


• Mitä meillä on tarjolla Hungry for 
Finlandin tiimoilta, kuinka voimme olla 
avuksi?

• Ruokamatkailusta ja 
ruokamatkailustrategiasta 2020-2028

• Yritysesimerkkejä, meiltä ja muualta

• Ruokamatkailun trendeistä



Kuva: Visit Finland, Elisa Manninen

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


▪ Edelleen kasvava markkina, myös uusia 
asiakasryhmiä

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

▪ Ruokamatkailu ei vaadi sinällään mittavia 
investointeja

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

▪ Ruokamatkailu mahdollistaa alueen 
autenttisuuden vaalimisen

Ruokamatkailu on 
lähtökohtaisesti vastuullista 

toimintaa.
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RUOKA&MATKAILU 

1. VAIHE 2012-2013 

Tutkimus- ja analysointivaihe

Hyvät käytänteet ja työkalut

RUOKAMATKAILU

2. VAIHE

Suomen RUOKA&MATKAILU 

strategian koordinointi

Tapahtumien ja teemamuseoiden 
ruokatuotteen  uudistaminen, 

2014- 6/2016

Ruokamatkailukilpailu 2015

RUOKAMATKAILU 

3. VAIHE 

Strategian jalkauttaminen 

2015-2017/ kesäkuu
RUOKA&MATKAILU 

5. VAIHE 

Hungry for Finland –

Ruokamatkailun 
tuotteistaminen

9/2018 -6/2022

Ruokamatkailu-

kilpailu 2019 &2021

2. Ruokamatkailustrategia 

2020-2028, koordi

RUOKAMATKAILU
4. VAIHE 

Ruokamatkailu-
kilpailu 2017

Tarinallistaminen
ruokamatkailussa
2018

RUOKAMATKAILU
6. VAIHE 

Tarinallistaminen 
ruokamatkailussa
2022-2023

H4F- Toiminnallisen
ekosysteemin 
rakentaminen 
2022-2024

Ruokamatkailu-
kilpailu 2023

Urban&Local –
tulevaisuuden toimiva 
ruokaekosysteemi 
2023-2025



Tärkeimmät toiminnot:

• kehityshankkeet
• opetus
• kaupallinen toiminta
• ruokamatkailukilpailu

Kuva: Linda Saukko-Rauta



Toteutamme ruokamatkailun kehittämishankkeita 
hyödyntäen kansallista ruokamatkailustrategiaa. 
Lisäksi koordinoimme kansallista matkailun 
kehittämistä yhdessä eri toimijoiden kanssa.

• Hungry for Finland toiminnallisen ekosysteemin 
rakentaminen 2022–2024

• Houkuttelevuutta harvaan asutuille seuduille 
tarinallistetulla ruokamatkailulla 2022–2023

• Urban&Local – Tulevaisuuden toimiva 
ruokaekosysteemi  2023–2025

Kuva: Marimekko Japan, Instagram



Yhdessä luonnosta 

ammentaen

Työkalu 

yrittäjille ja kehittäjille

Toimenpiteet vuosille 2020-2023



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. 

Kuva: Visit Finland, Elisa Manninen



Kuva: Visit Finland, Elisa Manninen



▪ 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 Kuva: Visit Finland, Elisa Manninen



Ruosta ja ruokaelämyksistä

kiinnostuneet kotimaiset

matkailijat ja Visit

Finlandin kuusi Suomen

kannalta merkittävää

kansainvälistä 
asiakassegmenttiä.

Kuva: Visit Finland, Elisa Manninen



Matkailijan ruokakulutukseen vaikuttavia tekijöitä matkalla 
ovat kulttuuri- ja sosiodemografinen tausta (ikä, koulutus 
jne.), henkilökohtaiset motivaatiotekijät, ruokaan liittyvät 
ennakkoluulot ja kokemukset. Ruokamatkailija haluaa 
matkallaan toteuttaa itseään, löytää, oivaltaa ja oppia. 
Kestävien arvojen vaikutus ruokamatkailijoiden 
ostopäätöksiin kasvaa myös koko ajan. Ruokamatkailija 
haluaa usein kokea homogeenisista matkailutuotteista 
eroavia palveluita, muttei välttämättä kulinaarisia 
extreme-kokemuksia. Ruokamatkailijoita ei ole yhtä 
ainoaa asiakassegmenttiä, eri segmenttejä voidaan 
erotella toisistaan liittyen ruokamatkailijan 
käyttäytymiseen ja motiiveihin. Ruokamatkailijoissa on 
budjettimatkailijoita, huippugastronomisia hinnakkaita 
elämyksiä etsiviä, paikallisuuden tai luomun nimiin 
vannovia, trendikkyyttä tai autenttisuutta haluavia ja 
innovatiivista tai sosiaalista etsiviä jne. 

Kuva: Visit Finland, Elisa Manninen



Pure & Natural -Eat slow 
and healthy in Finland!

Suomalainen puhdas ruoka 

tekee hyvää mielelle ja keholle

Taste of place - Eat local 
and sense Finland!

Alueellinen ruokakulttuuri, 

suomalaisuus ja suomalainen 

elämäntapa maistuvat

Cool & Creative - Eat wild 
and happy in Finland!

Uudenlaiset, rennot ja luovat 

ruokamatkailutuotteet



Meillä on rikas, suomalainen, alueellinen ja paikallinen 
ruokakulttuuri. Idän ja lännen vaikutukset sekä alueiden 
ruokaperinteet saavat näkyä raikkaasti. Hyödynnetään lähellä 
tuotettua ruokaa ja luonnonantimia. Tuodaan esille, että 
ruokaa saadaan suoraan esim. metsästä lautaselle ja 
huolehditaan ruoan alkuperän esille tuomisesta. Tutustutetaan 
matkailijoita suomalaisuuteen ja paikalliseen elämäntapaan 
ruoan kautta. Se voi olla esim. kalan savustamista tai pullan 
leivontaa. Suomalainen luontosuhde näkyy 
ruokakulttuurissamme – jokamiehen oikeudet mahdollistavat 
marjojen poimimisen ja sienten sekä villiyrttien keräilyn. 
Pohjoinen sijaintimme tuottaa arktisia lajeja ja makuja (esim. 
lakka, karpalo, mesimarja ym.) Pohjoisuus ja arktisuus ovat 
eksoottista. Lyhyt, mutta intensiivinen kasvukausi luo 
voimakkaat maut suomalaisiin luonnonantimiin.  

Kuva: Visit Finland, Elisa Manninen



Suomalainen puhdas ruoka tekee hyvää mielelle ja keholle 
Suomi on maailman puhtain ja vihrein maa, YALE 
Environmental Performance Index eli EPI-indeksin mukaan. 
Suomessa on maailman puhtainta ilmaa ja vettä. Suomalainen 
ruoka on puhdasta, luonnollista ja terveellistä, se tekee hyvää 
ihmiselle. Suomessa on Euroopan puhtaimmat elintarvikkeet ja 
maailman suurin luomukeruualue. Puhdas luonto tarjoaa 
puhtaita, villejä marjoja, yrttejä, sieniä, kalaa ja lihaa. Arktinen 
elinympäristö – talven kylmyys ja kesän valo tuovat kasveihin 
ainutkertaisia aromeja, flavonoideja ja muita terveysvaikutuksia 
vähentäen torjunta-aineiden tarvetta. Villiruoka (luonnosta 
saatava) on Suomen ruokamatkailun vetovoimaisin ulottuvuus. 
Puhtauteen ja luonnollisuuteen nivoutuu myös vastuullisuus. Se 
on vastuulista ruoantuotantoa, hävikin minimointia kaikissa 
ruokaketjun vaiheissa, paikallisten raaka-aineiden käyttöä ja 
enemmän ilmastoystävällisiä valintoja. 

Kuva: Visit Finland, Elisa Manninen



Olemme tutkimusten mukaan maailman onnellisin kansa, 
hyödynnetään ajatusta onnellisten ihmisten ruokavaliosta. 
Tuotteisiin tarvitaan näkyville rohkeus, omistautuneisuus, 
omannäköisyys ja välittäminen. Hyödynnetään järviä, metsää, 
ylipäätään luontoa ja jokamiehen oikeuksia enemmän ja 
luovemmin. Luodaan omaperäisiä ideoita, rakennetaan 
ruokaseikkailuita, tehdään arkisistakin asioista tuotteita ja 
elämyksiä. Hyödynnetään suomalaisia ruokainnovaatioita esim. 
nyhtökauraa, marjajauheita, super foodeja ja terveysvaikutteisia 
tuotteita. Tarjotaan huolella ja sydämellä tehtyä, rentoa ja 
pohjoismaista ruokaa. Suomesta löytyy omanlainen ja 
suomalainen ravintolatarjonta. Nostetaan esille muitakin 
vastuullisia tuotekonsepteja lisää. Ruokamatkailu voi olla hyvin 
monenlaista toimintaa. Uskalletaan! 

Kuva: Visit Finland, Elisa Manninen



Kuva: Visit Finland, Elisa Manninen





https://theclinkcharity.org/


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/


https://greenescape.fi/greenescape-package-
details-europe/1057/0

https://greenescape.fi/tour-packages/88

https://greenescape.fi/greenescape-package-details-europe/1057/0




• Ruokatapahtumien suosio

• Autenttiset ruokakokemukset

• Ruoanlaittokurssit ja ruokaretket  

• Transformatiivinen matkailu

• Immersiiviset ruokaelämykset

• Hemmottelua hotellissa

• Making Memories

• Ruokatutkimusmatka kotona
Raportin 2022 löydät täältä

Raportin 2019 löydät täältä

https://www.haaga-helia.fi/sites/default/files/file/2022-08/Trendiraportti_H4F-reduced.pdf




VASTUULLINEN LIIKETOIMINTA

Tarvitsetko työkaluja, tietoa?

• Ruokamatkailustrategia 2020-2028

• Ruokamatkailun tuotesuositukset 2020

• Kestävän ruokamatkailun opas

• Hungry for Finland Uutiset nettisivuilla

• Uutiskirje, tilattavissa

Tarvitsetko lisää verkostoja ja toimintaa?

▪ Kaikki: Tule mukaan H4F-verkostoon!

▪ Kaikki: Osallistu 5.kansalliseen ruokamatkailukilpailuun
ja kehity! Avautuu toukokuussa 2023.

▪ Harvaan asutut alueet: Tarvitsetko tukea 
tarinallistamiseen tai viestintään? Ota yhteyttä!

https://www.hungryforfinland.fi/files/2022/03/Ruokamatkailustrategia-2020-2028-1.pdf
https://www.hungryforfinland.fi/files/2021/09/ruokamatkailun-tuotesuositukset-2020.pdf
https://www.businessfinland.fi/491559/globalassets/finnish-customers/02-build-your-network/visit-finland/julkaisut/kestavan-ruokamatkailun-opas-2021.pdf
https://www.hungryforfinland.fi/category/uutisia/
https://www.hungryforfinland.fi/tilaa-uutiskirje/
https://www.hungryforfinland.fi/ruokamatkailukilpailu/




• Sini Garam
Ruokamatkailun projektipäällikkö, 050 587 0929

• Kristiina Adamsson 
Ruokamatkailun asiantuntija, 040 488 7595

• Iida Arpiainen, Tarinahankkeen projektipäällikkö, 
0505963242

• Meri Pöyhönen 
Viestinnän asiantuntija, 029 447 1711

• Kristian Sievers 
Ruokamatkailun ja tiedolla johtamisen asiantuntija, 
029 447 1169

Sähköposti: etunimi.sukunimi@haaga-helia.fi

www.hungryforfinland.fi, @hungryforfinland

Kuva: Linda Saukko-Rauta

http://www.hungryforfinland.fi/
https://www.instagram.com/hungryforfinland/
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