun osuus 

jäikin hataraksi ja se millaisia menetelmiä voitaisiin hyödyntää ruokamatkailun veto-

voimaisuuden kehittämisessä, koska haastateltavien tietous teemasta oli suhteellisen 

vähäistä. Haasteeksi nousikin jo haastateltavia valitessa se, että henkilöllä olisi riit-

tävä tietous ruokamatkailusta, muotoiluajattelusta ja Jyväskylästä alueena. 

Muun muassa tarina, tunnelma ja elämys seikkaili lähes kaikkien haastateltavien vas-

tauksissa, mutta osaltaan oli myös aistittavissa se, ettei niiden teoreettista viiteke-

hystä kuitenkaan tunnettu. Koska kehittämisen tulisi olla jatkuva prosessi ja mielel-

lään osa yrityksen strategiaa ja filosofiaa, menetelmien ja työpajojen pinnallinen 

käyttö ei palvele tarkoitustaan parhaalla mahdollisella tavalla. Aihe oli hieman ai-

kaansa edellä tällä alueella ja ruokamatkailua ollaan vasta käynnistämässä muuta-

mien hankkeiden toimesta. Sama ilmiö on aistittavissa vielä valtakunnallisesti koko 

Suomen alueella. Tietoisuus tulee varmasti kasvamaan jo lähitulevaisuudessa eri toi-

mijoiden keskuudessa, jonka jälkeen esimerkiksi muotoiluajatteluun pystytään syven-

tymään paremmin, pohjatyön ollessa tehtynä. 

Emme kuitenkaan halunneet tehdä rajausta pelkästään yhteen menetelmään, koska 

mielestämme monimenetelmäisyyden etuja muotoiluajattelussa ei painoteta, vaan 

jokainen asiantuntija keskittyy oman osaamisalansa keskiöön ja sivuaa löyhästi muita 

menetelmiä. Tässä näemme tulevaisuudessa mahdollisuuden uudenlaiselle 
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moniosaajien ammattikunnalle. Heitä voisi nimittää vaikka monimuotoilijoiksi nykyis-

ten palvelumuotoilijoiden tai tarinallistajien rinnalla. Myös moninaisuus on yhä 

enemmän keskiössä, joten ajatusta on pohdittu myös tästä näkökulmasta. Tällöin 

hallussa olisi eri muotoiluajattelun menetelmien kirjo. Eri menetelmissä kuitenkin 

toistuu samoja elementtejä. Se kuinka syvällisesti niihin paneudutaan, vaihtelee kär-

jestä riippuen. Näin on myös perusteltua se, miksi aiherajaus oli laajempi kattaen 

muotoiluajattelun sateenvarjon alle useampia muotoilumenetelmiä.  

Tutkimus sisälsi uudenlaista tulokulmaa ja näkemyksiä tähän aihepiiriin, joten tutki-

musta voidaan pitää myös edistyksellisenä. Laajempi aiherajaus loi toki työskentelylle 

omia haasteitaan ja opinnäytetyön laajuus oli myös odotettua suurempi, ettei eri ai-

hepiirien käsittely olisi jäänyt liian suppeaksi. Olemme kokonaisuuteen tyytyväisiä ja 

tästä pohjaa tekevästä tutkimuksesta pystytään johtamaan jatkossa uusia tutkimuk-

sia. Tutkimuksella voisi kartoittaa erityisesti palveluntarjoajien ja asiakkaiden näkö-

kulmaa. 

Tutkimuksen kokonaisanti oli hyvä ja tutkimus antaa varmasti paljon mietittävää ja 

uusia ajatuksia niin ruokamatkailun kehittäjille kuin ruoka- ja ravitsemistoimijoille. 

Muotoiluajattelun pikaoppaan pariksi koettiin tärkeänä kehittää jäsentämistyökalu, 

jonka avulla erilaisia ruohonjuuritason haasteita pystyttäisiin ratkomaan ennen syste-

maattista siirtymistä muotoiluajattelun maailmaan. Yritysten haasteet olivat hyvin 

moninaisia ja koettiin, että toisinaan tarvitaan ihan kädestä pitämistä ja vierellä kul-

kemista, mikä edellyttää alkuun hyvin selkokielisiä ja helppotajuisia toimintaohjeita 

erityisesti pk-yrittäjien keskuudessa. Oppaasta toivotaan olevan hyötyä erityisesti 

tälle kohderyhmälle, jotta innostus systemaattiseen kehittämistyöhön muotoiluajat-

telun keinoin voisi kasvaa ja iltalukemiseksi valikoituisi kirjallisuutta aiheen parista ja 

Googlen hakusanoina alkaisi esiintyä oppaaseen kirjattuja avainsanoja. 

Koska täysin vastaavanlaista tutkimusta ei ole tehty, on tulosten peilaaminen aiem-

piin tutkimuksiin haastavaa, jotta tutkimuksen ainutkertainen luonne pääsi oikeuk-

siinsa. Annina Kuukkasen (2014) opinnäytetyössään esiintuomat asiat toistuivat tutki-

muksessa monelta osin ja kehityspolku näyttää olevan edelleen vaiheessa, mutta 

käynnistynyt ja tulevaisuuden mahdollisuudet nähdään jo kirkkaampina. Erilaisia yh-

teistyön mahdollisuuksia on alkanut syntyä. Muutaman vuoden sisään tilanne on var-

masti jo toisenlainen, sillä ruokamatkailun osalta on alkanut hankkeita. Näiden avulla 
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tietoisuus ruokamatkailusta lisääntyy, ainakin hankkeisiin sitoutuneiden yritysten 

osalta. Toivottavasti tietoja myös jaetaan tulevaisuudessa aktiivisemmin, ymmärtä-

mällä se alueellinen yhteinen hyvä, jota tällaisella kehitystyöllä voidaan saada aikaan. 

Yleisesti ottaen monimenetelmäisyyden ja monimuotoilemisen toivotaan herättävän 

keskustelua ja uusia oivalluksia laajemminkin. Näihin taitoihin yhdistettynä graafisen 

suunnittelun ja koodaamisen taitaminen, on varmasti selvä kilpailuetu tulevaisuuden 

työmarkkinoilla. Tutkimus tarjoaakin uudenlaista ajattelua tulevaisuuden liiketoimin-

tahaasteiden ratkomiseen luovuuden ja innovaatiotoiminnan tueksi. Nykyisin jo ala-

koulussa painotetaan luovaa moniosaajuutta palveluliiketoiminnan kehittämiseen ja 

uusien bisnesmallien tunnistamiseen, ja millaisia erilaisia yrittäjyyden mahdollisuuk-

sia näiden ympärille voidaan tulevaisuudessa rakentaa. 

Tutkimuksen luotettavuus  

Tämän tutkimuksen luotettavuutta parantaa se, että tutkijoita oli kaksi, jolloin 

tulkinnoille tuli enemmän sisältöä ja useampia näkökulmia. Lisäksi molempien 

tutkijoiden tulkinnat ja tulokset olivat yhteneväisiä, mikä nostaa tämän tutkimuksen 

luotettavuutta. Tutkijat analysoivat tulokset neutraalisti ilman rivien välistä lukua. 

Koska kyseessä oli laadullinen tutkimus ei reliabiliteettia ja validiteettia voida täysin 

varmistaa samalla tavalla kuin määrällisessä tutkimuksessa. Tässä tutkimuksessa oli 

kuitenkin valittu tarkoin neljä haastateltavaa heidän ammattiosaamisensa ja 

asiantuntijuuden perusteella, mikä tukee tutkimuksen arvoa ja pätevyyttä. Yksi 

laadullisen tutkimuksen luotettavuuden vahvistamiskeino on kuitenkin saturaatio eli 

aineiston kyllääntyminen. Tämä tarkoittaa sitä, että haastattelut alkavat toistamaan 

samoja asioita ja uusista haastatteluista ei tule mitään uutta annettavaa 

tutkimukseen (Kananen 2017, 179).  

Tutkimuksen aineisto saturoitui merkittäviltä osin, sillä jokainen haastateltava nosti 

ruokamatkailusta ja Jyväskylästä lähes samat asiat esiin, kuten myös 

vetovoimatekijöistä. Muotoiluajattelu oli osio, mihin olisi tarvittu mahdollisia 

lisähaastatteluja. Tosin vastaukset jotka saatiin, vastasivat jo tutkimuskysymyksiin ja 

tutkimusongelmaan. Tutkimuksessa ei luetutettu aineistoa eli haastattelujen 

litterointia ja tulkintoja tutkittavilla, mikä saattaa laskea tämän tutkimuksen 

luotettavuutta. Tähän ratkaisuun päädyttiin kuitenkin sen takia, ettei tutkittavat 
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välttämättä haluaisikaan haastattelujaan julkaistavaksi. Tämän tutkimuksen 

reliabiliteetti ei todennäköisemmin toteudu, sillä Jyväskylän alueella on käynnistynyt 

useampi hanke, josta johtuen tietoisuus lisääntyy. Täten uusittujen tutkimusten 

tuloksissa ei todennäköisesti tulisi samanlaisia vastauksia kuin tässä tutkimuksessa. 

Tutkimuksen voidaan todeta onnistuneeksi, sillä aineistosta saatiin tarpeeksi 

vastauksia tutkimuskysymyksiin ja tutkimusongelmaan, ja aineiston pohjalta 

pystyttiin tekemään ratkaisu eli muotoiluajattelun pika-opas ja jäsentämistyökalu.     

Jatkotutkimusaiheet 

Opinnäytetyöprosessin aikana ja tutkimuksen edetessä nousi esiin useita kiinnostavia 

jatkotutkimusaiheita ruokaan, ruokamatkailuun ja niiden kehittämiseen liittyen. 

Niistä kirjattiin tähän viisi. 

Gastronominen appro – Kauppakadun alumni tapahtuma mukailisi jo legandaariseksi 

muodostuneen Kauppakadun appron ajatusta, mutta olisi kohdennettu aiemmin 

opintonsa suorittaneille. Tapahtuman ajatus olisi laatia gastronominen ruokakierros 

leimattavine passeineen aikuisille, jotka haluavat tulla nauttimaan ja verestämään 

muistojaan Jyväskylään. Tapahtuman ympärille voitaisiin lisäksi järjestää erilaisia 

tapaamisia ja vaikka luokkakokouksia. Tämä lisäisi alueen palvelujen kuluttamista ja 

tutustumista niihin syvemmin. Tapahtuma itsessään toimisi myös hyvänä 

markkinointikanavana alueen ruokakulttuuriin tutustumiseen. Koska Kauppakadun 

alumni pohjaisi jo olemassa olevaan tapahtumaan, toteutuisi siinä myös tapahtuman 

toistuvuus. Aihe nousi esiin yhden haastattelun aikana ja siihen on olemassa jo 

valmiita kontakteja, joita idean jatkojalostuksessa voidaan hyödyntää. Tarvittaisiin 

vain aktiivinen työryhmä, joka lähtisi  jalostamaan ajatuksen ainutkertaiseksi ja 

monia tunteita herättäväksi tapahtumaksi. 

Airbnb Experience ja/tai Doerz edustavat uudenlaista ajattelua ja live like a local -

ajatusta, jonka rooli kasvaa myös ruokamatkailussa. Aihetta olisi syytä tutkia 

syvemmin ja miettiä, millaisia mahdollisuuksia nämä alustat voisivat tarjota 

ruokamatkailun kehittämisen ajureina. Kevytyrittäjyyden rooli kasvaa ja nämä ovat 

hyvä kanava oman asiantuntijuuden jakamiseen ja vaikka sivutyöksi. Palvelu voisi olla 

esimerkiksi lähiruokaan pohjautuva elämyksellinen ruokailukokemus tai kierros 

alueen ravitsemisliikkeissä.  
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Yhteistyön kehittämiselle ja aktivoimiselle ruoka-, ravitsemis- ja 

tapahtumatoimijoiden keskuudessa koettiin selkeää tarvetta. Tutkimuksella voisi 

selvittää, millaisin keinoin ja menetelmin tätä yhteistyötä voitaisiin lisätä ja 

kannustaa yrittäjiä innovatiiviseen poikkitoimialallisen yhteistyöhön. Tehdyn 

tutkimuksen mukaan yhteistyö oli vähäistä Jyväskylän seudulla.  

Jyväskylässä järjestetään lukuisia tapahtumia, jotka keräävät alueelle tuhansittain 

ihmisiä. Paikallisen ruoan rooli on tapahtumissa kuitenkin vaisu ja aihe kaipaisi 

kehittämistä. Tutkimus alueen tapahtumien potentiaalista vaatisi selvitystyötä. 

Kuinka niissä voitaisiin huomioida innovatiivisemmin paikallinen tarjonta ja 

palveluntuottajat ja millaisia markkinointimahdollisuuksia ja -potentiaalia näissä olisi 

esimerkiksi ruokamatkailun tietoisuuden lisääjinä. 

Jyväskylä on saamassa uuden torin lähivuosien aikana, joka tulee sijoittumaan 

erittäin keskeiselle sijainnille eli asema-aukiolle. Torin tulee osaltaan toimimaan 

ikkunana Jyväskylän ruokamaailmaan ja tämän osalta voitaisiin selvittää millaisia 

mahdollisuuksia, synergiaetuja ja yhteistyökuvioita tori voi tarjota matkailun ja 

ruoka- sekä ravitsemistoimijoiden kesken. Esimerkiksi lähiruoan hankkimiseen. 
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