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Miltä Muonio maistuu?
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Väylän varrelta
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Lähde: https://kylienkolari.fi/kylienkolari/saarenpudas/ Pallas



Miksi ruokamatkailua?

▪ Kasvava markkina

▪ Esim. foodiet käyttävät jopa puolet 
matkabudjetistaan ruokaan ja siihen liittyviin 
aktiviteetteihin

▪ Ruokamatkailu ei vaadi mittavia investointeja

▪ Tasoittaa kausivaihteluja

▪ Ruoka on asia, jota jokainen matkailja 
tarvitsee – ruoka yhdistää- ruoka auttaa 
ymmärtämään paikallista kulttuuria

▪ Ruokamatkailu mahdollistaa alueen 
autenttisuuden vaalimisen

▪ Live like local – suomalainen elämäntapa 
kiinnostaa

Ruokamatkailu on 
lähtökohtaisesti vastuullista 

toimintaa.



Ruokamatkailun tarina -video

Yhteistyössä Visit Finlandin kanssa 
rakennettu 
Hungry for Finland-esite ja -video

https://www.youtube.com/watch?v=mF7hFfn2inc&list=PLYjNcJ1jQZyZ3t-UlBzDgrgTBKSTpvrDI#action=share


SUOMEN RUOKAMATKAILUSTRATEGIASTA 
2020-2028

Työkalu 
yrittäjille ja kehittäjille

Yhdessä luonnosta 
ammentaen

Toimenpiteet vuosille 2020-2023



Koko strategia löytyy täältä

http://www.hungryforfinland.fi/sites/hungryforfinland.fi/files/Ruokamatkailustrategia-2020-2028.pdf


Suomalaisen ruokamatkailun määritelmä

Ruokamatkailutarjonta on matkailijoiden kohtaama 
paikallisuuteen ja tarinoihin perustuva maukas 
ravintolaruokailu, kotiruokailu, katuruoka, suomalaisen 
ruoan tekeminen ohjatusti, luonnonantimiin ja 
keräilyyn liittyvät ruokamatkailutuotteet, luonnossa ja 
kulttuuriympäristössä tapahtuva ruokailu, erilaiset 
ruokamatkailuun liittyvät reitit ja tapahtumat, torit, 
kauppahallit, erikoismyymälät kuten juustolat, viinitilat, 
tislaamot sekä pienpanimot ja niiden ympärille 
rakennettu ohjelma. 

Ruokamatkailuun liittyvät tarinat, paikallisuus ja 
puhtaus. 

Parhaimmillaan ruokamatkailutuote on osallistamista ja 
tekemistä, josta matkailija oppii
jotain uutta ja tekee matkailutuotteen elämykselliseksi. 



Ruokamatkailustrategian 2020-2028 
tavoitteet

▪ Tarkoituksena kehittää kärkituotevetoisesti Suomen 
ruokamatkailua 

▪ Kannustaa yhdistelmätuotteiden ja ruokareittien 
luomiseen 

▪ Edistää ruokamatkailun toimijoiden yhteistyötä 

▪ Lisää matkailu- ja elintarvikealan kilpailukykyä 

▪ Tukee laatutason nostoa 

▪ Määrittää ruokamatkailun kehittämisen roolitukset ja 
vastuut 

▪ Parantaa suomalaisen ruokakulttuurin imagoa 

▪ Vahvistaa ruokamatkailun Suomi-kuvaa ja viestiä 
yhtenä rintamana 

▪ Tavoitteena rakentaa aktiivinen kansallinen 
ruokamatkailuverkosto 



Tuotteistamisessa tärkeää. https://www.haaga-helia.fi/fi/ajankohtaista/artikkelit/food-

travel-trends

Tiedostava 
ruokamatkailu

Autenttisuuden ja 
paikallisuuden merkitys 

lisääntyy

Sukupolvi Z:sta uusi
Super Foodieiden

asiakasryhmä

Ruokatarinat ja 
tarinallistaminen isoon

rooliin

Lyhytlomien rinnalla 
mikrolomia

Matkustetaan soolona, 
mutta syödään yhdessä

Usean sukupolven 
ruokamatkailu

Teknologian rikastamat 
ruokamatkailuelämykset

Kasvis- ja vegaaniruoan 
suosio edelleen 

nousussa

Ruoan rooli 
tapahtumissa ja 

festivaaleilla voimistuu

Ruokamatkailun 

trendejä

https://www.haaga-helia.fi/fi/ajankohtaista/artikkelit/food-travel-trends


Ruokamatkailun
tuotesuositukset
2020

”Ruokamatkailija
matkustaa löytääkseen
paikalliset maut ja niiden
myötä
paikan hengen.”



Paikallisuus ruokamatkailussa

––––
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SUOSI PAIKALLISIA RAAKA-AINEITA

• Verkostoidu paikallisten elintarvike-, juoma- ja ruokatuottajien kanssa.

KERRO RUOKAKULTTUURISTA, RAKENNA TARINA

• Hyödynnä ruokamatkailun yhtenäistä tarinaa.

• Tästä pääset tarinavideoon.

NIMISUOJA

• Nimisuoja on tae tuotteen alkuperästä ja tuotantotavasta.

• Suosittelemme nimisuojatuotteita.

MÄÄRITTELE KONKREETTISESTI

• Autenttisuus ja paikallisuus kunkin ruokamatkailutuotteen kohdalla.

MONIPUOLISET RUOKAVAIHTOEHDOT 

• Huomioi eri kohderyhmien toiveet. 

• Ruualla voi erottautua positiivisesti valtavirrasta.

https://www.youtube.com/watch?v=6uawCx0wBaw&list=PLYjNcJ1jQZyZ3t-UlBzDgrgTBKSTpvrDI&index=4
https://aitojamakuja.fi/nimisuoja/


Anni Korhonen – Puukarin pysäkki, 
Valtimo – hyvä esimerkki 

Esimerkillinen lähestyminen

ja osaaminen 

ruokamatkailuyrityksenä

vastuullisuuteen

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=nhNsNRBRN1A&feature=emb_logo


Esimerkki asiakkaan mukaan 
ottamisesta
Visit Saimaa-opas:

▪ Lupa katsella

▪ Lupa nauttia

▪ Lupa suosia

▪ Lupa tunnelmoida

▪ Lupa herkutella

▪ Lupa säästää ja pihtailla

https://www.visitsaimaa.fi/fi/vastuullisuus/

https://en.calameo.com/read/00057423974c1a91f19e0
https://www.visitsaimaa.fi/fi/vastuullisuus/


Rukan Kuksa
https://www.rukankuksa.fi/tarinat/



Makupala – freesejä vinkkejä retkiretkiruokaan-
tulisteluun

https://www.instagram.com/retkiruokaa/
ja https://outdoorfood.fi

https://www.instagram.com/retkiruokaa/
https://outdoorfood.fi/


Asiakas-
ymmärrys, 
räätälöity, 

välitön palvelu

Tuotteista-
minen

kunnossa, 
kohde on 

kokonaisuus

Miljöö, 
sisustus, 
estetiikka

Vastuullinen 
liiketoiminta

Pyydetään 
tarpeeksi 
korkea 
hintaa

Mietityt 
juomat

Ruoan hyvä 
maku

Verkottuminen 
alueen yritysten 
kanssa, yhteinen 
rintama

Sesonkien 
hyödyntäminen

Tarinat

Paikallisuus, perinteisyys, 
suomalaisuus – mutta ei 
tavanomaisuus

Osaava henkilökunta, 
ylpeys omasta työstä

Asiakas voi 
osallistua

Yhteistyö paikallisten 
tuottajien ja toimijoiden 
kanssa – myös logistiikassa

Paikalla, yrityksellä ja 
tuotteilla on kasvot ja 
tarttuva tarina

Ruoka-
matkailun 
kulmakiviä
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Ruokamatkailija matkustaa löytääkseen 
paikalliset maut ja niiden myötä paikan 

hengen.

"Food tourism is the act of traveling for a taste of place in order 
to get a sense of place.“

-World Food Travel Association 2018

Miltä Muonio maistuu?

https://www.worldfoodtravel.org/cpages/what-is-food-tourism


Luotu Lapin luonnosta!



“Why serve a 
meal,

when you can 
serve

a memory?”
-World Food Travel Association



Valokuvat: 

Elisa Manninen - Netta Pitkänen – Tiina Arponen

HUNGRY FOR FINLAND!
PUHDAS, TURVALLINEN, AITO, 

LAADUKAS JA POHJOINEN!
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Kristiina Adamsson, projektiasiantuntija
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