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Tarinallistaminen ruokamatkailussa

Olipa kerran…ja 
tarinallistaminen on 
paljon muutakin



Björn Ylipää – ruoka itsessään
kertoo tarinan
Lohen vaellus  -katso muita

https://www.smakavnorrsken.se/bjoumlrn-ylipaumlauml.html
https://www.smakavnorrsken.se/om-boken.html


Malli kalvopohjasta
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Björn Ylipää, jokamiehenoikeudet -
pikkuleipämetsä

Matka 2017- ruokamatkailun 
seminaari

Jokamiehenoikeuksista kertominen



Elämyskolmio – kokemukseen vaikuttavat tekijät

Tarkastelun kaksi 
näkökulmaa:

1 ) Elämyksellisyyden kriteerit

 tuotteen elementit

 asiakaan kokemukseen 
vaikuttavat tekijät

2) Kokemuksen tasot

 asiakkaan kokemus

 kokemuksen 
rakentuminen

1
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Elämyskolmio, Sanna Tarssanen, lisätietoa: 

http://87.108.50.97/relis/REL_LIB.NSF/0/04BF71151EF96086C225763300257188/$FILE/elamyst

uottajan-kasikirja.pdf, s. 8-16

http://87.108.50.97/relis/REL_LIB.NSF/0/04BF71151EF96086C225763300257188/$FILE/elamystuottajan-kasikirja.pdf


Tarina liittyy läheisesti tuotteen aitouteen. On tärkeää sitoa 
kokonaisuuden eri elementit toisiinsa yhtenäisellä tarinalla, 
jolloin kokemuksesta tulee tiivis ja mukaansatempaava. Hyvä 
tarina antaa tuotteelle ja kokemukselle sosiaalisen merkityksen 
ja sisällön sekä asiakkaalle syyn kokea kyseessä oleva tuote. 
Tarinan käyttö tarkoittaa sitä, että tarinalla perustellaan 
asiakkaalle se, mitä tehdään ja missä järjestyksessä. Tarina on 
tuotteen juoni. Hyvässä tarinassa on faktan ja fiktion 
elementtejä ja se puhuttelee.



Tarina tekee tunteen, tunne muistijäljen

• Tarinat tekevät elämyksestä 
houkuttelevan. Tarinan tulisi olla 
innovatiivinen, sen tulisi luoda 
eräänlainen käsikirjoitus matkakohteen 
ruuasta. 

• Tarinallistamisella helpotat palveluiden 
tuotteistamista ja yrityksen markkinointia

• Tarinan avulla erotut ja yrityksesi 
muistetaan yhä paremmin

• Tarina voimistaa oman yrityksesi 
vahvuuksia ja tuo esiin aitoutesi

• Tarina tekee merkityksen ja tunteen. 
Tunteet tuottavat entistä parempia 
elämyspalveluita, iloisempia asiakkaita.

• Tarinallistettua palvelua on helppo ja kiva 
myydä!

• www.tarinakone.fi

Auttaa 
erottumaan, 
sitouttaa tai 
innostaa!

http://www.tarinakone.fi/


Ruokamatkailukilpailun 2017 
osallistujien (73) tarinatyypit 
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Syntytarina

Ammattilaisentarina

Motivointi- ja houkuttelutarina

Arvotarina

Havainnollistamistarina

Viihdetarina

Kokemustarina

Johtajuus
tarina

Sanka
ritarin

a

Tarinallistaminen ruokamatkailussa

Opinnäytetyö 2018

Jelmeri Hiltunen & Oona Sipola

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-

2018111817364

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018111817364


Hyvä tarinallistaminen
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• Outous ja erikoisuus
• Sääntöjen ja sosiaalisten 

normien rikkominen
• Samaistuttavuus
• Yksinkertaisuus
• Konflikteja ja draamaa
• Tunteiden herättäminen
• Aistien herättäminen
• Henkilötarinoissa varsinkin 

selviytymistarinat kiehtovat 



Lähde: Sirke Lohtaja-Ahonen, Valmennus Oy Liitos



Lähde: Sirke Lohtaja-Ahonen, Valmennus Oy Liitos
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Ohje tarinan kokoamiseen, miten etenet
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Esimerkkejä: Taste 
of Häme sivulla

https://kasvuahameessa.fi/tuottajat-ja-tarinat/
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You and I eat the same, Chris Young & Rene Redzepi

Mad: https://madfeed.co/

• Everybody wraps something in the flat bread

• Fried chicken is a commond ground

• Your fire and my fire burn the same

• One seed rules the all –sesame seeds

• Leaves makes things steamy

• If it does good well here, it belongs here

• Cilantro (aka coriander) is everywhere

• We all want a good story

• Food is a gateway

• There is no such a thing that nonethnic restaurant

• Coffee

https://madfeed.co/


Esimerkkejä
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 Tuotteen mielikuva 
kiteytyy nimessä, esim. 
Löyly Helsingissä

 Marimekko

 Finnjävel, Ultima

 Kyrö Distillery Company

 IPI kulmakuppila 

 Ravintola Harmooni 
https://www.harmooni.fi/

https://www.loylyhelsinki.fi/
https://www.marimekko.com/fi_fi/marimekon-maailma/tarinamme
https://www.finnjavel.fi/
https://kyrodistillery.com/distillery/story/
http://ipikulmakuppila.fi/ipin-tarina/
https://www.harmooni.fi/
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Vastuullisuuden viestiminen 
asiakkaalle

Instock –
ravintola, 
Hollanti

https://www.instock.nl/en /

https://www.instock.nl/en/
https://www.instock.nl/en/
https://www.instock.nl/en/


Tarina vastuullisuudesta, Muonion 
kestävä matkailu

10.11.2006
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Keimiön koukkaus: http://www.laplandshaman.com/

http://www.laplandshaman.com/


Draaman kaari – asiakkaan polun 
rakentaminen, tuotteen juoni

A - Kokemuksen odotus, jännite

B - Kokemuksen alkupiste

C - Jännitteen voimistuminen

D - Huippukohta

E - Tasaantumisvaihe

F - Kokemuksen loppupiste

G - Lähimuistot, kokemuksen 
jakaminen

A

B

C

D

E

F

Aika

Draaman 

kaari

G



Draaman kaari piirrettynä Pohjolan Pidot 
palvelutuotteessa
Lähde: Miettinen, S. (2011). Palvelumuotoilu



Mahdollinen 
tarinan 
rakenne

• Alkusysäys: Mistä kaikki alkoi? Kuka mikä
on tarinan hahmo?

• Esittely: Miksi yritys/ruokamatkailutuote
on mitä on? Syy-seuraussuhteet. Tee 
näkyväksi, voidaan kertoa
vertauskuvallisen tarinan kautta.

• Syventäminen/käänne: Yllättävä
tapahtuma! Miten tapahtumat vaikuttivat
siihen, millainen
yrityksestä/ruokamatkailutuotteesta tuli?

• Ratkaisu: Tarina on osa palvelulupausta. 
Mitä lupaamme asiakkaalle tarinan
kautta?

• Loppuhäivytys: Miltä asiakkaasta tuntuu
sen jälkeen kun palvelulupaus on 
lunastettu? Millainen on tarjoamanne
tarinakokemus?
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Miksi haluat kertoa sen?

Mitä haluat asiakkaasi tietävän, 

tuntevan tai tekevän tarinan 

jälkeen?

Päämääräsi tulee olla valikoiva: 

voit tuoda esiin vain muutamia 

asioita.

Sinun tulee ymmärtää ketkä 

ovat asiakkaitasi. Mistä he 

välittävät? Miksi he kuuntelisivat 

tarinaasi? Eri asiakkaat 

tarvitsevat erilaisen tarinan. 

Hyvä tarina ei ole tasapaksu, sillä on nousuja ja laskuja. 

Nyt on aika pohtia, miten sinä voisit muotoilla oman 

tunteiden vuoristoratasi. Missä on tarinan huippuhetki 

(draaman kaari). Hetki, jota haluat käyttää kertoaksesi 

pääasian.

Story Canvas on jaettu kolmeen osaan, kuten useimmat 

hyvät tarinat: alku, keskikohta ja loppu. Alussa rakennat 

näyttämön, keskikohdassa on tarinan pihvi. Loppu on, 

mihin haluat jättää asiakkaasi: uuteen mielentilaan.

Jaa argumentit, esimerkit ja anekdootit. Tehdäksesi 

hyvän säväyksen laita hieman huumoria kaikkiin 

kolmeen. Katso uudelleen tätä tunteiden vuoristorataa. 

Noudatitko omaa ideaasi? Vai haluatko muuttaa jotain?



Ruokamatkailun 
yhtenäinen tarina

Matkailijoille ja potentiaalisille matkailijoille kerrotaan 
ruokamatkailun yhteisessä tarinassa (video) asioita, jotka ovat 
Suomen matkailulisia vetovoimatekijöitä muutenkin, mutta 
korostuvat ruoantuotannon ja kasvuolosuhteiden osalta. Videota 
voi käyttää vapaasti kaikki ruokamatkailun parissa toimivat 
markkinoinnissaan. Yhtenäisen tarinan ytimenä ovat seuraavat: 
aitous, turvallisuus, luovuus, perinteet, paikallisuus, 
yksinkertaisuus, keskiyön aurinko, vastakohdat (arktisuus / 
yötön yö), puhtaus, itä vs. länsi, pohjoismainen keittiö ja korkea 
laatu

Kieliversiot (en, fi, de, it, ch), tulossa fr
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Yhteistyössä Visit Finlandin kanssa 
rakennettu 
Hungry for Finland-esite ja -video

22

http://www.e-julkaisu.fi/visit_finland/hungry_for_finland
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Tarinavideo

Ruokamatkailun tarinaa – video kaikkien 
käyttöön

https://www.youtube.com/watch?v=r1OQCWNJXCw&list=PLdYdi0py1U8ebNZJfuxjERcVW3V5-KAga&index=3


Heavy user -tarinallistaminen
tehnyt Paula Panttila (YAMK)

http://www.hungryforfinland.fi/sites/hungryforfinland.fi/files/O

pas_palvelutarinan_kasikirjoittamiseen_2020.pdf

http://www.hungryforfinland.fi/sites/hungryforfinland.fi/files/Opas_palvelutarinan_kasikirjoittamiseen_2020.pdf


Lisää hyviä tarinoita
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Voittaja 2019 
Saimaa Gastronomy -ruokaviikonloput
Tertin kartano, Hotelli Punkaharju, Teahouse Wehmais ja Sahanlahti 
Resort, Etelä-Savo
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Villiä ja läheltä -Ruokamatka 
tarinoiden saaristoon 
Herrankukkaro Oy, Rymättylä 

Merkittävät ruokamatkailuteot 2019

Fork in Hand ruokakävely
Heather’s Helsinki  

Emännän piirakkapaja 
Okkolan lomamökit, ravintola 
Niinipuu, Puumala

Kunniamaininnat 2019

Koe Meidän Tampere
Periscope, Dream Hotel, Dining 26, 
Kumma, Doris, Tiima

Lappish Foodie Experience 
& How to be a local 
Harriniva oy/Torassieppi, 
Muonio

Videoihin kuvista

https://www.visitsaimaa.fi/fi/villiinny/saimaagastronomy/
https://www.herrankukkaro.fi/fi
http://heathershelsinki.com/
http://www.okkolanlomamokit.com/emannan-piirakkapaja/
https://koemeidantampere.fi/
https://harriniva.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=Y2zhV2c4n8g
https://www.youtube.com/watch?v=447u9n6n6Hs
https://www.youtube.com/watch?v=THcDv463ol0
https://www.youtube.com/watch?v=8TzD6YNaa60


27

Voittaja 2017: Olo Creative Kitchen, menu Matka

Fiskarsissa 
artesaanijuomatuottajien 
opastettu kierros: Fiskarsin 

panimo,  Kuura Cider ja Ägräs 
Distillery

Merkittävät ruokamatkailuteot 2017

Hotelli Punkaharju, sienet ja 
yrtit

Skördefesten: Ahvenanmaa 

Kunniamaininnat 2017

SMAKU, porvoolaisten ravintoloiden 
yhteinen ruoan ja juoman elämyksellinen 
makumatka opastettuna 
kävelykierroksena: Porvoo

Studioravintola Tundra:
Kuusamo 

Videoihin kuvista

https://olo-ravintola.fi/creative-kitchen/
http://www.agrasdistillery.com/the-distillery-tap-room/
http://hotellipunkaharju.fi/tapahtumat/
http://www.skordefest.ax/skordefesten-tio-goda-skal-finska/
http://www.porvootours.fi/fi/oheisohjelmat-seikkailutoimintaohjelmat-ja-muut-ohjelmat/tarinallinen-smaku-kävely-uutuus
http://www.tundra.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=TgRkEH28uvM
https://www.youtube.com/watch?v=dd2ZYyTXB0A
https://www.youtube.com/watch?v=2zNgLe6ZS5M
https://www.youtube.com/watch?v=Rp8THE7LCr8
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Voittaja 2015: Majatalosta majataloon -retket

Kamariherran kalaasit
Mustion Linnassa

Merkittävät ruokamatkailuteot 2015

Inari Menu/Tradition Hotel 
Kultahovi

Malmgårdin kartano

Kunniamaininnat 2015

Food Helsinki HEL YEAH -taskuesite, 
Helsingin ruokakulttuuri ja ilmiöt, 
Visit Helsinki

Food & Fun ruokafestivaali, 
Food & Fun Finland

https://www.youtube.com/watch?v=yLrikDnrEEk&index=4&list=PLaaLzP0LvDGuflKY4yqR8kO5W3pDyffXV
https://www.youtube.com/watch?v=qFhDV_wCAFA&index=3&list=PLaaLzP0LvDGuflKY4yqR8kO5W3pDyffXV
https://www.youtube.com/watch?v=v1a-XbgHLsk&index=2&list=PLaaLzP0LvDGuflKY4yqR8kO5W3pDyffXV
https://www.youtube.com/watch?v=g8Za6IldXu0&list=PLaaLzP0LvDGuflKY4yqR8kO5W3pDyffXV&index=1
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Tarinat jättävät vahvan 
muistijäljen.


