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Hungry for Finland

Ruokamatkailun

tuotteistaminen
3.9.2018-2.9.2021

Ruokamatkailua 

Keski-Suomessa osa II, 15.2.2021

Kristiina Havas ja Kristiina Adamsson



Ohjelma 15.2. 2021
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klo 13.00  Päivän ohjelma ja lyhyt kertaus 

klo 13.20 Ruokamatkailun reitit ja tuotteet 

Keski-Suomessa -workshop virtuaalisesti

-alustus ja ohjeet

-tavoitteena rakentaa potentiaalisia reittejä ja 
yhdistelmätuotteita, löytää mahdollisuuksia 
yhteistyöhön

klo 14.30   Työpajan purku 

klo 15.00 Tilaisuus päättyy Kristiina Adamsson ja Kristiina Havas, 

Haaga-Helia amk, Hungry for Finland



Kohteet

Ravintolat, 
kahvilat, 

hotellit, kioskit

Viinitilat, 
panimot, 
meijerit, 
juustolat, 

leipomot jne.

Maatilat

Marjatilat

Muut
mahdolliset

ruoantuottajat

Tapahtumat

Ruoka- ja 
juomafestivaalit

Maatilamarkkinat

Sadonkorjuujuhlat

Sadonkorjuu-
seen 

osallistuminen

Aktiviteetit

Ruokailu tai maistelu 
eri kohteissa, 

luontoruokailu ja 
kotiruokailu

Kalastus, sienestys, 
pilkkiminen, 

marjastus, villiyrttien
kerääminen

Eri teemaiset
kokkikoulut kohteissa

Maatilalla yöpyminen
ja sen elämään
osallistuminen 

Tuotteet

Ruokatuliaiset, 
paikalliset

erikoisuudet

Oppiminen, 
osallisuus ja tietämys

tuotteista

Paikalliset menut, 
ateriakokonaisuudet

Paikalliset raaka-
aineet

RUOKAMATKAILUN MUOTOJA – kestävä ja eheyttävä maaseudun kehitys

(mukaillen Everett & Slocum 2013 ja Slocum & Curtis 2018)



Ruokamatkailustrategia 2020-2028

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 



Asiakas-
ymmärrys, 
räätälöity, 

välitön palvelu

Tuotteista-
minen

kunnossa, 
kohde on 

kokonaisuus

Miljöö, 
sisustus, 
estetiikka

Vastuullinen 
liiketoiminta

Pyydetään 
tarpeeksi 
korkea 
hintaa

Mietityt 
juomat

Ruoan hyvä 
maku

Verkottuminen 
alueen yritysten 
kanssa, yhteinen 
rintama

Sesonkien 
hyödyntäminen

Tarinat

Paikallisuus, perinteisyys, 
suomalaisuus – mutta ei 
tavanomaisuus

Osaava henkilökunta, 
ylpeys omasta työstä

Asiakas voi 
osallistua

Yhteistyö paikallisten 
tuottajien ja toimijoiden 
kanssa – myös logistiikassa

Paikalla, yrityksellä ja 
tuotteilla on kasvot ja 
tarttuva tarina

Ruokamatkailun 

kulmakiviä

Tuotteistamisessa tärkeää



Tuotteistamisessa tärkeää

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



Suomen uudesta ruokamatkailustrategiasta tuotteistamisen 
näkökulmasta 

2020-2028
julkaistu 4.9.2020
Strategiaan tästä

Ruokamatkailun  tuotesuosituksiin tästä
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Tuotteistamisessa tärkeää

http://www.hungryforfinland.fi/sites/hungryforfinland.fi/files/Ruokamatkailustrategia-2020-2028.pdf
http://www.hungryforfinland.fi/sites/hungryforfinland.fi/files/ruokamatkailun-tuotesuositukset-2020.pdf


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

Ruokamatkailun 3 ydinviestiä / tuoteteemaa

Cool & Creative - Eat wild 

and happy in Finland!

Uudenlaiset, rennot ja luovat 

ruokamatkailutuotteet

Tuotteistamisessa tärkeää



2 hyvää esimerkkiä yhteistyöstä:
reitti ja yhdistelmätuote

Majatalosta Majataloon Saimaa Gastronomy -yhteistyö

https://www.visitkarelia.fi/fi/Pohjois-Karjala/Majatalosta-majataloon--retket
https://www.visitsaimaa.fi/fi/villiinny/saimaagastronomy/


Ruokamatkailua 
Keski-Suomessa
15.2.2021

Rakennetaan alustavia 

ruokamatkailun

reittejä, yhdistelmätuotteita 

Keski-Suomeen, Päijänne-

Keitele-alueelle.

”Kestävästi tuotettu ruoka on tärkeä ja näkyvä osa 

keskisuomalaista matkailua. Maakuntannastamme löytyy lähellä 

tuotettuja, sesongin mukaisia raaka-aineita ja tuoreita makuja 

ympäri vuoden. Tarjolla on erilaisia ruokapolkuja, joissa 

yhdistyvät tarinat, ainutlaatuinen luonto, vieraanvaraisuus ja 

omaperäisyys.  

Maakunnan raaka-aineiden monipuolisuus ja ruokakulttuurien 

moninaisuus yhdistyvät aidoiksi elämyksiksi luonnon helmassa, 

kaupungin sykkeessä, valmiissa pöydässä tai oman eväskorin 

äärellä.” www.aitomaaseutu.fi



https://www.aitomaaseutu.fi/media/Keski-Suomen-

ruokamatkailun-toimenpidesuunnitelma-2021-2025-.pdf

https://visitjyvaskyla.fi/profe

ssionals/wp-

content/uploads/sites/2/202

1/01/keski-suomen-

matkailustrategia.pdf

Tuotteistamisessa tärkeää

https://www.aitomaaseutu.fi/media/Keski-Suomen-ruokamatkailun-toimenpidesuunnitelma-2021-2025-.pdf
https://visitjyvaskyla.fi/professionals/wp-content/uploads/sites/2/2021/01/keski-suomen-matkailustrategia.pdf


Keski-Suomen ruokamatkailusta 
2.2. sanapilvi



Keski-Suomen ruokapoluilla videot

https://www.youtu

be.com/channel/

UC98TmsAtxPd0

vrXd_1WeUKA

https://www.youtub

e.com/watch?v=oI

Y_5AhJHQM

https://www.youtube.com/channel/UC98TmsAtxPd0vrXd_1WeUKA
https://www.youtube.com/watch?v=oIY_5AhJHQM


Keski-Suomen ruokamatkailun 
tuotteistamiseen taustaa 2.2.2021 
sessiosta

https://edu.flinga.fi/s/EES2VLH

Tärkeimmät asiakkaat?

Mitä tehdään kehittämiseksi?

Millaista yhteistyötä tarvitaan?

www.visithame.fi

www.tasteofhame.fi

https://edu.flinga.fi/s/EES2VLH
http://www.visithame.fi/
http://www.tasteofhame.fi/


Ruokamatkailureittejä olisi

hyvä saada visuaalisesti ja 

mielenkiintoa herättäen

kartalle reiteksi. Sellaisia, 

joista voi matkailija poimia

kohteita tai vaikka kokea

koko reitin.

Pelkkä yritysten listaus esim. alueen matkailusivuilla

ei toimi hyvin.



https://ww

w.aitomaa

seutu.fi/m

edia/Keski

-Suomen-

ruokakartt

a-

9.9.2019-

eBook.pdf

Ruoantuottajia, 

joita hyödyntää 

vierailukohteena 

ym. 

https://www.aitomaaseutu.fi/media/Keski-Suomen-ruokakartta-9.9.2019-eBook.pdf
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Visatupa

Yhdessä reitissä, 
yhdistelmätuotteessa 
voi olla monenlaista 

tekemistä.



Työskentely

Tehdään konkreettisia yhdistelmätuotteita, ruokamatkailureittejä, usean yrittäjän, 

toimijan kanssa yhteistyötä Keski-Suomen, Keitele-Päijänteen alueella.

• Noin 3-5 henkilön ryhmiä

• Pienryhmissä uuden tuotteen kehittelyä

• Valmiit kysymykset ja otsikot ohjaavat tekemistänne

• Materiaalia sähköpostissanne

Lopputulema: Uusia usean yrittäjän 

ruokamatkailutuotteita Keski-Suomessa!

18
Valitkaa pienryhmässänne kirjuri ja puheenjohtaja



Jaamme teidät ryhmiin kohta

Tulemme pienryhmään vierailemaan

Ota sähköpostistasi materiaali. (Lähettäjä Kristiina 

Adamsson)

Valitkaa pienryhmässänne kirjuri ja  

puheenjohtaja

Kun valmista, lähetä noin 2  PowerPoint-slidea 

tuotteesta: kristiina.adamsson@haaga-helia.fi

Palaamme kaikki klo 14.30 Zoomin, isoon tilaan 

Valmistautukaa esittelemään tuotteenne, esitys 

noin 7 minuuttia



Työskennellään seuraavasti
mm. tämä slide löytyy ennakkomateriaalina sähköpostistanne

1. Kuka on 
asiakas?

Asiakassegmentit

 Ketkä ovat 

ruokamatkailutuotteen 

asiakkaat?

 Miten kuvaamme 
asiakkaitamme 
tarkemmin, asiakkaan 
profiili?

2. Arvolupaus
3.Tärkeimmät 

yhteistyökumppanit
4. Jakelukanavat

 Mitä tarjotaan 
asiakkaalle?

 Miksi juuri tämä 
tuote/ palvelu on 
ostamisen arvoinen? 
(tuote/palvelulupaus)

 Kenen kanssa 
tehdään yhteistyötä? 
Ketkä ovat mukana 
tuotteessa? 
Kuvailkaa.

 Mistä ja miten 
tavoitetaan asiakkaat?   

 Miten asiakkaat 
ostavat 
ruokamatkailu-
tuotteen?

 Mahdolliset haasteet? 

(Kenelle/keille tuote tehdään? Millainen 

asiakas? Mistä hän on kotoisin? Minkä 

ikäinen asiakas? Mitä hän odottaa ja 

toivoo ruokamatkailutuotteelta jne.?)

Mitä asiakas saa? Mikä tekee 

tuotteesta erityislaatuisen? Mikä 

on tuotteen WAU?)

Kirjatkaa konkreettisia 

yrityksiä, toimijoita



Yhdessä hyvää keholle ja mielelle Keski-Suomesta (Hannele Levävaara, Linda Prättälä, Maarit Liljendahl ja Noora Kokko)

-Löydä aito suomalaisuus ja koe sen tuoma hyvinvointi (esim. to-su, pe-su)

1. Kuka on 
asiakas?

Asiakassegmentit

 30-40-

vuotiaiden nais-

porukka

 Vastuullisia, 
autenttisuuden 
etsijöitä, 
terveyshyödyt 
kiinnostavat, historia

2. Arvolupaus
3.Tärkeimmät 

yhteistyökumppanit
4. Jakelukanavat

 Ruuan terveellisyys, uuden 

oppiminen, osallistaminen, 

vastuullisuus

 Asiakkaan hyvinvointiin 

panostaminen, elämänsä reissu, 

luonnontilainen ympäristö 

(metsä), lähiruoka, peruna, 

Päijänteen villi kala, sauna

 Laivuri

 Kalastaja

 Ilkka Talvi

 Patapirtti

 Nukula

 Maarit Matkailuopas

 Ravintola Vehryt
Nouka

 Online-myynti

 Elämyssuomi.fi

 Yritysten omat nettisivut

 Toursbylocals.com

 Asiakkaat pääasiassa 

varaa suoraan itse

 Säävaraus, koska 

liikkuminen vesitse

(Kenelle/keille tuote tehdään? Millainen 

asiakas? Mistä hän on kotoisin? Minkä 

ikäinen asiakas? Mitä hän odottaa ja 

toivoo ruokamatkailutuotteelta jne.?)

Mitä asiakas saa? Mikä tekee 

tuotteesta erityislaatuisen? Mikä 

on tuotteen WAU?)

Kirjatkaa konkreettisia 

yrityksiä, toimijoita

Historiaa, perunaa, metsää, 

hyvinvointia!

Pure & Natural! 

Tuoteteema?



Saarijärveltä Suonteelle – ruokaa ja kulttuuria 
(Leena Pölkki, Maija Sydänmaanlakka, Satu Hiuspää-Hiltunen ja  Viivi Kokko)
Lyhyt kuvaus: Päivämatka tai yliyön matka parilla pitstopilla – kesäaikaan (toukokuun lopulta syyskuu)  omatoimi-kiertomatka tai päivämatka/retki  

paikallisten makujen ja kulttuurin äärelle 

1. Kuka on 
asiakas?

Asiakassegmentit

 Miten kuvaamme 

asiakkaitamme tarkemmin, 

asiakkaan profiili? 

Omatoimimatkailijat, 

Kulttuuritapahtumien asiakkaat, 

motoristit, indis tai pienet ryhmät, 

omatoimimatkaajat, kotimaiset & 

kv, isomman majoitusyrityksen 

päiväkävijät, lavatanssijat

2. Arvolupaus
3.Tärkeimmät 

yhteistyökumppanit
4. Jakelukanavat

 Mitä tarjotaan asiakkaalle? 

 Paikallista puhdasta sesongin ruokaa tiloilta ja 

luonnosta - perinteistä nykyhetkeen tuunaten -

aidossa kulttuurimiljöössä. 

 Miksi juuri tämä tuote/ palvelu on 

ostamisen arvoinen? (tuote/palvelulupaus) 

Aidosti kiinnostavat, vetovoimaiset kohteet, 

helposti saavutettavia, laadukas paikallinen 

ruoka & kulttuuri, kohteet ”helppoja”

 Kenen kanssa tehdään 

yhteistyötä? Cafe Meijerinliiteri: 

iltapäiväkahvit & näyttelyt, Tommolan 

tila: itsepoiminta, Saarijärvi Menu: 

tarjolla eri paikoissa, yliyön matkalla 

majoitus esim. Lamminmäen tila (Joutsa), 

leirintäalueet, B&B, tai Jyväskylä esim. 

Harmooni, motoristeillä lisälenkki: 

Varjola, kohteita mm. Varastopanimo, 

Kellariravintola Joutsa  jne.

 Mistä ja miten tavoitetaan asiakkaat?   

Majoitusyritykset, Visit Jkl Region, some

 Miten asiakkaat ostavat ruokamatkailu-

tuotteen?

 Em., Doerz ym. 

 Mahdolliset haasteet? 

 Pitää olla helppo ostaa, mieluusti kaikki 

yhdestä paikasta. Haaste: pitää olla 

oma kulkuneuvo (auto, mp, polkupyörä)

(Kenelle/keille tuote tehdään? Millainen 

asiakas? Mistä hän on kotoisin? Minkä 

ikäinen asiakas? Mitä hän odottaa ja 

toivoo ruokamatkailutuotteelta jne.?)

Mitä asiakas saa? Mikä tekee 

tuotteesta erityislaatuisen? Mikä 

on tuotteen WAU?)

Kirjatkaa konkreettisia 

yrityksiä, toimijoita



Joutsa: Sahti, pienpanimotuotteet, Jukolan juusto, Karoliinan kestikievari, Tommolan tila, 
taidelaitos Haihatus, taiteilijaresidenssi Tuo Tuo (kv), suurelle yleisölle taidenäyttelyt ja 

kulttuuritapahtumat, Joutsassa ollaan lanseeraamassa yhteistyö-markkinointi-brändiä & 
tuotteita <= ruokakulttuuri

Saarijärvi: Saarijärvi Menu, paikalliset raaka-aineet ja jalosteet, paikalliset 
maatilamatkailuyritykset, Ruustinna, Luotolan tila/Saunamaailma, Nordic for You, 
Kirmot, Juhannuskisat, suoramyyntitilat esim. Hukanmäki Highland, Kukonhiekan 

tanssilava

Salaiset helmet road trip!
Tiloilta ja luonnosta!
Perinteistä tuunaten!

Cool & Creative -tuote? Vrt
ruokamatkailustrategian ydinviestit. 

Lisää yrityksiä matkan varrelle
Voiko erilaistaa, soveltaa myös kesäsesongin 

ulkopuolella tuotteeksi myös?
Historian ja kulttuuri kautta helppo tuoda 

autenttisuus esille!



Ruokamatkailun yhdistelmätuote & -reitti canvas kokonaisuudessaan

Ruokamatkailureittien, 

ruokapolkujen 

jatkotyöstämiseen



Makupala – freesejä vinkkejä 
retkiretkiruokaan- tulisteluun

https://www.instagram.com/retkiruokaa/

ja https://outdoorfood.fi

https://www.instagram.com/retkiruokaa/
https://outdoorfood.fi/


Lisätietoa ja osallistuminen: 
www.hungryforfinland.fi

http://www.hungryforfinland.fi/


Lisätietoja

www.hungryforfinland.fi

Facebook @hungryforfinland

Instagram @hungryforfinland

Kristiina Havas, projektipäällikkö

kristiina.havas@haaga-helia.fi

Kristiina Adamsson, projektiasiantuntija

kristiina.adamsson@haaga-helia.fi

Teemu Moilanen, projektiasiantuntija

Teemu.moilanen@haaga-helia.fi

http://www.hungryforfinland.fi/
https://www.facebook.com/hungryforfinland/
https://www.instagram.com/hungryforfinland/
mailto:kristiina.havas@haaga-helia.fi
mailto:kristiina.adamsson@haaga-helia.fi
mailto:Teemu.moilanen@haaga-helia.fi

