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1. Ruokaprovinssipuodin idea 
 

Ruokaprovinssi puodin idea on mahdollistaa mikroyritysten osallistuminen suuriin tapahtumiin. 

Ruokaprovinssipuoti on tapahtumaan rakennettu kauppa, jossa on läpileikkaus Etelä-Pohjanmaan 

ruokakulttuurista. Ruokaprovinssipuoti suunniteltiin n. 10 yrityksen yhteiseksi kojuksi Häjyt Pirot – 

tapahtumaan (Etelä-Pohjanmaan maakuntajuhla), Senaatintorille. Yhdessä mikroyrittäjät saavat näkyvyyttä, 

volyymia sekä kustannustehokkuutta. Häjyt Pirot- tapahtumassa ruokaprovinssi puoti oli kooltaan 6m x 8m. 

Puodissa oli 11. yrittäjän tuotteita sekä Maa- ja kotitalousnaisten leipäjuurta ja ProAgrian pikkuleipiä, 

leivoksia sekä farmiinan vettä. Yrittäjiä olisi voinut olla vielä 1-2 lisää puodin kokoon (36 m2) nähden.  

 

Häjyt Pirot- tapahtumassa toteutettu ruokaprovinssi puoti sai positiivisen vastaanoton. Asiakkaita oli koko 

tapahtuman ajan ja kauppa kävi todella hyvin. Negatiivista palautetta tuli puodin ajoittaisesta 

ruuhkaisuudesta tai ahtaudesta. Toisaalta sekin kertoo puodin herättämästä kiinnostuksesta ja 

asiakasmäärästä. Kolmen päivän aikana ruokaprovinssipuodissa kävi 2764 maksavaa asiakasta, lisäksi ne 

jotka eivät ostaneet. Palaute oli pääasiassa positiivista, mikä puoltaa tämäntyyppisen puodin rakentamista 

jatkossakin suuriin tapahtumiin. Huomioitavaa on kuitenkin tapahtuman teema tai muu sisältö. 

Senaatintorilla järjestetyn Häjyt Pirot- tapahtuman tarkoitus oli tuoda esiin Etelä-Pohjanmaata 

monipuolisesti.  Asiakkaat olivat pääsääntöisesti Uudeltamaalta, jolloin heille Etelä-Pohjalaisten 

pienyrittäjien tuotteet olivat uusia, eikä kaikkia puodissa myynnissä olevia tuotteita ole saatavissa 

pääkaupunkiseudulta. 

 

1.2. Sisustus 
 

Ruokaprovinssi puodin sisustuksen suunnitteli sisustussuunnittelija Johanna Laukkanen Sisustuskeskus 

Sellasta. 

Sisustuksella pyrittiin luomaan maalaispuodin tunnelmaa mahdollisimman yksinkertaisesti ja edullisesti. 

Sisustus toteutettiin vuokrakalusteilla. Puodissa oli kaksi kylmäkaappia lihatuotteille. Sisustus oli 

yksinkertainen, selkeä ja palveli tarkoitusta hyvin. Tuotteet saatiin hyvin esille ja kalusteet olivat riittävän 

tukevia esim. painaville marjamehuille. Asiakasvirta oli sujuvaa eikä mikään kohta aiheuttanut ylimääräistä 

ruuhkaa. Puodin keskellä oli iso pöytä, johon saatiin hyvin esille pieniä tuotteita ja helposti särkyviä 

lasipurkeissa olevia tuotteita, sekä esitteitä ja muuta info-materiaalia. 

2. Tuotteet 
 

Puodissa oli myytävänä: 

- juureen leivottua ruisleipää 

- kolmenlaisia pikkuleipiä 

- muroja ja talkkunajauhoja 

- kahden eri yrittäjän jauhotuotteita 



- kahden eri yrittäjän lihatuotteita 

- marjamehuja ja tyrnihilloa 

- sinappia 

- teetä ja kahvia 

- hampunsiemen snacksia 

- kuivattua leipäjuurta 

- tyrnileivoksia, tiikeri pikkuleipiä sekä vettä 

Euroissa laskettuna parhaiten myi lihatuotteista maalaishyytelö ja lihasäilykkeet. Kappalemääräisesti eniten 

myytiin jauhotuotteita mm. vehnäleseitä, lettujauhoja sekä tyrnimuroja.  

Jauhotuotteita oli kahdelta eri yrittäjältä. Toisen yrittäjän tuotteet olivat pahvipaketeissa, joiden myynti oli 

selvästi parempi, kuin valkoisissa paperipusseissa olevien jauhojen. Paperipusseista puuttui mm. 

ravintosisältö ja käyttöohjeita. Toisaalta valkoiset paperipussit antavat selvän viestin tuotteen 

valmistajasta. Syntyy mielikuva pienestä yrityksestä, joka pyrkii saamaan raaka-aineen mahdollisimman 

lyhyttä tietä pellolta pussiin.  

Jatkossa tuotevalikoimaa on hyvä miettiä etukäteen, että se muodostuisi mahdollisimman monipuoliseksi. 

Lopullinen valikoima muodostuu tietenkin yrittäjien päätöksistä, mutta mielestäni puodin vastuuhenkilö 

tms. voisi ottaa yhteyttä eri tuotteiden yrittäjiin ja markkinoida puotia. Tuotevalikoima on hyvä rajata esim. 

1-6 eri tuotetta per yrittäjä.  

 

2.1. Täydennyskuljetukset ja palautukset 
 

Yrittäjiltä mahdolliset tulevat täydennyskuormat on selvitettävä etukäteen tarkasti. Muutamia 

epäselvyyksiä oli kuljetuksista, johtuen osaltaan siitä, että yrittäjät eivät olleet ajatelleet täydennys tarpeita. 

Etukäteen on mahdoton tietää tarvitaanko lisää tuotteita ja mitä tuotteita. Puodin vastaavan on hyvä 

selvittää täydennys kuljetukset jokaisen yrittäjän kanssa erikseen. 

Palautuvat tuotteet lasketaan huolellisesti. Tuotteet pakataan asianmukaisesti ja merkitään selvästi. 

3. Myyjät, esittelijät, täydentäjät 
 

Puodissa oli kuusi työntekijää. Kaksi oli kassalla, kaksi täydensi hyllyjä, esitteli tuotteita ja tarpeen mukaan 

tauotti muita, yksi haastatteli asiakkaita ruokaprovinssikyselyyn sekä oli myös kassalla. Lisäksi töissä oli 

järjestyksenvalvoja näpistysten ym. ehkäisemiseksi. 

Suurin puute oli tuotteiden esittelijöistä. Asiakkaat halusivat tietää tuotteista, niiden käytöstä sekä mistä 

niitä voi ostaa myöhemmin. Myyjien lisäksi olisi hyvä olla esim. yksi esittelijä puodin molemmilla puolilla, 

joka osaa kertoa kaikista tuotteista. Puodin kokoon nähden yrittäjien omat tuote-esittelijät ei ole hyvä 

ratkaisu. 

Jatkossa pieni tuotekoulutus ennen tapahtumaa on ehdoton sekä myyjien, asiakkaiden että tapahtuman 

onnistumisen kannalta. Tuotekoulutuksessa olisi hyvä käydä läpi mm. 



- kaikki myytävät tuotteet 

- tuotteiden ravintosisältöä 

- tuotteiden käyttöohjeita, vinkkejä 

- tuotteiden kypsennysaikoja 

- säilyvyys 

- saatavuus 

- tuotteiden alkuperä, mm. paikkakunta 

- tuotteiden rakenne mm. rakeisuus, hiutaleiden koko 

 

Jatkossa toimivampi ratkaisu mielestäni on jakaa kaikille heti ns. vastuualue. Kassahenkilöt oppivat nopeasti 

kassojen toiminnan, joten kassojen toiminta nopeutuu ja virheet minimoituvat. Täydentäjät tietävät mistä 

tuotteet löytyvät varastosta, saadaan nopeasti tuotteita hyllyyn ja kirjanpito on ajan tasalla. Täydentäjä / 

täydentäjät toimivat samalla esittelijöinä. Kaikkien on kuitenkin osattava kassojen käyttö, hätätapauksia 

varten. Täydentäjä voisi olla samalla järjestyksenvalvoja kustannustehokkuuden vuoksi. 

4. Kassat ja rahaliikenne 
 

Puodissa oli kaksi kassaa ja maksupäätettä. Kassat olivat sijoitettuna puodin toiseen päähän keskelle 

ulosmenoväyliä. Tämä osoittautui erittäin toimivaksi, koska näin kassa henkilöt olivat lähekkäin, jolloin voi 

kysyä neuvoa ongelmatilanteissa ja ohjata tarvittaessa toiselle kassalle. Korteilla maksavien asiakkaiden 

pieni määrä yllätti. Kassojen ollessa näin lähekkäin yksi maksupääte olisi riittänyt hyvin. Vaihtorahaa oli 

varattu 340 €, joka riitti hyvin. Ajoittain tuli puutetta 5 ja 10 € seteleistä, asiakkaat olivat varautuneen 

käteisellä maksamiseen ja suuri osa asiakkaista maksoi 20 € seteleillä. Kassavastaavat tyhjäsivät kerran 

päivän aikana kassoja, koska myyntiä oli paljon. Päivän päätteeksi laskettiin kassat ja rahat vietiin yösäilöön. 

Kassatilitykset laskettiin vasta tapahtuman jälkeen. 

5. Asiakaspalaute 
 

Ruokaprovinssipuodin asiakkaista 40 % oli 40-59 –vuotiaita naisia, yli 60 -vuotiaita oli 38 % asiakkaista. 

Asiakkaista yli 90% oli Uudeltamaalta. Puoti sai hyvän vastaanoton, 97% naisista ja 93% miehistä piti puotia 

kokonaisuutena onnistuneena. Negatiivista palautetta tuli ahtaudesta ja ruuhkaisuudesta myös puodin 

ulkoasuun toivottiin parannusta esim. mainosten avulla. Yrittäjät olivat todella positiivisesti yllättyneitä 

tuotteiden hyvästä menekistä. Asiakkaat  toivoivat mm. 

- leipäjuustoa ja muita juustoja 

- tyrnimehua ja mustaviinimarjamehua 

- marjatuotteita mm. hilloja ja kuivattuja marjoja 

- juureen leivottua leipää sekä muuta leipää 

- makkaraa ja muita lihatuotteita 

- luomuviiniä 

- luomupellavan siemeniä 

- raakamaitoa 



- makeisia 

- jauhotuotteista mm. mannasuurimoita, puurotalkkunaa, ruiskorppujauhoja ja vehnänalkioita 

6. Ruokaprovinssipuoti liiketoimintana jatkossa 
 

Ruokaprovinssipuodin menestys ja asiakaspalaute vahvisti, että tämäntyyppiselle myyntikojulle on tilausta 

eri tapahtumissa. Asiakkaat viihtyivät puodissa pidempään, koska valikoima oli laajempi ja koju isompi kuin 

yksittäisen yrittäjän koju. 

Häjyt Pirot-tapahtumassa ruokaprovinssipuoti-kokeilu pystyttiin toteuttamaan hankkeen avulla.  

Senaatintorin tapahtumassa jokainen yrittäjä maksoi 200 € osallistumismaksun tapahtumaa järjestävään 

hankkeeseen. Häjyt Pirot- tapahtumassa ruokaprovinssipuodin kustannukset olivat n. 5000€. 

Kuluja aiheuttaa mm.  

- teltta, lattia, matto 

- kalusteet  

- kylmäkaapit   

- maksupäätteet  

- ostoskassit  

- banderollit  

- hintalaput ja muut mainosmateriaalit   

- työntekijöiden palkat, päivärahat, majoitus, kuljetus, työvaatteet     

- vartiointi  

- rahaliikenne mm. kassojen ohjelmointi, tilitykset, yösäilö   

Ruokaprovinssipuodin organisointi on jatkossa erilainen, koska sen on katettava kaikki aiheutuvat kulut. 

Puodin taloudellinen riski on huomattavasti suurempi. Jatkossa kuluja voidaan karsia mm.  

- toinen maksupäätte voidaan jättää pois, kun kassa sijoitetaan lähekkäin 

- vartija voidaan korvata järjestysmieskortin omaavalla hyllyjen täyttäjällä 

- työvoimaa esim. maa- ja kotitalousnaisista, lähiruokarenkaalta, oppilaitoksilta tms. esim. urakka 

hinnalla 

- ostoskasseja vähemmän tai sponsoroituja mainoskasseja yrittäjiltä 

 

Ruokaprovinssipuoti liiketoimintana määräytyy puodin organisoivan tahon mukaan. Onko puodin tarkoitus 

tuottaa voittoa vai tuoda esiin esim. pienten yritysten tuotteita, joita ei suurista ketjuista saa.Voittoa 

tuottamattomana, pelkästään kulut kattavana toimintana puotia voidaan markkinoida yrityksille esim. 

pelkästään hyllypaikkamaksu kustannuksella. Yksi hyllypaikka = yksi tuote, jolloin maksu määräytyisi 

yrittäjää kohden eri tuotteiden lukumäärän mukaan. Maksu olisi tällöin oikeudenmukaisempi kaikkia 

yrittäjiä kohtaan. Yrittäjät maksaisivat sen mukaan kuinka paljon hyllytilaa käyttävät. Hyllypaikan mukaan 

määräytyvässä hinnoittelussa, koju ja hyllytila täytyy olla etukäteen tiedossa, jolloin voidaan laskea 

hyllypaikan todellinen hinta. Hankaluutena on saada juuri sopiva määrä yrittäjiä tai tuotteita puotiin, jolloin 

kaikki hyllypaikat ovat käytössä. Kylmäkaappien hyllytila on kalliimpi, koska se aiheuttaa enemmän kuluja. 

(kylmäkaappi, sähkö, kuljetus) 

 



Provisio-periaatteella myytäessä, puodin organisoijalla on suuri riski puodin kannattavuudesta. Provisio-

maksun lisäksi voisi olla kiinteä paikkamaksu, jolla katetaan esim. paikka, teltta ja kalusteet. Provisioon 

perustuvassa tulossa myös puodin organisoijalla on mahdollista saada voittoa, mutta se on suoraan 

riippuvainen puodin menestyksestä. Provisio-perusteisessa puodissa ylläpitäjinä voi olla esim. kaksi 

yrittäjää, joiden tuotteita on puodissa. 

 

6.1 Sopimus 
 

Jatkossa ruokaprovinssipuodin sopimuksessa on hyvä mainita mm : 

- tuotteiden kuljetukset, täydennys- ja palautuskuljetukset 

- vakuutukset 

- hävikki  

- vartiointi 

- tuoteinfot 

- päivämäärä mihin mennessä tilitykset hoidetaan 


