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Mitä on 
ruokamatkailu?

Ruokamatkailun 
trendit

Ruokamatkailun 
asiakkaat?



Hungry for Finland 
Ruokamatkailun tuotteistaminen 3.9.2018-2.9.2021

Kuva: Visit Finland

Elämyksellisiä ruokamatkailun yhdistelmätuotteita

H4F -tuoteperhe kansainvälisille ja kotimaisille markkinoille

Työkaluja ja sparrausta 

• tuotteistus, trendit, tarinallistaminen, kv-myynti ja -markkinointi, kestävä kehitys, MyStay
/Visit Finland ohjelmat ja työkalut, ruokamatkailu alueellisena brändinä, KV,-
erityisruokavaliot

• Ruokamatkailukilpailu 2019

• Ruokamatkailun tuotesuositukset

• H4F -yhteistyöverkosto

• Suomen ruokamatkailustrategia 2020-2028, toimenpiteet 2020-2023 

• Strategian jalkautus
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COVID-19 on ollut pääuutinen ympäri maailmaa jo kuukausia

Visit Finland, Heli Jimenez 6th of May

https://rentafinn.

com/en/

https://rentafinn.com/en/


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

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


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. 



Tärkeimmät adjektiivit 
suomalaisen 
ruokamatkailun ja ruoan 
kuvaamiseen 

(Strategiakysely, n=171)



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



Paketointia kaivataan lisää

Myyntiä ja 
markkinointia



Ruokamatkailijat, 
keitä ovat?

Asiakasymmärrys



Foodie

• paljon tietoa ruoasta, ruoanlaitosta, raaka-
aineista,

• intohimoisia ruoan suhteen

• halukkaita löytämään ja kokeilemaan

• arvostelukykyisiä kuluttajia

• usein viljelevät, keräävät tai tuottavat 
ruokaa myös itse

• arvostavat autenttisuutta ja eksotiikkaakin, 
erottavat elämykset, ravintolat ja ruoan, 
jotka ovat kokeilemisen arvoisia

• haluavat puhua, kirjoittaa, kertoa 
mielenkiinnon kohteestaan, jakaa tietoa ja 
kokemuksia

”Marketing for foodies is 
becoming more precise, as 

marketers learns about
foodie behaviours”

Eric Wolf, London WTM 2016

Johnston, J. & Baumann S. 2015. Foodies. Democracy and 
Distinction in the GourmetFoodscape. Routledge. New 

York.



Suomalaisen 
ruokamatkailun 
kohderyhmät

Ruosta ja ruokaelämyksistä

kiinnostuneet kotimaiset

matkailijat ja Visit

Finlandin kuusi Suomen

kannalta merkittävää

kansainvälistä 
asiakassegmenttiä.



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. 

Ruokamatkailijoista



Kotimaiset asiakkaat- kasvava ja oleellinen kohderyhmä

• Nuoret aikuiset, seniorit, perheet, lapsiperheet

• Erityisesti kiinnostuksen kasvua 18-44-vuotiaiden 
matkailjoiden keskuudessa

• Nuoria kiinnostavat erityisesti: paikallisuus, 
ilmastoystävällisyys luontokohteet, retkeily, 
lähimatkailu, staycation, rauhoittuminen, hiljaisuus ja 
ruokaelämykset

• Vuonna 2019 suomalaiset tekivät yhteensä 26 
miljoonaa kotimaan matkaa

• Koronasta huolimatta kesäkuussa 2020 oli miljoona 
kotimaista yöpymisvuorokautta majoitusliikkeissä –
heistä jokainen söi

• Kotimaan matkailu kaipaa ympärivuotisuutta ja 
kauden pidentämistä ja tässä ruokaelämyksiin 
panostaminen on yksi toimenpide.







10.11.2006
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City 
breikkaajat
(City breakers)

3 
matkustajasegmenttiä, 

joita kiinnostaa 
erityisesti myös 
ruokamatkailu

Lähde: Visit Finland, Tunne asiakkaasi, 
kohderyhmäopas matkailuyrityksille



10.11.2006
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Brittiläisten ja 
saksalaisten 
suurin ryhmä

Lähde: Visit Finland, Tunne asiakkaasi, 
kohderyhmäopas matkailuyrityksille

Aitouden 
etsijät

(Authentic lifestyle 
seekers)



10.11.2006
Lähde: Visit Finland, Tunne asiakkaasi, 
kohderyhmäopas matkailuyrityksille
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Kiinalaisten 
suurin ryhmä

Suomalaisen 
luksuksen 

etsijät 
(comfort seekers)





Bloom Consulting:Finland’s touristic 
demand – Digital Demand (D²©): 
summary report

Paikallinen ruokakulttuuri kärkeen!

Minkälaista kansainvälinen matkailukysyntä on, 
kun sitä tarkastellaan Suomea koskevien 
digitaalisten hakujen kautta? Luontoelämysten 
jälkeen paikallinen ruokakulttuuri sekä 
talviurheilu olivat suosikkiaiheet Suomesta 
potentiaalisten matkailijoiden keskuudessa. Visit
Finlandin tilaaman tutkimuksen on toteuttanut 
Bloom Consulting. 

http://www.visitfinland.fi/studies/finlands-touristic-demand-digital-demand-d%c2%b2-summary-report/


https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/blogs/2020/loppukesana-suomea-
googletettiin-kotimaassa-ja-naapurimaissa/

https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/blogs/2020/loppukesana-suomea-googletettiin-kotimaassa-ja-naapurimaissa/
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Ruoka 
elämykselliseksi ja 
ostettavaksi osaksi
Suomen matkailua 

vastuullisesti!

”Mitä useampi kokki, sen maukkaampi soppa!”

Ympärivuotista yhteistyötä!


