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VISIT FINLAND YDINTEHTÄVÄT & 
TOIMINTAMALLI

Valituilla kohdemarkkinoilla Visit Finland -tehtäviä hoitavat 
Business Finlandin toimistoissa nimetyt matkailutoimialan 
asiantuntijat tai Visit Finland -edustajat. Myynninedistämisen 
ja markkinoinnin tiimit Helsingissä koordinoivat kaikkia 
toimenpiteitä Visit Finlandin kohdemarkkinoilla. 

Kotimaassa painopiste on alueellisen ja teemallisen 
yhteistyön rakentamisessa, toimivien yritysverkostojen 
muodostamisessa sekä matkailun kestävän kehityksen ja 
digitalisaation edistämisessä. 

Visit Finland tukee yrityksissä tapahtuvaa tuotekehitystä 
kehittämällä yhteisiä työkaluja tuotteistamiseen sekä 
tarjoamalla neuvontaa ja valmennusta kansainvälistymisen 
edistämiseksi.

1. Kehittää matkailullista Suomi-kuvaa ja 
toimii kaupallisen maakuvaviestinnän 
alustana.

2. Hankkii ja analysoi markkinatietoa 
matkailuelinkeinon tarpeisiin.

3. Edistää matkailualan yritysten ja 
alueiden kansainvälistymistä tukemalla 
tuotekehitystä ja tuotteistamista.

4. Tekee globaalia markkinointia ja 
myynninedistämistyötä.

YDINTEHTÄVÄT TOIMINTAMALLI 
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VISIT FINLANDIN 
MARKKINAT JAETTU 
KOLMEEN 
KATEGORIAAN

KAIKILLA MARKKINOILLA TOTEUTETAAN 
SEURAAVIA TOIMENPITEITÄ: 

• Myynninedistämistapahtumat

• Yhteismarkkinointikampanjat

• Ostajien tutustumismatkat Suomeen

• PR-toimenpiteet 

Päämarkkinat | Focus Markets

• Saksa, Britannia, Kiina, Japani

Nopeasti kasvavat & uudet markkinat | 
Fast Growing & New Markets

• UAE, Intia

Vakaan kasvun markkinat | Stable Growth Markets

• Venäjä, Benelux, Sveitsi, Ranska, Italia, Espanja, 
USA, Etelä-Korea
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Kehitettävät teemat ja tavoitteet
Kohti kestävää, ympärivuotista matkailua matkailun kaikilla neljällä suuralueella

Poikkileikkaavina

• Ympärivuotisuus

• Digitaalisuus

• Vastuullisuus

Kesäaktiviteetit

Koulutus

Kulttuuri

Luksus

Ruoka

Terveys

Urheilu

Suomesta löytyy luontoelämyksiä ja 
”erilaista luksusta”

Matkanjärjestäjien ohjelmistoon 
ympärivuotista tuotetarjontaa Suomesta

Suomen luonto tuotteistetaan houkutteleviksi 
paketeiksi tai päiväretkiksi. 

Suomalaisten terveyspalveluja tarjoavien ja 
välittävien yritysten kansainvälistyminen.

Ruokamatkailu elämykselliseksi 
osaksi Suomen matkailumaakuvaa!

Suomalainen kulttuuri on matkailullisesti vetovoimaista ja 
kysyttyä kansainvälisillä markkinoilla.

Lisätä Suomen tunnettuutta ympärivuotisena kohteena 
urheiluharrastajien keskuudessa.



Ruokamatkailu on nousussa

Booking.com: 

• ¾ haluaa matkustaa
ruoastaan / juomastaan
tunnettuun
matkakohteeseen

• Milleniaalit eniten 
kiinnostuneet 
yhdistämään ruokaa ja 
matkailua (79%) 

Lähde: Booking.com data Sept. 2016 N=12781    https://news.booking.com/eat-your-way-around-the-world-bookingcom-brings-you-the-top-destinations-to-indulge-in-global-delicacies/

https://news.booking.com/eat-your-way-around-the-world-bookingcom-brings-you-the-top-destinations-to-indulge-in-global-delicacies/
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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

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



Matkailu 4.0: Ruokamatkailu elämykselliseksi osaksi 
Suomen matkailumaakuvaa

Tavoitteet
• Mielikuvaa suomalaisesta ruoasta positiivisemmaksi.
• Lisätä matkailijoiden määrää ja matkailutuloa Suomessa houkuttelemalla matkailijoita hyvien 

ruokaelämysten avulla. 
• Lisätä ruokaan liittyvien elämysten paketointia ja ruoan hyödyntämistä matkailutuotteissa.
• Luoda kv-markkinoilla aktiivisesti toimiva kärkiyrittäjien ja kärkidestinaatioiden verkosto ja kartuttaa 

kärkituotteiden määrää. 
• Parantaa ruokamatkailutarjonnan laatua. 

Päämarkkinat:  Saksa, Italia, Ranska, UK, USA. 2019 myös Aasia

Tuotteet
• Ruokaelämykset, ruokaretket, ruokareitit, ruokatapahtumat, pohjoismaisen keittiön trendiravintolat, 

suomalaisiin raaka-aineisiin erikoistuneet ravintolat, kahvilat, baarit, ruoalla profiloituvat 
majoituskohteet, kärkiviesteihin sopivat elintarvikkeet

15.3.2019



Suomen ensimmäinen 
Ruokamatkailustrategia 2015-2020

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

• Strategia määrittelee

• tuotekehityksen painopisteet

• kärkituotteet

• viestittää suomalaisen ruokamatkailun ydinviestin ja 
tarinan

15.3.2019

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

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


Miten Suomea markkinoidaan?
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1. Taste of place - Eat local!

• Rikas suomalainen ja paikallinen ruokakulttuuri
• Idän ja lännen vaikutukset, ruokaperinteet
• Lähellä tuotettua ruokaa, luonnonantimet, ruokaa suoraan metsästä lautaselle, 

jäljitettävyys
• Tutustuminen suomalaisuuteen ja paikalliseen elämäntapaan ruoan kautta, suomalainen 

elämäntapa on esim. markkaran paistoa nuotiolla tai kiukaalla 
• Suomalainen luontosuhde näkyy ruokakulttuurissamme – jokamiehen oikeudet, marjojen 

poimiminen ja sienten keräily on kaikkien harrastu ja on in!
• Arktinen sijainti - > arktiset lajit ja maut  (lakka, karpalo, mesimarja ym.) - arktisuus on 

eksoottista, lyhyt, mutta intensiivinen 24h aurinkoa kasvukausi tuo intensiiviset maut 
luonnonantimiin

Mitä viestimme?



• Suomi on maailman puhtain ja vihrein maa.  YALE Environmental

Performance Index eli EPI-indeksin mukaan Suomi on ykkönen. (2016). 

Suomessa on maailman puhtainta ilmaa ja vettä. 

• Suomalainen ruoka on puhdasta, luonnollista ja terveellistä, se tekee 

hyvää ihmiselle. 

• Suomessa on Euroopan puhtaimmat elintarvikkeet ja maailman suurin 

luomukeruualue.

• Puhdas luonto tarjoaa puhtaita, villejä marjoja, yrttejä, sieniä, kalaa ja 

lihaa. 

• Arktinen elinympäristö – talven kylmyys ja kesän valo tuo kasveihin

ainutkertaisia aromeita, flavonoideja ja muita terveysvaikutuksia ja 

vähentää torjunta-aineiden tarvetta. 

2. Pure and clean Finnish food - Eat wild and pure!



3. Cool and creative - Eat cool and creative! 

• Rento pohjoismainen New Nordic Kitchen, innovatiiviset uudet

huippukokit ja uudet upeat suomalaisuudesta ammentavat trendikkäät

ravintolat

• Kulinaariset ilmiöt kuten ravintolapäivä tai wild food 

• Uudet ruokainnovaatiot kuten nyhtökaura, suomalaiset super foodit, 

terveysvaikutteiset ja free from-tuotteet



Toimenpiteitä

Markkinointi B2B, B2C

• Ruoka yhtenä pääteemana  VF:n pääkampanjoissa, mm. Saksassa + x-
over-kampanjoita

• Yhteistyö FFF:n ja muiden ruokavientitoimijoiden kanssa, sekä 
Suomen parhaiden kokkien (tapahtumissa) ja ruoka-alan osaajien 
kanssa.    

• Yksittäisiä maakohtaisia toimenpiteitä, mediatyötä

• 2019 pilotti Aasiassa yhteistyössä FFF 

Tuotekehitys

• Yhteistyö Hungry for Finland/Haaga-Helia tuotekehityshankkeen 
kanssa. Tarinallistamistyöpajoja, tuotteistamistyöpajoja

• Osaamisen lisäämistä uusista markkinoista – UAE, Intia
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2019 markkinointia kohdemarkkinoilla

• Saksa, Berlin, Grüne Woche 2019, FFF-yhteistyö; KaDeWe – suomalaiset 
ruokaviikot, Lieferello online-shop-kampanja 

• Saksa, Absolut Slow kampanja 

• Food & Travel –liite UK (Saksa 2018)

• UK, Lontoo, Finnish Cooking Challenge PR-tapahtuma ja Suomi-viikko

• MyStay osion ruokatuotteet mukana, 200 tuotetta



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

• Kuluttajamessu, ruoka, 
elintarvikkeet, 
maatalous

• Grüne Woche Berliini 
2016,  2017, 2018, 
2019 

Suomi Grüne Woche 2019 partnerimaa: Suomi-halli 10.2



Suomi 
Grüne 
Woche 
2019 
pääpartneri



Visit Finland Grüne Wochella 2019 

• PR-tapahtuma 14.1. Palsta-ravintolassa. Osallistujia n. 30 hlöä influencereita ja mediaa. 

Villiruokaillallinen ja villiruokademo. Villiruokakokki Ossi Paloneva kokkasi messuilla olevien 

yritysten tuotteista. Tavoitteena saada postauksia, joilla aktivoidaan vierailijoita GW-osastolle ja 

kampanjanettisivuille.

• FFF-yhteistyö 16.1. Trade-tapahtumassa  suurlähetystöllä. Esitteet ja paviljonkisomisteet. 

• Avajaistilaisuus 17.1.  3500 kutsuvierasta. Visit Finlandin matkailuvideot avajaisten esitysten

taustalla. 

• Messuosasto - 30 000 jaettua esitettä! 

• FFF-yhteistyö - KaDeWe – 6 krs Suomi-viikot ja Suomi-osaston avajaiset: Sauli Kemppainen 21.1. 

Matkailullinen visuaalinen ilme ja esitejakelu. 

• FFF-yhteistyö – Lieferello on-line shop promootio, jossa on-line ja uutiskirjenäkyvyys. 

• Matkailun tiedotustilaisuus matkanjärjestäjille ja medialle Suomi-hallin VIP-osasatolla 22.1. 

yhteistyössä Lomalaitumen kanssa.  Lounas, matkailuyritysten esittäytyminen ja  

aarteenetsintäkilpailu.   





Grüne Woche 2019 



Palsta, Berlin, VF:n PR-tapahtuma 14.1.   



Yhteistyö elintarvikealan 
kanssa – Food from Finland
KaDeWe, osa Grüne Woche 
promootiota Saksassa 



www.visitfinland.com/hungry-for-finland 

http://www.visitfinland.com/hungryfor


• Yhteistyö Kultuuri-instituutin kanssa.

• METSÄNHENKI-ILTA 10.11.

• VF:n järjestämä tapahtuma osana 

festivaaliohjelmaa ruokakärjellä

• 10 VIP-vierasta

• Paikallisilla mahdollisuus ostaa 25 € lippu 

tapahtumaan, 60 ruokailijaa, tapahtuma 

loppuunmyyty

• Upea vastaanotto, ihmiset haltioissaan

• https://www.finntouch.de
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SAKSA: Festivaali  Kultur aus Finnland marrask. 2018

# ausf in n l an d   

w w w .f in n l an d- in st it ut .de

Al t e Feuer w a c h e

Ein Ta n z Ha us

En j o y  J a z z   

In t er n a t io n a l es 
Fil mf est iv a l  

Ma n n h eim Heidel ber g

Kun st v er ein  
Ludw igsh a f en

LİZ Lit er a r isc h es
Zen t r um Heidel ber g

Po r t 25  Ra um f ür  
Gegen w a r t skun st

St a dt bibl io t h ek 
Ludw igsh a f en

St a dt bibl io t h ek 
Ma n n h eim

z eit r a umex it

un d a n der e

https://www.finntouch.de/2018/11/19/metsaenhenki-jyrki-tsutsunen/?fbclid=IwAR2QpYxt2WRBbKgAdjwuTZSYu2wOHSpuWayp1sjxHZyTlu8nA_iG1iwo3h8


•15.3.2019

Yhteistyö elintarvikealan kanssa – BF Food from Finland 
Lieferello, Saksa 2018 ja 2019



RANSKA: Be Nordic PR ja b2c  + kampanjanettisivu



Bocuse d’Or, Lyon, Ranska 
29.1.2019



UK: Good Housekeeping Event 2018



UK: Good Housekeeping Event  tuloksia

Osallistujina 9  sosiaalisen median vaikuttajaa ja suomalainen kokki opettajana



USA, Chigago Media Dinner, lokak. 2018  

15.3.2019

Päätähtinä ravintola ASKin Michelin-kokki Philip Langhoff ja Linda Stenman-Langhoff



Osallistujina 25 median ja sos.median vaikuttajaa 

USA: Media Dinner tuloksia 



USA: Media Dinner esimerkki postauksesta



Ankerkraut promo
https://www.youtube.com/channel/UCrVppCl_g1-rqiQhxFuPEJg

https://www.wikinger-reisen.de/wandern/skandinavien/52382.php

https://www.youtube.com/channel/UCrVppCl_g1-rqiQhxFuPEJg
https://www.wikinger-reisen.de/wandern/skandinavien/52382.php


• https://www.nordic-holidays.de/de/FINS10-6117-1/Lokale-Kueche-auf-hohem-Niveau.aspx

Tuotteita mj:ien myynnissä

https://www.nordic-holidays.de/de/FINS10-6117-1/Lokale-Kueche-auf-hohem-Niveau.aspx

