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Sisältö pe 5.6.2020
• Pintaraapaisu tuotekehitysprosessista
• SavoGrow’n tuotekehitystilojen esittely 

360-kuvien avulla
• Esimerkkejä tuotekehitysprojekteista



Mitä on tuotekehitys?

‒ "Tuotekehitys on toimintaa, jonka 
tarkoituksena on etsiä, synnyttää, valita 
ja kehittää yritykselle uusia tuotteita 
sekä karsia pois vanhoja kilpailukykynsä 
menettäneitä tuotteita.”

‒ Tuotekehitys on myös vanhojen 
tuotteiden parantamista ja prosessien 
kehittämistä.

‒ Mikä on tuotteen kohderyhmä?
‒ Miten tuote eroaa kilpailijoista?
‒ Mistä tuotteen kate koostuu?



Tuotekehityksen lähtökohdat

‒ Asiakkaan tarve
‒ Mitä puuttuu markkinoilta
‒ Ylimääräinen raaka-aine
‒ Raaka-aineissa tai lisäaineissa tapahtuvien 

muutosten vuoksi
‒ Prosessin tai laitteiston kapasiteetti
‒ Uusi tutkimustieto
‒ Viranomaismääräykset

‒ Käy messuilla, seuraa lehtiä ja ajankohtaisia 
aiheita
‒ Mikä Euroopassa nyt, meillä viimeistään 

vuoden kuluttua

‒ Tuotekehitys osa yrityksen kokonaisstrategiaa



Tuotekehitysprosessin suunnittelu

‒ Suunnittelussa voidaan hyödyntää erilaisia malleja yksinään 
tai yhdistellen

‒ Järjestelmällinen suunnittelu: tehtävänasettelu, luonnostelu, 
kehitys, viimeistely

‒ Rinnakkaissuunnittelu: suunnitteluun osallistuu jäseniä 
jokaisesta tuotteen elinkaaren vaiheesta

‒ DFM (Design for Manufacturing): Tuotantokustannusten 
vähentäminen, tuotantoprosessin yksinkertaistaminen, 
raaka-aineiden optimointi jne.

‒ SET-factors (Social, Economical, Technical): Ottaa huomioon 
tuotteelle asetettavat tarpeet. Trendit, 
rahankäyttökohteiden muutokset, uudet teknologiat, 
psykologiset valmiudet kuluttaa tuotetta jne.

‒ Kaikki dokumentoitava
‒ Salassapito, luottamuksellisuus



Tuotteen määrittäminen

‒ Kuluttajaprofiili (ikä, sukupuoli, koulutus, 
maantieteellinen sijainti)

‒ Jakelukanava (suurtalous, vähittäiskauppa)
‒ Käyttöyhteys (herkuttelu, arkiruoka)
‒ Ravintosisältö
‒ Erityisruokavaliot (laktoositon, gluteeniton, vege)
‒ Allergeenit
‒ Lisäaineet/ -tomuus
‒ Luomu, eettinen tuotantotapa
‒ Pakkauskoko
‒ Paljonko tuote voi maksaa
‒ Pakkauksen ominaisuudet
‒ Turvallisuuden varmistaminen
‒ Säilyvyysaika



Tuotekehitysprosessi



Tuotekehitysprosessi

1. Asiakastarve / idea
2. Esitutkimus
3. Tuotesuunnittelu
4. Tuotekehityksen käytännön toteutus
5. Tuotannon suunnittelu koemarkkinointia varten
6. Tarkennettu kustannuslaskenta ja hinnoittelu
7. Idean/tuotteen suojaaminen tarvittaessa
8. Koemarkkinointi
9. Tulosten analysointi + tarvittaessa koevalmistusten jatkaminen
11. Päätös tuotteen lanseeraamisesta markkinoille
12. Pakkausmerkintöjen tarkistaminen
13. Omavalvonnan päivittäminen
14. Markkinointisuunnitelman päivitys
15. Tuotannon suunnittelu
16. Tuotanto
17. Asiakaspalautteet ja jatkokehitys



Asetelma tuotekehitykselle

‒ Aikataulutuksessa huomioon otettavia 
seikkoja
‒ Tuotteen reunaehtojen määrittely
‒ Raaka-aineiden saatavuus
‒ Koe-erien valmistus
‒ Säilyvyyskokeet
‒ Pakkausmateriaalien hankinta
‒ Pakkausmerkintöjen työstäminen
‒ Markkinointimateriaalin työstäminen
‒ Omavalvonnan päivittäminen
‒ Muut tarvittavat luvat (mm. 

ilmoitukset viranomaisille)
‒ Logistiikan järjestäminen



Kustannuslaskelmat

‒ Alustavia kustannuslaskelmia kannattaa tehdä 
prosessin alusta alkaen, jotta nähdään onko 
prosessia järkeä jatkaa

‒ Yhdelle tuotantoerälle arvioidaan
‒ Raaka-ainekustannukset
‒ Erän tekemiseen menevä työaika (sis. palkat + 

sivukulut)
‒ Energiakustannukset yhtä tuotantoerää kohden
‒ Tilojen ja laitteiden investointien osuus
‒ Muut kustannukset (hallinto, kuljetukset)

‒ Saatua tuotantoerän omakustannehintaa verrataan 
asiakkaan maksamaan hintaan



Käytännön tuotekehitys

‒ Raaka-aineiden ja lisäaineiden hankinta-ajat 
otettava huomioon

‒ Tuotantoa, koneita, pakkausta, pakkaustapaa, 
logistikkaa ja katetta mietitään koko prosessin ajan

‒ Jokaisessa vaiheessa on pystyttävä tekemään 
vaikeitakin ratkaisuja
‒ Luopuminen tuotteen tekemisestä
‒ Tuotteen idean ”myyminen”
‒ Valmistus alihankintana



Maistatukset, kuluttajatutkimukset

‒ Tärkeä osa tuotekehitysprosessia
‒ Kohderyhmän määrittäminen
‒ Kaikille sopivaa tuotetta ei ole olemassa
‒ Tuotekehitys pohjautuu asiakkaan ymmärtämiseen 

(kuluttajalähtöisyys)
‒ Maistatukset oman yrityksen tai lähipiirin sisällä
‒ Kuluttajatutkimuksella saadaan tietoa tuotteen 

hyväksyttävyydestä, käytettävyydestä ja kuluttajien 
valintatekijöistä
‒ Tietoa kuluttajista
‒ Tietoa tuotteesta



Asiakashyöty

‒ Miten saat asiakkaan ostamaan ensimmäisen kerran 
(pakkaus, ulkonäkö, hinta, erilaisuus)?

‒ Maku ja käytettävyys ratkaisevat pitkälti, ostaako 
asiakas tuotetta toisen kerran

‒ Saako asiakas ”taloudellista” hyötyä tuotteesta 
(riittoisa, monikäyttöinen, helppo ja nopea 
jatkovalmistaa jne.)

‒ Täyttyykö asiakkaan mielikuva tuotteesta
‒ lähiruoka, lisäaineettomuus, turvallinen jne.

‒ Tyytyväinen asiakas on aina paras markkinoija 
tuotteelle 



Pakolliset pakkausmerkinnät
‒ Elintarvikkeen nimi
‒ Ainesosaluettelo
‒ Allergeenit korostettuna
‒ Tiettyjen ainesosien määrät tarvittaessa
‒ Sisällön määrä (paino tai tilavuus)
‒ Vähimmäissäilyvyysaika
‒ Vastuussa olevan toimijan nimi ja osoite
‒ Alkuperämaa tarvittaessa
‒ Käyttöohje tarvittaessa
‒ Juomien alkoholipitoisuus
‒ Ravintoarvomerkintä

‒ Kaksikielisten kuntien alueella merkinnät suomeksi ja ruotsiksi
‒ Muut erityislainsäädännön merkinnät, kuten 

voimakassuolaisuus, löytyvät Ruokaviraston sivuilta

‒ Etämyynti



Ainesosaluettelon laatiminen

‒ Valmistusaineet painon mukaan alenevassa 
järjestyksessä

‒ Elintarvikeparanteet ja ravitsemukselliset lisät
‒ Allergeenit korostettuna:

‒ Gluteeni, vehnä, äyriäiset, kananmuna, kala, 
maapähkinä, pähkinät, soija, maito, selleri, 
sinappi, seesaminsiemenet, rikkidioksidi ja 
sulfiitit, lupiini, nilviäiset

‒ Ainesosien määrät, mikäli ainesosaan viitattu 
nimessä tai ainesosaa korostettu muulla tavoin

‒ Valmistuksen apuaineita ei tarvitse ilmoittaa (esim. 
entsyymi)



SavoGrow’n tuotekehitystilat

‒ Yrityspuisto Futurialla Suonenjoella
‒ Nykyaikaiset tuotekehitystilat, uusittu 2018

‒ Tuotekehitystilat: laitoshyväksytty
‒ Leipomo: elintarvikehuoneisto

‒ Kattava laitekanta
‒ Reseptien ja valmistusmenetelmien testaus ja 

tuotekehitys, tuotteiden valmistus ja pakkaus
‒ Tuotekehitystiloissa mukana tuotekehittäjä, tai tilat 

ovat myös vuokrattavissa omatoimiseen työskentelyyn
‒ Lisäksi SavoGrow’n muita palveluita 

pakkausmerkintöjen, ainesosaluetteloiden, 
ravintosisältöjen ja omavalvontasuunnitelmien 
laatiminen sekä hygieniapassikoulutukset ja –testit ja 
perusmakutestit



Tuotekehitystilat

• Tuotekehitystila

• Tuotekehitystila – pakkaamo

• Leipomo

https://www.google.fi/maps/@62.6257843,27.136757,3a,75y,237.63h,67.87t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNiCnRlc11ptH_0UCmVpDBVSEuekoMO_N0DWWWz!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNiCnRlc11ptH_0UCmVpDBVSEuekoMO_N0DWWWz%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya76-ro-0-fo100!7i8192!8i4096
https://www.google.fi/maps/@62.6258666,27.1367761,3a,75y,108.21h,67.26t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMHZzV0GiepMXy3XBe224u2RVHz5miAzg8zt4Fs!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMHZzV0GiepMXy3XBe224u2RVHz5miAzg8zt4Fs%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya252-ro0-fo100!7i8192!8i4096
https://www.google.fi/maps/@62.626154,27.1367843,3a,75y,28.12h,69.59t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipN-uG5Y2AhXt87tO5sS0QEM2qUwtJ9JVVazSnTN!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipN-uG5Y2AhXt87tO5sS0QEM2qUwtJ9JVVazSnTN%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya44.000015-ro-0-fo100!7i8192!8i4096




Makkaran valmistus



Lihatuotteet



Lihatuotteet - pihvimuotoilija



Marjojen ja hedelmien jatkojalostus



Marjojen ja hedelmien jatkojalostus



Marjojen ja hedelmien jatkojalostus



Kuivaaminen



Mehusta jatkojalosteita



Maitotuotteet



Leipomotuotteet



Muut tuotteet ja prosessit



Kiitos!

johanna.kekalainen@savogrow.fi
puh. 0207464627


