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Tuotekehitystyöpajat 

Tavoite  
• Rakentaa sarja 

ruokainnovaatioiden 
kehitystyöpajoja pk-yrityksille.  

• Aktiivinen vuoropuhelu yritysten, 
tutkijoiden ja kehittäjien sekä 
aktiivisten ruokaharrastajien välillä 
• Suora yhteys tutkimukseen 
• Suora yhteys kuluttajiin 

• Yhteistyö EU/BA-rahoitteisen Food 
Bait –hankkeen kanssa, jonka 
tavoitteena kehittää ruokaan 
liittyviä tuotteita, palveluita tai 
ratkaisuja Merenkurkun 
markkinoille 
• Suuremmat resurssit molemmille 

hankkeille 

 

Päämäärä/kevät 2018 
• kevään 2018 aikana uusia 

ruokainnovaatioita  

• Projektit (Food Bait, Blue Products) 
tuovat mukaan lisäresurssina 
tutkijoiden konsultointiapua sekä 
kuluttaja-arviointeja 
kehitysprosessin eri vaiheissa 

 



8 kuukauden yhteinen 
tuotekehitysprosessi 

Yrityshaastattelut 
(syksy 2017) 

Räätälöidyt 
tuotekehitystyöpajat, 
joissa tuoteaihioiden 
kuluttajatestaukset 

(kevät 2018) 

Yhteinen lanseeraus, 
julkisuuden 
maksimointi 

kuluttajapalautteen 
kerääminen 

(kesä/syksy 2018) 



Kohti yhteistä tavoitetta  

• Kuluttajapalaute 
tuotekehityksen eri 
vaiheissa 

• Kokreettinen yhteinen 
tavoite, maksimoitu 
julkisuus, projektin 
viimeistely ja 
kuluttajapalautteen keruu 

• TKI-
kohdennettu 
tiedonsiirto ja 
vuoropuhelu 
yritysten ja 
tutkijoiden 
kesken 

• Lähtökohtana 
yrittäjien TKI-
hankkeet 

Yritykset Tutkijat 

Ruoka-
harrastajat 

Lanseeraus 



• Tuotelanseeraukset 

– Pesma ky 

• Lahnamakkara 

– Snickars Deli 

• Säynäväpohjainen röra 

• Lisäksi työpajojen eri vaiheisiin osallistuneita 
yrityksiä 5 kpl 

• Syksyn 2018 työpajat käynnistyneet Turussa, 
mukana 3 yritystä 

2018 mukaan lähtenyt 10 yritystä 



Tuotelanseeraukset 

- Food Business Summit 
6/2018 

- Kauhajoen ruokamessut 
8/2018 

- Smakfestival, Uumaja 
9/2018 

- Turun ruokamessut 
10/2018 

 
Tuote-esite verkossa 
bit.ly/blueproductsbrochure 



Tutkimuksen rooli 

• Teoriaa 

– Tuotekehitys 

– Aistinvarainen arviointi 

– Kuluttaja-arviointi 

• Käytäntöä 
– Kuluttaja-arviointien 

toteutus ja tulosten 
tulkintatuki 

– Asiantuntija-apu 



Kevään työpajojen tuloksia: 

- kuluttaja-arviointeja tuotteiden 
miellyttävyydestä, pakkauksista, 
käyttötarkoituksista 

- Lanseeraukset tapahtumissa 
- Yrityskontakteja 
- Tulossa Creative Cooking -

työpaja Vaasassa 21.11 ja 
tuotekehitystyöpaja Turussa 
28.11. 

 

- näkyvyyttä mediassa, mm. 
Turun Sanomat, YLEn eri 
kanavat, Auran aallot, 
Kaupunkimedia Aamuset, 
Satakunnan kansa, Ilkka... 



Yritys X 

• Osallistui 3-4 työpajaan 
• Sai 3 väliarviota kehitteillä 

olevasta tuotekonseptistaan 
• Osallistui 3-4 

lanseeraustilaisuuteen 
Suomessa ja Ruotsissa 

• Sai 7-henkisen 
ammattilaisraadin palautteen 
tuotteestaan 

• Sai noin 200 kuluttajapalautetta 
tuotteestaan  

• Sai merkittävän määrän 
julkisuutta tuotteelleen 

• Vaikutti tulevien työpajojen 
sisältöön  

• Laajensi verkostoaan 
tutkijoiden, yrittäjien ja 
ruokaharrastajien suuntaan 

 



• Syksyllä 2018 käynnistynyt kuluttajalähtöiset 
tuotekehitystyöpajat uusien yritysten kanssa Turussa. 
Mukaan mahtuu niin yrityksiä kuin kuluttajia. 

• Ke 24.10. klo 16.30-19.30, Tuotteiden maku ja 
aistinvaraiset ominaisuudet 

• Ke 28.11. klo 16.30-19.30 Kestävä kehitys ja 
kuluttajatrendit 

• Tammikuussa 2019 Creative Cooking 

• Tammikuussa 2019 työpaja, jossa keskitytään 
tutkimuskumppaneiden tulosten hyödyntämiseen 

 

2018-2019 työpajat Turun yliopistolla 



Rakenne: 

 

Työpajat 1-3 sisältävät 

– Teoriaosuus (yleisiä teemoja, kuten tuotteiden makuun ja 
aistinvaraisiin ominaisuuksiin liittyvät haasteet tuotekehityksessä, 
aistinvaraisen arvioinnin sekä kuluttajatutkimuksen perusteet) 

– Asiantuntijaosuudet: Anu Hopia, Sari Puputti ja Laura Forsman, 
Turun yliopisto, Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus 

– Käytännön työskentelyosuus eli tuotteiden aistinvarainen arviointi 

– Tulokset ja niistä keskustelu yhdessä yrittäjän kanssa 

– Creative Cooking –osiossa tuotteiden käyttö annosten 
valmistuksessa 

 



   


