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Ruokamatkailun markkinointivideo 
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Web link: https://www.youtube.com/watch?v=6uawCx0wBaw&index=4&list=PLYjNcJ1jQZyZ3t-UlBzDgrgTBKSTpvrDI

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


2016 5,8 milj.  +4,7%

2016 7,7,milj. 0+2%



Rekisteröidyt yöpymiset Suomessa v. 2016
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• Ruoka ja juoma ovat tulleet yhä tärkeämmäksi

motivaatiotekijäksi matkakohteen valinnassa.  

• 80% mielestä kohteen kulinaarinen aktiviteetti tai 

vetovoima on vaikuttanut tietyn kohteen valintaan. 

• Suosituimmat kulinaariset motivaatiotekijät matkan

valinnassa olivat: 

• saada nauttia paikallista ruokaa tai juomaa 57%

• vierailla kuuluisassa ravintolassa 33%

• osallistua ruoka- tai juomafestivaaliin 28%

• osallistua opastetulle ruoka- tai juomaretkelle 24%

Food Travel Monitor 2016



Tutkimustietoa ruokamatkailusta:
Food Travel Monitor 2016

Lähde: WFTA Worl Food Travel Association, Food Travel Monitor 2016

• Kohteen ruoka ja juoma ei ole 

tärkeää vain matkan aikana. 

• Yli 2/3 vastaajista tuo

mukanaan tuliaisiksi itselleen

ruoka- tai juomatuotteita (71%) 

tai tuo niitä lahjaksi muille

69%. 



Tulevia ruoka- ja juomatrendejä

• Vegaaniruoka, slow food

• Ruokarekat ja katuruoka

• Artesaanioluet

• Lähiruoka, luomu

• Terveellinen ruoka, luonnollinen - ja luomuruoka (Kiina) 

Lähde: WFTA Worl Food Travel Association, Food Travel Monitor 2016

Tutkimustietoa ruokamatkailusta:
Food Travel Monitor 2016



Suomi kiinnostaa, ruoka kiinnostaa……
Mediamatkojen satoa
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ALL RESPONDENTS 8 % 9 % 55 % 20 % 7 % 3.09

Culinary Travelers 7 % 8 % 49 % 25 % 11 % 3.24

Non-Culinary Travelers 9 % 10 % 62 % 15 % 4 % 2.96

Have Visited Finland 3 % 4 % 29 % 38 % 27 % 3.82

Not Visited Finland 9 % 10 % 59 % 18 % 5 % 3.01

Based on a Likert-type scale (1-5), anchored by “Strongly Disagree” and “Strongly Agree”

I think that Finland offers appealing food.

Mielikuva suomalaisesta ruoasta

WFTAn Word Food Travel Monitor Survey 2016, Suomen räätälöidyt kysymykset



•2.5.2017

Mielikuva suomalaisesta ruoasta

Most appealing Finnish specialties?

1. Smoked fish 53%

2. A cake made with 
wild berries 49%

3. Cinnamon buns 49% 

•WFTAn Word Food Travel Monitor Survey 2016, Suomen räätälöidyt kysymykset
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Mielikuva suomalaisesta ruoasta

LEAST appealing Finnish 

specialties?

Karelian pies 23%

3. Cinnamon buns 49% 

•WFTAn Word Food Travel Monitor Survey 2016, Suomen räätälöidyt kysymykset

Reindeer meet 34%



Ruokamatkailun kehittäminen



Mar
keting

and 

B2B

Finrelax®

Wellbeing WinterCulture Summer 
activities

G
ro

w
th

P
ro

gr
am

m
es

Visit Finland – development themes
Development strategies

Outdoors
Finland

Culture 
Finland

Winter 
product

s

Programmes

Food

Food

Stopover Finland

Archipelago



•http://tem.fi/documents/1410877/2735818/Matkailun+tiekartta+2015-2025.pdf/95521a94-5230-47c2-8dd7-bc7ff5bede04

Matkailun kehittäminen Suomessa: strategiat 

Design

Food Finnish way of life

Culture in nature

Kulttuuriset elementit 

Individuaali-matkailijalle

Culture in Nature

Finnish
treatments

Finnish sauna
Clean nature

Food

Luonnon 

luksusta ja 

harmoniaa

• Suomen matkailustrategia  - matkailun tiekartta 2015–2025
 Ruoka vahvemmaksi osaksi matkailuelämystä

• Trendit

• VF kehittämisstrategiat
 Ruoka painopisteenä kulttuurimatkailussa, hyvinvoinnissa ja talvessa

http://tem.fi/documents/1410877/2735818/Matkailun+tiekartta+2015-2025.pdf/95521a94-5230-47c2-8dd7-bc7ff5bede04


Suomen ensimmäinen 
Ruokamatkailustrategia 2015-2020

• Visit Finland ja  Maa- ja metsätalousministeriö, toteuttajana Haaga-
Helia AMK

• Strategia määrittelee
• tuotekehityksen painopisteet
• kärkituotetteet
• viestittää suomalaisen ruokamatkailun ydinviestin ja tarinan

2.5.2017

Also available as video: https://www.youtube.com/watch?v=nGF4pyNHsUQ

https://www.youtube.com/watch?v=nGF4pyNHsUQ
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HUNGRY

FOR FINLAND
Finnish food experiences, naturally
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•ALATUNNISTE TEKSTI

Eat local!  

• Suomalaiset ja paikalliset maut ja paikallinen elämäntapa

• Ruokakulttuuri, idän ja lännen vaikutukset, ruokaperinteet

• Arktisuus on eksoottista. Se näkyy elämäntavassamme 

ruokakulttuurissamme.

Suomalaisen ruokamatkailun ydinviestit

Taste of place



Eat wild and pure!

• Suomalainen ruoka on puhdasta, luonnollista ja 

terveellistä, se tekee hyvää ihmiselle. 

• Suomi on maailman puhtain ja vihrein maa.  YALE 

Environmental Performance Index eli EPI-indeksin 

mukaan Suomi on ykkönen 

• Siksi voimme tarjota matkailijoille maailman 

puhtaimmassa maassa kasvaneita marjoja, viljaa, yrttejä, 

sieniä, kalaa ja lihaa. Arktinen elinympäristö tuo

kasveihin ainutkertaisia aromeita ja terveysvaikutuksia.

Pure Pleasure

Suomalaisen ruokamatkailun ydinviestit



Eat cool and creative! 

• Rento pohjoismainen keittiö, innovatiiviset

uudet kokit ja uudet upeat suomalaisuudesta

ammentavat trendikkäät ravintolat

• Kulinaariset ilmiöt kuten ravintolapäivä tai wild 

food 

Cool and creative 

Suomalaisen ruokamatkailun ydinviestit



Visit Finland yrittäjän tukena

• Visit Finland Akatemia – yritysryhmävalmennukset – ruokamatkailussa 

oma valmennus

• Kehittämisen työkaluja: 
• Haaga-Helian hankkeen työpajat ja alueprofiilit
• Kriteerit; kv-kriteerit ja ruokamatkailun tuotetesuositukset

http://www.hungryforfinland.fi/sites/hungryforfinland.fi/files/RM_tuotesuositus_netti_high_7.1.2015.pdf

• Evästä matkailuun työkirja: http://www.e-julkaisu.fi/haaga-helia/evasta_matkailuun/

• Videot, esitteet, tutkimukset
• Muut matkailun kehittämisen työkalut http://www.visitfinland.fi/tuoteteemat-ja-

tyokalut/apuvalineita-kansainvalistymiseen-2/

• Myynti- ja markkinointitoimenpiteet: yritykset mukaan: messut, 
tapahtumat, kilpailut, matkailun myyntitapahtumat, ostajavierailut

• Yhteistyö:  ”Mitä useampi kokki, sen maukkaampi soppa”
• Yhteistyö tärkeää etenkin elintarvikealan (FFF) ja muiden julkisten 

organisaatioiden ja toimijoiden kanssa.
2.5.2017

http://www.hungryforfinland.fi/sites/hungryforfinland.fi/files/RM_tuotesuositus_netti_high_7.1.2015.pdf
http://www.e-julkaisu.fi/haaga-helia/evasta_matkailuun/
http://www.visitfinland.fi/tuoteteemat-ja-tyokalut/apuvalineita-kansainvalistymiseen-2/


Tuotesuositukset 
ruokamatkailuun 

2.5.2017

Yleiset kriteerit mm.
• Suomalaisia tai paikallisia 

ruokalajeja

• Lähiruokaa, luomuruokaa, 

villiruokaa, nimisuojattuja tuotteita

• Paikallisuus myös tarinoiden ja 

alkuperän kautta

• Esteettinen esillepano

• Ruokatuliaisia saatavilla

Teemakohtaiset kriteerit 
mm.
• Hyvinvointi

• Ruoan terveellisyys ja 

terveysvaikutukset 

• Erityisruokavaliot

• Kulttuuri: 

• Raaka-aineiden ja 

ruoanlaittotapojen

suomalaisuus

• Perinneruoat

• Osallistaminenhttp://www.hungryforfinland.fi/sites/hungryforfinland.fi/files/RM_tuotesuositus_netti_high_7.1.2015.pdf

http://www.hungryforfinland.fi/sites/hungryforfinland.fi/files/RM_tuotesuositus_netti_high_7.1.2015.pdf


• 2017 kilpailu parhaillaan

meneillään 

• Vuonna 2015 77 osallistujaa

• Voittaja:  From Guesthouse to 

Guesthouse tour

• 3 muuta palkittua

• Palkintona markkinointivideo:

• From Guesthouse to 

Guesthouse: 
https://www.youtube.com/watch?v=W0DlPMV0864

• Malmgård:
https://www.youtube.com/watch?v=hZkYbbQHc48

• Mustion linna 
https://www.youtube.com/watch?v=_rEr2U6kcPA

• Kultahovi: 
https://www.youtube.com/watch?v=OlF1s7-ATrM

Kansallinen 
ruoka-
matkailu-
kilpailu

https://www.youtube.com/watch?v=QOgHR0gwACw
https://www.youtube.com/watch?v=W0DlPMV0864
https://www.youtube.com/watch?v=hZkYbbQHc48
https://www.youtube.com/watch?v=_rEr2U6kcPA
https://www.youtube.com/watch?v=OlF1s7-ATrM


• Mahdollisuudet:  yhteistä kuluttajamarkkinointia mielikuvan luomiseksi ja 

myynninedistämiseksi kohdemarkkinoilla tai yhteistyötä paikallisella tasolla 

yritysten kanssa tuotemyynnissä.  

• CITTI – kampanja (meneillään): http://www.visitfinland.com/food-from-finland/

2.5.2017

Yhteistyö elintarvikealan kanssa (FFF)

http://www.visitfinland.com/food-from-finland/


• Yhteistyö MMM, Food from Finland, Visit Finland, MTK  

• Kuluttajamessu, ruoka, elintarvikkeet, maatalous 

• 2017 yhteisponnistus Suomi 100 paviljonki

•2.5.2017

Markkinointi: Grüne Woche Berlin 2016 ja 
2017 

Kuva vuoden 2016 osastosta



• Slow Food ulkoilmafestivaali. 

• Slow Foodin ideologia (fair, clean and good food) sopii 

Suomen ruokamatkailun markkinointiteemaan loistavasti. 

• Yhteistyössä Finpro Food From Finland-ohjelman kanssa

• Suomi paviljongissa erikoistuneita elintarviketuottajia ja 

ruokamatkailua. 

• Kampanjasivu www.visitfinland.com/gusto . Kilpailuun 

osallistuneita n. 700 yksittäistä hlöä.  
•2.5.2017

Markkinointi: Terra Madre Salone del 
Gusto Torino Syysk. 2016

http://www.visitfinland.com/gusto


http://www.visitfinland.com/gusto
•2.5.2017

Kampanjasivu 

ja kilpailu-flyer

Torino

http://www.visitfinland.com/gusto


Millaisia ruokamatkailutuotteet ovat? 
Visitfinland.com - markkinoinnissa olevia esimerkkituotteita



VF markkinoinnissa olevia esimerkkituotteita



VF markkinoinnissa olevia esimerkkituotteita



Seuraavat toimenpiteet

Iso-Britannia elo-syyskuu 2017: 
Yhteispohjoismainen Nordic Matters
Southbank-tapahtuma ruokateemalla.

Ruokamatkailua, artesaaniruokatuotteita, 
kulttuuria, skandinaavista elämäntapaa

Kuluttajille, medialle ja matkanjärjestäjille

Yhteistyön tiivistäminen Slow Food 
Internationalin kanssa



Kiitos!


