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HAVAINTOJA  
Huomioita ja analyysia läpikäytyjen kilpailujen 
perusteella 
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TÄMÄN 
SELVITYKSEN 
TARKOITUS 

Kartoittaa suomalaisen lähiruoka-alan kilpailutoiminnan 
tämänhetkinen tilanne. 
 
Tuoda ehdotuksia, miten kotimaisia lähiruoka-alan kilpailuja ja 
niiden markkinointia voisi kehittää parhaiten palvelemaan 
pienten elintarvikeyritysten tarpeita. 

4 



MARKKINA-
SELVITYS JA 
BENCHMARK 

Selvityksessä oli mukana yhdeksän suomalaista kilpailua ja kolme 
kansainvälistä kilpailua: 

•  Sikses Parasta 
•  Vuoden Lähiruokateko 
•  Artesaaniruuan SM-kilpailut 
•  Käsintehty ruoka 
•  Suomen Paras Olut 
•  Suomen tilaviinikilpailu 
•  Suomen paras hunaja 
•  Vuoden Luomutuote 
•  Juustojen laatukilpailu 
•  Eldrimner/ SM i Mathantverk (Ruotsi) 
•  Embla (yhteispohjoismainen)  
•  British Pie Awards (Iso-Britannia; vain taustatutkimus, ei 

puhelinhaastattelua).  
 
 
Lisäksi vertailun vuoksi tehtiin lyhyt taustatutkimus kilpailuista Hungry For 
Finland, Vuoden Suomalainen Elintarvike, InnoElma sekä muun alan 
pienyrityskilpailuista Fiksu Arki. 

 

Mukana yhteensä 12 
kilpailua toimeksiantajan 
määrittelyn mukaan 
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MARKKINA-
SELVITYS JA 
BENCHMARK 

Kustakin kilpailusta tehtiin ensiksi taustatutkimus internetistä löytyvistä 
julkisista tiedoista eli kilpailujen omilta nettisivuilta ja sosiaalisen median 
kanavista. Tällä tavalla kerättiin kustakin kilpailusta perustiedot eli esim. tiedot 
kilpailujen kuvauksesta, historiasta, ajankohdasta, toistuvuudesta, 
kilpailukategorioista ja palkinnoista. 

Taustatutkimuksen jälkeen suoritettiin puhelinhaastattelut, joita tehtiin 
yhteensä 21 kpl: 11 kilpailun järjestäjää ja 10 kilpailijaa. Haastatteluissa 
keskityttiin aihealueisiin, joita netistä ei ollut saatu selvitettyä eli esim. tietoa 
kilpailujen markkinoinnista, osallistujaprofiileista sekä kehittämistarpeista. 

•  Ensiksi haastateltiin järjestäjä, sitten kilpailija. Järjestäjältä saatiin usein 
suositus, ketä kilpailijaa voisi haastatella. 

•  Haastattelujen kesto 20 min – 1 tunti. 

•  Toteutus syys-lokakuussa 2017.  

 

 

Miten tehtiin? 
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SELVITYKSEN 
JA HAASTAT-
TELUJEN AIHE-
ALUEET 

•  Kilpailun kuvaus ja tavoite 

•  Järjestäjät 

•  Ajankohta 

•  Osallistumismaksu 

•  Toistuvuus 

•  Historia 

•  Oheistapahtumat 

•  Sarjat/kategoriat 

•  Kohderyhmä 

•  Osallistujamäärä 

•  Osallistujaprofiili ja 
kohderyhmän tavoittaminen 

•  Tuomaristo 

•  Arviointikriteerit 

•  Palkinnot 

•  Markkinointi 

•  Arvostus ja asema 

•  Kilpailija: syy osallistua 

•  Kilpailija: arvostus ja mitä 
hyötyi kilpailusta 

•  Tulevaisuus ja 
kehittämiskohteet/ järjestäjän 
näkökulma 

•  Kehittämiskohteet/ kilpailijan 
näkökulma 
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KILPAILUJEN 
RESURSSIT JA 
RAHOITUS 
USEIN 
PIENISSÄ 
KANTIMISSA 

 

Suomalaiset kilpailut järjestetään pääosin yhdistysten tai 
liittojen toimesta vapaaehtoisvoimin tai pienillä 
resursseilla. Lisäksi taustalla voi olla esim. 
ammattikorkeakouluja ja alueellisia yhteistyöverkostoja. 

Rahoitus tapahtuu yhdistysten jäsenmaksuilla tai 
hankkeiden/kehittämisohjelmien kautta. 
Osallistumismaksut ovat pieniä (0-30 €/tuote) eivätkä kata 
kuluja. 

Harvalla kilpailulla on jatkuvaa, suoraa (julkista) 
rahoitusta. Tämä on keskeinen rajoittava tekijä 
kilpailujen kehittämisessä! 
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KILPAILUJEN 
PÄÄTAVOIT-
TEET VOIDAAN 
JAKAA 
KAHTEEN 
RYHMÄÄN 

Tuotekehityksellinen ja 
koulutuksellinen 
Laadun parantaminen, yrittäjien 
auttaminen.  

Laatuluokitukset.  

Tavoittavat hyvin alan toimijat ja 
osaajat.  

Tärkeitä alan kehityksen kannalta. 

Esim. Suomen paras hunaja, 
Suomen tilaviinikilpailu, Juustojen 
laatukilpailu 

Markkinoinnillinen 
Tietyn raaka-aineen tai paikallisesti 
tuotetun ruoan puolestapuhuja ja 
alan tunnettuuden lisääjä.  

Nostaa esiin lähiruoan tarinoita 
lähiruokasektorin edistämiseksi.  

Edistää tuotteiden pääsyä eri 
markkinakanaviin.  

Kannustaa pienyrityksiä kasvuun. 

Kannustaa alan osaajia työssään. 

Esim. Vuoden lähiruokateko, 
Vuoden luomutuote, Sikses Parasta 

9 

Koska resurssit ovat yleensä pienet, harva suomalaiskilpailu 
onnistuu näissä molemmissa, vaikka sitä tavoittelisikin. 



MIKSI 
KILPAILUIHIN 
OSALLISTU-
TAAN? 

 

Kilpailuhenkisyys: Kiva kisailla ilman suurempia odotuksia. Haluaa tehdä 
hyviä tuotteita ja olla paras.  

Helppous: Lähellä oleva kilpailu, oli helppo osallistua.  

Markkinointi: Oman raaka-aineen imagon parantaminen Kauppa käy 
paremmin, kun kertoo voitoistaan.  

Kun mitataan, tuotteen täytyy olla hyvä. Tavoitteena, että tuotteet ovat 
sellaisia, mistä pidetään - hyvä mittari onnistumiselle. Uusia kontakteja. 

Tuotekehitys: Asiantuntija-arvostuksen saanti, laatuluokitus tärkeä, oppii 
myös muilta ja saa apuja tuotantonsa parantamiseksi.  

Sisäinen kannustin: Menestyksen myötä tietää itse ja henkilökunta, että on 
onnistunut työssään.  

 

Lähiruokakilpailuja ei kuitenkaan yleisesti pidetä keinona houkutella nuoria 
elintarvikealalle (vrt. erilliset taitokilpailut). 
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OSALLISTUJA-
PROFIILIT JA -
MÄÄRÄT 
VAIHTELEVAT 
KILPAILU-
TYYPEITTÄIN  

Tuotekehitykselliset kilpailut tavoittavat hyvin kohderyhmänsä eli 
jonkin tietyn toimialan yritykset ja ovat yleisesti ottaen tyytyväisiä 
osallistujamääräänsä. Kilpailujen tunnettuus kohderyhmässään 
mielletään hyväksi. 

Markkinoinnillisilla kilpailuilla tai kilpailuilla, jotka tavoittelevat sekä 
tuotekehityksellistä että markkinoinnillista roolia tuntuu sen sijaan 
olevan hiukan enemmän vaikeuksia saada haluamaansa 
osallistujamäärää. Joissakin kilpailuissa ei myöskään ole kovin selkeää 
tavoiteltavaa osallistujaprofiilia vaan ”seinät ovat leveällä ja katto 
korkealla”. 

Mitä selkeämpi tarkoitus ja kohderyhmä kilpailulla on, sitä 
helpompi on sekä kohdentaa kilpailun markkinointia 
potentiaalisille osallistujille ja että luoda kilpailulle erottuva 
ja tunnistettava identiteetti. 
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RAHALLINEN 
PALKINTO EI 
OLE PÄÄASI-
ALLINEN SYY 
OSALLISTUA 

Lähiruokakilpailuissa voittajat palkitaan yleensä diplomeilla, 
kunniakirjoilla, laatusertifikaateilla, mitaleilla tai tuotepalkinnoilla. 
Vain muutamassa kilpailussa on suurempi rahallinen palkinto tai 
matka osallistumaan kansainväliseen kilpailuun.  

Kilpailijoiden taholta ongelmalliseksi kuitenkin koettiin se, jos 
palkinto velvoittaa kilpailijan johonkin tiettyyn toimintaan, jota he 
eivät muutoin tekisi ja josta aiheutuu heille ylimääräisiä kuluja, 
esimerkiksi ostamaan maksullinen messupaikka tai mainos. Pienelle 
yritykselle tällaiset kulut voivat olla varsin merkittäviä, ja silloin 
palkinto saatetaankin mieltää jopa rasitteeksi. 

Osallistumismotiivi kilpailuihin ei ole itse palkinto vaan se, 
mitä siitä seuraa: näkyvyys, markkinointiapu tai 
tuotekehityksen mittari. 
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JOSKUS ITSE 
OSALLISTU-
MINENKIN ON 
YLLÄTYS 

 
En tiennyt kilpailua etukäteen enkä tiedä syytä, miksi meidät 
nimettiin. Sain vain kutsun gaalaan. Ehkäpä olemme 
tunnettuja paikallisesti.  
 
En ollut ilmoittautunut itse enkä tiedä, kuka oli ilmoittanut. 
En edes tiennyt aikaisemmin kilpailun olemassaolosta. 
Valinta tuli yllätyksenä: tuli puhelinsoitto, että olin voittanut 
palkinnon.  
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KILPAILUJEN 
VIESTINTÄ JA 
MARKKINOIN-
TI VALTAOSIN 
YKSISUUN-
TAISTA 

Kilpailujen järjestäjien viestinnässä pyritään pääasiassa tavoittamaan perinteistä, 
ansaittua mediaa. Tämä tapahtuu tiedotteiden ja valokuvamateriaalin avulla: jaetaan 
lehdistömateriaalia kilpailusta ennen voittajien julkistusta ja voittajista julkistuksen 
jälkeen.  

Erityisesti voittajan alueen paikallismedia kiinnostuu paikallisista voittajista. Lisäksi 
muut yksittäiset radio- ja tv-ohjelmat, ruoka-alan lehdet tai Maaseudun Tulevaisuus 
tarttuvat aiheisiin.  

Nettisivut sekä some-kanavat, Facebook, Instagram ja Twitter, korostuivat myös 
tiedottamisessa. Monella järjestöllä tai organisaatiolla on lisäksi oma lehti tai uutiskirje, 
joka toimii tärkeänä viestintätyökaluna.  

Ruokaverkostot, kuten Aitoja makuja, tavoittavat erittäin hyvin oman alan toimijoita.   

Osalla gaalat, tapahtumat tai messut kilpailun ohessa tukevat kokonaisuutta. 

Moni järjestäjä kokee, ettei viestintää tehdä tarpeeksi – markkinointi ja 
viestintä koetaan keskeiseksi kehityskohteeksi. Resurssien puutteellisuus 
kuitenkin rajoittaa kehittämistä. 
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OSALLISTU-
JAN OMA 
MARKKINOIN-
TI VAIHTELEE 
SUURESTI 

Voitosta kerrotaan yleensä yrityksen nettisivuilla sekä some-kanavissa heti voiton 
jälkeen. Hyödyntämisessä auttaa, jos voittaja tietää voitostaan jo ennen julkistusta: näin 
yritys osaa valmistautua myös viestintään. 

Kilpailujen yhteydessä järjestetty gaala, messut, markkinat tai muu tapahtuma tuki 
kokonaisuutta: osallistujat kokivat saaneensa näkyvyyttä esimerkiksi 
palkinnonjulkistuksen yhteydessä. Moni hyödyntää voittoa osana markkinointiaan 
myöhemmin myös muissa tapahtumissa.  

Voitosta kerrotaan jonkin verran yrityksen omissa tilaisuuksissa, esim. maistatuksissa 
ja ryhmien esittelykierroksilla ja kunniakirjat ovat esillä omassa myymälässä. Voitosta 
kertovia lehtijuttuja julkaistiin lähinnä paikallislehdissä, yksittäisiä myös 
valtakunnallisesti. 

Voittajan oma aktiivisuus markkinoinnissa merkitsee paljon – tosin moni 
osallistuja ajatteli voiton takaavan näkyvyyden automaattisesti eikä ajatellut 
omaa rooliaan aktiivisena viestijänä. 

Keinot, roolit ja vastuut ovat usein epäselviä: järjestäjiltä odotetaan paljon – 
samanaikaisesti järjestäjien resurssit tehdä markkinointia ovat kuitenkin 
varsin rajalliset. 
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LÄHIRUOKA-
KILPAILUT 
OVAT PIENIÄ 
JA SUURELLE 
YLEISÖLLE 
TUNTEMAT-
TOMIA 

 

Moni kilpailija mainitsi ongelmaksi, että kilpailu oli niin uusi tai pieni tai että se 
tunnettiin niin huonosti. Tunnetun kilpailun voiton hyödyntäminen olisi helpompaa 
ja motivoivaa.  

Onko Suomessa liian monta samankaltaista pientä kilpailua? Erottuuko 
mikään niistä tarpeeksi? 

Valtakunnallinen media ei nykyisellään kiinnostu kilpailuista, osallistujamäärän 
ja -tason pitäisi olla korkeampi. 

Julkisuusarvoa pitäisi rohkeammin tuoda esille ja nostaa profiilia. Liikaa 
vaatimattomuutta! Kilpailusta pitäisi saada enemmän kansanjuhla, ollut liikaa 
sisäpiirijuttu. Julkisuuden henkilöitä mukaan, kunnon gaalaa ja juontajaa. 
Isompaa, rohkeampaa, mediaan lisää tietoa! Koko tapahtumasta kiinnostavampi 
medialle ja kuluttajille, sillä medialla on kiinnostus tällä hetkellä kotimaisia 
tuotteita kohtaan. Keskusteltu kyllä järjestäjien kanssa asiasta, haasteena että 
kilpailua järjestetään vapaaehtoisvoimin/ yhdistyksen puolesta. 
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Suomessa on melko paljon erilaisia ruokakilpailuja, joista suurin osa järjestetään varsin pienillä 
taloudellisilla - ja henkilöstöresursseilla. Osalla kilpailuista on pitkäkin historia ja vakiintunut asema 
omassa kohderyhmässään. Osa kilpailuista on uusia ja oma paikka vielä rakenteilla. Kilpailun 
jatkuvuus ei aina ole varmaa, erityisesti jos sen rahoitus on hankepohjaista. 

Kilpailuilla voi olla sekä tuotekehityksellisiä että markkinoinnillisia tavoitteita. Parhaiten tavoitteensa 
Suomessa näyttäisivät yleensä saavuttavan tuotekehitykselliseen rooliin keskittyvät kilpailut. Kilpailu, 
jolla on sekä tuotekehitykseen että markkinointiin liittyviä tavoitteita vaatii jatkuvuutta sekä pysyvät ja 
riittävän isot resurssit. 

Markkinoinnin ja viestinnän kehittäminen korostuu kehitystarpeena monissa ruokakilpailuissa. Monen 
kilpailun näkyvyys ja tunnettuus kuluttajien keskuudessa koetaan puutteelliseksi sekä järjestäjien että 
osallistujien taholta. Myös järjestäjien ja osallistujien roolit ja vastuut markkinoinnissa ja viestinnässä 
näyttävät olevan usein epäselviä. 

Kilpailun selkeä profiili ja identiteetti edesauttavat sekä kohderyhmän tavoitettavuutta että yleistä 
näkyvyyttä. 
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KEHITYSEHDOTUKSIA 
Miten suomalaista lähiruokakilpailukenttää 
voitaisiin kehittää? 
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Entä jos yksittäisiä kilpailuja kehitettäisiin selkeämmin joko 
tuotekehityksellisten tai markkinoinnillisten tavoitteiden pohjalta 
– mutta ei yhtä aikaa molempien?  
 
Entä jos kehitettäisiin yhtenäisempi kilpailujärjestelmä irrallisten 
ja yhteensopimattomien kilpailujen sijaan – entä jos resurssejakin 
keskitettäisiin? 
 
Entä jos kaikki kilpailut eivät yrittäisikään tavoitella laajempaa 
medianäkyvyyttä ja kuluttajahuomiota – entä jos se rooli olisikin 
vain yhdellä tai muutamalla isolla kilpailulla muidenkin puolesta? 
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KILPAILUJÄRJESTELMÄ VOISI OLLA ESIMERKIKSI TÄLLAINEN 

MARKKINOINNILLISET KILPAILUT 

VALTAKUNNALLINEN KILPAILU 
•  Tavoitteena nostaa esille suomalaisia elintarvikkeita laajasti ja monipuolisesti 
•  Kokoaa yhteen tuotekehityksellisten ja mahdollisten alueellisten kilpailujen 

finalisteja – osallistua voi kuitenkin myös suoraan 
•  Markkinoinnin ensisijainen fokus: saavuttaa mahdollisimman suurta huomiota 

valtakunnallisesti kuluttajien ja median keskuudessa 

ALUEELLISET KILPAILUT 
•  Tavoitteena jonkin tietyn alueen elintarvikeyritysten ja niiden tuotteiden esiin 

nostaminen ja alueellisen identiteetin vahvistaminen 
•  Markkinoinnin ensisijainen fokus: oman alueen kuluttajat, foodservice ja kauppa 
•  Valtakunnallinen markkinoinnillinen kilpailu voi toimia alustana näiden 

kilpailujen laajemmalle kuluttajaviestinnälle 

TUOTEKEHITYKSELLISET 
KILPAILUT 

ALAKOHTAISET KILPAILUT 
•  Tavoitteena jonkin tietyn 

elintarviketoimialan tuote-
kehityksen tukeminen sekä 
tuotteiden laadun nostaminen 

•  Markkinoinnin ensisijainen fokus: 
oman alan toimijat, foodservice ja 
kauppa sekä jo olemassa oleva 
kuluttajapohja 

•  Valtakunnallinen markkinoin-
nillinen kilpailu toimii alustana 
näiden kilpailujen laajemmalle 
kuluttajaviestinnälle 

Viestintätarpeita 
& osallistujia 

kilpailuun 

Viestintätarpeita & osallistujia kilpailuun 



ESIMERKKEJÄ 
KILPAILU-
KATEGORIOISTA 
VALTAKUNNAL-
LISESSA MARKKI-
NOINNILLISESSA 
KILPAILUSSA 

Pääkategoria 

Vuoden kotimainen elintarvike 

 

Mahdollisia muita kategorioita 

Vuoden artesaanituote 

Vuoden luomutuote 

Vuoden ruokakauppias 

Vuoden ravintola 

Vuoden ruokamatkailutuote 

Vuoden Makua maakunnista -tuote 

 

Lisäksi palkintojenjaot eri tuotekategorioiden aiemmin järjestetyistä 
tuotekehityksellisistä kilpailuista esim. vuoden kotimainen olut/ hunaja/ 
juusto/ tilaviini. 
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HUOM!  
Nämä ovat vain 

esimerkkejä – 
kilpailukategorioiden 

määrä kannattaa pitää 
melko pienenä. 
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NÄIN KILPAILUJÄRJESTELMÄ VOISI TOIMIA 

VALTAKUNNALLINEN 
MARKKINOINNILLINEN 

KILPAILU alkusyksyllä 

Vuoden kotimainen elintarvike 

Vuoden artesaanituote 

Vuoden luomutuote 

Vuoden ruokakauppias 

Vuoden ravintola 

Vuoden ruokamatkailutuote 

Vuoden Makua maakunnista -tuote 

TUOTEKEHITYKSELLISET 
KILPAILUT keväällä 

ALA X (esim. hunaja) 

ALA Y (esim. juusto) 

ALA Z (esim. tilaviini) 

… 

ALUEELLISET KILPAILUT kesällä 

ALUEET A, B, C ... 

Markkinoinnillisessa kilpailussa 
keskitetty markkinointiviestintä eri 

tuotekehityksellisten kilpailujen 
voittajista ja tuotteet muutoinkin esillä, 
esim. ostettavissa sekä sellaisenaan että 

ruoka-annoksissa. 
 

Voittajista osallistujia Vuoden kotimainen 
elintarvike -kategoriaan sekä Vuoden 

artesaanituote - ja Vuoden luomutuote –
kategorioihin. 

Keskitetty markkinointiviestintä mahdollisten 
alueellisten kilpailujen voittajista ja tuotteet 

muutoinkin esillä, esim. ostettavissa sekä 
sellaisenaan että ruoka-annoksissa. 

 
Eri alueellisten kilpailujen voittajista osallistujat 

Vuoden Makua maakunnista –kategoriaan. 

JATKOKANAVANA 
MARKKINOINNILLINEN KILPAILU 



TUOTE-
KEHITYKSELLISET 
KILPAILUT  1/2 

TARKOITUS 

Tavoitteena jonkin tietyn elintarviketoimialan tuotekehityksen tukeminen sekä 
tuotteiden laadun arvioiminen ja parantaminen. Tuotekehitykselliset kilpailut ovat 
toimialan kehityksen kannalta erittäin tärkeitä ja tarjoavat yrityksille mahdollisuuden 
saada ulkopuolisen arvion omista tuotteistaan. Tuotekehityksellisiä kilpailuja on jo tällä 
hetkellä Suomessa olemassa useilla eri toimialoilla, esim. oluet, tilaviinit, juustot ja 
hunajat.  

 

KESKEISTÄ HUOMIOITAVAA 

Tuotekehityksellisiä kilpailuja voisi kehittää ottamalla mukaan tuotteiden aistittavan 
laadun kehittämisen rinnalle myös markkinoinnin arvioinnin, esim. 
markkinointikonseptin, kuluttajalähtöisyyden tai pakkauksen osalta, sillä tähän 
pienyrityksillä harvoin on mahdollisuutta saada asiantuntija-arvioita. 

Jotta tuotekehityksellinen tavoite toteutuu, ensiarvoisen tärkeää kilpailuissa on eri alojen 
osaajista koostuva ammattitaitoinen tuomaristo sekä osallistujille tarjottava kattava, 
rakentava palaute eri osa-alueilta. 
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TUOTE-
KEHITYKSELLISET 
KILPAILUT  2/2 

JÄRJESTÄMINEN 

Järjestäjätahoksi sopii esim. kyseisen elintarviketoimialan yhdistys tai alan koulutusta 
järjestävä oppilaitos. Tavoitteena on saada tämän toimialan sisällä mahdollisimman 
laaja osanotto. Kilpailu voisi toimia samalla myös halukkaille esikarsintana isompaan, 
markkinoinnilliseen kilpailuun. 

Kilpailu on järkevää järjestää esim. alan seminaarin yhteydessä, mikä auttaa yrityksiä 
verkostoitumaan alan sisällä. Sijaintipaikka voisi vaihdella vuosittain, jotta eri alueiden 
yrittäjillä olisi helpompi mahdollisuus osallistua. 

 

MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ 

Tuotekehityksellisen kilpailun viestinnällisenä tavoitteena tulisi ensisijaisesti olla näkyvyys 
kyseisen toimialan sisällä sekä myös kaupan ja ruokapalveluiden toimijoille, mutta 
ei niinkään kuluttajille tai laajemmin medialle, ellei sille jo entuudestaan ole valmista 
kiinnostuspohjaa. 

Kilpailujen palkintojenjako olisi hyvä järjestää valtakunnallisen markkinoinnillisen kilpailun 
yhteydessä. Palkittujen tuotteiden tulisi olla muutoinkin vahvasti esillä tässä tapahtumassa; 
kunkin alakohtaisen kilpailun voittaja voisi esim. automaattisesti olla mukana ”Vuoden 
kotimainen elintarvike” -sarjassa. Silloin valtakunnallinen markkinoinnillinen kilpailu 
toimisi luontevana markkinoinnillisena alustana myös tuotekehityksellisille 
kilpailuille ja itse kilpailussa voitaisiin keskittyä selkeästi tuotekehitykselliseen 
rooliin. 
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ALUEELLISET 
KILPAILUT 1/2  

TARKOITUS 

Tavoitteena jonkin tietyn alueen elintarvikeyritysten ja niiden tuotteiden esiin 
nostaminen. Alueellisten kilpailujen tarkoitus on selkeästi markkinoinnillinen, ei 
tuotekehityksellinen. Kilpailut nostavat jonkin tietyn alueen – maakunta, seutukunta, 
kaupunki tai kunta – kuluttajien ja päättäjien tietoisuuteen alueen omia paikallisia tuotteita 
ja yrityksiä. Tällä hetkellä Suomessa on olemassa joitakin yksittäisiä alueellisia kilpailuja, 
mutta mitään valtakunnallista niitä kokoavaa tai yhdistävää kilpailua ei ole. 

 

TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA 

Alueellisissa kilpailuissa on helposti haasteena, että osallistujien odotukset kilpailulla 
saavutettavasta markkinointihyödystä eivät täyty. Alueellisten kilpailujen on yleensä 
vaikea tavoittaa valtakunnallisen median huomiota tai kuluttajanäkyvyyttä oman alueensa 
ulkopuolella. Monet yritykset kuitenkin kokevat olevansa jo riittävän tunnettuja omalla 
alueellaan ja kaipaisivat nimenomaan laajempaa näkyvyyttä. Tällöin kilpailijan odotukset ja 
kilpailun realiteetit eivät kohtaa, ja tuloksena on pettymys. 

Alueellisille kilpailuille luontevin oman alueen ulkopuolinen markkinointi-
kanava olisi valtakunnallinen markkinoinnillinen kilpailu (ks. s. 27-28). Siksi 
alueellisia kilpailuja ei kannata järjestää tavoitellen valtakunnallista näkyvyyttä, mikäli 
tällaista markkinoinnillista kanavaa ei niille erikseen luoda. Mikäli se katsotaan 
tarpeelliseksi, voisi valtakunnallisessa markkinoinnillisessa kilpailussa olla aluekilpailujen 
voittajille oma sarja. Inveniren näkemyksen mukaan hyvät elintarvikkeet kuitenkin 
löytänevät paikkansa suoraan muissakin kilpailukategorioissa eikä niitä varten tarvitse 
rakentaa erityistä alueellisten kilpailujen verkostoa. 
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ALUEELLISET 
KILPAILUT 2/2  

JÄRJESTÄMINEN 

Järjestäjätahoksi sopii esim. seudun aluekehitysorganisaatio, alan oppilaitos tai jokin 
alueellinen hanke. Alueelliset kilpailut sopivat hyvin järjestettäväksi vaikkapa jonkin 
paikallisen kesätapahtuman yhteyteen. Kilpailuun voi monella osallistujalla olla 
alhaisempi kynnys osallistua, koska kilpailu järjestetään lähellä. 

Koska alueellisessa kilpailussa ensisijaisena tavoitteena on alueen elintarvikeyritysten 
markkinoinnillinen tukeminen ja alueellisen identiteetin vahvistaminen eikä 
tuotekehityksen tukeminen, ei osallistujaprofiilia kannata rajata koskemaan vain 
jotakin tiettyä elintarviketoimialaa – tällainen rajaus lienee järkevää alueellisessa 
kilpailussa vain, jos kyseessä on vahvasti alueen ruokaperinteeseen kuuluva ja selkeästi 
erottuva elintarvike, esimerkiksi kalakukot Savossa tai rönttöset Kainuussa. Siksi 
tuomaristonkin koostumuksessa tulee ennemmin korostua paikallisesti tunnetut ja 
vaikuttavat henkilöt kuin elintarvikealan ammattilaiset. 

 

MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ 

Kilpailun viestintä kohdennetaan paikalliselle medialle sekä oman alueen kaupan 
ja ruokapalveluiden toimijoille. Tärkeää on saada markkinoinnillista näkyvyyttä 
omalla alueella. Alueelliset kilpailut voivat toimia esikarsintana isommassa 
markkinoinnillisessa kilpailussa järjestettävälle alueiden sarjalle. Näin alueiden parhaat 
tuotteet ja yritykset saisivat isomman tapahtuman yhteydessä keskitetysti 
laajempaa, valtakunnallista markkinoinnillista näkyvyyttä. 
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VALTAKUN-
NALLINEN 
MARKKINOIN-
NILLINEN 
KILPAILU 1/2 

TARKOITUS 

Yksi tai korkeintaan muutama iso, kotimaisen elintarvikealan imagoa ja 
näkyvyyttä edistävä, kaikkia aloja yhdistävä kilpailu ja tapahtuma. Kilpailulla on 
ainoastaan markkinoinnillinen tavoite – eli saavuttaa mahdollisimman suurta huomiota 
kuluttajien ja median keskuudessa. Tällä hetkellä Suomessa ei tällaista kilpailua ole. 

 

TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA 

Kilpailusta oheisohjelmineen tulisi tehdä kuluttajia ja mediaa kiinnostava, 
houkutteleva ja elävä tapahtuma. Tämä tarkoittaa käytännössä panostusta 
tapahtuman ohjelmaan ja esiintyjiin. Esimerkiksi julkkiskokki voisi juontaa kilpailun ja 
ajankohtaiset ruoka- ja lifestylebloggaajat viestiä tapahtuman ympärillä. Tapahtumassa 
voitaisiin järjestää vaikkapa pienimuotoinen kokkauskurssi tai Master Chef -kilpailu. 
Tuomaristossa voisivat vaikuttaa esimerkiksi huippukokki, tunnettu ruokakriitikko, 
kaupan edustaja, median rakastama ruokakirjailija tai persoonallinen ravintoloitsija sekä 
ulkomainen alan huippuosaaja. Finalistituotteita on luonnollisesti voitava maistaa sekä 
sellaisenaan että ruoka-annoksissa ja ostaa suoraan tapahtumasta. 

Myös yleisöllä tulee olla rooli voittajan valinnassa, ja yleisön aktiivisuus täytyy 
tietenkin palkita kiinnostavilla yhteistyökumppaneiden palkinnoilla. Tapahtuman 
ympärille järjestetään runsaasti muuta oheisohjelmaa kaiken ikäisille.  
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VALTAKUN-
NALLINEN 
MARKKINOIN-
NILLINEN 
KILPAILU 2/2 

JÄRJESTÄMINEN 

Järjestäjiksi sopisivat yhdessä valtakunnalliset elintarvikealalla toimivat tahot, 
esim. ETL, MTK/SLC, MaRa, Pro Luomu, Ruokatieto Yhdistys, ELO-säätiö tai jokin 
valtakunnallinen koordinaatiohanke. Kilpailu kannattaisi järjestää jonkin ison, kaikille 
avoimen yleisötapahtuman yhteydessä, kuten ravintolapäivänä. Kilpailupaikka voisi olla 
Helsingissä tai muussa isossa kaupungissa, ja kilpailun paikka voisi vaihtua vuosittain.  

Kilpailun osarahoittamiseksi kannattaisi konseptoida monipuolisesti ja rohkeasti erilaisia 
sponsorointipaketteja (ks. esimerkkejä s. 30). Yritysyhteistyö tarjoaa samalla 
elintarvikealan yrityksille mahdollisuuden verkostoitua oman alan ulkopuolella. 

 

MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ 

Viestinnän fokus on ulospäin ja vahvasti markkinoinnillinen. Tämä on kilpailun 
päätehtävä, joten siihen on panostettava myös kunnolla sekä henkilöstö- että taloudellisia 
resursseja. Erityisesti digitaalisen markkinoinnin ja tapahtumamarkkinoinnin osaamista 
tarvitaan. 

Kilpailuun olisi oleellista kytkeä myös suora kaupallinen ulottuvuus: kilpailun voitto 
tai finaalipaikka voisi olla tae kaupan valikoimiin ja kampanjointiin tietyksi aikaa. Voittaja 
voitaisiin palkita myös markkinointityökaluilla, esim. laadukkaalla videotuotannolla tai 
liiketoiminnan konsultointiavulla. Kaikki finalistit saavat kattavan viestintäoppaan ja 
käytännön työkaluja ehdokkuutensa hyödyntämiseen.  
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TYÖKALUJA 
Hyviä käytäntöjä benchmark-kilpailuista 
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HYVIN 
KONSEPTOITU 
SPONSOROINTI  
MAHDOLLISTAA 
LISÄRAHOI-
TUKSEN 

Sponsorointi on konseptoitu tarkkaan, ja tarjolla on eri kokoisia sponsorointipaketteja: 
pronssi-, hopea-, kulta- tai supreme champion -kokonaisuudet. Ks. sponsorointipakettien 
yksityiskohtainen sisältö: 
http://www.britishpieawards.co.uk/wp-content/uploads/2013/11/Sponsorship-for-the-
British-Pie-Awards-2017.pdf  

Paketista riippuen sponsori esim. osallistuu tuomarointiin, tarjoaa kilpailun 
lounastilaisuuden tarjoilut ja saa näkyvyyttä kilpailun Facebook-, Twitter- ja 
lehdistöviestinnässä. Paketeissa on hyvin kuvattu medianäkyvyys ja -kontaktit. 
Sponsorointi on linkitetty vahvasti kilpailukategorioihin (21 kpl). 

Sponsoreina mm. ruoka-alan yrityksiä, oppilaitoksia, kiinteistöalan yritys, 
kasvisruokajärjestö ja kaupunki. 

Case: British Pie Awards 
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YRITYKSELLE 
SPONSOROINTI 
VOI OLLA 
EROTTUVA 
TAPA 
TAVOITTAA 
MEDIASSA 
Case: British Pie Awards 

Konkreettinen medianäkyvyys 
kertoo kilpailun tavoittavuudesta 
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9 VIP Table for 8 guests at the Awards lunch 
9 Company Advert within the Judging Day Programme  
9 Acknowledgement within the Awards lunch Menu & Presentation 
9 Opportunity to have a marketing stand on both Judging day and Awards lunch day 
9 VIP Food Tour of Melton Mowbray by Matthew O’Callaghan, Chairman & Founder of the Melton 

Mowbray Pork Pie Association and The British Pie Awards. PLUS a “Hand raising Pie” Demonstration 
at Ye Olde Pork Pie Shoppe, Melton Mowbray 
 
"The opportunity for Roast to sponsor the Supreme Champion Award at the British Pie Awards 2016 
was rewarding. Our head chef Stuart Cauldwell was inspired meeting so many pie enthusiasts and 
welcomed the opportunity to be a judge in the contest. We were all thrilled with the media coverage 
that the Awards received, and that our brand was visible in publications such as The Telegraph and 
Daily Mail”  Amelia Gracie, Marketing Manager at Roast July 2016 

 

SUPREME CHAMPION MEDIA STATISTICS 

Traditional media 

9 20 pieces of coverage with a potential reach (opportunities to see taken from media circulation 
figures) of 315,650,362  

9 17 pieces of trade coverage with an opportunity to see (OTS) of over 480,000 
9 3 pieces of national coverage (Mail, Mail Online, Telegraph Online) - Roast mentions or branding in 

image - with a total OTS of 315,170,362 

Social media 

9 Total reach of 9,979 people and 155 engagements across FB and Twitter driven by 7 posts/Roast 
mentions by BPA 

9 Six retweets of Roast posts 
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BRITISH PIE 
AWARDS 
TUNNELMIA 
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YRITYSYHTEIS-
TYÖ TARJOAA 
MOLEMMILLE 
OSAPUOLILLE 
KONKREETTI-
SIA HYÖTYJÄ 

Kilpailussa etsitään kaupallisia ratkaisuja, joita hyödyntämällä 
kuluttajat voivat parantaa arkielämänsä ekologista kestävyyttä.  

Voittajat valitsee Sitran ja yritysten edustajista koostuva tuomaristo. 
Mukana yrityskumppaneina isoja suomalaisia yhteistyökumppaneita, 
jotka liittyvät vahvasti kilpailun sarjoihin: Fazer, IKEA, K-ryhmä, OP, 
Paulig, Realia Group, SATO, Tori.fi, Valio, Viking Line ja YIT. 

Voittajayritykset saavat kumppanikseen ison yrityksen, tukea 
ratkaisunsa kehittämiseen ja kokeilemiseen kuluttajien kanssa. 
Tavoitteena on löytää kullekin pienelle yritykselle soveltuva 
yhteistyökumppani, joka voi esimerkiksi tarjota kokeiluympäristöjä 
kehitysohjelman ajaksi. 

Case: Sitran Fiksu arki 
-pienyrityskilpailu 
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PUHUTTELEVA 
VIESTINTÄ 
TEKEE 
KILPAILUSTA  
KIINNOSTAVAN 
TARINAN 

Viestinnällisesti kilpailu kokonaisuudessaan on tarina sekä 
kilpailulle että osallistujalle. Tarinan muodostavat kaikki kilpailuun 
liittyvä: ehdokkuus, finaalipaikka, tuomaristo, voitto, voiton näkyminen 
yrityksen toiminnassa eri vuodenaikoina ja tapahtumissa, seuraavaan 
kilpailuun valmistautuminen ja uusi voitto. On tärkeää, että yritys 
hyödyntää jo ehdokkuutta tarinassaan, sillä aina voittoa ei tule. 
Yllätysvoiton kohdalla voitto taas menee suurelta osin hukkaan: yritys on 
harvoin valmistautunut viestimään edes voitosta – saati yleisemmin koko 
kilpailun tarinasta.  

Säännöllisesti toistuva kilpailu helpottaa myös osallistujan 
viestintää. Nyt kuin voitin, ensi vuoden voiton viesti on vielä vahvempi 
ja osaan kertoa siitä paremmin. 

Aktiivinen, jatkuva yhteistyö median kanssa on tärkeää. Viestintä 
nostaa esiin näkökulmia, persoonia ja tarinoita yritysten ja tuotteiden 
takana. Pelkkä lehdistötiedote ei riitä.  

Sosiaalisessa mediassa kohderyhmää puhutteleva, relevantti sisältö ja 
vastavuoroisuus on tekemisen lähtökohta. Somessa kannattaa hyödyntää 
myös maksettua, hyvin kohdennettua mainontaa, jotta sisältö 
tavoittaa oikeat ihmiset.  

Muista myös ruokaverkostojen voima. 
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VIESTINTÄ-
OPAS AUTTAA  
PALKITTUJA 
MARKKINOIN-
NISSA 

Palkitut saavat PR-oppaan, jossa on vinkkejä ja ohjeita 
finaalipaikan tai palkinnon hyödyntämiseen. Opas on 
kehittänyt kilpailun viestinnän hyödyntämistä. 

Opas voi sisältää vinkkejä median kanssa toimimiseen, esim. 
juttuideoita eri tilanteisiin ja vuodenaikoihin, opastusta siitä, 
miten kirjoitetaan tiedote, ollaan yhteydessä lehdistöön, 
keskustellaan toimittajien kanssa, hyödynnetään sosiaalista 
mediaa myös kohdennetusti tai palkintomitalien käyttöön 
tuotepakkauksessa. 

Opas selkeyttää roolit ja vastuut: kilpailun järjestäjä tekee 
tunnetuksi kilpailua, palkittu kertoo omaa tarinaansa. 

Tarjoaa kaikille osallistujille tasapuolisen mahdollisuuden 
hyödyntää julkisuutta. 

Kasvattaa myös kilpailun tunnettuutta. 

Case: Eldrimner/ SM i 
Mathantverk 
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ELDRIMNER SM 
I MATHANT-
VERK 
TUNNELMIA 
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HYVÄ PALKINTO 
TUKEE 
VOITTAJAN 
LIIKETOIMINTAA 

Kilpailun houkuttelevuutta ja hyödyllisyyttä kehittää palkinto, joka 
tarjoaa merkittävää apua pienyrittäjän liiketoiminnan kehittämiseen, 
kuten konsultointiapua tuotekehitykseen tai markkinointiin. 

 

Case: Fiksu arki -yrityskilpailu/ Sitra 

Kisan 10 parasta pienyritystä pääsee mukaan #Fiksuarki-kehitysohjelmaan. 
Kunkin sarjan kaksi parasta ratkaisua esittäneet yritykset palkitaan 
kehitysohjelmalla, jossa ratkaisun konseptia, positiointia ja kommunikointia 
potentiaalisille asiakkaille kehitetään kokeilujen kautta. Yrityksille myönnetään 
kehittämisohjelman alussa 10.000 euron kehittämisrahoitus, minkä lisäksi 
yritykset saavat käyttöönsä konsulttityötä. 

 

Case: Hungry for Finland-ruokamatkailukilpailu  

Voittaja palkitaan 3.000 euron ruokamatkailutuotteen kehittämisrahalla. 
Voittajista tehdään video. Kilpailun voittaja ja finalistit saavat mahdollisuuden 
osallistua yhteiseen sparrauspäivään. 
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AKTIIVINEN 
KEHITTÄMINEN 
JA PALAUTE ON 
VÄLTTÄ-
MÄTÖNTÄ 

Koko ajan opimme uutta ja toimintaympäristö muuttuu: kilpailuja tulee 
kehittää jatkossakin. Palveleeko kilpailu tarkoitustaan ja tavoitammeko 
kohderyhmän? Palautetta tarvitaan sekä osallistujilta, tuomareilta, 
yleisöltä että järjestäjiltä. 

Myös voiton tai tuotearvioinnin perusteet on tärkeää jakaa osallistujille, 
jotta yrittäjät osaavat kehittää omaa toimintaansa. 

Kansainvälisyys osallistujissa tai tuomaristossa monipuolistaa kilpailua ja tuo 
uusia näkökulmia. 

Osallistujia voisi myös laajemmin pyytää mukaan myös kilpailun suunnitteluun 
ja sitouttaa toimintaan pidemmällä aikavälillä. Tätä kautta osallistujamääriin ja 
jatkuvuuteen saataisiin tehostusta. 

 

Case Eldrimner/ SM i Mathantverk: 

Kilpailun jälkeen järjestetään palauteseminaari yhdessä järjestäjien, 
tuomariston ja osallistujien kanssa tarkoituksena kehittää tapahtumaa. 
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ME TEIMME TÄMÄN SELVITYKSEN – OTA YHTEYTTÄ! 
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JENNI HUUSKO 
jenni.huusko@invenire.fi 

+358 40 7045175 

JOHANNA TANHUANPÄÄ 
johanna.tanhuanpaa@invenire.fi 

+358 40 8228140 



MORE THAN JUST PRETTY STUFF! 
 

We believe in ambition. We believe in aspiration. We believe in making a  
positive dent in the world. 

 
We work with leaders to create happier and more profitable business. By helping companies 

understand their customers, build the right market fit and create powerful stories, together we 
create impact that matters. 

 
 

HEALTH. HAPPINESS. RESPONSIBILITY. EMPATHY. CREATIVITY. EFFECTIVENESS. 
 

 

doorbell@invenire.fi | www.invenire.fi | DK +45 2938 6104 | FI +358 44 5820 088 
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