
Tukkutorin & Teurastamon 
Testbed-innovaatiokilpailu 
 Elintarvike-, viherkasvi- ja pakkausteeman workshop

23.10.2018



Tervetuloa
#innovaatiokilpailu 
#tukkutoriteurastamotestbed 

Wifi: FlavourStudio 
Salasana: Studio21 

https://teurastamo.com/innovaatiokilpailu 
www.facebook.com/tukkutoriteurastamo 

https://teurastamo.com/innovaatiokilpailu
http://www.facebook.com/tukkutoriteurastamo


Agenda
13.00  Tervetuloa: Mistä on kysymys Testbed hankkeessa?   

13.15 Alustus: Food from Finland: Esa Wrang, Elintarvikealan toimialajohtaja Food From Finland, 
Business Finland  

13.35 LSC - liiketoiminnan kehittäminen käyttäjälähtöisesti, Lean Service Creation Master, Futurice 

15.10  Innovaatiokilpailun seuraavat vaiheet  

15.30  Case Nyhtökaura: Reetta Kivelä, co-founder/CTO, Gold&Green Foods 

15.50  Tukkutorin toimijoita: 

● Elintarvikkeita Tukkutorilta Suomeen ja maailmalle, case Lagerblad Foods, Mika Lindfors 
toimitusjohtaja ja Timo Luotonen myynti- ja tuotekehitysjohtaja 

● Viherkasvit ja sisusteet maailmalta Tukkutorille ja sieltä PKS-alueelle, case SHT-Tukku, 
Pekka Kivimaa toimitusjohtaja 

16.30  Tilaisuus päättyy



Kun lähdet työpajasta, sinulla on:

>  Tietoa Testbed-innovaatiokilpailusta  

>  Tietoa elintarvikkeiden, viherkasvien ja pakkausten tulevaisuudesta  

>  Tietoa käyttäjälähtöisesti ketterästä liiketoiminnan kehittämisestä 
sekä palvelumuotoilusta 

Työpajan jälkeen saat materiaalit sähköpostiin!



22.10.2018 

jouni.spets@hel.fi

Helsingin Tukkutorin  
ja Teurastamon  

Testbed hankkeen 
esittely



Helsingin Tukkutori
+ Pinta-ala: 15 ha  
+ 150 yritystä 
+ 350 yritystä pakastamon  

asiakkaina 
+ 1000 työpaikkaa  
+ välillisesti 5000 työpaikkaa



• MUUT palvelut 
• Elintarvikekauppa 
• Alko 
• Kirjakauppa 
• Työkalujen vuokrauspalvelu 
• Vuokrattava saunatila 
• Yhteisögrilli ja viheralue 
• Esiintymislava 
• Kaupunkiviljelmä 
• Holvikellari mm. häiden 

järjestämiseen 

• TUKKUTOIMINTAA 
• Elintarviketukut 
• Liha-, kala-, kana- ja äyriäistukut 
• Kasvis- ja vihannestukut 
• Kukka-ja viherkasvitukut 
• LVI- ja sähkötukut 
• Toimistotarviketukku 

HELSINGIN TUKKUTORI

• RUUAN TUOTANTOA 
• Eines-, makkara-, juusto-, 

pasta- ja jäätelötehdas 
• Kahvipaahtimo 
• Leipomoita 
• Tislaamo 
• Teollinen pakastamo palvelu

• RAVINTOLAT JA KAHVILAT 
• Yli 10 kpl



Tukkutorin ja Teurastamon Testbed kehityshanke  

Hankkeessa haetaan Tukkutorin ja Teurastamon alueen palveluiden ja yritystoiminnan 
kehittämiseen uusia innovaatioita ja niistä parhaat toteutetaan hankkeen rahoittamina 
pilotteina.  



HANKKEEN  
STRATEGINEN 
TAUSTA 
 
 
Testbed hankkeessa 
rakennetaan Helsingin 
kaupungin elinkeino-
politiikan mukaista 
alustaa ja kehitys-
ympäristöä uudelle ja 
kasvavalle 
liiketoiminnalle 
Tukkutorin, Teurastamon 
ja Kalasataman alueelle. 
 



HELSINGIN TUKKUTORI
alusta ruuan tuotantoon ja kulutukseen

• MUUT palvelut 
• Elintarvikekauppa 
• Alko 
• Kirjakauppa 
• Työkalujen vuokrauspalvelu 
• Vuokrattava sauna 
• Yhteisögrilli ja viheralue 
• Esiintymislava 
• Kaupunkiviljelmä 
• Holvikellari mm. häiden 

järjestämiseen 

• TUKKUTOIMINTAA 
• Elintarviketukut 
• Liha-, kala-, kana- ja äyriäistukut 
• Kasvis- ja vihannestukut 
• Kukka-ja viherkasvitukut 
• LVI- ja sähkötukut 
• Toimistotarviketukku 

• RUUAN TUOTANTOA 
• Eines-, makkara-, juusto-, 

pasta- ja jäätelötehdas 
• Kahvipaahtimo 
• Leipomoita 
• Tislaamo 
• Teollinen pakastamo palvelu

• RAVINTOLAT JA KAHVILAT 
• Yli 10 kpl



Esimerkki alustaliiketoiminnan vahvuuksista  
 

Pipeline business vs. Platform business  

Strategy article from 

Harvard business review 
FROM THE APRIL 2016 ISSUE 

by 

Marshall W. Van Alstyne 

Geoffrey G. Parker 

Sangeet Paul Choudary

https://hbr.org/search?term=marshall+w.+van+alstyne
https://hbr.org/search?term=marshall+w.+van+alstyne
https://hbr.org/search?term=marshall+w.+van+alstyne
https://hbr.org/search?term=marshall+w.+van+alstyne
https://hbr.org/search?term=marshall+w.+van+alstyne
https://hbr.org/search?term=marshall+w.+van+alstyne
https://hbr.org/search?term=marshall+w.+van+alstyne
https://hbr.org/search?term=marshall+w.+van+alstyne
https://hbr.org/search?term=marshall+w.+van+alstyne
https://hbr.org/search?term=marshall+w.+van+alstyne
https://hbr.org/search?term=marshall+w.+van+alstyne
https://hbr.org/search?term=geoffrey+g.+parker
https://hbr.org/search?term=geoffrey+g.+parker
https://hbr.org/search?term=sangeet+paul+choudary
https://hbr.org/search?term=sangeet+paul+choudary
https://hbr.org/search?term=sangeet+paul+choudary
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HELSINGIN TUKKUTORI

Ruuan 
alkutuottajat 

Lähituottajat 

Elintarviketeoll
isuus 

Valmistajat 

Maahantuonti

Kuluttajat 

Yhteisöllisyys 
Elämykset 

Kokemukset 
Ruoka  

Jakaminen 
Asiointi 
Kauppa

alusta ruuan tuotantoon ja kulutukseen

BtoB kauppa; ravintolat, kioskit, kahvilat 
yms.  

Suuret eräkoot ja logistinen tehokkuus

Ruokaekosysteemi

• MUUT palvelut 
• Elintarvikekauppa 
• Alko 
• Kirjakauppa 
• Työkalujen vuokrauspalvelu 
• Vuokrattava sauna 
• Yhteisögrilli ja viheralue 
• Esiintymislava 
• Kaupunkiviljelmä 
• Holvikellari mm. häiden 

järjestämiseen 

• TUKKUTOIMINTAA 
• Elintarviketukut 
• Liha-, kala-, kana- ja äyriäistukut 
• Kasvis- ja vihannestukut 
• Kukka-ja viherkasvitukut 
• LVI- ja sähkötukut 
• Toimistotarviketukku 

• RUUAN TUOTANTOA 
• Eines-, makkara-, juusto-, 

pasta- ja jäätelötehdas 
• Kahvipaahtimo 
• Leipomoita 
• Tislaamo 
• Teollinen pakastamo palvelu

• RAVINTOLAT JA KAHVILAT 
• Yli 10 kpl



Tukkutori & Teurastamo Testbed hankeen  
Tavoitteet ja toteutustapa 

Innovaatiokilpailu
Pilotointi

kaupallistaminen kansainvälistyminen

Viestintä

Kansainväliset verkostot

Tutkimustyö

Budjetti 
509 t€ 

Rahoittajat: 
Helsingin 

Kaupunki ja 
Business 
Finland

15 pilottia 
alueella 

5 KV pilottia

Pilottikohtaisesti toteutettava kaupallistamisen 
lisätuki:

Pilottien toteutusta rahoitetaan 1-50 t€ + mentorointi

5/2018 5/2019Kesto 12 kk



Haettavat innovaatiot liittyvät
Elintarvikkeisiin ja viherkasveihin, sekä niiden 

tuotantoon ja pakkauksiin 
Kiertotalouteen ja cleantechiin; 

teknologisia ja muita innovatiivisia 
ratkaisuja



Innovaatiokilpailuissa 
Kaksi kilpasarjaa 

IDEAT   
• ”Kansalaiskilpailu” - avoin kaikille  
• Kilpailuehdotus voi olla ideatason asia, joka 

liittyy kilpailuteemaan 
• Pilotointikelpoisuus hankkeen aikana ei ole 

edellytys osallistumiselle 
• Palkinnot, 3-5 kpl parhaille ideoille 

• 1000 € / idea 
• Idean mentorointi New Co Helsingin 

yritysneuvojien toimesta

RATKAISUT

• Avoin yrityksille ja yhteisöille 
• Ratkaisuehdotus liittyy kilpailuteemaan 
• Kilpailuehdotukset, jotka voidaan pilotoida 

hankkeen aikana ja joilla on KV potentiaalia 
• Palkinnot (n. 10 kpl) 

• 5000 – 50 000 € kunkin pilotin toteutukseen 
• Ratkaisun kaupallistamista ja 

kansainvälistymistä tuetaan tutkimustyöllä, 
viestinnällä ja kansainvälisten verkostojen 
avulla 

Innovaatio
-kilpailun 
teemat

pilotointi

Kaupallistamisen tuki kansainvälistyminen

IDEAT

RATKAISUT

mentorointi Pilotointi mahdollisuuksien mukaan

5/20191/2019

Uusia ratkaisuja kannattaa 
toteuttaa  yhdessä; alueen 

yritykset, suuryritykset, start-up 
yritykset ja opiskelijat. 



Innovaatiokilpailun rakenne ja aikataulu

Pilotointi 
mahdollisuuksien 

mukaan

Palkkiot:  
1000 € x 3-5 kpl  

+mentorointi 

Workshop 
Kiertotalous 

To 25.10  
Klo 9–13

Pre-pitch 
tapaaminen 

Pe 1.11 
Klo 9-13

Kansainväliset pilotit

Kilpailun 
avaus 
12.10

Workshop 
Elintarvikeet 

Ti 23.10 
Klo 13-17

Kaupallistamisen tukiPre-pitch 
tapaaminen 

Ke 31.10 
Klo 13-19

Ratkaisujen pilotointi

RATKAISU 
pilottien 

sopimukset ja 
operatiivinen 
valmistelu

Kilpailuaika 12.10 – 19.11 

RATKAISUJEN pilotti -vaiheeseen valitaan n. 
3-10 parasta ehdotusta, joille maksetaan 
5-50 t€ palkkio pilottien toteutuksesta

50 % 
palkkiosta 

pilotin alussa

IDEA 
sarja

1.1.2019 31.5.2019
pilotointiaika

Osallistumisen  
deadline 19.11. 

Voittajien  
valinnat 
11.12

50 % 
palkkiosta 

pilotin lopussa



Esimerkkejä innovaatioista

• Urbaanin ruokatuotannon käynnistäminen alueella 
• Lähialueen tilaus- ja toimituspalvelu



 
Urbaanin ruokaekosysteemin perustaminen

Konseptin 

monistaminen 

Suomi ja KV

Tuotekehitys

Kotien, asuinyhteisöjen, ravintoloiden 
ja 
koulujen pienemmät ruokaekosysteemit

Pyritään rakentamaan 
yhteinen asiakasrajapinta  
ja tilaus-toimitusketju: 
- Paikalliset ravintolat 
- Yritykset ja kotitaloudet

Konseptin ja 
teknologian myynti

Teolliset kokoluokat

Paikallinen 

liiketoiminta

Paikallinen kaupallist
amispolku

Laajempi kansainvälistymispolku

• Urbaanin alkutuotannon 
resurssitehokas alusta ja 
symbioottinen 
ruokaekosysteemi 

• Edistetään yhteisen 
ekosysteemin mahdollistamia 
synergiaetuja kaiken kokoisille 
yrityksille: 

- Yhteisen tuotantotilan ja 
infrastruktuurin edut ja 
haasteet 

- Liiketoimintamalli, tarjonta ja 
asiakasrajapinta 

- Kasvatusresurssien kierrätystä 
• Tavoitteena modulaarisen 

kehitysympäristön skaalaaminen 
ja monistaminen uusiin 
kohteisiin  

• Haasteena toteutukseen 
Tukkutorilla; tilat ja rahoitus

Tuotekehityspolku 



Lähialueen tilaus- ja toimituspalvelu

• Tavoitteena kauppiaiden paikallista myyntiä edistävän 
kaupankäynnin alustan toteutus;  uuden digitaalisen 
ja logistisen palvelukonseptin kehittäminen ja 
pilotointi  

• Kaupankäynnin alusta, jonka toiminnallisuus vastaa 
Helsingin kaupungin omistamia perinteisiä 
kauppapaikkoja; kauppahalleja ja toripaikkoja 

• Haasteena toteutukseen: asiakastarve ja palvelun 
ylläpidon pysyvä toimintamalli

SÄHKÖINEN KAUPPAHALLI

ASIAKAS
MYYJÄ

TOIMITUS

SOVELLUS



HELSINGIN TUKKUTORI

Ruuan ja 
kasvien 

alkutuottajat 

Lähituottajat 

Elintarviketeoll
isuus 

Valmistajat 

Maahantuonti

Kuluttajat 

Yhteisöllisyys 
Elämykset 

Kokemukset 
Ruoka  

Jakaminen 
Asiointi 
Kauppa

alusta monipuoliseen liiketoimintaan

BtoB kauppa; ravintolat, kukkakaupat, kioskit, kahvilat 
yms.  

Suuret eräkoot ja logistinen tehokkuus

liiketoimintaekosysteemi



Food From Finland 

Esa Wrang, Business 
Finland



Food from Finland

Esa Wrang, Head of Food Program 23.10.2018



Food from Finland -ohjelma

Business Finland   23102018 2

Tavoitteena  Suomen elintarvikesektorin viennin kasvattaminen
• käynnistynyt syyskuussa 2014
• Business Finlandin johtama 
• Rahoittajina TEM ja MMM 

Laaja yhteistyöpohja
• TEM, UM, MMM
• Elintarviketeollisuusliitto
• Evira, Visit Finland, MTK
• Muut yhteistyökumppanit, palveluntuottajat ja konsultit

• Food from Finland-kasvuohjelman toimintaan on osallistunut jo noin 140 elintarvikealan yritystä
• Virallisia jäsenyrityksiä Food from Finland kasvuohjelmalla on 120 kpl.



140 yritystä jo mukana

3Business Finland   23102018 



Kasvua ja kannattavuutta viennistä

Business Finland   23102018 4

• Suomessa elintarvikemarkkina on pieni, erittäin keskittynyt  
eikä juuri kasva: vienti on yrityksille yhä tärkeämpi kasvureitti 

• 2017 elintarvikevienti Suomesta kasvoi 11 % ja nousi 1,62 
miljardiin euroon. 

• Tavoite on vielä huomattavasti korkeammalla

• Vientiin sitoutuminen vaatii yritykseltä johdon vahvaa sitoutumista 
ja pitkäjänteisyyttä. Vienti on strategista toimintaa, jossa 
lisäarvotuotteilla on koko ajan yhä suurempi rooli.

• Vienti ei ole vain lisämyyntiä tai ylijäämäkapasiteetin täyttämistä.



Suomalaisen ruoan ja juoman 
vahvuudet

Business Finland   23102018 5

• Maailman puhtain vesi, puhdas maaperä 
(vähän torjunta-ainejäämiä), puhdas ilma (70 % 
maaperästä on metsää)

• Eksoottisuus, arktinen luonto, metsä ja villit tuotteet

• Ruokatuotannon korkeat standardit

• Innovatiivinen tuotekehitystyö, erityisesti 
terveysvaikutteisissa tuotteissa

• Eläintautien ja salmonellan vähäisyys sekä antibioottien 
käytön alhaisuus maailman huippuluokkaa.  Eläinten 
hyvinvointi korkealla tasolla

• Ruokaturvallisuuden taso erinomainen.

Maailman turvallisin
ja terveellisin ruoka 
tulee Suomesta!



Innovatiiviset suomalaiset tuotteet

Business Finland   23102018 6

Viennin peruspilarit: 

• Turvallinen ja puhdas suomalainen liha ja lihajalosteet
• Innovatiiviset maitotuotteet ja -jalosteet

Nousevat tuoteryhmät: 

Terveelliset, innovatiiviset 
viljatuotteet:
• erityisesti kauratuotteet
• ruistuotteet ja snacksit
• ohramaltaat

Villimarjoihin perustuvat 
tuotteet: 
• mehut, smoothiet
• välipalat, jälkiruoat
• marjapohjaiset raaka-aineet

Allergiavapaat Free From-tuotteet:
• gluteenittomat
• laktoosittomat 
• maidottomat 

Raikkaat, innovatiiviset juomat:
• erikoisoluet
• long drinks, juomamixit, siiderit
• marjaliköörit
• vodkat, maustetut & marjavodkat
• Craft- alkoholijuomat: ginit, viskit …



Kansainväliseen kysyntään 
vaikuttavat trendit ovat puolellamme

Business Finland   23102018 7

Turvallisuushakuisuus - ruokaskandaalit
• Arvostetaan luonnollisuutta, puhtautta, turvallisuutta, jäljitettävyyttä 
• Luomun kysynnän nousu 

Terveellisyyden tavoittelu
• Free from: gluteenittomuus, laktoosittomuus…
• Lihan korvaaminen kasvisproteiineilla
• Kaura ja suomalaiset villimarjat suomalaisia superfoodeja

Pohjoismaisuus, arktisuus 
• koetaan puhtaaksi, eksoottiseksi, uudeksi  

Esimerkkejä tuoteryhmistä, joissa kysyntää
• Ikääntyvä väestö: tälle kohderyhmälle sopivien tuotteiden 

kehittäminen
• Terveelliset välipalat,  erityisesti lapsille
• Hyvin tuotteistetut, trendikkäät alkoholit ja muut juomat



Trendejä 2018

Business Finland   23102018 8

Whole Foods Market 2018:  meiltä näitä löytyy! 

• Super powders - ” superjauheet ” 
• More mushrooms – lisää sieniä ja kaikkialle, jopa kahviin!
• Transparency 2.0 - tuotteen alkuperästä tiedettävä kaikki
• Plant based technology - uusia innovatiivisia kasviperäisiä 

lihattomia, maidottomia tuotteita 
• Puffed snacks - perunalastujen tilalle terveellisempiä, 

kevyempiä vaihtoehtoja
• Bubbly beverages – kasvispohjaisia kuplajuomia 
• Floral flavours - villiyrtit, kukat 
• LUOMU! 



Food from Finland kohdemarkkinat

Business Finland   23102018 9

Ensisijaiset markkinat

• Pohjoismaat
• Saksa
• Itä-Aasia (Kiina & Hongkong, Japani, 

Etelä-Korea)

Täydentävät markkinat

• Muut Euroopan maat (Ranska, Italia, 
Espanja)

• Saudi-Arabia, Arabiemiraatit
• Etelä-Afrikka, Singapore
• USA 
• Venäjä.



Kohdemarkkinoiden 
yhteiset nimittäjät

Business Finland   23102018 10

Suomalaiset elintarvikkeet

• korkealaatuisia
• innovatiivisia 
• turvallisia 
• luonnollisia 
• puhtaita
• kaukana 
• ….kalliita 

Kohdemarkkinat

• hintatasoltaan korkeita 
• laatutietoisia 
• terveystietoisia
• usein nopean talouskasvun maita
• arvostavat luonnollisuutta ja 

turvallisuutta 



Business 
Finland   
23102018 

Viennin hot spotit: Aasia

Kiina

Kysyntä:
• Maailman suurin kuluttajamarkkina
• Ruoan laatu ja turvallisuus
• Kuluttajien käytettävissä olevien tulojen nousu
• Maailman suurin verkkokaupan markkina 
• Tuonti-elintarvikkeet status-symbolina

Suomalainen tarjoama:
• Puhtaat tuotteet esim. lihatuotteet
• Terveysvaikutteiset marja- ja kaurapohjaiset 

tuotteet
• Alkoholijuomat
• Lähdevesi
• Luomutuotteet
• Allergiavapaat tuotteet
• Convenience & premium -tuotteet
• Lasten tuotteet 11



Business 
Finland   
23102018 

Viennin hot spotit: Aasia

Japani
Kysyntä:
• Vanhenevat ja terveystietoiset kuluttajat
• Suuri kiinnostus ja yhteys Suomeen
• High Premium tuotteiden kysyntä
• Suklaan ja marjojen terveysvaikutukset
Suomalainen tarjoama:
• Terveysvaikutteiset marja- ja kaurapohjaiset tuotteet
• Suklaatuotteet
• Alkoholijuomat, alkoholittomat juomat
• Erikoistuotteet, mm. Muumi- ja joulutuotteet

Etelä-Korea
Kysyntä:
• Kuluttajien tulojen nousu ja ruoan statusarvo (omat 

ostot, lahjat), kiireinen elämäntyyli, verkkokauppa
• Kuluttajien kiinnostus turvalliseen ja terveelliseen 

ruokaan
Suomalainen tarjoama:
• Suomalainen premium liha ja juustot
• Marjatuotteet, lasten tuotteet 

(myös Muumi-tuotteet), luomutuotteet
• Terveysvaikutteiset tuotteet

12



Business Finland   
23102018 

Viennin hot spotit: Eurooppa

Saksa
Kysyntä:
• 80 milj. kuluttajaa, Euroopan suurin 

luomutuotteiden markkina
• Terveys- ja  ympäristötietoiset kuluttajat
• Superfood trendi:  villimarjat ja kaura

Suomalainen tarjoama:
• Luomutuotteet ja terveelliset välipalatuotteet
• Terveysvaikutteiset marja- ja kauratuotteet
• Alkoholijuomat

Pohjoismaat
Kysyntä:
• Vahva terveys- ja hyvinvointitrendi: 

vähemmän sokeria ja rasvaa ja enemmän puhtautta ja 
terveyttä

• Lisääntynyt tietoisuus allergioista
• Laadukkaat alkoholijuomat nousussa
Suomalainen tarjoama:
• Luomutuotteet
• Terveysvaikutteiset marja- ja kauratuotteet ja 

terveelliset välipalatuotteet
• Alkoholijuomat 13
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Viennin hot –spotit: Lähi-Itä

Lähi-Itä 
Kysyntä:
• Merkittävät elintasosairauksien maat 

Arabiemiraatit ja Saudi-Arabia
• Hallituksen ja yritysten vahva halu 

terveyspromootioihin
• Suuri expats-kuluttajasegmentti

• Suuri ostovoima, korkea hintataso
• Laatutuotteiden arvostus

Suomalainen tarjoama:
• Kaikki terveysvaikutteiset tuotteet
• Terveysvaikutteiset marja- ja kaurapohjaiset 

tuotteet
• Allergiavapaat tuotteet
• Alkoholittomat juomat, lähdevesi
• Halal -tuotteet

14



Mitä Food from Finland tekee?

Business Finland   23102018 15

• Konkreettisia suoraan kohdemarkkinoille tähtääviä toimenpiteitä yhdessä yritysten ja 
yhteistyökumppaneiden kanssa

• Jatkossa myös yhä laajemmin innovaatioiden, kansainvälisen osaamisen ja                                                       
uusien liiketoimintamallien kehitystyötä. 

• Suomen yhteisosasto vuosittain 12-14 ammattimessuilla maailmalla
• 10-15 omaa ostajatapahtumaa kohdemarkkinoilla tai Suomessa

- Fact finding-matkat kohdemarkkinoille
- Delegaatiomatkat, yhteistyö suurlähetystöjen kanssa 
- Meet the buyer –tapahtumat Suomessa; ostajia kutsutaan Suomeen

• Jakelukanavien aktiivinen avaaminen verkkokaupassa, pilottina Kiina 
• Koulutuksia ja valmennuspäiviä 
• Kuluttajatapahtumat yhdessä Visit Finlandin kanssa
• 3- 4 mediavierailua Suomeen + mediatilaisuuksia maailmalla 
• 2-3 verkostoitumistilaisuutta Suomessa 
• Yhteensä noin 40 tapahtumaa vuodessa                  



Messut: 
Foodex Tokio 2018
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Ostajatilaisuus Suomen 
Tokion suurlähetystössä 
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Pohjoismainen ostajatapahtuma & 
Marjapromootiotilaisuus, 

Soul, Etelä-Korea 6.-8.11.2017
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• Tavoite tehdä tunnetuksi 
suomalaisia marjatuotteita sekä 
vauhdittaa niiden myyntiä 

• Marjojen ja marjatuotteiden 
esittely, pienimuotoinen 
kokkauskurssi 

• Toimittajille ja bloggareille

• Osa FFF-marjaklusterin toimintaa 



Food from Finland ja Visit Finland 
yhteistyössä

CITTI – ketjun kanssa toteutettu Suomi-
kampanja Saksassa 04 /2017
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• 100 suomalaista elintarviketta (20 yritystä) myynnissä 
Citti-marketeissa ja Lieferello-nettikaupassa vuoden ajan

• Kampanjaviikko 19.-25.4. Enjoy Finland-Reinste Natur 
esitteli suomalaista ruokaa, ja Suomea matkailukohteena  
Pääteemana Suomen puhdas luonto

• Kilpailu CITTIN asiakkaille; palkintomatka  Suomeen 
• Kampanjasivut Visit Finland-

sivustolla:http://www.visitfinland.com/de/food-from-finland/

• Markkinointi ja viestintä: kampanjakonsepti, 
lehdistötiedotteet, Lebensmittelzeitung artikkeli, video 
(versiot), monikanavamarkkinointi (Citti/ FB, FFF, VF, 
Finpro, Good News from Finland)

http://www.visitfinland.com/de/food-from-finland/


Food from Finland: saadut opit
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Missä voidaan vientitoimintaa kehittää?

• Vientituotteiden jalostusarvon nostaminen
• suurempi fokus brändättyihin kuluttajatuotteisiin

• Konseptointi, oikea tarina brändin takana, brändäys ja 
pakkausdesign

• Tuotekehitys kohdistaen tuotteet suoraan vientimarkkinoille
• tunnistaen oikeat kohderyhmät

• Enemmän henkilöresursseja vientiin 
• tarvitaan lisää koulutettuja, kielitaitoisia ja                           

matkustusvalmiita nuoria alalle

• Kärsivällisyys ja pitkäjänteisyys 
• kauppojen konkretisoitumiseen menee aikaa  
• 18 kk on yleinen keskiarvo vientiprosessin läpivientiin.
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http://www.foodfromfinland.fi

Kiitos!

http://www.foodfromfinland.fi/


LSC liiketoiminnan 
kehittämisen työkaluna 

Juha Pesonen, Futurice



B E R L I N  ·  H E L S I N K I  ·  L O N D O N  ·  M U N I C H  ·  S T O C K H O L M  ·  T A M P E R E

MIKÄ LSC?

123.10.2018



• Innovation  

• Agile Methodologies  

• User Insights 

• UI Design 

• Human resources 

A humanist by heart and inclination, Juha Pesonen has worked on 

hundreds of innovative and demanding B2C and B2B projects, 

putting his concept and UX design know-how to use in helping 

major European companies thrive in a rapidly changing business 

environment and weather the disruptive storms of mobile 

technology and digitalisation. 

His perspective is informed by his deep understanding of human 

behavior and passion for finding ways to combine the physical and 

the digital to create meaningful user experiences that fulfill both 

user and business needs. 

Juha’s background and degree in education provides him with a 

key to understanding user behavior in all contexts – how they learn, 

what their motives are and what informs their behavior. He has 

worked on a wide variety of services, ranging from entertainment 

Juha Pesonen 
Lean Service Creation coach  
Senior Service Designer 



”LEAN SERVICE CREATION. LSC BRINGS STRUCTURE AND FOCUS 
TO SERVICE CREATION. THE CURATED SET OF CANVASES WALK 
YOU THROUGH THE STEPS NEEDED FOR CREATING SUCCESSFUL 

SERVICES & PRODUCTS. THEY HELP YOU TO REACH BUSINESS 
OBJECTIVES IN AN ITERATIVE AND HUMAN-CENTRIC WAY.”



MITEN TÄMÄ LIITTYY 
IDEAKILPAILUUN?



1.



IDEAT 
OVAT HALPOJA



IDEA
TEKNINEN TOTEUTETTAVUUS?

BUSINESS-MALLI?

RAHOITUS?

UNIIKKI KILPAILUASEMNA?

ASIAKASYMMÄRRYS?

LAINSÄÄDÄNTÖ?

SKAALAUTUVUUS?

VALIDOINTI?

VALIDOINTI?

TIIMI?

MARKKINOINTI?

TAKAISINMAKSUAIKA?

AINUTLAATUISUUS? KOHDERYHMÄ?

KÄYTTÄJÄPOLKU?

TESTAUS?

MVP?

KANNATTAVUUS?

KILPAILU?
DATA?

KONSEPTI?



2.



ENNUSTAMINEN 
ON MAHDOTONTA



MAAILMA EI ENÄÄ 
KOSKAAN MUUTU 

NIIN HITAASTI 
KUIN NYT



KOSKA EI VOI TIETÄÄ, MITÄ PITÄÄ 
RAKENTAA, TÄYTYY  
 
>> KOKEILLA 
>> OPPIA NOPEASTI 
>> OPPIA NOPEASTI MYÖS VIRHEISTÄ





B U I L D

M E A S U R E

L E A R N



€



FIND A PROBLEM 
WORTH SOLVING

ETSI RATKAISEMISEN 
ARVOINEN ONGELMA



Liiketoiminnan tarve Käyttäjän / asiakkaan 
tarve 

Menestyvä palvelu
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IDEATION

LEAN SERVICE CREATION
Lean Service Creation Toolbox by Futurice Ltd is licensed under a 
Creative C om m ons Attribution- ShareAlike 4.0 International 
License.

The Value Proposition Canvas is the property of 
Stra tegyzer.com and Stra tegyzer AG.
www.strategyzer.com

Ideas that  f ix, 
eliminate or reduce 

the user pain 

Ideas that  take 
the best out of 
the posit ive

Ideas that  f ill the 
user need/  
problem

User need/ problem
Write it down on a high enough level 
so that your ready made idea is not 

the only solution to it.

Negative emotions/ aspects 
related to the user need

Posit ive emotions/ aspects 
related to the user need☺☹



“LIIKETOIMINTAONGELMA”: 
 

PAKKAUSJÄTTEEN 
VÄHENTÄMINEN



ONGELMAHAASTATTELU:  
 

MITÄ KÄYTTÄJÄMME  
/ASIAKKAAMME TARVITSEVAT?



WHAT DOES SHE  

SAY?
WHAT DOES SHE  

NEED?

I need coffee!

Energy? 
Caffeine? 
Is it a habit? 
Socialize? 
Break?



1. KYSY TODELLISISTA TILANTEISTA 
1. KYSY ”MIKSI?” 
2. ÄLÄ MYY OMAA RATKAISUASI



HAASTATTELU HARJOITUS:  
 

1. Ota itsellesi pari.  
 

2. Selvitä haastattelemalla 

hänen tapansa ja motiivinsa 

lahjojen antamiseen 

liittyen.



HAASTATTELURUNKO 
 

Osoitteessa 
https://tinyurl.com/TukkutoriLSC18 

on jokaiselle ryhmälle oma, 
Yhdessä työstettävissä oleva 

haastattelupohja
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LEAN SERVICE CREATION
Lean Service Creation Toolbox by Futurice Ltd is licensed under a 
Creative C om m ons Attribution- ShareAlike 4.0 International 
License.

The Value Proposition Canvas is the property of 
Stra tegyzer.com and Stra tegyzer AG.
www.strategyzer.com

Ideas that  f ix, 
eliminate or reduce 

the user pain 

Ideas that  take 
the best out of 
the posit ive

Ideas that  f ill the 
user need/  
problem

User need/ problem
Write it down on a high enough level 
so that your ready made idea is not 

the only solution to it.

Negative emotions/ aspects 
related to the user need

Posit ive emotions/ aspects 
related to the user need☺☹



1 minuutti hiljaisuudessa
1 asia / tarralappu
Sano ääneen,  mitä kirjoitit



IDEATION

LEAN SERVICE CREATION
Lean Service Creation Toolbox by Futurice Ltd is licensed under a 
Creative C om m ons Attribution- ShareAlike 4.0 International 
License.

The Value Proposition Canvas is the property of 
Stra tegyzer.com and Stra tegyzer AG.
www.strategyzer.com

Ideas that  f ix, 
eliminate or reduce 

the user pain 

Ideas that  take 
the best out of 
the posit ive

Ideas that  f ill the 
user need/  
problem

User need/ problem
Write it down on a high enough level 
so that your ready made idea is not 

the only solution to it.

Negative emotions/ aspects 
related to the user need

Posit ive emotions/ aspects 
related to the user need☺☹

IDEOINTI



CONCEPT &  
VALUE PROPOSITION

KONSEPTI JA 
ARVOLUPAUS



Kokeilut



Kokeilut

Wikipedia on tietosanakirja, joka ei ole koskaan valmis 



Kokeilut 

Wikipedian hienous on nopeus ja yhdessä tekeminen

● Wikipedian kilpailija 1999-2003 
● Komitea ja asiantuntijat laativat tarkat säännöt 
● Jotta artikkeli julkaistiin, sen piti läpäistä 7 

vaiheinen hyväksymisprosessi 

● Ensimmäisen vuoden aikana 21 artikkelia 
julkaistiin

● Sisällön laatu vastaa Encyclopædia Britannica 
● Kuka vain voi editoida sisältöä 
● Julkaisua ohjaa tietyt rajoitteet, jotka liittyy 

mielipiteitä jakavaan sisältöön (sensitive, 
controversial) 

● Ensimmäinen kuukauden aikana julkaistiin 200 
artikkelia ja vuoden aikan 18.000

Lähde: https://en.wikipedia.org/wiki/Nupedia



Kokeilu on, että tehdään idea nopeasti konkreettiseksi ja kehitetään sitä 
palautteen avulla

Kuvat: Board of Innovation

Kokeilut 



● Kokeilu = ajattelua 

● Riskienhallintaa 

● Tekemällä idea paranee 

● Löydetään asioita, joita kohderyhmä arvostaa 

● Näytettävää heti, eikä kolmen vuoden päästä 

● Riskien ja kustannusten hallintaa 

● Aika on rajallista, aloita heti! 

● Kokeilu on hauskaa!

“Mut, ei meillä ole aikaa/rahaa.. Ja tiedän jo kaiken.. Ja tämä on 
vaikeaa?”

Kokeilut 



● Piirros, sarjakuva, teksti 

● Tilastot, aiemmat tutkimukset 

● Fyysinen esine, rakennelma 

● Näytelmä, laulu, runo 

● Haastattelu, havainnointi, eläytyminen 

● Video, valokuva, äänite 

● Yhteisörahoitus (kickstarter jne.) 

● Mainos, some-juttu, posteri 

● Erilaiset nettityökalut

Kokeilla voi monilla eri tavoilla

Kokeilut 



Käydään läpi esimerkkejä kokeiluista 

Kokeilut 



Idea



Kokemus



Arvolupaus



Käyttäytyminen



Appi



Tuote



Preferenssi

https://usabilityhub.com/ 



Kiinnostus



Vuorovaikutus



Käyttäjäryhmä



Tila



https://www.kickstarter.com/

Projekti



Innovaatiokilpailun 
seuraavat vaiheet 



Innovaatiokilpailun vaiheet

• Kilpailu on avoinna hakemuksille 12.10. - 19.11.2018 

• Kaikille avoimet teematyöpajat 23.10. & 25.10. 

• Pre-pitch -tapaamiset 31.10. & 1.11. 

• Voittajaehdotusten julkistus 11.12. 

• Sopimusten allekirjoitus tammikuussa 2019. 

• Valitut pilotit käynnissä kevään 2019 ajan.



Pre-pitch -tapaamiset 31.10. & 1.11.
Hakijat voivat varata 20 minuutin pre-pitch -tapaamisajan kilpailun järjestäjien 
kanssa. Tilaisuus on vapaamuotoinen keskustelu, jossa hakijat voivat pyytää 
palautetta ja vinkkejä ideansa kehittelyyn. Osallistujia kannustetaan 
valmistelmaan viiden minuutin pitch-esittely konseptistaan noudattaen kilpailun 
arviointikehikkoa (ohessa). 

Kilpailun tuomarit eivät osallistu pre-pitch -tilaisuuksiin, vaan neuvonantajina 
toimivat Futuricen liiketoimintakonsultit sekä Testbed-hankkeen 
projektipäällikkö. 

Osoite: Vanha Talvitie 10 H 2 krs. (neuvotteluhuone) 

Pre-pitchien varaus: https://hi-futurice.doodle.com/poll/ea2c8r3ah3in2bta

https://hi-futurice.doodle.com/poll/ea2c8r3ah3in2bta


Tuomarointi ja arviointikehikko 
 Ratkaisun arvo 
 

 Mistä on kyse?  
 Haluamme kuulla  
 tarkemmin  
 asiakasryhmästä ja  
 minkä mahdollisuuden  
 tai ongelman idea  
 ratkaisee. Mikä on idean  
 uutuusarvo?

Ratkaisun kaupallinen 
potentiaali 

 Miten idea rahoittaa  
 itsensä? Millainen  
 liiketoimintamalli idealla  
 on? Kuinka ratkaisu  
 skaalautuu ja mikä on  
 markkinan koko?  
 Tarvitsetteko hankkeen  
 mahdollistamaa  
 tutkimustietoa tai  
 korkeakouluyhteistyötä?

 Ratkaisun  
 toimittaminen 

 Idealla on arvoa vasta,  
 kun se on markkinoilla.  
 Meitä kiinnostaa mistä  
 asiakkaat kuulevat  
 ideasta ja voivat sen  
 ostaa. Ketä tiimissä on  
 ja mitä osaamista teillä  
 on? Tarvitsetteko  
 viestinnällistä apua  
 hankkeelta? Mikäli  
 tarjoat digitaalista   
 ratkaisua, liitä mukaan  
 riittävä tekninen kuvaus.

 Nopeat kokeilut ja  
 pilotointi 

 Uskomme uusien  
 ratkaisujen käytännön  
 pilotointiin. Haastattelut  
 kohderyhmän ymmär- 
 tämiseksi, nopeat proto- 
 tyypit ja muut keinot.  
 Kannustamme jo haku- 
 vaiheessa jalostamaan   
 ideaa ja ratkaisua   
 käytännössä, sekä   
 suunnittelemaan ja  
 kuvaamaan pilotoinnin  
 toteutustapaa osana  
 ehdotusta.



Tuomarointi ja arviointikehikko
Tuomaristo koostuu eri alojen asiantuntijoista sekä mm. alueen toimijoiden ja 
kaupungin edustajista. Tuomarit arvioivat perustelujen uskottavuutta kussakin 
osiossa mm. oheisen asteikon mukaisesti. 
 
1p = Vastaus on jäsentymätön 
2p = Vastaus on selkeä, mutta vielä abstrakti 
3p = Vastaus on kuvattu selkeästi ja pilkottu selkeisiin kokonaisuuksiin 
4p = Vastauksen perusteluksi on haettu tilastotietoa, numero- tai olemassa  
    olevaa asiakasdataa 
5p = Vastauksen, kuten markkinapotentiaalia tai hyötyä, on nopeasti kokeiltu  
    oikeilla asiakkailla esim. haastatteluilla, prototyypeillä 



Case Nyhtökaura 

Reetta Kivelä, Gold&Green 
Foods



Elintarvikkeita Tukkutorilta 
Suomeen ja maailmalle  

Mika Lindfors ja Timo 
Luotonen, Lagerblad Foods



Viherkasvit ja sisusteet 
maailmalta Tukkutorille ja 
sieltä PKS-alueelle 

Pekka Kivimaa, SHT-Tukku



”VIHERTUOTTEET” SEKÄ KUKKA- JA 
SISUSTUSTARVIKKEET MAAILMALTA 

TUKKUTORILLE JA SIELTÄ PKS-
ALUEELLE



TUKKUTORI ON VIHERALAN KESKUS
▪ Tukkutori on 20 vuoden ajan ollut pääkaupunkiseudun yli tuhannelle 

kukkakaupalle, puutarhamyymälälle ja puutarhalle sekä 
hautaustoimistolle tärkein kukkien, taimien, kukka- ja 
sisutustarvikkeiden sekä hautaustarvikkeiden osto- ja noutopaikka.  
▪ Viheralan yrityksiä alueella ovat Kukkatoimitus, Huiskula, 

Siemenliike Siren ja SHT-Tukku.  
▪ Tukkutorin tukkuyrittäjät käyvät kovaa kilpailua asiakkaista mm. 

hollantilaisten ja latvialaisten kukka-autojen kanssa.  
▪ Suuri osa asiakkaista on kantakaupungin kivijalkayrittäjiä. Kiireisen 

yrittäjän näkökulmasta on mielekästä, että hän saa kaikki 
tarvitsemansa tuotteet yhdestä paikasta läheltä silloin kun hänelle 
parhaiten sopii. 



VIHER- JA HAUTAUSALAN PIENYRITTÄJÄT SAAVAT 
TUKKUTORILTA SUURIMMAN OSAN MYYMISTÄÄN 
TUOTTEISTA 

▪Viheralan yrityksiin Tukkutorilla tulee vuodessa Suomesta ja 
maailmalta noin 2500 rekka-autollista kukkia, viherkasveja, 
tarvikkeita, sisustustuotteita ja arkkuja 
▪Tukkuasiakaskäyntejä on vajaat 100 000 vuodessa 
▪Hautausauto hakee tukkutorilta arkun noin 5000 kertaa 

vuodessa



MILTÄ NÄYTTÄÄ 
KUKKATUKKU?  
ESIMERKKINÄ 
KUKKATOIMITUS



SYKSYN JA JOULUN 
2018 
SUOSIKKITUOTTEITA





KEVÄÄN 2019 TRENDIT



URBAN NATURE

KOHTI LUONTOA, KOHTI AURINKOA, KOHTI 
VALOA. 
Kun sisustuksessa siirrytään kohti luontoa ja 
ulkoilmaa, kaikki hehkuu auringonvalossa ja 
vihreys korostuu luonnon pienissä elementeissä. 
Luonto itsessään on jo se jokin. Kaikki on 
yksinkertaista, alkukantaista, paljon puuta, 
vihreyttä ja kaikkea, mitä luonto antaa meille. 

Koristellaan koko koti, parveke, patio, piha ja 
puutarha pienillä yksityiskohdilla, valoilla, 
lyhdyillä, erilaisilla materiaaleilla ja pinnoilla. 
Luonto tuodaan myös kotiin ja sen voimasta 
imetään alkukantaista tunnelmaa. 



GARDEN FESTIVAL
LUO RAIKKAIDEN JA KIRKKAIDEN VÄRIEN 
YHDISTELMÄ RYMINÄLLÄ.  
Raikkaat hedelmät, eksoottiset eläimet, modernit 
pinnat ja kesän maku tuntuvat ja näkyvät 
kaikessa. 
Tämä onnellisuuden ja iloisuuden värikylpy saa 
kaikki hyvälle mielelle ja raikastaa tunnelman.



BACKYARD JUNGLE
KUULETKO SAVANNIEN KUTSUN JA KENTIAN 
PALMUN HELLÄN HYVÄILYN? 
Kaikki on yhtä luonnon kanssa, ja 
luonnonmateriaalit saavat mitä eksoottisimpia 
pintoja ja muotoja. 
Hyppää mukaan viidakon tunnelmaan ja 
kuuntele sen sanomaa. Se saattaa vaikuttaa 
sinuun pysyvästi. 



SPRING LOVE

KÄY MAKUULLE, HENGITÄ SYVÄÄN JA NAUTI 
RENTOUTTAVASTA KEVÄÄSTÄ JA KESÄSTÄ. 
Sekoitus romantiikkaa, valoa, välimerellistä 
tunnelmaa ja rouheita pintoja tekee olon 
kotoisaksi. 
Yhdistele kukkia, lasia, keramiikkaa ja luontoa ja 
anna sekoituksen huumata täydellisellä 
epätäydellisyydellään. 



HAASTE?
▪Miten saamme asiakkaan tarvitsemat viheralan tuotteet 

suurelle määrälle lähellä olevia asiakkaita 
▪ Usein ja tuoreena 
▪ Nopeasti tilauksesta 
▪ Ympäristöystävällisesti 
▪ Kustannustehokkaasti 



Kiitos

Lisätietoja:  
Jouni Spets 
jouni.spets@helsinki.fi 
040 592 7320


