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A solid, well-crafted strategy appears to be

most important tool for destinations to wield.

State of Food Travel Industry Report 2019

2

”Ruokamatkailija matkustaa löytääkseen 

paikalliset maut ja niiden myötä paikan hengen.”

World Food Travel Association 2018



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


Kärkituotteet

10.11.2006Malli kalvopohjasta
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Luettele Suomen ruokamatkailun 
kärkituotteita 

• 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 

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.



Ruokamatkailun visio 2020 ja missio
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Missio
”Mitä useampi kokki, sen maukkaampi soppa!”

Ruoka- ja matkailutoimijat laajasti mukaan!

Visio 2020
Hungry for Finland!

Ruoka tärkeäksi ja elämykselliseksi osaksi
Suomen matkailua!

Onko visio mielestäsi oikea? Jos ei, 
perustelethan. 

Miten muotoilisit ruokamatkailun 
vision 2028?



Ruokamatkailun kehittämisen 
3 painopistealuetta
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 Taste of place

Alueellinen ruokakulttuuri, suomalaisuus ja suomalainen 
elämäntapa maistuvat

 Pure pleasure

Suomalainen puhdas ruoka tekee hyvää mielelle ja ruumiille

 Cool and creative from Finland

Kansainvälisesti tunnustetut ruokailmiöt

Tarvitaanko lisää painopistealueita, 
jos kyllä, mitä?



Lisää strategisia valintoja:

7Kaikille näille osa-alueille on määritelty strategiassa 
konkreettiset toimenpiteet ja mahdolliset toteuttajat.

Strategiassa tulee 
tehdä valintoja, 
kaikkea ei voida 

kehittää.

Onko tarvetta lisätä 
toimenpidekokonaisuuksia, 
(nyt niitä kolme).

Jos kyllä, mitä?

Kenen tulisi tehdä ja mitä?



Tuotekehitys – tavoitteena
kärkituotteet

Tavoitteet:

1. Matkailualueilla on kärkituotteita, jotka 
heijastavat alueen raaka-aineita, historiaa, 
perinteitä, tarinoita ja elämäntapaa. On 
syntynyt ruokamatkailuverkostoja ja 
ruokamatkailutuotteita.

2. Visit Finlandin tuoteteemoissa 
ruokamatkailutuotteet ovat vahvistuneet.

3. Kansainvälisesti kiinnostavat ruokailmiöt 
ovat vahvistuneet ja niitä on tullut lisää
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Mihin tuotekehityksessä 
tulisi keskittyä?



Valtakunnallinen pysyvä 
ruokamatkailuverkosto?

Keitä tai mitä tahoja verkostoon tulisi kuulua?

Kuka/ketkä koordinoisivat toimintaa?

Mitkä olisivat verkoston tehtävät?

Millaisia kumppanuuksia kannattaisi rakentaa?



Vastuullisuus
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Mainitse vastuullisen ruokamatkailun esimerkkejä Suomesta 
ja mahdollisesti maailmalta.



Miten strategian päivitysprosessi etenee?

 Asiantuntijahaastatteluja tehty, benchmarkattu 
muutamien muiden maiden strategioita: Skotlanti, 
Irlanti, Peru, Ruotsi, Kanada

 Työpajoja  maakunnallisissa työpajoissa syksyllä 
2019

 Hungry for Finland teemapäivä, 19.9.2019

 Prosessin lopussa laaja osallistava kysely

 Opiskelijat tekevät haastatteluja ja kyselyjä sekä 
opinnäytteitä syksyllä 2019

 Tavoitteena, että päivitetty strategia on valmis 
alkuvuodesta 2020
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