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Tarinat auttavat ruokamatkailuyrityksiä tuottamaan elämyksiä ja antamaan koskettavia 
hetkiä asiakkailleen. Tarinoiden avulla yritykset kertovat faktoja, rakentavat brändiä ja 
herättävät tunteita. 
 
Tämän opinnäytetyön toimeksiannon saimme RUOKA&MATKAILU –hankkeelta 
tammikuussa 2018. RUOKA&MATKAILU –hanke teki Suomelle ensimmäisen 
ruokamatkailustrategian 2015-2020. Hungry for Finlandin strategian jalkauttamisvaiheessa 
järjestetyssä ruokamatkailukilpailussa 2017 etsittiin Suomen ruokamatkailun kärkituotteita. 
Opinnäytetyömme päätavoitteena on tutkia, kuinka tarinallistaminen näkyy Hungry for 
Finland –ruokamatkailukilpailu 2017 yritysten tuotteissa. Työn alatavoitteina on selvittää, 
mitä yhteneväisyyksiä vastauksista löytyy ja mitä alan vallitsevia trendejä kilpailutuotteissa 
näkyy. 
 
Opinnäytetyö on laadullinen tutkimus, jossa tutkimusmenetelminä on käytetty 
sisällönanalyysiä sekä narratiivista analyysia. Tutkimuksen aineisto koostuu 
ruokamatkailukilpailun 2017 kilpailijoiden vastauslomakkeista sekä yritysten nettisivuista. 
Kilpailuun osallistui yhteensä 73 kilpailijaa. 
 
Opinnäytetyön tietoperustassa perehdymme tarinoihin, tarinallistamiseen ja elämysten 
tuottamiseen. Kerromme myös ruokamatkailun historiasta ja syvennymme mielenkiintoisen 
ja vetovoimaisen ruokamatkailutuotteen elementteihin. Tutkimusosassa kerromme 
tutkimuksen toteuttamisesta sekä työn tuloksista. Pohdinta saattaa yhteen tietoperustassa 
käsittelemämme aiheet tutkimustulosten kanssa. Pohdimme ruokamatkailuyritysten 
tuotteiden tarinallistamisen hyviä käytänteitä. 
 
Itse kilpailuvastauksissa tarinallistaminen näkyi melko heikosti. Tarinan elementtejä oli 
havaittavissa vastauksissa, mutta tarinoita vähemmän. Nettisivuja tutkimalla tarinoita 
kuitenkin löytyi ja havaitsimme, että tarinallistaminen on jo osin sisäistetty 
ruokamatkailuyritysten toiminnassa. Opinnäytetyö antaa työkaluja ruokamatkailuyrityksille 
ja toimeksiantajalle sisällyttää tarinallistamista yrityksen toimintaan. 
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1 Johdanto 

Tarinoita on kerrottu jo monien vuosituhansien ajan. Viimeisten muutaman 

vuosikymmenen aikana tarinat ovat levinneet kaikkialle ympärillemme kaupallisiin 

tarkoituksiin. Ihmisille kerrotaan tarinoita, jotta heille myytävät tuotteet, palvelut, aatteet tai 

ajatukset olisi helpompi omaksua osaksi omaa elämää. Hyvät tarinat herättävät tunteita, 

ovat inhimillisiä, uskottavia ja luovat kosketuspintaa, mutta ne välittävät myös tietoa ja 

viihdyttävät (Kalliomäki 2014; Sachs 2012). Tarinoilla on ihmeellinen voima tehdä asioista 

niiden takana elämyksiä ja siksi niitä on ruvettu tietoisesti käyttämään tuotteiden ja 

palveluiden myymisessä ja markkinoilla erottautumisessa. Tarinoiden voimalla kun voi 

markkinoida yritystä ja sen tuotteita paremmin niin sisäisille, kuin ulkoisille asiakkaille 

(Forman 2013, 162). 

 

Matkailu on yksi nopeimmin kasvavista toimialoista niin Suomessa, kuin maailmalla (Visit 

Finland 2018a). Suomi kiinnostaa erityisesti aasialaisia matkailijoita, eikä vähiten puhtaan 

luonnon ja sen raaka-aineiden takia. Ruokamatkailu on myös kasvava matkailuala, eikä 

vähiten sen vuoksi, että kaikkien on pakko syödä. Myös ruoan vetovoima medioissa on 

viime vuosikymmeninä kasvanut muun muassa kokkiohjelmien myötä ja ihmisiä 

kiinnostavat ruoka ja yhdessä syöminen (Wolf 2015, xvii-xviii). Suomi, eksoottinen ja 

pohjoinen maa sai pitkään piilotella luonnonkauniita salaisuuksiaan ja herkullisia ruokiaan. 

RUOKA&MATKAILU -hanke lähti 2010-luvun alussa selvittämään sitä, kuinka tehdä 

Suomesta ruokamatkailumaa ja kuinka tehdä ruoka elämykselliseksi, houkuttelevaksi ja 

vahvaksi osaksi suomalaista matkailua (Havas & Jaakonaho 2013, 6-8).  

 

RUOKA&MATKAILU -hanke teki tutkimuksen, jossa haastatteli 14 erilaista suomalaista 

ruokamatkailuyritystä. Tutkimuksesta selvisi, että kyseisille yrityksille yhteistä on se, 

kuinka kiinnittää asiakkaan huomio ja saattaa oma loistava ruokamatkailutuote 

asiakkaiden tietoisuuteen. Vuonna 2015 Visit Finland ja työryhmä Haaga-Helian lehtoreita 

loivat eri ministeriöiden rahoituksella Suomelle ensimmäisen ruokamatkailustrategian. 

Strategian jalkautumisvaiheessa järjestettiin kaksi ruokamatkailukilpailua, vuonna 2015 ja 

2017. Kilpailujen tarkoituksena oli etsiä Suomen ruokamatkailun kärkituotteita, kehittää 

niitä ja edistää ruokamatkailun toimijoiden välistä yhteistyötä sekä osaamisen jakamista 

(Adamsson & Havas 2015). 

 

Pine ja Gilmore (1999) puhuvat elämystaloudesta, joka mullistaa muut taloudet. Enää ei 

myydä vain raaka-aineita, tuotteita tai palveluita, vaan elämyksiä ja ne ovat reilusti 

arvokkaampia, kuin muut yhteensä. Matkailu on elämystalouden edelläkävijä (Borg, Kivi & 

Partti 2002, 29). Elämyksillä puolestaan vahvistetaan asiakkaan kokemuksen tunnetasoa 
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(Kalliomäki 2011). Sekä hyvä tarina, että elämys vaikuttavat ihmiseen tunnetasolla ja 

jättävät siihen jäljen. Tunteilla on vahva vaikutus ihmisiin, sillä kuten Maya Angelou sanoi, 

ihmiset unohtavat, mitä teit ja sanoit, mutta he eivät unohda sitä, miten sait heidät 

tuntemaan (Goodreads 2018). Meillä on siis matkailu toimialana, jossa luomme elämyksiä 

tarinoiden avulla ja jätämme matkailijoihin tunnejäljen tai mikä parempaa, tuotteemme saa 

matkailijassa aikaan muutoksen (Pine & Gilmore 1999, 189-191). 

 

Saimme opinnäytetyöhömme toimeksiannon RUOKA&MATKAILU -hankkeelta, jonka 

projekti Suomen ruokamatkailustrategia 2015-2020 on. Työmme päätavoitteena on 

selvittää, kuinka tarinallistaminen näkyy vuoden 2017 ruokamatkailukilpailuun 

osallistuneiden yritysten tuotteissa. Alatavoitteenamme on etsiä, löytyykö tuotteiden takaa 

ruokamatkailun tämänhetkisiä trendejä ja jos löytyy, mitä. Tutkimme myös, mitä 

yhteneväisyyksiä kilpailuvastauksista löytyy. 

 

Tämän opinnäytetyön tietoperustassa perehdymme ensin tarinoihin ja niiden kertomiseen, 

sekä rakenteisiin. Sitten mietimme tarinoiden hyödyntämistä yrityksen tuotteiden 

myymisessä ja tarinallistamista, jossa yrityksen tarjooma esitellään kuluttajille tarinan 

muodossa. Tarinoista siirrymme toiseen ihmisiä liikuttavaan ja talouden kannalta 

ajankohtaisen kiinnostavaan alaan, eli elämysten tuottamiseen. Tarkastelemme, miten 

tehdä omasta tuotteesta tarinoiden avulla elämys ja miten yritys ja asiakkaat siitä 

hyötyvät. Tietoperustan toisessa, matkailua ja ruokamatkailua koskevassa 

pääkappaleessa perehdymme ruokamatkailun historiaan ja siihen tieteenalana. Mietimme, 

kuinka ruokamatkailutuotteista tehtäisiin mahdollisimman kiinnostavia ja vetovoimaisia ja 

kuinka tavoittaisimme potentiaaliset matkailijat. Lopuksi puhumme lisää 

RUOKA&MATKAILU -hankkeesta sekä Suomen ensimmäisestä 

ruokamatkailustrategiasta 2015-2020. 

 

Työmme on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus ja tutkimusmenetelminä käytämme 

narratiivista tutkimusta ja sisällönanalyysiä. Tutkimuksen teemme vuoden 2017 

ruokamatkailukilpailun kilpailuvastausten perusteella sekä kilpailijoiden mahdollisten 

internetsivujen avulla. Toimeksiantajallemme Hungry for Finlandille eli 

RUOKA&MATKAILU -hankkeelle opinnäytetyömme tuottaa lisäarvoa 

Ruokamatkailukilpailun 2017 kilpailijoista ja vastauksista. Se antaa myös eväitä tuleville 

ruokamatkailutuotteiden tuottajille siitä, mikä merkitys tarinoilla on tuotteiden tai palvelujen 

elämyksellistämisessä ja myymisessä. 

 

Kiinnostuimme aiheesta, sillä meitä kiinnostaa perustaa itse jonkinlainen suomalainen 

luonto- ja ruokamatkailuyritys. Siksi halusimme opinnäytetyömme aiheen liittyvän luonto- 
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ja ruokamatkailuun ja kun toimeksianto löytyi, innostuimme siitä myös tarinallisuuden 

takia. Tutkimusta on mielekästä tehdä, sillä näin saamme hyvän kuvan Suomen 

ruokamatkailun tämänhetkisistä kärkituotteista ja trendeistä. Näemme myös, miten 

tuotteet ovat syntyneet, sekä toivottavasti löydämme hyviä tarinoita.  

 



 

 

4 

2 Tarinoiden voima  

Tarinat ovat olleet osa ihmiskunnan elämää aivan sen alkuajoista saakka. 

Tarinankerronnan sanotaan olleen kalliomaalausten, tanssin ja musiikin ohella ihmisen 

vanhimpia taidemuotoja. (Pellowski 1990.) Tarinat ovat olleet kansanperinnettä, tapa 

viihdyttää kuulijoita sekä ennen kaikkea tapa siirtää tietoa sukupolvelta toiselle (Sachs 

2012, 17). Tarinoilla on pidetty myös yhteisön oma kulttuuri elossa. Tarinat ovat 

seuranneet ihmisiä, kun nämä ovat vaihtaneet paikkaa. Näin tarinat muuttivat muotoaan 

sukupolvien vaihtuessa ja kertojan muuttuessa. 

 

Tarinat ovat siirtyneet luonnollisesti heimon vanhemmilta nuoremmille. (Metropolia 2011.) 

Evoluutiobiologi Charles Darwin esitti 1800-luvulla idean meemeistä. Konseptina meemi 

selittää tarinoiden ja viestien kuolemaa, tai niiden elämän jatkumista. Meemit ovat 

eräänlaisia kulttuurin ilmentäjiä, jotka muuttuvat siirtyessään kuulijalta toiselle. 

Muuttuminen on oleellista niiden luonteen vuoksi, mutta jos ne muuttuvat liikaa, 

alkuperäinen idea karkaa. Vain kaikkein muistettavimmat, muokkautuvaisimmat ja 

mukaansa tempaavimmat meemit säilyvät ja jatkavat eloaan, kun taas muut kuolevat. 

Meemit kuvastavat hyvin sitä, kuinka jännittävimmät ja parhaimmat ideat säilyvät 

ihmiskunnassa. (Sachs 2012, 17.) Länsimaissa monet tarinamme pohjautuvat Vanhaan 

Testamenttiin, joissa ihminen on pieni olento ja kohtaa itseään paljon suurempia voimia, 

kuten luonnon ja Jumalan. Viimeistään luonnontieteilijä Galileo Galilein olemassaolon 

jälkeen tiede on kuitenkin alkanut selittää ihmistä suuremmat voimat ja niiden synnyn. 

(Sachs 2012, 57.) Tarinat ovat olleet kuitenkin maailman eri kansoille tapa selittää 

ympäröivää maailmaa ja ymmärtää sitä. 

 

Tarinat ovat todella syvällä ihmisen perimässä. Sachs (2012, 4) sanoo ihmisten jakavan 

tarinoita muistuttaakseen itselleen, keitä he ovat ja miten heidän tulisi toimia. Sachsin 

mukaan (2012, 17) ihmiset tarvitsevat tarinoita, sillä ne määrittelevät meitä ja jos tarinoita 

ei ole, niitä etsitään kiihkeästi. Ne ovat siis ikään kuin ihmisten jatkumo. Uskonnoilla on 

sama vaikutus joihinkin ihmisiin, sillä ne antavat ihmiselle mahdollisuuden luottaa johonkin 

ihmistä suurempaan. Uskontojen synnystä ja perusarvoista kertovat kirjat ovatkin 

eräänlaisia tarinoita. Jaetut tarinat, jaetut arvot ja jaettu maailmankatsomus muodostavat 

näkemyksen meistä (Sachs 2012, 21). 

 

Parhaat tarinat eivät vain viihdytä, ne luovat merkityksiä (Sachs 2012, 20). Suurimmissa 

tarinoissa ihminen yrittää muuttaa maailmaa paremmaksi. Hienot ja suuret tarinat saavat 

ihmisen ajattelemaan eri tavalla kuin aiemmin ja muuttavat siksi maailmaa. (Sachs 2012, 

15.) Tarinankertoja käyttää tietysti hyväkseen tätä tietoa halutessaan vaikuttaa yleisöönsä 
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ja laittaa liikkeelle tiettyjä asioita. Siksi tarinankertoja on uskomattoman tärkeässä roolissa 

suhteessa kuulijoihinsa ja yksi tarina voi tehdä ihmeitä. Sen tiesi jo Elias Lönnrotin 

Kalevala, jossa vaka vanha Väinämöinen loitsuillaan hämmentää Pohjolaa. Parhaat 

tarinat eivät vanhene, vaan ne kestävät aikaa (Sachs 2012, 17).  

 
2.1 Hyvän tarinan rakennuspalikat 

Nykymaailmassa sanasta tarina saattaa ensimmäiseksi tulla mieleen fiktiiviset lapsille 

kerrottavat ja kirjoitetut sadut. Tarinat ovat kuitenkin edelleen todella merkityksellisiä 

lasten lisäksi aivan kaikille ihmisille. Ne selittävät edelleen meitä ympäröivää maailmaa, 

ne kertovat sukujen historiaa, ne viihdyttävät ja ne myyvät tuotteita, palveluita tai mitä 

ikinä halutaankin. Tarinankerronta voi viihdyttää, mutta sillä on myös tärkeä merkitys 

tiedon jakajana. Eräänlaisia tarinan muotoja Merriam-Websterin verkkosanakirjan mukaan 

ovat erilaiset tapahtumasarjat, lausunnot ja tiedonannot, viihdyttävät anekdootit, lyhyet 

fiktiiviset kertomukset, laajalle levinneet huhut, valheet, legendat tai romanssit ja uutisjutut 

tai lähetykset (Dietz & Silverman 2014, 12). Jonah Sachs taas määrittelee tarinan 

kommunikaatiomuodoksi, jonka tarkoitus on taivutella kuulijansa omaksumaan 

tarinankertojan maailmankatsomuksen tai maailmankuvan. Tarinankertoja asettaa 

todelliset tai fiktiiviset henkilöt tarinan näyttämölle ja kertoo, mitä heille tapahtuu tietyn 

ajanjakson aikana. Jokainen hahmo välittää eteenpäin tiettyjä arvoja ja kohtaa vaikeuksia, 

joiden jälkeen hän selviää voittajana tai häviäjänä riippuen tarinankertojan 

maailmankuvasta. (Sachs 2012, 18.) 

 

Tarinan rakenteessa on yleensä selkeä alku, keskikohta ja loppu. Tarinassa on 

kronologisuutta, syy-seuraussuhteita sekä juonellisuutta. Tarinassa on hahmo, toimija, 

yritys tai tuote ja tarinassa on mahdollisesti sekä faktaa, että fiktiota. Hyvässä tarinassa on 

jokin ongelma tai haaste, joka ratkaistaan. Hyvä tarina on relevantti ja sen teema on 

valittu kohderyhmää ajatellen. Hyvä tarina on inhimillinen ja se tuo tietysti lisäarvoa 

käsiteltävälle asialle. (Hämäläinen 2017.) Hyvässä tarinassa on tarinan kertoja ja sen 

päähenkilöt, konflikti tai ongelma, juoni, näyttämö, tyyli ja teema (Hakkarainen 2015). 

Tarina vetoaa yleensä tunteisiin ja eri aisteihin. (Kalliomäki 2014, 22.) Sachs (2012, 183) 

rakentaa tarinan kolmesta ydinpilarista, joihin kuuluvat kiinnekohdat, väärinpelaajat, eli 

muutoksen tekijät tai aktivistit, sekä friikit. Kiinnekohdat ovat kuulijan samaistumisen 

kohteita, sellaisia, jotka saavat hänen olonsa turvalliseksi. Muutoksen tekijät ovat niitä, 

jotka rikkovat sosiaalisia normeja ja tulevat rangaistuiksi tai kirjoittavat säännöt uudestaan 

omilla teoillaan. Friikit puolestaan ovat niitä, jotka tekevät omituisuudellaan tarinasta 

mielenkiintoisen ja ainutlaatuisen. 
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Esther Choyn mukaan tarinan ydin muodostuu seuraavista tekijöistä. Siihen kuuluvat 

tarinan rakenne, elementit, autenttisuus ja strategia. Tarinan elementtejä ovat päähenkilö 

eli sankari, sankarin matkallaan kokema haaste ja sen ratkaisu. Lisäksi elementteihin 

kuuluu muutos, joka sankarin täytyy tehdä ja toimenpiteet muutoksen tehtäväksi. (Choy 

2017, 6.) Sachs (2012, 183) määrittelee mielenkiintoisen ydintarinan elementeiksi lähes 

vastaavanlaisesti sankarin, hänen mentorinsa, lahjakkuuden ja osaamisen, tarinan 

opetuksen ja sankarin lahjan maailmalle. Choyn (2017, 6) mukaan rakenteen ja 

elementtien lisäksi tarinan ytimen muodostaa sen autenttisuus. Tarina paljastaa todellisen 

asian sen kertojasta, joka herättää kuulijan tunteet. Tarinan tulee siis vedota tunteisiin, 

josta kerromme lisää myöhemmin. Viimeisimpänä tarinan ydin koostuu strategiasta. 

Tarina herättää kuulijan mielikuvituksen, saa heidät samaistumaan tarinaan ja se motivoi 

heitä toimimaan toivotulla tavalla. 

 

Sachs (2012, 52-53) määrittelee vahvan tarinan merkeiksi sen, että tarina on 

konkreettinen, samaistuttava, mukaansatempaava, muistettava sekä tunteisiin vetoava. 

Tämä tarkoittaa sitä, että tarina esittää tietoa, joka tekee asioista näkyviä ja asettaa ne 

inhimilliseen näkökulmaan. Tarinat saavat ihmiset uskomaan, että he voivat nähdä ja 

koskettaa niiden takana olevia ideoita. Tarinoiden tulee olla myös samaistuttavia, sillä 

niiden hahmojen arvojen täytyy olla kuulijoiden näkökulmasta joko palkittavia tai 

rangaistavia. Myös Leitman (2015, 36) väittää, että tarina on hyvä ja siitä kiinnostutaan, 

jos se liittyy jotenkin kuulijoiden omaan elämään ja he pystyvät samaistumaan siihen. 

Hieno tarina on rakennettu niin, että kuulijasta tuntuu siltä, kuin hän olisi itse kokenut 

tarinan, vaikka hän olisi vain nähnyt tai kuullut sen joltain toiselta. Hieno tarina on siis 

mieleenpainuva rikkaiden kohtausten ja mielikuvien avulla jopa siinä määrin, että kuulija 

muistaa tarinan viestin vaivattomasti jälkikäteen. Ja viimeiseksi, tarina vetoaa tunteisiin 

niin syvästi, että se sitouttaa kuulijansa ja saa tuntemaan, ei vain ajattelemaan. Näitä 

kautta tarina luo merkityksiä ihmisten mieliin. (Sachs 2012, 52-53; Dietz & Silverman 

2014, 13.) Sachs (2012, 20) myös väittää, että ilman ristiriitaa ei ole tarinaa. Tarvitaan 

hahmoja, joilla on vastakkaisia motiiveja, jotta merkityksiä syntyisi. 

 

Kaikki tekstit eivät ole tarinoita. Jos vain kerrotaan tapahtumasarja ilman kuvailevaa ja 

tunteisiin vetoavaa otetta, kyseessä on kertomus (Dietz & Silverman 2014, 41). Tarinan 

olemus vaatii siis sen, että se vetoaa kuulijoiden tunteisiin jollain tasolla ja luo merkityksiä. 

Choy (2017, 5) myös väittää vastoi aiemmin mainittua sanakirjan määritelmää, että tarina 

ei ole vain anekdootti, monologi, myyntipuhe, tuote, esitys tai palvelu. Jokaiseen näistä voi 

liittää hyvän tarinan, mutta ne eivät ole sitä itsekseen. Gallo (2016, 112) puolestaan 

täsmentää tarinan määritelmää niin, ettei se saa olla monimutkainen tai vaikeasti 

ymmärrettävä, sillä silloin ei voita kuulijoita puolelleen. 
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2.2 Herätä tarinalla tunteita 

Hyvä tarina ehdottomasti liikuttaa. Carmine Gallo (2016, 13) väittää, että paras tarina 

alkaa kertojan intohimosta. Esimerkkinä hän esittelee Steve Jobsin, Applen perustajan, 

joka on jo monen vuosikymmenen ajan onnistunut välittämään intohimoaan tietokoneita 

kohtaan suurelle osalle maailmaa luomalla menestyksekkään ja jättimäisen 

elektroniikkabrändin. Jobs kiehtoo yleisöä, sillä hänellä on aina ollut vahva usko tekniikan 

kehittymiseen ja hänellä on rohkeutta esittää sitä. Choy (2017, 7) korostaa tunteiden 

merkitystä tarinankerronnassa ja vaikuttavuudessa. Hän esittää, että tunteet ovat jopa 

välttämättömiä päätöksenteossa. Logiikka laittaa ihmiset ajattelemaan ja tunne saa 

ihmiset toimimaan. Vaistojen mukaan toimiminen on hyväksi niin yksityis- kuin liike-

elämässäkin, kunhan vain saa tarpeeksi informaatiota ensin päätöksenteon tueksi. 

Pohjalla ovat kuitenkin ne tunteet. Tunteiden puolesta puhuu myös Malala Yousafzai, 20-

vuotias ihmisoikeusaktivisti, joka sanoo, että tarinat, jotka tulevat sydämestä, ovat 

parempia kuin paperista luetut (Gallo 2016, 221). Choy (2017, 9) väittää myös, että kun 

suurin osa ihmisistä valmistautuu kertomaan jostakin, he miettivät lähinnä sitä, mitä 

heidän tulee kertoa ja kuinka he sen kertovat. He eivät mieti sitä, mitä heidän kertomansa 

saa heidän kuulijansa tuntemaan. Choy kertoo, että tarinan kertojan täytyy tietää 

kuulijansa tarpeet ja rajoitteet voidakseen vaikuttaa heihin. Hänen mukaansa suuret 

johtajat eivät menesty nykypäivänä pelkästään suuren intohimon, kovan työn ja hyvien 

suositusten avulla, vaan heidän tulee pystyä vakuuttamaan muut oman strategian, vision 

ja suunnitelmien parhaudesta. Ja miten voisi vakuuttaa, ellei tunne kuulijoitaan. 

 

Choyn (2017, 9) mukaan tarinankertojan on hyvä tietää kuulijoistaan, että tunne ja tieto 

ovat kuulijan sisäisiä kokemuksia ja tapahtumia, kun taas kysymykset ja toiminta ovat 

ulkoisia toimintoja, jotka tapahtuvat sen mukaan, mitä heille kerrotaan. Tämä tarkoittaa 

sitä, että halusi tarinankertoja tai ei, kuulijoilla herää aina tunteita kertomuksista, joita he 

kuulevat. Kuten tunnettu yhdysvaltalainen runoilija, kirjailija, laulaja ja ihmisoikeusaktivisti 

Maya Angelou on sanonut, ihmiset unohtavat, mitä sanoit, he unohtavat, mitä teit, mutta 

he eivät koskaan unohda, kuinka sait heidät tuntemaan (Goodreads 2018). Heille on myös 

tärkeätä, että tarinasta välittyvä informaatio on oikeassa paketissa, jotta he ymmärtävät 

sen. Kun tarinan tieto ja tunne on sisäistetty, kuulija esittää mahdollisesti kysymyksiä 

liittyen tarinaan ja tämä kertoo siitä, että kuulija on inspiroitunut tarinasta ja haluaa tietää 

lisää. Parhaimmillaan tarina johtaa kuulijassa johonkin toimintaan ja tarinankertoja on 

vaikuttanut onnistuneesti. 

 

Ihmisen tunteilla on siis merkittävä rooli hänen mielessään, joten näin myös tunteet 

vaikuttavat ostopäätöksen tekemiseen. Stockebrand, Sidali ja Spiller (2011, 25-40) 
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väittävät tutkimuksessaan, että koska kuluttaja ei voi aina tietää sen tuotteen laatua, jonka 

hän on ostamassa, hänen tunnesiteensä tuotteen alkuperäpaikkakuntaan on oleellinen. 

Stockebrand, Sidali ja Spiller tutkivat sitä, että onko niin, että lähiruokatuotteiden 

mainostaminen tarinoiden avulla luo suurimman emotionaalisen siteen kuulijaan ja 

toisaalta sitä, saako lähiruokatuotteesta kerrottu tarina kuulijan suuremmalla 

todennäköisyydellä ostamaan kyseisen tuotteen, kuin jos tuotetta olisi markkinoitu pelkän 

informaation avulla. Tutkimuksessa selvisi, että konkreettisten ruoka- ja juomatuotteiden 

markkinointi tarinoiden avulla ei ole yhtä tehokas keino myydä tuotteita, kuin pelkkä lista 

tuotteen tiedoista tai tavallinen teksti. Sen sijaan aineettomien elämystuotteiden, 

esimerkiksi nuotioruokailun myyntiin tarina sopii paremmin. Tutkimuksessa todettiin myös, 

että kuluttajien ennakkoluulot uusia tuotteita kohtaan eivät hälvenneet tarinan myötä, vaan 

informaatio antoi uusien tuotteiden markkinoinnissa parhaimman myyntituloksen. 

 

2.3 Tarinankerronnasta tarinallistamiseen 

Edellä olevissa luvuissa olemme puhuneet tarinan olemuksesta. Nyt siirrymme 

tarinankerrontaan ja vielä pidemmälle tarinallistamiseen, joka on tarinalähtöiseen 

palvelumuotoiluun erikoistuneen Tarinakone -yrityksen perustajan Anne Kalliomäen 

tunnetuksi tekemä termi tarinankerronnalle yritysliiketoiminnan vaikuttamiskeinona. 

Kalliomäki (2014, 23) määrittelee tarinallistamisen niin, että siinä haluttava asia kerrotaan 

tarinan muodossa. Tarinallistamisessa yrityksen toimintaa havainnoidaan ydintarinana, 

joka on sekoitus faktaa ja elämyksellistävää fiktiota. Tarinallistaminen on tarinalähtöistä 

palvelumuotoilua, jossa yritykselle suunnitellaan identiteetti tarinan kautta ja sen 

palveluympäristö suunnitellaan tukemaan tätä ydintarinaa. Yrityksen palvelut 

käsikirjoitetaan juoneen mukaan, tarkoituksena tuottaa palvelukokonaisuuksia, joissa on 

inhimillisyyttä, merkityksiä ja elämyksellisyyttä. Tarinallistaminen on asiakaslähtöistä 

toimintaa ja sitä kautta se hyödyntää yrityksen liiketoimintaa. Yksinkertaisimmillaan 

tarinallistaminen on sitä, että tarjoilija kertoo ruoasta, raaka-aineiden alkuperästä ja kuka 

se on valmistanut tarjoillessaan asiakkaalle ruuan (Kallunki 2018). 

Gallon (2016, 29) mukaan kuka tahansa voi kertoa hyvän tarinan. Hän valaisee, että 

vakuuttava tarinankerronta on itsevarmaa, selkeätä, ytimekästä ja yksinkertaista (Gallo 

2016, 112). Sachsin (2012, 107) mielestä tarinankerronnan tulee olla mielenkiintoista ja 

kertoa totuus. Jos ei voida kertoa totuutta, tulee hänen mukaansa muuttaa sen mitä tekee, 

jotta voi kertoa totuuden. Kalliomäen (2014, 23) mukaan tarinassa voi kuitenkin olla sekä 

faktaa, että fiktiota. Leitmanin (2015, 43) mukaan voidaan ajatella hyvän tarinan olevan 

vain faktapohjainen, sillä jos se ei ole aito, se ei kosketa tarpeeksi. Toisaalta tarina voi olla 

samaan aikaan faktoihin perustuva, mutta siihen on voitu keksiä elementtejä, jotka tukevat 

faktaa. Kuitenkin sekä Sachs (2012,132) että Kalliomäki (2014, 23) ovat samaa mieltä 
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siitä, että tarinaa kerrottaessa on tärkeätä määritellä omat, yrityksen, sekä kuulijoiden 

arvot, jotta osaa viestiä oikealle kohderyhmälle oikeasta asiasta.  

 

Kalliomäen (2014, 6) mukaan jokainen yritys on mediayhtiö, sillä ne välittävät 

asiakkailleen kokemusta tarinan muodossa. Audiovisuaalisuus on hyvin voimakkaasti 

läsnä nykypäivän palveluympäristössä, joten on luonnollista, että elokuvallisesta 

kerronnasta suuntaaottava tarinankerronta on yhä tehokkaampaa. Onhan myös 

aristoteelinen dramaturgia jo ennen ajanlaskun alkua määritellyt tarinalle juonen kaaren, 

jota seurataan nykypäivän elokuvissa, näytelmissä ja kirjoissa (alku, keskikohta ja loppu). 

Sachs (2012, 19) haluaa kuitenkin muistuttaa, että kuluttajat eivät ole digiajalla vain 

yleisöä, vaan he ovat myös partnereita tuottamassa sisältöä yrityksen jatkuvaan tarinaan. 

 

Choy (2017, 11) määrittelee tarinan kaaren seuraavanlaisesti. Ensimmäisessä 

näytöksessä tapahtuvat esittelyt ja näytöksen lopuksi koukku, joka vetää katsojan 

mukanaan. Toisessa näytöksessä tapahtuu varsinainen tarinan matka ylä- ja alamäkineen 

sekä lopuksi isoin haaste, josta tarinan sankarin tulee selvitä. Kolmannessa eli 

viimeisessä näytöksessä haaste selvitetään jollain ratkaisulla, josta seuraa tyydyttävä 

loppu. Koska koukku, eli kuulijan tarinaan sitova käännekohta on hyvin tärkeä, Choy 

(2017, 13) antaa sen luomiseksi kolme tekijää. Konfliktissa rauhallisen alkuasetelman 

rikkovat voimat, jotka vievät päähenkilöitä väärään ja mahdollisesti vaaralliseen suuntaan. 

Kontrasti on kahden vastakkaisen arvon tai tekijän välinen ero. Ristiriita taas tulee 

katsojan tai kuulijan mieleen, kun hän seuraa kärjistyvää tilannetta ja hänen odotuksensa 

sekoittuvat. 

 

Jos palataan taas tarinallistamisessa Kalliomäkeen (2014, 19), hän esittää, että hyvä 

tarina ei ole hetkessä hutaistu, vaan se on suunniteltu tukemaan yrityksen arvoja, 

päämääriä ja strategiaa. Hyvä tarina voidaan rakentaa yritykselle esimerkiksi Kalliomäen 

Stooripuu -menetelmällä. Siinä yrityksen arvot ja ydinasiat ovat puun juuret, maan tasolla 

ovat asiakkaat ja palvelut ja puun oksistossa ovat ne tarinan elementit, jotka kokoavat 

yhteen yrityksen tarjoaman ja asiakkaiden tarpeet tunteita koskettavassa ja 

elämyksellisessä muodossa. (Kalliomäki 2014, 80.) Kun yritys onnistuu kertomaan hyviä 

tarinoita, se jää asiakkaiden mieleen. Tarinat auttavat yrityksiä kommunikoimaan 

asiakkaiden kanssa, selittämään yrityksen strategiaa ja vahvistamaan yrityksen kulttuuria 

ja brändiä (Forman 2013, 1). Yrityksen tarinan tulee olla autenttinen ja sujuva. Yritysten 

tulisi olla eettisesti toimivia ja vastuullisia, sillä asiakkaiden huomioon ottaminen on 

avainasemassa menestyksen kanssa. (Forman 2013, 18.) Kun yritys kertoo tarinoita 

tuotteistaan, palveluistaan, strategiastaan tai arvoistaan, sen tulee puhua totta, sillä 

valehtelu voi viedä kaiken uskottavuuden. Eri asia on, kun fiktiivinen tarina kerrotaan 
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tukemaan jotain palvelua niin, että asiakas ymmärtää sen olevan fiktiota. Silloin merkitystä 

ei ole totuudella, vaan menevällä ja mukaansatempaavalla, yrityksen palveluun tai 

tuotteeseen sopivalla tarinalla, joka tekee tuotteesta elämyksen. 

 

Yrityksellä on hyvä mahdollisuus sitouttaa henkilöstönsä eli sisäiset asiakkaat yrityksen 

arvojen ja strategian taakse tarinoiden avulla. Kun yrityksen sisäiset asiakkaat ovat 

ymmärtäneet strategian merkityksen ja yrityksen palveluiden tuottamisen asiakkailleen, 

heidän on helpompi myydä palveluja ja tuotteita. (Forman 2013, 162.) Tarinallisuus sopii 

siis myymään tuotteita ja palveluita niin sisäisille kuin ulkoisille asiakkaille. Tarinat 

herättävät tunteita ja tunteiden kautta asiat tulevat lähemmäs asiakkaita ja kuluttajia ja 

painuvat syvälle mieleen. 

 

Apuvälineenä yrityksen tai organisaation tarinanmuodostamiseen voi löytää Organisaation 

tarinatyypeistä (Liite 2.). Taulukko luokittelee tarinat kolmeentoista eri ryhmään riippuen 

niiden tyylistä. Organisaation tarinatyyppejä ovat syntytarina, arvotarina, sankaritarina, 

ammatillinen tarina, johtajuustarina, motivointi- ja houkuttelutarina, kokemustarina, 

havainnollistamistarina, maineenpalautustarina, tulevaisuustarina, vaikeuksista voittoon -

tarina, viihdetarina, ja orientaatiotarina. (Helsingin yliopisto 2018.) 

 

Syntytarinan tarkoitus on vahvistaa yhteishenkeä. Siinä kerrotaan jonkun tuotteen tai 

organisaation synnystä. Hyviä syntytarinoita kertoo esimerkiksi Applen Steve Jobs. 

Arvotarinalla taas pyritään kannustamaan ja sitouttamaan tiettyihin arvoihin, esimerkiksi 

vastuullisuuteen. Sankaritarinassa henkilö pääsee vaikeuksien kautta voittoon ja tekee 

jotain hyvää. Sen avulla vahvistetaan brändiä ja sitoutetaan sekä ohjataan vaikeuksista 

selviämiseen. Ammattilaisen tarinalla rakennetaan myönteistä mielikuvaa organisaatiosta 

ja sen toimista. Sillä alleviivataan uralla etenemistä ja ammattitaitoa. Johtajuustarinan 

tarkoitus on puolestaan nostaa esiin vahvoja johtajia, innostaa hyvään johtamiseen ja 

lähentää organisaatiota. Esimerkiksi presidenttiehdokkaat kertovat näitä 

presidentinvaalien alla. 

 

Motivointi- ja houkuttelutarina taas on yksinkertainen ja myönteinen ja tutustuttaa 

organisaation etuihin ja hyveisiin. Kokemustarina rakentaa brändiä, mutta on sen 

asiakkaiden kertoma, eikä yrityksen itsensä tarkoituksenmukaisesti muodostettu. 

Havainnollistamistarinalla taas esitellään faktojen avulla jokin hankalasti ymmärrettävä 

asia. Kolhiintuneen organisaation mainetta puhdistamaan ja brändiä uudelleen 

rakentamaan kerrotaan maineenpalautustarina, joka on osa yritysten 

kriisinhallintasuunnitelmaa. Tulevaisuustarinalla jaetaan visio tulevaisuudesta ja 

haaveillaan uudesta. Toisten kokemuksista ja virheistä on mahdollista oppia vaikeuksista 
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voittoon -tarinan avulla, joka vahvistaa empatiaa ja kohottaa yhteishenkeä. Stereotypioita 

ravistellaan viihdetarinalla, joka on lämmin ja humoristinen sekä siinä on itseironiaa. 

Orientaatiotarina taas motivoi oppimaan tavoitteellisesti, eli se kertoo oman 

oppimissuunnitelman tarinan avulla. 

 

Käytämme opinnäytetyömme tuloksissa organisaation tarinatyypit -taulukkoa lajittelemaan 

vuoden 2017 ruokamatkailukilpailun kilpailijoiden vastausten tarinoita. Kaikista 

tarinatyypeistä ei välttämättä löydy esimerkkejä aineistostamme, mutta moni tarina 

noudattelee taulukon tyyppejä. Organisaation tarinatyypit on oiva tapa jaotella 

tutkimusaineistomme yritysten tarinoita, sillä siitä on varmasti hyötyä myös tuleville 

ruokamatkailualan yrityksille, jotka haluavat kirjoittaa yritykselleen tarinan tuotteiden 

markkinointia, viestintää ja tunnettuutta parantamaan. 

 

2.4 Tarinat ja matkailu 

Hyvä tarina voi olla yksi syy matkustaa tiettyyn paikkaan. Kun tarina tempaa mukaansa, 

lukija uppoutuu siihen. Monelle matkakohteen valinta tapahtuu jonkin fiktiivisen teoksen 

tapahtumapaikan perusteella, ihmiset ovat esimerkiksi ympäri maailman matkustaneet 

Taru Sormusten Herrasta kuvauspaikoille Uuteen Seelantiin tai Lontoon King’s Crossin 

rautatieasemalle Harry Potterin jalanjäljissä. Fiktiivisten tarinoiden tapahtumapaikoille 

matkustetaan, mutta yhtä lailla myös paikkoihin, joissa on tapahtunut jotakin todellista, 

josta on tarina kerrottavana. Tästä toimivat esimerkkinä kaikenlaiset rikospaikat. 

 

Paikkasidonnaisuus on monelle tarinalle tyypillistä. Ne kerrotaan tiettyyn ympäristöön ja 

näin niille luodaan näyttämö, joka usein on osa meidän maailmaamme. Tätä 

paikkasidonnaisuutta on helppo käyttää apuna matkailun lisäämiseksi toivotulla alueella. 

Nimittäin sen lisäksi, että tarinoita on kirjoitettu tietyistä paikoista, niitä on myös valmiina 

jokaisella paikalla. Jokaisella matkakohteella on valmiiksi omat tarinansa. Usein tarinat 

ovat historiaan liittyviä tapahtumia ja ne on helppo ujuttaa kertomuksiksi matkakohteille ja 

tehdä näin kohteista tuotteita. Myös perinteet ja kulttuuri ovat paikkasidonnaisille tarinoille 

oivia jutun juuria. Kun siis paikasta kirjoitetaan jotakin kautta auki siihen liittyvät tarinat, 

luodaan matkakohteelle perusta ja syy matkustaa sinne. 

 

Toisaalta matkailutuote rakentuu ensin paikan ympärille, jonka ympärille rakentuvat 

myöhemmin palvelut, vieraanvaraisuus, valinnan vapaus sekä asiakkaan osallistuminen. 

Kaikki nämä tekijät yhdessä rakentavat myös onnistuneita matkatarinoita, sillä matkailijan 

viihtyvyyteen ja hänen kokemuksen positiivisuuteen vaikuttavat voimakkaasti palvelut ja 

paikallisten läsnäolon energia. (Komppula & Boxberg 2002.)  
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Usein myös matkakohteen paikallisilla ruuilla on erilaisia tarinoita jo ennestään. Löytyy 

syy, mistä tietyt raaka-aineet ovat päätyneet paikallisiin ruokalajeihin tai mistä tietyt 

ruokalajit ovat päätyneet paikallisten keittiöiden kautta ihmisten suihin. Toisaalta 

ympäristö on vaikuttanut paikallisiin ruokakulttuureihin ja ruokatarinat ovat todennäköisesti 

saaneet vaikutteita alueen ulkopuolelta. Näin paikallisuus ja tarinat elävät keskenään 

vuorotellen ja luovat paikoille ja siten matkakohteille erinomaisia mahdollisuuksia 

markkinoida matkailu- ja ruokamatkailutuotteita niin paikallisille, kuin matkailijoillekin. 

 

Rural Finland neuvoo matkailualan tekijöitä hyödyntämään paikallisuutta 

matkailupalveluiden tuotteistamisessa. Sen mukaan tarinat kannattaa sitoa paikkaan, 

jossa palvelu tai elämys nautitaan, sillä se tutustuttaa matkailijan ympäristöön, mikä 

helpottaa matkailijan rentoutumista ja positiivisten kokemusten muodostumista. Rural 

Finland kehottaa huomioimaan paikan kokemukselliset vahvuudet. Mitä ne voivat antaa 

lisää jo olemassa olevalle matkailutuotteelle tai mitä uusia palveluita niiden ympärille voisi 

kehittää? Rural Finlandin mukaan palvelu luodaan tarinan ympärille, mikä tarkoittaa sitä, 

että palvelun jokaisen yksityiskohdan tulee olla tarkasti mietitty taustatarinaan sopivaksi 

kokonaisvaltaisen elämyksen luomiseksi. Tarinaa kirjoittaessa tulee lähteä liikkeelle 

autenttisesta todellisuuspohjaisesta tapahtumasta ja viedä sitä villisti fiktiiviseen suuntaan. 

Tarinan lähteitä voivat olla elämäntyylit, arvot, aatteet, historia, uskonnolliset kohteet, 

maantieteelliset erityispiirteet, luonnonmaisema ja sen historia, arkkitehtuuri, taide, 

ruokakulttuuri, maatalous, perinteiset taidot, mytologia ja teollisuus. Toisin sanoen 

paikalliset tarinat liittyvät usein menneeseen aikaan, mutta toisaalta ne voivat hyvin liittyä 

nykypäiväänkin, jossa globaalisuus ja lokaalisuus kohtaavat. (Rural Finland 2018a.)  

 

Matkailija saattaa kohdata tarinoita monella eri tasolla, kun hän matkustaa tiettyyn 

maahan. Esimerkiksi yhdysvaltalainen ruokamatkailija, joka matkustaa Suomeen, on 

varmasti kuullut tai lukenut skandinaavisesta keittiöstä, sekä sen raaka-aineista ja niiden 

puhtaudesta. Suomeen tullessaan hän saattaa lukea tai katsoa Visit Finlandin sivuilta, 

miten siellä markkinoidaan suomalaista ruokakulttuuria ja oppii, että suomalainen 

ruokakulttuuri nojaa puhtauden lisäksi perinteisiin, paikallisuuteen ja laatuun. Suomessa 

johonkin hotelliin majoittuessaan tai ravintolassa vieraillessaan hän kuulee uusia tarinoita. 

Esimerkiksi Klaus K -hotelli Helsingissä on sisustettu ja sen eri osat nimetty Kalevalan, 

suomalaisen kansantarun mukaan. Ravintola Grönissä syödessään hän kuulee taas 

tarinoita suomalaisista villiyrteistä ja pientuottajien raaka-aineista, joista ruokalajit on tehty. 

Näin matkailija kohtaa tarinoita monessa eri muodossa ja monella tasolla, jolloin 

kokonaiskuva hahmottuu hänelle paremmin ja hän oppii paljon uutta suomalaisesta 

ruokakulttuurista. 
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2.5 Työkaluja tarinankerrontaan yrityksissä 

Tarinankerronta on tehokas, tunteisiin vetoava ja mieleenpainuva tapa viestiä oma 

asiansa tai yrityksen tarjoama asiakkaille tai kuluttajille. Siksi myös matkailu- ja 

ruokamatkailualan yritysten tulisi ottaa tarinankerronta käyttöön markkinointikeinona ja 

viestintävälineenä. Kun yritys päättää kertoa tarinan myydäkseen tuotteensa 

asiakkailleen, sen tulee ottaa huomioon monta seikkaa ja tehdä taustatyö huolellisesti. 

Yrityksen oman tarinan suunnitteluun oiva työkalu on Storytelling Canvas (Pijl, Lokitz & 

Solomon 2016), joka Business Model Canvasia mukaillen pilkkoo osiin tutkittavan ilmiön, 

jotta sitä on helpompi suunnitella ja tarkastella. 

 

Storytelling Canvasin (Liite 1) vasemmassa yläkulmassa avataan tarinan aihe, mistä 

tarina kertoo. Ylhäällä keskellä määritellään tarinan tavoitteet, eli mitä se kertomalla 

halutaan saavuttaa. Tässä kohtaa on hyvä miettiä muutama pointti, jotka haluaa tarinalla 

esittää ja miettiä, kuinka ne vetoavat kohderyhmän tunteisiin. Tulee myös miettiä, miten 

haluaa kohderyhmän tekevän tai ajattelevan tarinan kuulemisen jälkeen. Oikealla ylhäällä 

puolestaan määritellään tarinan kohderyhmä. Eri ryhmille ei nimittäin voi kertoa täysin 

samoja tarinoita, vaan tarina tulee aina mukauttaa sen kohderyhmän mukaan. 

Kohderyhmää määriteltäessä tulee eritellä sen arvot, tarpeet ja kiinnostuksen kohteet. 

Tulee pohtia mikä olisi kohderyhmän kiinnostuksen kohde. (Pijl, Lokitz & Solomon 2016.) 

 

Alhaalla Storytelling Canvasissa on tarinan kaari. Siihen kuuluu aika ennen alkua, alku, 

keskikohta, loppu ja tarinan jälkeinen aika. Tarinan tulee olla merkityksellinen, jotta se 

muuttaa jotakin kohderyhmässä. Tärkeää, on ymmärtää asiakkaan näkökulma. 

Vasemmalle mietitään kohderyhmän ajatukset ja tunteet ennen tarinaa. Mitä 

ennakkoajatuksia heillä on myytävästä tuotteesta tai kerrottavasta tarinasta? Seuraavaksi 

määritellään näyttämö, eli alkuasetelma tarinalle. Tässä oleellista on, että on tutkinut 

kohderyhmäänsä ennalta ja osaa rakentaa näyttämölle oikeanlaiset, kohderyhmää 

kiinnostavat elementit ja yhdistää ne omaan tarinaan. Näitä elementtejä kutsutaan 

sisällöntekijöiksi ja ne muuttavat kohderyhmän mielen haluamaasi suuntaan. Olisi hyvä 

huomioida erilaiset kuulijaryhmät. Jotkut ovat rationaalisia ja vaativat faktoja, kun taas 

jotkut ajattelevat tunteilla ja tarvitsevat tilaa niiden herättelyyn. Keskellä on tarinan 

käännekohta, se hetki, kun kohderyhmä kokee ahaa-elämyksen. Hyvä tarina kun ei ole 

koskaan tasapaksu. Sitten tulee loppu, se mielentila, johon haluaa kohderyhmänsä jättää. 

Draaman kaarta tarinaan luodessaan kannattaa lisätä joka väliin huumoria. Lopussa voi 

tarkastella myös, miten on sijoitellut tarinaansa argumentit, anekdootit ja esimerkit, sekä 

kuinka vetovoimaisesti ne kuljettavat draamaa. Alhaalla oikealla on tarinan jälkeinen aika. 
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Kuinka halutaan, että kohderyhmä on muuttunut ja mitä se ajattelee ja tuntee tarinan 

kuulemisen jälkeen? (Pijl, Lokitz & Solomon 2016.) 

 

Jos haluaa rakentaa hyvän tarinan, jolla myydä tuotettaan, täytyy Storytelling Canvasin 

täyttämisen lisäksi harjoitella tarinankerrontaa. Tarinan aihio on blueprint ja sitä pitää 

testata runsaasti. Pitää tietää, mikä kuulijoita viehättää ja toisaalta tylsistyttää. 

Tarinankerrontaan ei kuitenkaan ole oikoteitä. Tulee tuntea yleisönsä, eli tehdä taustatyö 

huolellisesti. Kenelle tarinaa kertoo ja mikä heitä liikuttaa? Tulee osata rakentaa draaman 

kaari ja lisätä mukaan sopivasti faktaa ja fiilistä. Lopuksi tulee osata kertoa kaikki 

kiinnostavasti, energisesti ja vakuuttavasti. (Pijl, Lokitz & Solomon 2016.) Käytämme 

Storytelling Canvasia tämän opinnäytetyön pohdinnassa apuna esittämään hyvän 

ruokamatkailutarinan ominaisuuksia. 

 

Tarinoiden avulla voi luoda organisaatioiden lisäksi myös valtiolle yhtenäistä tarinaa, 

esimerkiksi matkailua tai ruokamatkailua varten. Yhtenäisen ruokamatkailuimagon 

muodostamisesta valtiolle toimii esimerkkinä Irlanti. Irlannin matkailusivuilla internetissä 

löytyy tarinatyökalupakki, jonka avulla irlantilainen ruokamatkailualan yritys, esimerkiksi 

B&B -paikka, voi luoda itselleen omaa tarinan. Tarinatyökalupakkiin on kuvailtu Irlannin 

ruokamatkailun tarina yhdellä lauseella, yhdellä kappaleella ja yhdellä sivulla. Tarinat 

lukemalla ruokamatkailualan yrittäjä voi ymmärtää paremmin Irlannin vahvuuksia ja 

toisaalta viestiä paremmin omaa yritystään. Tarinatyökalupakissa on myös esitelty Irlannin 

ruokamatkailun vahvuudet teemoina, joita hyödyntää tarinankerronnassa ja viestinnässä. 

Internetsivuilta löytyy myös valmiiksi määriteltynä kohderyhmät Irlannin ruokamatkailulle 

sekä vinkkejä, miten kertoa oman ruokamatkailuyrityksen tarina. Esimerkkiyritykset ovat 

muun muassa internetsivuilla kerrotun tarinan lisäksi bloggailleet ja twiitanneet. Tarinoita 

voi siis kertoa monella eri tapaa. (Failte Ireland 2018.) Suomelle vuonna 2015 laaditulla 

ruokamatkailustrategialla, josta kerromme lisää seuraavassa luvussa, on tavoitteena 

myös ruokamatkailun viestinnän yhtenäistäminen. Kun valtion ruokamatkailun vahvuudet 

tunnetaan, voidaan luoda yhtenäistä viestintää esimerkiksi mukaansatempaavien 

tarinoiden avulla. 

 

Tänä päivänä, kun lähes koko maailma on digitalisoitu, ensimmäinen tieto, jonka asiakas 

saa yrityksestä on usein sen kotisivut internetissä tai joku sosiaalisen median kanava. 

Siksi ei ole lainkaan yhdentekevää, minkälaiset kotisivut ovat ulkonäöltään ja minkälaista 

sisältöä sieltä löytyy. Ulkonäön, eli visuaalisuuden lisäksi kotisivujen käyttöön houkuttelee 

käytettävyys, eli kuinka tietoa löytyy ja kuinka helposti asiakas pystyy esimerkiksi 

varaamaan hotellihuoneen tai pöydän yritykseen niiden kotisivujen kautta. Tekstit 

kannattaa pitää tiiviinä, mutta havainnollistavina ja laittaa paljon kauniita ja laadukkaita 
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kuvia sivuille. Tekstin ja kuvien asettelulla on myös suuri merkitys, kuten myös valikkojen 

määrällä. (Laakso 2013, 34.) 

Tärkeintä on, että asiakas löytää yrityksen perustiedot, kuten sijainnin, aukioloajat ja 

yhteystiedot nopeasti. Kun asiakas löytää sivuilta nopeasti myös tarvitsemansa tiedon, 

esimerkiksi huoneen hinnan, ravintolan menun tai yrityksen tarkoituksen ja tietoa on 

havainnollistettu osuvilla kuvilla, videoilla tai tarinoilla, hän todennäköisesti jää kotisivuille. 

Jos hänen tarvitsemansa tieto ei ole helposti saatavilla tai kotisivujen ulkonäkö ei viehätä 

tai on sekava, asiakas poistuu sivuilta. Silmäiltävyydellä on siis paljon merkitystä, jossa 

asettelulla on iso rooli. Kansainvälisyys on tärkeää ja se näkyy kielivaihtoehtoina. 

Kotisivuilta voi löytyä linkkejä muualle, sosiaalisen median kanavia tai 

yhteistyökumppaneiden ja -tuottajien nimiä. Erityisen kotisivuista tekee yrityksen oma 

persoonallisuus, joka saa siis näkyä tyylikkäästi niissä. Tarinat lisäävät yrityksen 

muistettavuutta asiakkaiden mielessä ja esittelevät yrityksen tuotteet ja idean 

mukaansatempaavalla tavalla. (Laakso 2013, 34.) 

 

2.6 Elämysten tuottaminen 

Elämyksellä on emotionaalinen perusta, sillä käsitteenä se tarkoittaa emotionaalista 

kokemusta, jolla on kohottava, positiivinen vaikutus. Elämys liittyy ihmiseen ja se on 

yksilöllisesti koettavissa. Matkailijan kokemuksessa palveluntarjoaja luo ne olosuhteet, 

joissa elämyksiä koetaan. Matkailussa voidaan ajatella kaiken tekemisen kohdistuvan 

juurikin elämysten tuottamiseen. Elämyksen ydin on muuttuminen ja elämyksen tarkoitus 

on muuttaa jotakin sen kokijassa. (Borg, Kivi & Partti 2002, 25–28.) Tarssanen ja Kylänen 

(2009, 10–11) määrittelevät myös elämyksen ikimuistoiseksi kokemukseksi, joka tarjoaa 

kokijalleen henkilökohtaisen muutoksen. Elämystä ei voi taata, mutta sen kokijalleen 

tarjoamaan kokemukseen voi vaikuttaa. Toisaalta elämyksen kokemiseen vaikuttaa myös 

moni muu tekijä, joihin yksilö, eikä toisaalta elämyksen tuottaja voi vaikuttaa, esimerkiksi 

muiden henkilöiden läsnäolo (Borg, ym. 2002, 26–29). Myös yksilön omat taustat 

vaikuttavat, samoin kuin ympäristö. 

Pinen ja Gilmoren (1999, 5-6) mukaan raaka-aineet, hyödykkeet, palvelut ja elämykset 

eroavat toisistaan erityisesti niiden taloudellisen arvon vuoksi. Nämä neljä taloudellista 

tarjoamaa linkittyvät toisiinsa muodostaen kehityskaaren raaka-aineen jalostuksesta 

elämykseksi. Jokainen tarjoama eroaa edellisestä perustavanlaatuisesti. Esimerkiksi jos 

mietitään tarjoamien ostajia, raaka-aineita ostaa kauppa, hyödykkeitä käyttäjä, palveluja 

asiakas ja elämyksiä vieras. Raaka-aineita puolestaan myy kauppias, hyödykkeitä 

tuottaja, palveluita palveluntarjoaja ja elämyksiä “lavastaja” tai “näyttelijä”. Tarjoamien 

luonteissa taas on, että raaka-aineet ovat lajinsa edustajia, hyödykkeet aineellisia, 
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palvelut aineettomia ja elämykset puolestaan ikimuistoisia. Pine ja Gilmore kuvailevat 

elämyksen siis arvoltaan suurimmaksi taloudelliseksi tarjoamaksi, toisin sanoen 

elämystaloudeksi. 

 

Kun yritys tarkoituksellisesti käyttää palveluita esiintymislavanaan ja hyödykkeitä 

lavasteinaan sitouttaakseen yksilön tarjoamaansa, he luovat elämyksen. Yritys on silloin 

elämysten näyttämö tuottaen jokaiselle yksilölle omanlaisensa elämyksen. Elämykset ovat 

siis ainutlaatuisia ja persoonallisia, eikä kahta samanlaista ole, sillä elämyksen kokemus 

riippuu täysin sen kokevasta henkilöstä. Elämyksen arvoa ei voi mitata rahassa, mutta 

ehkä siinä, kuinka muisto siitä säilyy vielä vuosia sen kokemisen jälkeen. Tämän vuoksi 

elämyksistä pyydettävä hinta voi olla melkein mitä tahansa maan ja taivaan välillä. Koska 

kokemusten hintoja ei helposti voi verrata, niistä voi pyytää suuria summia. Siksi 

yritykselle on hyvin tuottoisaa myydä elämyksiä. (Pine & Gilmore 1999,11-15.) 

 

Tuotteiden ja palveluiden elämyksellistäminen on Pinen ja Gilmoren mukaan sitä, kuinka 

tehdään sen käyttämisestä elämys. Kun tuotteen tai palvelun markkinoinnissa puhutaan 

elämyksestä tai kokemuksesta, se tuo tuotteelle paljon lisäarvoa ja lisää sen 

houkuttelevuutta asiakkaan mielessä. Se vaatii tuotteen, tai tässä tapauksessa elämyksen 

tuottajalta sen, että hän miettii, kuinka tehdä sen kuluttamisesta ikimuistettavaa. Pinen ja 

Gilmoren mukaan kaikki hyödykkeet voi elämyksellistää tätä kautta. (Pine & Gilmore 

1998, 16.) 
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Kuvio 1. Elämysten ulottuvuudet (Pine & Gilmore 1998) 

 

Pinen ja Gilmoren (1999, 30) mukaan elämysten tarkoitus ei ole vain viihdyttää vieraita, 

vaan osallistaa ja sitouttaa heidät elämykseen. Heidän kuvionsa elämyksen eri 

ulottuvuuksista (kuvio 1) näyttää, että vieraita voi osallistaa neljällä eri akselilla. Vaaka-

akselilla näkyy, että elämys voi olla osallistava, esimerkiksi sieniretki, jolla vieras itse 

poimii sieniä oppaan johdolla. Toisaalta se voi olla myös passiivinen, jolloin vieras nauttii 

elämyksestä vain havainnoiden sitä, esimerkiksi taidenäyttelyn katsominen. Pystyakselilla 

on vieraaseen yhteyttä luova aspekti, eli millä lailla vieras kokee elämyksen. Ylhäällä on 

elämykseen imeytyminen tai siihen sulautuminen, jolloin elämys valtaa vieraan mielen, 

esimerkiksi hänen kuunnellessaan jonkin paikan historiaa, joka tuntuu elävältä. Alhaalla 

puolestaan on upottaminen eli syventyminen johonkin, jolloin vieras upotetaan 

kokemukseen, esimerkiksi pelaten jotakin virtuaalitodellisuuspeliä. Kun yhdistää neljää eri 

osallistumisen tapaa, saa Pinen ja Gilmoren elämyksen neljä eri ulottuvuutta (1999, 31). 

Näitä ovat viihteellinen, kasvatuksellinen, esteettinen sekä eskapistinen eli 

todellisuuspakoinen. Parasta olisi, jos kaikki neljä toteutuisivat elämyksessä.  

 



 

 

18 

Borg, Kivi ja Partti (2002, 29) määrittelevät matkailun elämystalouden edelläkävijäksi. 

Heidän mukaansa matkailun kasvu tulee tulevaisuudessa erityisesti nojaamaan elämysten 

luomiseen ja tulevaisuuden markkinat perustuvat tunteisiin, unelmiin ja tarinoihin. 

Kalliomäen (2011) sanoin, elämyksillä vahvistetaan asiakkaan kokemuksen tunnetasoa. 

Jokainen elämys on asiakkaan omassa päässä, kuten jokainen ihminen kokee 

yksilöllisesti elokuvateatterissa nähdyn elokuvan. Miten elämys ja tarina sitten linkittyvät? 

Sekä hyvä tarina, että hyvä elämys vaikuttavat asiakkaan tunteisiin ja jättävät niihin jäljen. 

Elämysyhteiskunnassa ovat siis vallalla pehmeät arvot, kuten tunteet, mielikuvitus ja 

tarinat. Tarina kirjoitetaan osaksi yrityksen palveluja, jolloin voidaan myydä elämyksiä. 

Toisaalta yritys voi myös luoda palvelunsa tarinan ympärille. 

 

Elämysten luomisen apuna toimii Sanna Tarssasen ja Mika Kyläsen (Tarssanen & 

Kylänen 2009, 11-14) luoma Elämyskolmiomalli (kuvio 2). Siinä vaaka-akseli esittää 

ideaalimallin matkailutuotteesta ja pystyakseli puolestaan avaa asiakkaan kokemuksen 

tasoja. Jos puhutaan ensin tuotteen ulottuvuuksista, tai aineettomista ominaisuuksista, 

tuotteen yksilöllisyys merkitsee sitä, ettei se ole toistettavissa, vaan aina ainutkertainen, 

jokaiselle oma. Tämän takia yritysten kuulee usein “räätälöivän” palvelujaan asiakkailleen 

tuottaakseen yksilöllisen elämyksen. Jotta liiketoiminta olisi tuottavaa, on tietysti 

haasteena tuottaa räätälöityjä palveluita, mutta samoilla periaatteilla ja käytettävissä 

olevilla resursseilla. Tuotteen aitous puolestaan lisää sen uskottavuutta, mitään kulttuuria 

kuitenkaan loukkaamatta. Tarina kokoaa tuotteen elementit tiiviisti yhteen 

mukaansatempaavalla ja tiukalla otteella. Tarina perustelee asiakkaalle tuotteen 

tekemisen ja kokemisen tärkeyden ja vetää asiakkaan tunnetasolla mukaan 

kokemukseen. Pinen ja Gilmoren (1999, 46-55) mukaan tarinan tulee olla harmonisoitu ja 

teemaltaan hyvin mietitty, jotta se olisi yhtenäinen ja kuljettaisi elämystä alusta loppuun. 

 

Elämyksen muut elementit ovat moniaistisuus, kontrasti ja vuorovaikutus. Mahdollisuus 

aistia tarina moniaistisesti lisää elämyksellisyyttä (Rural Finland 2018a). 

Moniaistisuudessa kokonaisuus on suunniteltu niin, että kaikki aistit saavat sopivasti 

ärsykkeitä, mutta eivät liikaa. Kontrastia tarvitaan, jotta tuote tai elämys erottuu asiakkaan 

omasta elämästä ja arjesta. Uuden kokemus riippuu asiakkaan omasta taustasta ja siksi 

toiselle eksoottinen voi olla toiselle arkipäivää. Kontrastin luominen on siis taitolaji. 

Vuorovaikutus on asiakkaan kommunikoimista muiden asiakkaiden, sekä elämysten 

tuottajan kanssa. Se on tärkeää yhteenkuuluvuuden tunteen ja yhteistyöhalukkuuden 

lisäämiseksi, mutta täytyy myös muistaa jokaisen asiakkaan yksilölliset tarpeet. 

(Tarssanen & Kylänen 2009.) 
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Kuvio 2. Elämyskolmio (Tarssanen & Kylänen 2009) 

 

Elämyskolmion pystyakselilla näkyvät asiakkaan kokemuksen tasot ovat hyvässä 

elämyksessä mukana jokaisessa elementissä tai ulottuvuudessa. Suunta on alhaalta 

ylöspäin asiakkaan kiinnostuksen heräämisestä tiedon lisääntymiseen ja lopulta 

henkiseen muutokseen, joka asiakkaassa toivottavasti tapahtuu. Motivaatiotasolla 

herätetään asiakkaan kiinnostus, joten tuotteen markkinoinnin tulisi olla mahdollisimman 

yksilöllistä, aitoa, moniaistista, kontrasteja ja vuorovaikutusta sisältävää sekä puettuna 

hyvän tarinan muotoon. Seuraavaksi tulee tuotteen fyysinen taso, jolloin asiakas kokee 

sen eri aisteillaan. Tässä näkyvät tuotteen tekniset ominaisuudet ja onko niistä mihinkään. 

Älyllisellä tasolla asiakas imee tietoa ja oppii uutta, sekä päättää, mitä mieltä on 

tuotteesta. Seuraavaksi tulevat asiakkaan tunteet, joita on hyvin hankala ennakoida ja 

hallita. Emotionaalisella tasolla koetaan elämys ja mitataan se, ovatko muut elementit 

tuotteessa olleet kohdallaan, eli kokeeko asiakas elämyksen positiivisesti ikimuistoisena. 

Viimeksi tulee tuotteen henkinen taso, joka voi olla hankala saavuttaa. Parhaimmillaan 

asiakas kuitenkin oppii itsestään ja persoonastaan jotain uutta ja muuttuu johonkin 

suuntaan, innostuu esimerkiksi uudesta harrastuksesta elämyksen myötä. Tällä tasolla 

tapahtuu siis se muutos. 

 

Myös Pine ja Gilmore (1999, 189-191) puhuvat muutoksesta taloudellisen tarjoaman 

nelikon ketjun viimeisenä, viidentenä linkkinä. Kun siis on menty raaka-aineesta 

elämykseen, on mahdollista tuotteen muuttua vielä muutokseksi asiakkaan päässä. Siinä 

missä elämyksen tuottama muisto siis aikojen saatossa unohtuu, muutos asiakkaassa on 

pysyvää ja jättää suurimman jäljen, jonka takia sillä on korkein arvo. 
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3 Ruokamatkailua Suomessa 

Matkailu on koko ajan valtavasti kasvava toimiala niin meillä Suomessa, kuin maailmalla. 

Nyt kun perinteisten, pitkälle kehittyneiden maiden, kuten Yhdysvaltojen ja monien 

Euroopan maiden matkailuliiketoiminta ovat todella hyvässä vauhdissa, uudet kehittyneet 

maat, kuten Kiina seuraavat perässä. Aasian maiden nopea taloudellinen kehittyminen 

mahdollistaa kansalaisten ulkomaanmatkailun. Yhä useammalla maailman kansalaisella 

on varaa ja aikaa matkustaa ulkomaille.  

 

Matkailulla tarkoitetaan toimintaa, jossa ihmiset matkustavat oman elinpiirinsä ulkopuolella 

vieraaseen maahan tai kaupunkiin ja viettävät siellä yhtäjaksoisesti korkeintaan yhden 

vuoden. Matkailuun kuuluvat kaikki tavarat ja palvelut, joita ihminen kuluttaa matkansa 

aikana, sekä menot, joita matkaan kuuluu. Matkailuun sen sijaan ei kuulu kansainväliset 

kuljetukset. Matkailija puolestaan on se henkilö, joka yöpyy vähintään yhden yön 

matkakohteessa. (Tilastokeskus 2018.) 

 

Siinä missä maailmalla matkailu kasvaa 5 prosentin vuosivauhtia, Suomessakin 

matkailuala on yksi nopeimmin kasvavia toimialoja. Matkailu on jo suurempi toimiala kuin 

elintarviketeollisuus ja lähes samankokoinen kuin metsä-, kala- ja maatalous. Yksi 

matkailun euro tuottaa myös 56 senttiä muille toimialoille. Matkailu tuottaa 4,6 miljardia 

euroa eli 2,5 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Suomessa kävi 8,6 miljoonaa 

ulkomaista matkailijaa vuonna 2016. (Visit Finland 2018b.) Elinkeinoministeri Mika Lintilän 

mukaan matkailulla on kuitenkin potentiaalia lisäkasvuun ja hallitus tukeekin matkailun 

kehittämistä 16 miljoonalla eurolla vuosina 2017 ja 2018 (Yle 2018). 

 

Suomeen matkustetaan runsaasti naapurimaistamme Norjasta, Venäjältä ja Ruotsista, 

sillä lähelle on helppo tulla, mutta kauempaa tulevia matkailijoita virtaa Suomeen yhä 

enenevissä määrin. Finavian tilastojen mukaan vuoden 2018 alussa Suomeen 

lentokoneella matkustavista EU-kansalaisista suurin osa on ollut ruotsalaisia, saksalaisia 

ja espanjalaisia, EU:n ulkopuolisista, mutta eurooppalaisista matkailijoista norjalaisia, 

venäläisiä ja Euroopan ulkopuolisista matkailijoista japanilaisia, thaimaalaisia ja kiinalaisia 

(Finavia 2018). 

 

Suomessa matkailijoita kiehtoo hiljaisuus ja puhdas luonto. Visit Finlandin, eli Suomen 

virallisen matkailun kehittämisorganisaation mukaan Suomesta erityisen tekevät muun 

muassa revontulet, sauna, keskiyön aurinko, hiihtomatkailukohteet, villi luonto sekä 

puhtaat järvet (Visit Finland 2018a). Matkailijat tulevat Suomeen luonnon lisäksi myös 

designin, eläväisen pääkaupungin Helsingin sekä joulupukin vuoksi. Viime vuosina myös 
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eräs tekijä on ollut syy matkustaa Suomeen, nimittäin Suomessa tuotetaan ja syödään 

hyvää ruokaa. 

 
3.1 Ruokamatkailu – oma tieteenala 

Ruokamatkailua on vasta viime vuosikymmenten aikana ruvettu arvostamaan maailmalla 

ja se on nostettu sille kuuluvalle paikalle muiden tieteenalojen joukossa. Muutos on 

tapahtunut sitä mukaa, kun ihmisten elämäntyylit ovat muuttuneet, ruuasta on tullut 

statussymboli ja tärkeä identiteetin määrittäjä sekä iso bisnes. Ruokakäyttäytymisen 

tutkimisen kiinnostavuus syntyy siitä, että haluamme ymmärtää ruoan merkitystä niin 

talouden, kuin myös itsemme ja meitä ympäröivän yhteiskunnan ymmärtämisessä. 

Ruokamatkailun uuden kasvun juuret ovat 1970-luvun alussa, kun maaseutu alkoi kuihtua 

ja palvelut siirtyivät kaupunkeihin. Maaseudun asukkaiden oli etsittävä uusia tulonlähteitä 

ja uudet maataloustuotteet, sekä matkailu vaikuttivat hyviltä mahdollisuuksilta. 

Ruokamatkailu on siitä lähtien ollut tärkeä maaseutua elävöittävä tekijä. Esimerkiksi 

Australian New South Walesissa keksittiin viini- ja ruokamatkailun mahdollisuudet 1990-

luvulla ja kehiteltiin ruoka- ja viinimatkailustrategia sitä edistämään. Uusi strategia auttoi 

sekä matkailualaa, että hallitusta. (Hall & Sharples 2003, 1-3.)  

Italiassa valtio määräsi vuonna 2006 lain, joka tukee maatilamatkailua ja haluaa vahvistaa 

lähiruokatuotteiden asemaa. Laissa määritellään myös laatumerkit luomu- ja 

alkuperäistuotteille. Saksassakin ollaan herätty 2010-luvun alussa samaan, sillä heidän 

maaseutunsa ei ole viehättänyt matkailijoita sen vuoksi, etteivät paikalliset ruokatuotteet 

ole päässeet arvoiseensa asemaan matkailijoiden silmissä. (Stockebrand, Sidali & Spiller 

2011, 28-29.) Suomeen kansallinen ensimmäinen ruokamatkailustrategia luotiin vuonna 

2015, mutta siitä lisää myöhemmin kappaleessa 3.5 Ruokamatkailustrategia.  

Ruokamatkailu on joka tapauksessa nopeimmin kasvava matkailuala, vaikka se on vasta 

10 vuotta vanha. Ruokamatkailun kasvua on vauhdittanut mediassa valtoimenaan näkyvät 

ruokakuvat sekä julkkiskokit. Suurin syy ruokamatkailun suosiolle on kuitenkin biologinen, 

sillä 100 prosenttia matkailijoista on pakko syödä. Ruokailu on jokapäiväinen ja suosittu 

tapahtuma. (Wolf 2015, xvii-xviii.) Ruoka vaikuttaa yhä useammin kohteen valintaan 

(Rural Finland 2018b). Ruoka on myös tärkeä kulttuurin ja perimän ilmentäjä siinä missä 

ympäristökin (Hall & Sharples 2003, 5-7; Björk & Kauppinen-Räisänen 2016). Siksi sillä on 

tärkeä merkitys matkailulle. Tietysti on noussut myös huoli siitä, että globalisaatio ja 

matkailun lisääntyminen tekevät kulttuureista homogeenisempia eli yhdenmukaisempia, 

esimerkkinä tästä McDonaldsien leviäminen ympäri maailmaa. Kuitenkin juuri ruoka on 

hyvä kulttuurin ilmentäjä ja sen avulla on mahdollisuus erottua muista maista ja 

kulttuureista voimakkaastikin (Hall & Sharples 2003). Sen vuoksi ruoka on joillain ihmisillä 
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ainut syy matkustaa tiettyyn maahan (Hall & Sharples 2003, Henderson 2009). 

Kiinnostavat ruokamatkailualueet kuten Ranskan Provence, Yhdysvaltain Kalifornian 

Napa Valley sekä Italian Toscana ovat elämyksiä itsessään ruokaharrastajille. Siksi 

ruuasta on tullut tärkeä markkinointiväylä matkailualalla. (Hall & Sharples 2003, 5-7.) 

Ruokamatkailua määriteltäessä voidaan jakaa matkailijat niihin, joille ruoka on osa 

matkakokemusta ja niihin, joille ruoka on ensisijainen matkustamisen syy. Hall & Sharples 

jakavat kaaviossaan (kuvio 3) matkailijat viiteen ryhmään. Kuvion vasemmassa 

alalaidassa ovat gourmet- ja gastronomiset matkailijat, jotka suunnittelevat matkansa 

ensisijaisesti ja täysin ruuan ympärille vieraillen muun muassa merkittävissä ravintoloissa 

ja ruokamatkailukohteissa metsästäen ruokaelämyksiä. Heitä on kaavion mukaan vähiten. 

Seuraavana tulevat kulinaristiset matkailijat, joille ruokamatkailukohteet, kuten markkinat, 

torit ja viinitilat ovat osa onnistunutta matkaa, mutta eivät ainut matkan syy. He ovat kyllä 

hyvin kiinnostuneita paikallisesta ruokakulttuurista ja saattavat osallistua esimerkiksi 

viinitilakierroksille tai seikkailla kauppahalleista ja pientilamyymälöistä toiseen. Näistä 

matkailijoista osa kuitenkin vierailee ruokamatkailukohteissa pääosin siksi, että se on 

jotakin erilaista ja hienoa. Nämä edellä mainitut matkailijatyypit harrastavat sitä, mitä voi 

kutsua ruokamatkailuksi. (Hall & Sharples 2003, 9-11.) Adamssonin ja Havaksen mukaan 

matkailijat käyttävät yleensä ruokaan noin 25% matkabudjetistaan ja foodie, eli 

ruokaharrastaja saattaa matkustaessaan käyttää jopa 50% budjetistaan ruokaan 

(Adamsson & Havas 2017, 15). 

Hallin ja Sharplesin (2003, 11) kaavion oikeassa yläreunassa ovat muut matkailijat, joille 

ruoka on todellakin vai osa matkaa, ja jopa pieni pakko, eli heidän kiinnostuksen 

kohteensa ovat muualla kuin ruuassa ja he saattavat käydä vain tutuissa ravintoloissa 

saadakseen keskittyä matkallaan muihin asioihin. Hjalager (2004) jakaa puolestaan 

matkailijat kokeileviin matkailijoihin, eksistentiaalisiin matkailijoihin, harrasteleviin 

matkailijoihin sekä virkistysmatkailijoihin sen mukaan, minkälaista on heidän 

käyttäytymisensä ennen matkaa, heidän käyttäytymisensä matkalla sekä heidän 

suhteensa ruokaan. Kokeilevat matkailijat nauttivat paikallisesta ruokakulttuurista ja 

hakevat hienostuneita ruokaelämyksiä, kuten Michelin-ravintoloita, sekä huippuelämyksiä. 

He etsivät tietoa todennäköisesti mainoslehtisten avulla. Eksistentiaaliset matkailijat eivät 

kaipaa hienostelua, vaan etsiytyvät paikallisten pariin ja etsivät tietoa internetistä. 

Harrastelija- ja virkistysmatkailijat eivät etsi uutta, vaan pitävät tutusta ja turvallisesta. 

Harrastelijamatkailijat ovat ruokamatkailukäyttäytymiseltään passiivisia ja vähän 
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sitoutuneita, mutta virkistysmatkailijat haluavat vierailla paikallisissa ravintoloissa. Tietoa 

etsiessään he luottavat matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien informaatioon. 

Björk sekä Kauppinen-Räisänen (2016) sekä Henderson (2009) havaitsivat, että 

matkailijoita tutkimalla saadaan tärkeää tietoa erilaisista matkailijatyypeistä eli siitä, kuinka 

he keräävät tietoa tulevasta matkakohteesta sekä minkälainen on heidän 

suhtautumisensa ruokaan. Näin voidaan kohdentaa paremmin mainontaa heihin. Kaikkien 

matkailijoiden tulee syödä, mutta heidän tarpeensa vaihtelevat. Ruokamatkailussa olisi 

tärkeätä huomioida kulttuurilliset erot ruokailutottumuksissa sekä käytöstavoissa 

(Henderson 2009). Esimerkiksi muslimit haluavat syödä lihansa halalina ja kiinalaisten 

pöytätavat eroavat länsimaisista. Ruokamatkailutuotteilta vaaditaan siis paljon ja niitä 

tarvitaan jokaiseen makuun. Niiden tulee olla tarpeeksi eksoottisia, mutta toisille tuttuja ja 

turvallisia. Niiltä vaaditaan myös sitä, että ne täyttävät hygieniavaatimukset ja niitä on 

turvallisia nauttia, mutta toisaalta matkalla ollaan usein valmiita sopeutumaan kohdemaan 

ruokailutottumuksiin. (Henderson 2009.)  

Henderson kertoo artikkelissaan (2009), että ruoka ja kaikki syömiseen liittyvä voidaan 

brändätä tehokkaasti, jotta luotaisiin kiinnostavia ja huippulaatuisia ruokamatkailutuotteita. 

Kun valtio tukee ruokamatkailua ja ruoka-alan yrityksiä, se näkyy positiivisesti myös 

ruokamatkailun taloudellisessa kasvussa. Toisaalta hyötyjä ei tule vain talouden saralla, 

vaan ruokamatkailun tukeminen rahallisesti aiheuttaa myös positiivisia vaikutuksia 

esimerkiksi maaseudun sosiaaliseen kehitykseen lisäämällä työpaikkoja siellä, tai 



 

 

24 

ympäristöstä huolehtimiseen, kun panostetaan esimerkiksi kestäviin viljelytapoihin ja 

lähellä tuotettuun ruokaan. 

 

Kuvio 3. Ruoka erityisenä kiinnostuksen kohteena matkailussa (Hall & Sharples 2003) 

 

Ruokamatkailussa on tärkeätä ymmärtää sen liittyminen tiettyyn alueeseen. Matkailijan 

tulee todella matkustaa kyseiselle alueelle kuluttaakseen paikallisia tuotteita, ja jotta hän 

voisi kutsua itseään ruokamatkailijaksi. Toisaalta paikallistuotteiden ei tarvitse pysyä sillä 

alueella, jossa ne on tuotettu, vaan osa ruokamatkailun parhautta on se, että matkailija voi 

viedä tuotteet mukanaan esimerkiksi kotiin. Ruokamatkailu on siis paikallistuotteiden 

kuluttamista sekä tuotteiden synnyinsijoihin suuntautuvaa matkailua. Ruokamatkailu on 

erinomainen lääke maaseutujen elävöittämiseen ja alueellisen monimuotoisuuden sekä 

pienten paikalliskulttuureiden säilyttämiseen. (Hall & Sharples 2003, 10-12; Björk & 

Kauppinen-Räisänen 2016.) Ruokamatkailuun panostamalla suunnittelemalla voidaan 

tukea paikallistuotteita tuontituotteiden sijasta ja näin lisätä taloudellista kasvua 

paikallisesti, lisätä yhteistyötä paikallistuottajien välillä, kehittää teknologista osaamista, 

jotta voitaisiin internetin avulla herättää kiinnostusta myös alueen ulkopuolelle, voimistaa 

paikallisidentiteettiä, brändätä paikallistuotteita sekä myydä suoraan tuottajilta kuluttajille 

ilman välikäsiä niin paikan päällä, kuin erilaisilla lähiruokamarkkinoillakin (Hall, Mitchell & 

Sharples 2003, 25-26).  
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Maatilojen tulisi tavoittaa ja täyttää markkinoiden tarpeet tehokkaammin. Heidän tulisi 

selvittää, mitä kotimaan ja ulkomaiden matkailijat heiltä odottavat ja suunnata tuotantoaan 

siihen suuntaan. Valtionhallinnon tulisi puolestaan ruveta painottamaan markkinoita siihen 

suuntaan, että pyrittäisiin lyhentämään ruoan matkaa pellolta kuluttajan pöytään. 

Maaseutualueiden kehityksen menestyksen avain voisi olla paikallisten osallistaminen. 

(Eastham 2003, 240.) Kuluttajia kiinnostaa matkustaessa lähiruoka, sillä se on usein 

eettisempää ja ekologisempaa. Kuluttajat haluavat siis tukea paikallisia verkostoja ja 

tuottajia kestävän matkailun harjoittamiseksi. Lähiruoka koetaan myös terveellisemmäksi, 

sillä esimerkiksi lyhyen kuljetusmatkan vuoksi tuotteisiin ei ole todennäköisesti tarvinnut 

käyttää torjunta- ja lisäaineita. Lähiruoka koetaan lisäsi turvalliseksi kaukaa tulevaa 

ruokaan verrattuna paremman jäljitettävyyden takia. (Björk & Kauppinen-Räisänen 2016.) 

 

Paikallisruokaverkostot ja maatilatorit ovat nykyään nykypäivää eri maiden maaseudulla. 

Ruokakävelyt erityisesti kaupungeissa, kuten Suomessa Helsingissä, Porvoossa ja 

Turussa ovat niin ikään suosittuja. Paikallisuus on siis merkityksellistä kansainvälistyvässä 

maailmassa. Lukemattomat maaseutualueet ympäri maailman käyttävät samoja keinoja 

lisätäkseen paikallisruoan arvostusta suurten kansainvälisten brändien rinnalla. 

Globaalisuus ja paikallisuus eivät ole koskaan kulkeneet enempää yhdessä kuin nyt. Jotta 

pystyy maksimoimaan ruoan, juoman ja matkailun edut paikallisalueiden kehityksen 

apuna täytyy ymmärtää sitä, että nykypäivänä kansainvälinen talous on pääosin 

aineetonta. Aineeton talous tarkoittaa pääoman parempaa saavutettavuutta, rahansiirtojen 

edullisuutta ja maantieteellisten rajojen kaatumista. Ehdottoman tärkeitä yritysten 

menestymiselle aineettoman pääoman aikana ovat aineettomat voimavarat kuten tieto, 

suhteet, maine sekä ihmiset. Kun yritys pystyy hyödyntämään niitä, se pärjää pitkälle. 

Kaikki eivät kuitenkaan pysy kehityksen mukana tai eivät halua pysyä. (Hall, Mitchell & 

Sharples 2003, 32-33.) Laadukkaan (lähi)ruokatuotteen neljä laatuindikaattoria ovat 

kiinnostus, erikoistuminen, laatumerkintä sekä johonkin liittyminen. Tuote vastaa siis 

kuluttajien tarpeeseen tai kiinnostukseen, se on tuotettu ainutlaatuisesti tai ainutlaatuisista 

raaka-aineista, sillä on jokin laatusertifikaatti ja se liittyy paikalliseen kulttuuriin jollain 

tavalla. (Hall, Mitchell & Sharples 2003, 57-58.) 

 

Kansainvälistyvässä maailmassa lähiruoalla on voimakas paikallisidentiteetti ja se on 

uskomaton vetovoimatekijä matkailijoille, jonka perässä matkustetaan tietylle alueelle 

kokemaan tiettyjä ruokamatkailutuotteita. Menestyvä lähiruokaan perustuva 

ruokamatkailuyritys kehittää strategioita mainostaakseen ruokamatkailutuotettaan, 

vahvistaakseen omaa identiteettiään sekä luodakseen yhteistyöverkostoja muiden 

paikallistuottajien kanssa. Ruokamatkailuyritys tarvitsee menestyäkseen myös aineetonta 

pääomaa, eli osaamista, brändiä eli menestynyttä tuotetta, hyvää suhdeverkostoa sekä 
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varallisuutta. Vain kehittämällä ja muuttumalla voi tehdä jatkossakin kannattavaa ja hyvää 

liiketoimintaa ja tuottaa taloudellista voittoa sekä suojella paikallisuutta. (Hall, Mitchell & 

Sharples 2003, 56-58.) 

 

3.2 Puhdas luonto tuottaa puhtaita makuja 

Suomessa riittää metsää, peltoa ja vettä. Asukkaita on maamme isoon pinta-alaan 

verrattuna todella vähän ja suurimmatkin kaupungit ovat pikkuriikkisiä maailman 

mittakaavassa. Niinpä Suomen luonto on saanut kasvaa ja elää lähestulkoon omassa 

rauhassaan, saasteilta suojassa. Lisäksi Suomen sijainti pohjoisella pallonpuoliskolla, 

Golfvirran lämmittäessä sen kesiä, luo ainutlaatuiset kasvuolosuhteet täällä viljeltävälle 

ruualle. Luonnon puhtaus, pimeät talvet ja valoisat kesät antavat kasveillemme herkullisen 

maun, jota arvostetaan ympäri maailman. Metsämme ovat lisäksi täynnä sieniä ja marjoja, 

ja järvemme kaloja, joita kuka tahansa saa kerätä ja kalastaa, tietyillä rajoituksilla tietysti. 

Tämä on maailman mittapuulla ihme, jota halutaan tulla katsomaan kaukaakin. 

Ruokamatkailu on yksi eniten kasvavista matkailun sektoreista maailmalla ja ruuan 

merkitys matkailuelämyksissä kasvaa jatkuvasti. Siksi ruokamatkailuun kannattaa 

Suomessakin alkaa panostamaan siinä missä matkailuun, sillä se tuottaa paljon rahaa 

(Adamsson & Havas 2017, 15). 

 

Suomalaisen ruokamatkailun määritelmän mukaan ruokamatkailua on esimerkiksi maukas 

ravintolaelämys, kotiruokailu, sekä suomalaisen ruuan kerääminen ja valmistus ohjatusti. 

Ruokamatkailun tapahtumapaikkoina voivat toimia esimerkiksi torit, kaupungit, kylät, 

metsät, pellot, juustolat, meijerit ja panimot. Suomalaista ruokamatkailua kuvaavat sanat 

puhtaus, tarinat ja paikallisuus. Parhaimmillaan ruokamatkailutuote osallistaa asiakasta ja 

opettaa jotain uutta luoden elämyksiä. (Adamsson & Havas 2017, 15.) 

 

Matkakohteen profiloivat selkeästi erottuvat ruoka- ja juomatuotteet. Suomi kuuluu 

matkailumarkkinoinnillisesti Skandinaviaan, mutta meidän tulee myös luoda itsestämme 

oma mielikuva ja meille omat ruokamatkailutuotteet. Paikalliset tuottajat, lähiraaka-aineet, 

osallistaminen ja elämykset ovat osaltaan luomassa vastapainoa kiireiselle nykyelämän 

tahdille ja Suomessa tuotettu ruoka on puhtaudeltaan Euroopan kärkeä. Ruuan ja 

paikallisen kulttuurin tulisi tiiviisti nivoutua yhteen. (Havas & Jaakonaho 2013, 6-7.) 

 

3.3 Matkailun ja ruokamatkailun trendejä 

Matkailun suuria trendejä 2010-luvun alussa ovat olleet eettisyys, vastuullisuus, 

hyvinvointi, yhteisöllisyys, yksilöllisyys ja identiteetit sekä yksinkertaisuus vs. seikkailut 

(Rural Finland 2018c). Ne ovat samoja arvoja, joita on ollut viime vuosina nähtävillä 
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muutenkin länsimaisissa yhteiskunnissa. Ihmiset ovat vauraita ja kiinnostus on materian 

hankkimisesta suuntautunut yhteiskunnasta ja maapallosta huolehtimiseen ja kaiken 

säilyttämiseen. Toisaalta kun perustarpeet ovat kunnossa, voidaan keskittyä hyvinvointiin 

ja yksilöllisyyden sekä oman identiteetin toteuttamiseen. Maslow’n tarvehierarkiassa 

(kuvio 4) näkyy, kuinka ihminen tarvitsee fysiologisten tarpeiden, turvallisuuden, 

sosiaalisten tarpeiden ja itseluottamuksen tuntemuksen täyttymisen, ennen kuin voi 

toteuttaa itseään.  

  

Trendeihin kuuluu myös, että vanhempien ihmisten kulutustottumukset ovat 

yksilöllisempiä ja siten lisäävät tarvetta palvelujen räätälöimiseen. Halutaan 

persoonallisempaa ja yksilöllisempää, joten pienten majoituskohteiden, esimerkiksi 

maatilojen kiinnostus lisääntyy. Ennen kaikkea, aidot kokemukset kiinnostavat paljon 

enemmän kuin materia ja turisteja varten rakennetut maailmat. Lomalla tärkeänä pidetään 

itsensä kehittämistä, kulttuuria, aktiviteetti- ja teemapainotteisuutta sekä back to basics, eli 

maaseutua, paikallisuutta, käsin tekemistä ja luonnossa olemista. (Rural Finland 2018b.) 

 

 

 

 

Kuvio 4. Maslow’n tarvehierarkia (McLeod 2018) 

 

Ruokamatkailun kuumimpina trendeinä korostuvat Visit Finlandin mukaan tällä hetkellä 

terveellisyys, puhtaus, kasvispainotteisuus ja vegaaniruoka, luonnollisuus, vastuullisuus, 

jäljitettävyys, elämykset ja nautinto. Suomeen tulevat matkailijat tulevat poikkeuksetta 
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maista, joissa erityisesti terveellisyys ja puhtaus ovat arvostettuja tekijöitä ruuassa. Luonto 

on niin Suomen matkailun kuin ruokamatkailunkin ykkösvetonaula. Lähiruoka, paikallisuus 

ja suomalaisuus korostuvat, kun mietitään ruokamatkailun kärkituotteita. (Visit Finland 

2018c.)  

 

Catch On Company taas määritteli The Future of Food –oppaassaan vuonna 2016 

tärkeimmiksi ruokatrendeiksi perinteiden ja innovaation vastakkainasettelun, pellosta 

pöytään –ajattelun, puhtaan ja yksinkertaisen ruoan ja yksinkertaiset ruoanlaittotekniikat 

sekä ruokahävikin, eli mitä tehdä sille (Catch On 2018). Suomi on siis ruokaan liittyvissä 

trendeissä vahvoilla. Haasteena on vain se, kuinka pystymme markkinoimaan sitä 

tarpeeksi ulkomaisille matkailijoille. Myös kotimaan matkailijoiden vakuuttamisessa siinä, 

että ruokakulttuurimme on arvokas, on jonkin verran töitä. Suomalaiset eivät vieläkään 

osaa arvostaa puhdasta ja lisäaineetonta ruokaansa tarpeeksi. 

 

Kun katsoo matkailun tämänhetkisiä trendejä sekä trendejä ruokamatkailussa huomaa, 

että elämykset ovat yhä useammin vastaus nykypäivän matkailijan tarpeisiin. Halutaan 

yksilöllistä, aitoa, persoonallista ja käsintehtyä. Jotakin, mitä teollisuuden ja 

massatuotannon ei ole mahdollista tuottaa. Halutaan tuntea ja jotain, mikä liikuttaa. 

Elämyksiä taas markkinoidaan parhaiten tarinoilla. 

 

3.4 RUOKA&MATKAILU –hanke haluaa ruoan osaksi Suomen matkailua 

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun työryhmä projektipäällikköinään Kristiina Adamsson ja 

Kristiina Havas koordinoi Maa- ja Metsätalousministeriön rahoittamana 

RUOKA&MATKAILU-hankkeen vuosina 2012-2013, jonka tehtävänä oli kehittää 

ruokamatkailua Suomessa ja päätavoitteena saada ruoka vahvaksi, houkuttelevaksi ja 

elämykselliseksi osaksi Suomen matkailua. (Havas & Jaakonaho 2013, 6-8.) 

Hankkeeseen ryhdyttiin, sillä ruoka on nähtävä osana matkailua. Se ei ole vain 

polttoainetta, vaan myös paikallista kulttuuria. Hanke alkoi kartoittamalla vallitsevan 

tilanteen matkailualalla ympäri Suomea 14 case-yrityksen kautta. Tutkimuksesta selvisi, 

että suomalaisen ruokamatkailun suurimmat haasteet liittyvät asiakasymmärryksen 

lisäämiseen, kannattavuuden parantamiseen ja lähiruuan hyödyntämiseen. (Maa- ja 

metsätalousministeriö 2013.)  

 

Tuloksena RUOKA&MATKAILU –hankkeesta syntyi ensin Evästä matkailuun -opas, jonka 

tarkoituksena oli antaa suomalaisille matkailualan yrityksille hyviä malleja ja käytänteitä 

kehittää itseään. Hankkeen tärkeimpänä työkaluna oli kehittämisvaiheessa 

palvelumuotoilu, jonka avulla yritys voi parantaa niin palveluitaan, asiakaskokemusta kuin 
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asiakaspolkuakin, ja tämän myötä yritys voi tuottaa asiakkailleen elämyksiä. (Maa- ja 

metsätalousministeriö 2013.) Kun Evästä matkailuun –opas saatiin julkaistua, tutkimus- ja 

analysointivaiheen jälkeen rakennettiin matkailualan toimijoiden kanssa yhteistyössä 

Suomen ensimmäinen ruokamatkailustrategia. 

 

3.5 Suomen ensimmäinen ruokamatkailustrategia 2015-2020 

RUOKA&MATKAILU –hankkeen tutkimus- ja analysointivaiheen jälkeen Suomeen 

laadittiin vuonna 2015 ruokamatkailustrategia. Se on Haaga-Helia ammattikorkeakoulun 

koordinoima ja maa- ja metsätalousministeriön rahoittama, ja se tehtiin osaksi Visit 

Finlandin strategiasarjaa. Ruokamatkailustrategia laadittiin vuosille 2015-2020. 

(Adamsson & Havas 2017, 18.) Strategian keskeisenä tavoitteena oli määrittää 

ruokamatkailun kehittämiselle yhteiset päämäärät, ja strategian toimenpiteillä lisätä 

suomalaisten, houkuttelevien ruokamatkailutuotteiden määrää ja laatua niin suomalaisilla 

kuin ulkomaisilla markkinoilla. Strategia laadittiin RUOKA&MATKAILU –hankkeen 

tutkimustietoa hyödyntäen, työpajoja pitäen, kyselyitä tehden ja asiantuntijahaastattelujen 

pohjalta. (Adamsson, Havas & Sievers 2015.) 

 

Arto Hiltunen, suomalainen elinkeinovaikuttaja ja entinen Suomen osuuskaupan 

toimitusjohtaja, määrittelee strategian suunnitelmakokonaisuudeksi. Se tarkoittaa sitä, että 

strategiassa tunnistetaan ja määritellään ensin asian nykytila, sekä toimintaympäristön 

muutokset lähivuosina. Sitten määritellään se, mitä halutaan olla strategian 

toimeenpanemisen jälkeen ja päätetään toimintalinjat ja -tavat, joilla päämäärään 

päästään. Lopuksi toteutetaan strategia erilaisilla projekteilla ja hankkeilla. (Hiltunen 

2017.) Peter Drucker, jota pidetään modernin yritysjohtamisen isänä, taas totesi, että 

strategia on hyödyke ja sen toteuttaminen on taidetta (Drucker 2018).  

 

Ruokamatkailustrategiassa määritetään ruokamatkailun kehittämisen yhteiset päämäärät, 

roolitetaan ruokamatkailun toimijoita ja luodaan yhteistyöverkostoja niiden välille, 

kehitetään ruokamatkailua kärkituotevetoisesti ja viestitään Suomen ruokamatkailusta 

laajasti. Strategian tarkoituksena on se, että Suomen matkailun vetovoima kasvaa 

jatkuvasti, suomalainen identiteetti ja kulttuuri kehittyvät ja Suomen matkailun ja 

elintarvikealan kilpailukyky paranee. Strategian avulla myös ruokamatkailualan toimijoiden 

yhteistyö parantuu ja kansallisella ja kansainvälisellä tasolla matkailijoiden kiinnostus ja 

arvostus suomalaiseen ruokaan ja ruokakulttuurin vahvistuu. Strategiassa kaikkea ei voi 

kehittää, joten toimintaa pitää suunnata. Näin ollen kolme tärkeintä 

toimenpidekokonaisuutta, eli tekemisen pääpistettä ovat edellisistä yhteen vetäen 
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tuotekehitys ja kärkituotteet, strategiset kumppanuudet sekä viestintä. (Adamsson & 

Havas 2017, 18.) 

 

Tuotekehityksessä on yhtenä tavoitteena tuottaa menestyviä ja kansainvälisiä 

ruokamatkailutuotteita Suomelle. Kärkituotteiden tulisi heijastaa Suomen alueellisia 

ruokaperinteitä, perinteitä ja elämäntapaa. Ruokamatkailustrategian tuotekehityksen 

painopisteen toisena tavoitteena on Visit Finlandin tuoteteemojen ruokamatkailutuotteiden 

vahvistuminen. Visit Finlandin tuoteteemat ovat kesän luonto-, talvi-, hyvinvointi- ja 

kulttuurimatkailu, ja tavoitteena on se, että tuoteteemojen mukaisesti ruokamatkailua 

kehitetään voimakkaasti. Esimerkkinä tästä toimii esimerkiksi kesän luontomatkailuun 

liittyvä Majatalosta majataloon yrttivaellus. Kolmas tavoite tuotekehityksessä on, että 

kansainvälisesti tunnetut ruokamatkailutuotteet, esimerkiksi Ravintolapäivä ja muut 

ruokafestivaalit vahvistuvat. Toisaalta myös monet kulttuurifestivaalit ovat saaneet 

kylkeensä innovatiivisia ja herkullisia ruoka- ja juomatuotteita. Tästä esimerkkinä on 

Bassline -festivaali, jossa vuonna 2018 oli Urban Wineyard -niminen natural -viinialue, 

jolla myytiin kolmen eri viinituottajan natural- eli alkuviinejä sekä paikallisen lähiruokaa 

tekevän catering-yrityksen herkkuja. (Adamsson, Havas & Sievers 2015.) 

 

Strategisten kumppanuuksien tekemisen painopisteen tavoitteena oli vahvistaa 

ruokamatkailun asemaa yhteistyökumppaneita hyödyntäen, aktivoida mukaan erilaisia 

alueellisia ruokamatkailualan toimijoita ja luoda yllättäviä yhteistyöketjuja ja uusia rohkeita 

kokeiluja. Ruokamatkailustrategiaa lähdettiin jalkauttamaan heti vuonna 2015 erilaisten 

työpajojen kautta. Työpajojen tarkoituksena oli antaa ruokamatkailualan toimijoille 

työkaluja työstää tuotteistaan kärkituotteita eli lisätä heidän osaamistaan ja opettaa heitä 

viestimään tuotteistaan matkailijoille ja toteuttaa siten ruokamatkailustrategiaa. 

Ruokamatkailustrategian strategisia kumppaneita ovat Visit Finland, Työ- ja 

elinkeinoministeriö, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Maa- ja metsätalousministeriö sekä 

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. (Adamsson, Havas & Sievers 2015.) 

 

Kolmas ruokamatkailustrategian tekemisen painopiste oli viestintä. Kuten 

RUOKA&MATKAILU –hankkeen tutkimusvaiheessakin todettiin (Maa- ja 

metsätalousministeriö 2013) ja kuinka Suomi ruokamatkailumaana –opinnäytetyössä 

(Petersen & Salminen 2014) havaittiin pulmaksi, matkailijat ja potentiaaliset matkailijat 

eivät välttämättä löydä suomalaisia ruokamatkailutuotteita, sillä tuottajat eivät osaa viestiä 

niistä tarpeeksi näyttävästi tai ollenkaan. Viestintä on todella tärkeä osa tuotteistamista, 

sillä asiakkaita ei tule vaikka tuote olisi loistava, jos asiakkaat eivät tiedä siitä. 

Ruokamatkailustrategiassa viestinnän painopisteen tavoitteina oli luoda ruokamatkailulle 

yhtenäinen ydinviesti, lisätä alueiden profilointia ja sitä tukevaa viestintää sekä ennen 
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kaikkea lisätä suomalaisen ruokamatkailun kärkituotteiden tunnettavuutta niin kansallisella 

kuin kansainväliselläkin tasolla lisäämällä monikanavaista viestintää. (Adamsson, Havas 

& Sievers 2015.) Koska tarinallisuus ruokamatkailutuotteissa saattaa asiat lähemmäksi 

Suomen matkailijoita ja potentiaalisia matkailijoita ja myy siksi paremmin, on 

ruokamatkailustrategia määritellyt ydinasiat, jotka korostuvat suomalaisissa kasvuoloissa 

ja ruuantuotannossa. Näitä ovat aitous, turvallisuus, luovuus, perinteet, paikallisuus, 

yksinkertaisuus, keskiyön aurinko, vastakohdat, puhtaus, itä vastaan länsi, pohjoismainen 

keittiö ja korkea laatu. (Adamsson & Havas 2017, 20). Näitä ydinasioita viestinnässä 

hyödyntämällä pystytään osoittamaan suomalaisen ruuan ainutlaatuisuus ja 

houkuttelemaan matkailijat siitä nauttimaan. 

 

Ruokamatkailustrategian visio on ”Hungry for Finland!”, eli saada ruoka tärkeäksi ja 

ostettavaksi osaksi Suomen matkailua. Strategian missio on, ”Mitä useampi kokki, sen 

maukkaampi soppa!”, eli ruoka- ja matkailutoimijat tulisi innostaa laajasti mukaan 

kehittämään ruokamatkailua yhdessä (Adamsson, Havas & Sievers 2015). 

Ruokamatkailustrategia on erityisesti tehty kehittämisen työkaluksi yrittäjille ja alan 

toimijoille. Suomalaisen ruokamatkailun kohderyhmänä ovat modernin humanistin 

kaltaiset tiedostavat kuluttajat, jotka etsivät yksilöllisiä kokemuksia ja elämyksiä 

matkoiltaan. Kasvavana kohderyhmänä ovat kiinalaiset ja japanilaiset, mutta myös 

kotimaan matkailijat ovat tärkeää kohderyhmää, sillä jos suomalainen ei voi olla ylpeä 

ruokakulttuuristaan, niin voiko kukaan muukaan sitä huomata? 

 

Visit Finland jakaa Suomen neljään matkailun suuralueeseen. Nämä alueet ovat Helsingin 

seutu, Lappi, Järvi-Suomi sekä rannikon ja saariston alue. Matkailun suuralueet 

kuvastavat sitä, kuinka maamme on maantieteellisesti vahva ja monipuolinen erilaisten 

matkailuympäristöjen ja näin matkailuelämysten tuottaja. Matkailun suuraluejaottelu 

helpottaa erittelemään eri alueiden ominaisuuksia, vahvuuksia ja heikkouksia. Sen avulla 

matkailun suuralueet voivat myös tehdä yhtenäistä markkinointia ja luoda näin 

kansainvälistä tunnettuutta. Erityisesti Järvi-Suomen ja rannikon sekä saariston tarvitsee 

nähdä vaivaa matkailijoiden houkuttelemiseksi sinne. (Visit Finland 2018d.) 

Ruokamatkailustrategia seuraa matkailun suuralueita markkinoinnin osalta ja ohjaa 

tuotekehitystä, jotta suuralueet voivat löytää uudestaan omat ruokakulttuurinsa ja 

vahvistaa ruokakulttuuri-identiteettiä. Kun ruokamatkailuyrittäjä tunnistaa oman matkailun 

suuralueensa vahvuudet ja ruokakulttuurin, hänen on helpompi kertoa tarinoita 

tuotteestaan ja siten viestiä ja myydä tuotettaan niin kotimaisille kuin ulkomaisille 

matkailijoille.  
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Ruokamatkailustrategian teemallisina painopisteinä ovat Taste of Finland, Pure pleasure 

ja Cool and Creative from Finland. Suomen ruokamatkailun valtteina nähdään siis 

alueellinen omaleimaisuus, puhtaus ja luovuus. Taste of Finland kunnioittaa alueellisia 

ruokakulttuureita, näkee erilaisten ruokalajien tuotteistamisen mahdollisuudet ja leikittelee 

idän ja lännen vaikutteiden kanssa. Pure pleasure taas hehkuttaa suomalaisen ruuan 

tekevän hyvää mielelle ja ruumiille, sillä suomalaiset raaka-aineet ovat Euroopan 

puhtaimpia ja ravitsevimpia ja suomalainen luonto ruuan kyytipoikana elämys. Cool and 

creative from Finland välittää viestiä Suomen omaleimaisista ja nerokkaista ruokaan 

liittyvistä ilmiöistä, festivaaleista ja matkailutuotteista. Ruokamatkailustrategian 

painopisteiden tarkoitus on kehittää mainittuja osa-alueita ja tuotteistaa loistavia 

ruokamatkailupalvelutuotteita. (Adamsson & Havas 2017, 20). 

 

Ruokamatkailustrategia haluaa myös painottaa sitä, että ruokamatkailutuotteissa ja niiden 

kehittämisessä on valtavan suuri potentiaali kannattavaan liiketoimintaan. Ruoka alkaa 

olla kohta ainoita asioita maailmassa, jota ei voi saattaa digitaaliseen muotoon ja siksi se 

on arvokas kulttuurin ja perinteiden jatkaja. Kannattavuus tarkoittaa sitä, että kaikkien 

liiketoiminnan kulujen jälkeen käteen jää ruokapalvelutuotteen myymisestä voittoa. 

Kannattavuudella on neljä ulottuvuutta: hyvinvoiva ja osaava henkilöstö, toimivat 

prosessit, tuloksellinen liiketoiminta sekä tyytyväiset asiakkaat. Ruokamatkailuyrittäjän 

siinä missä muidenkin yrittäjien tulee ymmärtää yrityksen kulurakennetta, 

myyntiprosesseja, asiakkaan toiveita ja henkilöstön hyvinvoinnin tukemista. Tuote saisi 

myös mielellään olla muista erottuva, elämyksellinen ja ainutlaatuinen.  (Adamsson & 

Havas 2017, 21). 

 
3.6 Suomalaisen ruokamatkailun kärkituotteita etsimässä 

Ruokamatkailustrategian kärkituotteiden etsinnän vauhdittamiseksi jalkauttamisvaiheessa 

järjestettiin kaksi ruokamatkailukilpailua, jotka oli tarkoitettu yrityksille, jotka tarjoavat 

matkailijoille ruokaan liittyviä elämyksiä. Kilpailuissa haluttiin löytää ruokamatkailutuotteita, 

joissa oli matkailijoille monenlaista tekemistä ja aktiviteetteja liittyen Visit Finlandin 

tuoteteemoihin, esimerkiksi luontoon ja jotka osallistivat monipuolisesti matkailijoita. 

Kilpailuihin osallistumisen kriteerit olivat kummankin vuoden kilpailuissa aika lailla samat. 

Osallistujilla tuli olla vahva alueellinen kytkentä ja arvostelussa kiinnitettiin huomiota 

asiakaslähtöisyyteen, elämyksellisyyteen, paikallisuuteen ja lähiruokaan sekä tarinoihin, 

liiketoiminnallisuuteen ja kannattavuuteen, verkostoihin sekä myynti- ja 

markkinointikanaviin. Kilpailuihin osallistuttiin täyttämällä internetissä kilpailulomake. 

Kilpailijat arvioitiin kilpailulomakkeen vastausten sekä vierailukäyntien avulla. (Adamsson, 

Havas & Sievers 2015, 4 & 12.) 
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Ensimmäinen ruokamatkailukilpailu järjestettiin vuonna 2015 ja sen toteuttajia olivat työ- ja 

elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Visit Finland (Finpro). Kilpailua 

koordinoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Kilpailuun osallistui yhteensä 77 kilpailijaa. 

Kilpailuun osallistuneet tuotteet olivat muun muassa ruokamatkailuun liittyviä retkiä, 

ruokailuohjelmaa ja -tapahtumia sekä ravintoloita ja kahviloita. Vuoden 2015 

ruokamatkailukilpailun voittajaksi valittiin Majatalosta majataloon -retket Nurmeksesta ja 

Valtimolta, joissa toteutuivat yhteistyö, yrttien keruu ja tunnistus, sekä yrttien käyttö 

ruuanlaitossa ja hyvinvoinnin ja kauneudenhoidon tukena. Voittajatuote oli 

kokonaisvaltainen elämys ja sen jakelukanavat olivat harkittuja. Lisäksi valittiin kolme 

merkittävää ruokamatkailutekoa: Inari Menu Tradition Hotel Kultahovista, Malmgårdin 

kartano Loviisan Pernajasta sekä Kamariherran Kalaasit Mustion linnasta. (Adamsson, 

Havas & Sievers 2015.) 

 

Kilpailuun osallistuneiden perusteella menestyvän suomalaisen ruokamatkailutuotteen 

ominaisuuksia ovat ruuan maku, palvelu, elämyksellisyys, kohteen markkinointi ja myynti 

sekä tuotteistaminen. Kilpailussa menestyneet tuotteet olivat elämyksellisiä ruokkien 

kaikkia aisteja, niissä panostettiin voimakkaasti kehittämiseen, heillä oli monia eri 

yhteistyökumppaneita ja he toimivat suoraan tuottajien kanssa ilman välikäsiä sekä 

heidän toimintansa oli monipuolista ja osallistavaa. (Adamsson, Havas & Sievers 2015.) 

 

Toinen ruokamatkailukilpailu järjestettiin vuonna 2017. Kilpailun toteuttajia olivat maa- ja 

metsätalousministeriö, Visit Finland (Finpro) ja MTK. Kilpailua koordinoi jälleen Haaga-

Helia ammattikorkeakoulu. Kilpailu oli myös osana Suomen itsenäisyyden 

satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Kilpailu etsi edeltäjänsä tavoin Suomen ruokamatkailun 

kärkituotteita. Kilpailun tarkoituksena oli rohkaista ruokaan ja matkailuun liittyviä 

verkostoja kehittämään uusia ruokamatkailutuotteita. Kilpailuun haettiin innovatiivisia 

ruokamatkailun edelläkävijöitä. Kilpailuun osallistui 73 ruokamatkailutuotetta, joista 

voittajaksi valittiin Olo Creative Kitchenin klassikkomenu Matka Helsingistä. Kilpailun 

arviointiryhmä kuvaili voittajatuotetta vuorovaikutteiseksi elämykseksi, jossa yhdistyivät 

innovatiivinen toteutus ja erinomaiset maut. Tuote oli noin 15 annoksen 

maistelukokonaisuus, josta pystyi nauttimaan sen valmistumista samalla seuraten ja 

keittiömestareiden kanssa jutellen. (Havas 2018.) 

 

Vuoden 2017 kilpailussa kolme palkittua ruokamatkailutekoa olivat Hotelli Punkaharjun 

sienet ja yrtit -viikonloppu Punkaharjulla, Fiskarsin artesaanijuomatuotteiden opastettu 

kierros, joka sisälsi vierailun Fiskarsin panimossa, Kuura Ciderissä sekä Ägräs 

Distilleryssä, sekä Skördefesten, ahvenanmaalainen vuosittainen sadonkorjuujuhla. 
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Arviointiryhmä antoi lisäksi kunniamaininnan porvoolaiselle SMAKU -

ruokakävelykierrokselle sekä kuusamolaiselle Studioravintola Tundralle. (Havas 2018.) 

 

3.7 Ruokamatkailun huipulle tarinoiden avulla 

Opinnäytetyömme käsittelee tarinallistamista ruokamatkailussa. Tietoperustassa 

pohdimme ensin tarinan ja tarinallistamisen olemusta ja hyötyjä, ja sitten perehdyimme 

ruokamatkailuun Suomessa ja maailmalla. Työn toisessa luvussa totesimme, että tarina 

on hyväksi havaittu ja tehokas keino viestiä ja markkinoida omaa yritystä. Lähes kaiken 

voi pukea tarinan muotoon. Hyvässä, aidossa tarinassa on alku, keskikohta ja loppu sekä 

sankari ja jokin haaste, jonka ratkaiseminen aiheuttaa muutoksen. Tarina viihdyttää ja 

toisaalta välittää tietoa, parhaat tarinat luovat merkityksiä. Hyvä tarina herättää tunteita ja 

sitouttaa kuulijansa. On taito osata kertoa hyviä tarinoita, sillä ne on mukautettava 

sisällöltään aina eri kuulijoita eli kohderyhmiä ajatellen sekä eri tilanteita varten. (Choy 

2017; Forman 2013; Hämäläinen 2017; Kalliomäki 2014; Sachs 2012.) 

Erityisesti yrityksille ja miksei muillekin halukkaille, tarinankerrontaa helpottamaan on 

kehitelty erilaisia työkaluja, joita esittelimme tämän työn toisessa luvussa. Storytelling 

Canvas on Business Model Canvasin tyylin tehty työkalu, jossa tarinan muodostavat 

elementit ja taustalla oleva tieto pilkotaan osiin “paperille” (Pijl, Lokitz & Solomon 2016). 

Eri laatikoita täyttämällä selviää muun muassa, kuinka tarina muodostuu, mitkä ovat sen 

tavoitteet ja kohderyhmän tarpeet. Toinen hyödyllinen tarinatyökalu on Organisaation 

tarinatyypit, jolla voi jakaa tarinat erilaisiin ryhmiin niiden tavoitteen mukaan. Kun tietää, 

mitä haluaa omalla tarinallaan saavuttaa, voi lähteä rakentamaan sitä ja hakea 

inspiraatiota muilta samankaltaisilta tarinoilta. (Helsingin yliopisto 2018.) 

Tämän opinnäytetyön toisen luvun lopussa käsittelimme myös elämysten tuottamista. 

Tarinat ja elämykset kulkevat käsi kädessä, sillä elämys on kokonaisvaltainen tapahtuma, 

jossa asiakas tai vieras, kuten monet elämysten tuottajat haluavat sanoa, kokee tuotteen 

tai palvelun monella eri aistilla yksilöllisesti. Elämys on jotakin, joka jättää jäljen ja saattaa 

jopa muuttaa ihmistä. Elämykset muistetaan läpi elämän, jos ne onnistuneet luomaan 

ihmisessä muutoksen. (Pine & Gilmore 1999.) Mikä yritys ei haluaisi tuotteellaan olla 

muistettava ja erottua kaikista muista? Elämysten tuottamiseen Tarssanen ja Kylänen 

(2009) ovat luoneet mainion Elämyskolmiomallin, joka perehdytti meidät siihen, miten 

oikea elämys rakennetaan.  

Opinnäytetyömme käsitteli myös ruokamatkailua. Se on aivan oma tieteenala, joka 

kasvaa valtavasti koko ajan (Hall & Sharples 2003; Wolf 2015). Ruokamatkailu on hyvin 

perustavanlaatuisissa tarpeissa kiinni, sillä jokaisen ihmisen tulee syödä myös matkalla 

ollessaan (Hall & Sharples 2003; Henderson 2009; Wolf 2015). Siksi ruokamatkailulla on 
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paljon kasvupotentiaalia. Ruokamatkailun kiinnostavuus, sen taloudelliset 

kasvumahdollisuudet sekä muut hyödyt ovat vasta alkaneet selvitä niin matkailualan 

tekijöille, kuin valtiomiehillekin ympäri maailman. Ruokamatkailun tukeminen valtiotasolla 

kun hyödyttää niin monia toimijoita eri aloilta. Se esimerkiksi tukee maataloutta, luo 

työpaikkoja sekä parantaa mahdollisesti matkailumaan ympäristönsuojelua. Esimerkiksi 

kun Suomessa huolehditaan erilaisista tuotantoketjun resursseista, täytetään 

matkailijoiden odotukset puhtaasta, yksinkertaisesta ja maukkaasta suomalaisesta 

lähiruoasta. (Henderson 2009.) 

Suomelle luotiin vuonna 2015 ensimmäinen ruokamatkailustrategia, jonka tarkoituksena 

on nostaa esiin suomalaisen ruokamatkailun kärkituotteita, lisätä yhteistyöverkostoja 

ruokamatkailualan toimijoiden välillä, kehittää ruokamatkailua yhdessä, roolittaa 

ruokamatkailualan toimijoita sekä yhtenäistää alan viestintää (Adamsson & Havas 2017). 

Kun tehdään yhteistyötä viestinnän ja markkinoinnin osalta, voidaan ruokamatkailualan 

yrityksissä pikkuhiljaa niin sanotusti siirtyä pois punaiselta mereltä, jossa kilpailu on kovaa 

ja päästä siniselle merelle, jossa erilaistunut tarjonta luo omat toimintakentät eri toimijoille. 

Sinisen meren strategian mukaan yritysten ei kannata kilpailla samoista 

markkinaosuuksista, vaan luoda omat markkinansa. (Kim & Mauborgne 2018.) Jotta 

voitaisiin erilaistua, täytyy erottua niin tarjontansa kuin viestinnän osalta. Oman 

kohderyhmänsä tunteminen on ensimmäisiä askeleita hyvän viestinnän luomiseksi, 

tuotteen markkinoiminen tarinoiden avulla puolestaan herättelee ja houkuttelee asiakkaita 

elämysten äärelle. Hyvä tarina kokoaa yhteen yrityksen tarjoaman ja asiakkaiden tarpeet 

tunteita koskettavassa ja elämyksellisessä muodossa (Kalliomäki 2014). 

Visit Finlandin (2018e) mukaan matkailulla ja sen toimintaympäristöllä on tänä päivänä 

uudet haasteet. Digitalisaatio ja globalisaatio asettavat pienen Suomen kilpailemaan 

kaikkien muiden maiden kanssa houkuttelevana ja eksoottisena matkakohteena 

olemisesta. Visit Finlandin mukaan Suomella on hyvä mahdollisuus erottua muista ja olla 

edelläkävijä. Matkailijan asiakaskokemus muodostuu Suomessa maabrändistä, joka 

sisältää muun muassa luonnon ja tarinat, neljästä matkailun suuralueesta, arviointi- ja 

suosittelukulttuurin hyödyntämisestä sekä digisaavutettavuudesta ja fyysisestä 

saavutettavuudesta. Visit Finlandin Suomen matkailutoimijoiden toimintaympäristön 

haasteet ja muutokset -kaaviosta selviää, että tuotteiden takaa puuttuvat tarinat (Visit 
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Finland 2018e). Suomalaisilla ruokamatkailualan yrityksillä on siis paljon tekemistä, jotta 

tehtäisiin Suomesta mahdollisimman erottuva ja ainutlaatuinen matkakohde.  

 

Kuvio 5. Tarinallistamisen ja markkinoinnin elementit 

 

Oheisesta kuvasta (kuvio 5) selviää, mitä vaadittaisiin hyvän ruokamatkailutuotteen 

tarinallistamiseksi ja markkinoimiseksi. Opinnäytetyömme antaa työkaluja suomalaisille 

ruokamatkailualan yrityksille löytää oman ruokamatkailutuotteen tarinan elementit ja 

kirjoittaa tuotteelle oma tunteita herättävä, informatiivinen ja merkityksellinen tarina. Hyvän 

tarinan kirjoittamiseksi tarvitaan huolellinen taustatyö ja lisäksi tulee tuntea omat 

vahvuudet. Kun tehdään yhteistyötä muiden yrittäjien kanssa, luodaan niin hyviä 

verkostoja kuin tuotetaan mietittyä ja kaikkia hyödyttävää viestintää. Ja viimeisenä, kun 

tunnetaan omat ja muiden markkinat, voidaan luoda aivan oma strategia ja näin pedata 

omalle yritykselle erilaiset, omat markkinat, jotka takaavat menestyvän yrityksen. 
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4 Opinnäytetyön aineisto, tavoitteet ja tutkimuksen kulku 

Opinnäytetyö on empiirinen tutkimus, jonka tarkoituksena on tutkia Suomen 

ruokamatkailukilpailussa 2017 ilmeneviä tarinoita ja niiden yhteneväisyyksiä. Käytämme 

opinnäytetyössämme valmista kirjallista aineistoa, joka koostuu RUOKA&MATKAILU -

hankkeen ruokamatkailukilpailun osallistujien kilpailuvastauksista. Kilpailuun osallistui 

yhteensä 73 kilpailijaa. Kilpailuun osallistui yrityksiä ympäri Suomen pääkaupunkiseudulta 

Lappiin ja Saaristo-Suomesta Itä-Suomen rajalle. Suurin osa kilpailijoista osallistui 

kilpailuun ensimmäistä kertaa. Muutama kilpailijoista oli osallistunut jo edelliseen vuonna 

2015 järjestettyyn ruokamatkailukilpailuun. 

 

Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää, kuinka tarinallistaminen näkyy 

ruokamatkailukilpailun 2017 vastauksissa. Tutkimuksen alatavoitteina on tutkia, mitä 

yhteneväisyyksiä kilpailuvastauksista löytyy ja näkyykö kilpailutuotteissa alan vallitsevia 

trendejä. Opinnäytetyö tehdään kvalitatiivisin eli laadullisin tutkimusmenetelmin. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineisto auttaa ymmärtämään todellisuutta. Aineistona 

tutkimuksessa voi käyttää esimerkiksi haastatteluja, kyselyitä, päiväkirjoja ja videoita. 

Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on saada hajanaista aineistoa tutkimalla ja 

analysoimalla yhtenäinen ja selkeä kokonaisuus. (Lapin AMK, 2018.) 

 

Yhtenä tutkimusmenetelmänä käytämme sisällönanalyysia. Sisällönanalyysissa tutkitaan 

aineiston yhtäläisyyksiä ja eroja. Aineisto on sisällönanalyysissä tekstimuotoista, joten 

analyysi on tekstianalyysia. Menetelmän avulla tulokset sidotaan tutkittavana olevan 

ilmiön suurempaan kontekstiin ja muihin tutkimuksiin. (KvaliMOTV, 2018a.) Menetelmän 

avulla selvitämme, mitä yhteneväisyyksiä kilpailuun osallistuneiden tuotteiden ja 

palveluiden takaa löytyy. Näin saamme laajemman kuvan tarinoiden tärkeydestä ja 

määrästä Suomen ruokamatkailussa. 

 

Toisena menetelmänä käytämme narratiivista analyysia, jossa hyödynnetään tarinoita ja 

kertomuksia. Narratiivisessa tutkimuksessa aineisto kerätään vapailla kirjoituksilla. 

Aineiston avulla tutkitaan ja hahmotetaan, millaisia tarinoita tutkittavasta kohteesta 

ilmenee. Analyysissa ilmenee usein tutkittavaan aiheeseen liittyviä ydinkertomuksia ja -

asioita, joiden avulla osoitetaan millaisia toimintatapoja ja asenteita tutkittavaan aiheeseen 

yleisesti liittyy. (Jyväskylän Yliopiston Koppa, 2018.) Työssämme tutkimme kilpailussa 

esiintyneiden tuotteiden ja palveluiden takana olevia tarinoita.  

 

Ruokamatkailukilpailun 2017 kyselylomakkeeseen (Liite 3) kuuluu 12 kysymystä: 

taustatiedot (1), mihin tuoteryhmään tuote kuuluu (2), kohteen tiedot (3), liityntä Visit 
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Finlandin kehittämisohjelmiin (4), tuotekuvaus (5), asiakkaan polku (6), tuotteen 

kehittämisen kaari (7), tuotekortti (8), yhteistyöverkosto (9), markkinointi- ja myyntikanavat 

(10), miten tuote täyttää ruokamatkailun tuotesuositukset (11) sekä toiveet kilpailun 

järjestäjille (12). Osiin kysymyksistä kilpailijat pystyivät vastaamaan omin sanoin ja osa 

kysymyksistä oli monivalintakysymyksiä.  

 

Kuvio 6. Analysointia ja tuloksia 

 

Toteutimme tutkimuksen tutustumalla ensin kilpailijoiden vastauksiin paperisina versioina 

kirjaten ylös niistä löytyviä tarinoita ja yhteneväisyyksiä. Näin saimme yleiskatsauksen 

kilpailijoista, vastauksista ja niiden luonteesta. Keskityimme tutkimaan vastauksia, joihin 

kilpailijat saivat vastata omin sanoin. Tutkittavia vastauksia oli siis pääosin neljä kultakin 

kilpailijalta, eli kohteen tiedot, tuotekuvaus, asiakkaan polku ja tuotteen kehittämisen kaari. 

Näihin kysymyksiin kaikki kilpailijat olivat vastanneet, joten vastauksia pystyi 

analysoimaan paremmin. Joistakin lomakkeista löytyi tutkimuksen kannalta tärkeitä 

tarinoita tuotekortti- ja markkinointi- ja myyntikanavat -kysymysten kohdalta, joten 

käsittelimme myös niidenkin kysymysten vastauksia tutkimuksessa. 

 

Kilpailijoiden vastauksiin tutustumisen, ja vastauksissa ilmenneiden huomioiden 

ylöskirjauksen jälkeen tutustuimme kilpailijoiden nettisivuihin. Nettisivuilta ilmenneet 

huomiot taulukoimme Excelin avulla yhteneväiseksi kilpailuvastauksien kanssa. Näin 

meillä oli selkeä ja yhtenäinen kuva tuloksista. Taulukoiden kirjoittamisen jälkeen 

aloitimme tulosten purun ja raportoinnin. Opinnäytetyön toteutuksen kulku on nähtävissä 

yllä olevassa kuvassa (kuvio 6). 
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Kuvio 7. Tuoteryhmät vuoden 2017 ruokamatkailukilpailussa. 

 

Kilpailuun osallistuneet tuotteet edustivat kattavasti eri tuoteryhmiä (kuvio 7). Eniten 

vastauksia, yhteensä 21 prosenttia kaikista vastauksista oli muu, mikä?- tuotteita, johon 

kilpailijat selvensivät itse tuotettaan. Ruokamatkailuun liittyviä retkiä ja safareita oli 19 

prosenttia ja innovatiivisia uusia ratkaisuja, jotka lisäävät ruokamatkailua oli 18 prosenttia 

vastauksista. Tapahtumia kilpailutuotteista oli 13 prosenttia, ja kahviloita ja ravintoloita 11 

prosenttia. Käyntikohteita, joissa ruokailuun liittyvien tuotteiden valmistusta, oli 10 

prosenttia vastauksista. Vähiten, eli 8 prosenttia vastauksista oli ohjelmallista ruokailua. 

 

Vastaukset lomakkeissa olivat hyvin erilaisia. Jotkut kilpailijat olivat kuvanneet tuotettaan 

laajasti ja monipuolisesti, jotkut kilpailijat lyhyemmin, eikä vastauksiin oltu käytetty yhtä 

paljon aikaa. Jotkut kilpailijoista eivät olleet myöskään vastanneet kaikkiin kysymyksiin ja 

jotkut kilpailijoista käsittivät kysymykset eri tavoin kuin toiset. Tämä ilmeni laatueroina 

vastausten välillä. Suurin osa kilpailijoista oli vastannut kyselyyn suomen kielellä. Osa 

kilpailijoista oli vastannut ruotsiksi ja muutama englanniksi.  

 

Yritysten nettisivut olivat myös hyvin erilaisia. Useilla oli esteettisesti muotoillut ja mietityt 

sivut, joista näki, että niihin oli panostettu. Toisilla ulkoasu ei luonut houkuttelevaa 
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mielikuvaa tuotteesta, vaikka itse tuote olisi ollut hyvä. Nettisivut esittelivät yleisesti 

yrityksiä, kertoivat niiden historiaa ja tekivät henkilökuntaa tutuksi. Monella yrityksellä 

nettisivut olivat modernit, eli kuvat olivat taitavasti otettuja ja harkittuja, niin myös sivujen 

selattavuus, mutta monella nettisivut olivat hiukan vanhanaikaisia ja esimerkiksi kuvat 

eivät antaneet yrityksestä ammattimaista kuvaa. Kuitenkin suurimmalla osalla 

ruokamatkailuyrityksistä heidän tarjoamansa kävi selväksi, eli tarjosiko yritys majoitus-, 

ravintola- ja tai matkailupalveluita. 

 

Suurin osa ruokamatkailuyritysten nettisivuista oli automaattisesti suomen kielellä ja muita 

kielivaihtoehtoja oli saatavilla, yleisimpänä englanti ja ruotsi. Joidenkin 

ruokamatkailuyritysten nettisivut olivat suoraan englanniksi ja suomenkielinen vaihtoehto 

oli saatavilla. Joillakin taas kieli oli automaattisesti ruotsi, ja infon sai osaksi myös 

suomeksi, mutta muutamalla ahvenanmaalaisen yrityksen sivulla ainut kielivaihtoehto oli 

ruotsi. Muita kielivaihtoehtoja nettisivuille olivat muun muassa venäjä ja saksa. Vanamola 

–majatalon nettisivut olivat poikkeuksellisesti saatavilla usealla kielellä, niin japaniksi, 

kiinaksi, koreaksi, italiaksi, saksaksi, ranskaksi, englanniksi ja ruotsiksi, kuin venäjäksikin. 

Muutaman yrityksen sivut olivat vain suomeksi.  
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5 Tutkimuksen tulokset 

Tutkimuksen tulokset saimme narratiivisen analyysin ja sisällönanalyysin avulla. 

Tarinoiden löytäminen oli hankalaa, sillä harvasta kilpailuvastauksesta löytyi kokonainen 

tarina. Sen sijaan vastauksista kävi ilmi, että tarinoita löytyi tuotteiden takaa, mutta niitä ei 

vastauksissa välttämättä kerrottu tarinamuodossa. Tutkimuksen aineistoon kuului myös 

kilpailijoiden nettisivut. Nettisivuja tarkastelimme kilpailutuotteiden osalta. Jos yritys 

itsessään oli kilpailutuote, tutkimme kokonaisuutta, mutta jos tuote oli vain osa nettisivuilta 

löytyneestä tarjoomasta, keskityimme tutkimaan tätä tiettyä osaa. Nettisivuilta löytyvät 

tarinat olivat useimmin tarinan muodossa kirjallisesti tai videolla, ja täten helpommin 

tunnistettavissa kuin kilpailuvastauksissa. Yleisimmin tarinat kietoutuvat yrityksen tai 

tuotteen historian ympärille. Varsinaisesta tarinasta oli saatu idea muutamalle tuotteelle ja 

muutama tuote oli syntynyt tarinan innoittamana. 

Tässä luvussa kerromme, millaisia tarinoita löysimme kilpailutuotteiden takaa. Tutkimme 

sekä kilpailuvastauksia, että kilpailijoiden nettisivuja, joista molemmista tulokset ovat 

samassa alaluvussa. Omina alalukuina kerromme, mitä yhtäläisyyksiä tuotteista löytyi, 

sekä mitä näkyviä trendejä tuotteissa oli. Tuloksia havainnollistamaan teimme myös 

kuvioita tuloksista. 

5.1 Tarinat kilpailutuotteissa 

Aineistoa tutkiessamme käytimme apuna organisaation tarinatyypit, käyttötavat ja 

esimerkit- taulukkoa (Liite 2). Taulukossa on luokiteltuna 13 eri tarinatyyppiä. Taulukosta 

löytyy myös tarinatyypin tavoite ja sen fokus, sekä esimerkkejä mahdollisesta 

tarinatyypistä. Eri tarinatyypit ovat syntytarina, arvotarina, sankaritarina, ammattilaisen 

tarina, johtajuustarina, motivointi- ja houkuttelutarina, kokemustarina, 

havainnollistamistarina, maineen palautustarina, tulevaisuustarina, vaikeuksista voittoon -

tarina, viihdetarina ja orientaatiotarina. Kaikkia tarinatyyppejä ei löytynyt kilpailuun 

osallistuneista tuotteista.  

 

Tämän alaluvun analyysissä olemme käyttäneet hyväksi sekä ruokamatkailukilpailun 2017 

vastauksia, että kilpailijoiden nettisivujen sisältöä. Nettisivujen analyysista teimme 

taulukon, joka on liitteenä (Liite 4). Liitteeseen olemme laittaneet esimerkkejä 

parhaimmista nettisivuista, joiden yritykset osallistuivat ruokamatkailukilpailuun 2017. 

Taulukosta näkee mitä tarinatyyppejä eri nettisivuilta löytyi, esimerkkiyritykset 

tarinatyypeittäin ja miten tarinat ilmenevät kyseisillä sivuilla. Taulukon avulla löydettyjä 

tarinoita oli helpompi tutkia ja taulukkoon pystyi tiivistämään tarinoiden pääasiat. 
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Suosituin tarinatyyppi, jota vastauksista löytyi, oli syntytarina. Tarinoissa kerrottiin, kuinka 

tuote tai palvelu sai alkunsa, vahvistaen yrityksen identiteettiä sekä parantaen 

yhteishenkeä. Esimerkiksi Arctic Power Berries sai alkunsa, kun Rovaniemeltä kotoisin 

olevat perustajat kaipasivat ulkomailla asuessaan suomalaisia marjoja. Kauppojen 

teollisesti kasvattamat marjat olivat mauttomia ja täynnä säilöntäaineita, joten he 

perustivat suomalaisista marjoista valmistettua marjajauhetta tarjoavan yrityksen. Kyrö 

Distillery Company taas tarjosi aiemmin juomiaan Helsingissä salakapakan suojissa. 

Tämän salakapakan nimi oli Kyrönmaan matkailun edistämiskeskus. Toimittuaan 

muutaman kuukauden Helsingissä yhtiö muutti Kyrönmaalle, jossa se toimi sekä 

matkailun edistämiskeskuksena, että Kyrö Distilleryn vierailukeskuksena. Keskuksessa 

voi nauttia uniikeista cocktaileista, tislaamokierroksesta ja tastingista. 

 

Arvotarina vahvistaa ja sitouttaa yritystä toimimaan arvojensa mukaisesti joko keksityllä 

tai tositarinalla. Esimerkiksi Hävikkiruokaravintola Loop valmistaa korkealaatuista ruokaa 

hävikkiruuasta. Raaka-aineet kerätään suoraan tuottajilta ja kauppiailta. Loop käyttää 

hävikkiruoasta vain osan, ja jopa 70 prosenttia noudetusta ruoasta he toimittavat 

hyväntekeväisyyteen. Yritykselle eettisyys ja kestävä kehitys ovat tärkeitä. He myös 

työllistävät pitkäaikaistyöttömiä, nuoria ja maahanmuuttajia. Kaffeli ry:n 

Neitsytperunafestivaali taas on vuodesta 2001 lähtien järjestetty jokakesäinen 

ruokafestivaali Turussa. Festivaalin pääraaka-aineena käytetään suomalaista 

varhaisperunaa ja sen tavoite on lisätä varhaisperunan mainetta herkullisena 

gastronomisena raaka-aineena. Varhaisperunaa arvostetaan ja se nähdään 

ainutlaatuisena, sillä sen tuotanto on keskittynyt melko pienelle alueelle Turun seudulla ja 

se saa ominaismakunsa maasta ja sääolosuhteista, aivan kuten viinikin. Festivaaleilla 

pääsee nauttimaan lähiruokaa parhaimmillaan ja varhaisperunan tunnettuuden lisääminen 

lisää perunan arvostusta. Neitsytperunafestivaalit myös lisää perunan kysyntää 

lähituottajien tiloilla. 

 

Sankaritarina rakentaa brändiä ja vahvistaa uskoa siihen, että vaikeuksista selviytyy 

oikealla asenteella. Esimerkiksi Tellervon ruokapidot syntyi, kun kaksi alan ammattilaista 

miettivät, kuinka luoda ulkomaalaisille turisteille unohtumaton ja ainutlaatuinen kokemus. 

Tärkeää oli yhdistää puhdas luonto, paikalliset ja suomalaiset perinteet ja perinneruuat, 

sekä ilon kautta oppiminen. Päättäväisesti he yhdistivät taitonsa ja tietonsa, joiden avulla 

he luovat moniaistisia elämyksiä asiakkailleen. Herrankukkaro puolestaan sijaitsee Turun 

saaristossa ja tarjoaa asiakkailleen erilaisia juhla- ja kokouspalveluja. Yrityksen perustajan 

Pentti-Oskari Kankaan usko omiin ideoihinsa on kantanut yritystä vuosien ajan ja 

kasvattanut siitä suurta perheyritystä. Kankaan elämänasenne on tehnyt yrityksestä 
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omalaatuisen. Kankaan itsekritiikittömyys ja hullut ideat vievät Herrankukkaroa vieläkin 

eteenpäin. 

 

Ammattilaisen tarina korostaa ammattitaitoa ja nousujohteista urakehitystä, sekä antaa 

myönteisen mielikuvan organisaatiosta ja sen jäsenistä. Esimerkiksi Ravintola Olon 

Creative Kitchenin klassikkomenu Matka juontuu ravintoloitsija Jari Vesivalon 

lapsuusmuistoista. Asiakas kokee ammattitaidon ravintolan henkilökunnan kautta ja 

ainutlaatuisen ruokaelämyksen avulla. Ammattilaisen tarina välittyy asiakkaalle ja asiakas 

pääsee syvälle ammattilaisen tarinaan tuotteen avulla. Smakbyn perustaja Michael 

Björklund taas on ansioitunut kokkina monissa kilpailuissa ja monissa eri ravintoloissa 

Suomessa ja Ruotsissa. Björklundin mielenkiinto ruokaa kohti kasvoi jo pienestä pitäen, 

sillä hänen vanhempansa olivat molemmat kokkeja. Hän tiesi jo nuoresta iästä lähtien 

haluavansa tulla kokiksi. Tämä intohimo on säilynyt vuosien saatossa ja on tehnyt 

hänestä yhden tunnetuimmista kokeista ja ravintoloitsijoista Suomessa. 

 

Johtajuustarina korostaa esimerkillistä johtajuutta. Tarinan avulla organisaatio ja 

henkilöstö lähenevät, ja tarina innostaa johtajaa vahvan esimerkin näyttämiseen. 

Esimerkiksi Arctic Superfoodsin luoja, yrittäjä Jari Kurtti oli ansioitunut keittiömestarina 

monissa huippuravintoloissa. Puhtaat raaka-aineet ja maut innostivat Kurttia kehittämään 

tuotteen, jossa korostuu ulkomaisten matkailijoidenkin syy tulla Suomeen, eli koskematon 

ja puhdas luonto. Niin syntyivät EVÄS –patukat, joissa yhdistyvät sekä puhtaat raaka-

aineet, että puhtaan luonnon maut. 

 

Motivointi- ja houkuttelutarina antaa myönteisen mielikuvan yrityksestä ja kutsuu 

tutustumaan yritykseen. Tarina kertoo organisaatiosta ja sen eduista. Esimerkiksi 

Harriniva Oy:n Torassieppi sijaitsee Muoniossa ja sieltä löytyy muun muassa mökkikylä, 

ravintolapalveluita, Aurora Dome –luksustelttoja ja talvisin Winter Village -lumihotelli. 

Yritys tarjoaa elämyksiä maailman puhtaimman ilman ja pohjoisen luonnon ympäröimänä. 

Erilaiset majoittumismahdollisuudet, kuten lumi-iglu, heinälato ja eräkämppämajoitus, 

lisäävät mielenkiintoa tutustua yritykseen. Eri vuodenaikoina Lapin luonto tarjoaa eri 

aktiviteetteja ja elämyksiä keskiyön auringosta revontuliin. Närpiössä sijaitseva Lind’s Kök 

puolestaan on tilausravintola, joka sijaitsee trooppisessa ympäristössä, kasvihuoneessa. 

Tomaateistaan ja kurkuistaan tunnetussa Närpiössä on paljon kasvihuoneita, ja Lind’s 

Kök päätti perustaa ravintolansa yhteen niistä. Tämä eksoottinen ravintola kunnioittaa 

kasveja ja rakastaa ruokaa. 

 

Kokemustarina lisää tunnettuutta ja vahvistaa brändiä. Kokemustarina kertoo, kuinka 

asiakaspalaute ja muut ihmisten tarinat ja kokemukset yrityksestä ovat nousseet 
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tärkeämmäksi kuin yrityksen omat tarinat. Esimerkiksi Heather’s Helsinki tarjoaa 

ruokaturismikierroksia Helsingissä. Kierros on noin viisi kilometriä pitkä ja matkan aikana 

pysähdytään yleensä yhdeksään eri ravintolaan. Heather’s Helsingin nettisivuilla on 

asiakkaiden antamia palautteita, jotka tuovat yritykselle enemmän lisäarvoa kuin mitä 

yrityksen omakertomat tarinat antaisivat. Palautteet kertovat yrittäjän ammattitaidosta ja 

elämyksestä, jonka asiakkaat ovat kokeneet kaupunkikierroksellaan. Puukarin Pysäkki on 

Valtimolla sijaitseva yritys. Sen Majatalosta majataloon – retket tekevät yhteistyötä eri 

majatalojen välillä muun muassa markkinoinnin ja tuotesuunnittelun kautta. Nettisivuilleen 

Puukarin Pysäkki on listannut arvosteluja yrityksestä eri nettisivuilta. Nämä arvostelut 

ylistävät yritystä ja kertovat sen viihtyvyydestä, miljööstä ja miellyttävästä 

henkilökunnasta. 

 

Havainnollistamistarina kertoo vaikeasti ymmärrettävän asian tarinan avulla. Tarina 

sisältää faktatietoa ja ymmärrys aiheesta tai asiasta syvenee. Esimerkiksi Hotelli- ja 

ravintolamuseo sijaitsee Helsingin kaapelitehtaalla. Museon Happy Hour –opastus vie 

asiakkaan vuoteen 1934. Kierroksen opas on pukeutunut aikakauden asuun ja 

vastaanottaa vieraat aikakauteen sopivalla tavalla. Kierroksen aikana tutustutaan Suomen 

alkoholi- ja juomakulttuurin historiaan. Opas elävöittää kierrosta tarinoiden avulla. Happy 

Hour -opastukseen on mahdollista tilata myös cocktailpaloja, jotka nekin on valmistettu 

30- luvun henkeen. 

 

Viihdetarina viihdyttää ravisuttamalla stereotypioita ja ennakko-oletuksia. Viihdetarina on 

itseironinen ja hauska. Erimerkiksi Korsuretket Oy on Jämijärvellä sijaitseva yritys, joka 

tarjoaa kokous-, ohjelma- ja juhlapalveluja. Yrityksen nettisivut on luotu viihdetarinan 

keinoin, sillä ne ovat täynnä hauskuutta ja viihdyttäviä tarinoita. Korsuretket Oy haluaa 

antaa itsestään kuvan, ettei se ole tavanomainen juhla- ja kokouspalveluja tuottava yritys. 

Hakamaan lammastila taas sijaitsee Petäjävedellä ja tarjoaa maatilakokemuksia kurssien 

ja leirien avulla. Yrityksen nettisivut ovat myös hauskat, koska lampaat saavat siellä 

persoonan ja heräävät henkiin. Lampaat houkuttelevat vieraita viettämään päivän 

maatilalla kanssaan.  
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Kuvio 8. Tarinatyypit kilpailutuotteissa 

 

Yläpuolella olevasta taulukosta (kuvio 8) näkyy, mitä tarinatyyppejä löysimme 

kilpailutuotteista. Taulukko näyttää myös, missä suhteessa tarinatyyppejä oli tuotteissa 

käytetty. Ylhäällä olevia tarinatyyppejä löytyi eniten, ja mitä alemmas taulukkoa tullaan, 

sitä vähemmän kyseisiä tarinatyyppejä tuotteista löytyi. Syntytarina löytyi melkein 

jokaisesta kilpailutuotteesta. Vähiten löydettyjä tarinatyyppejä olivat sankaritarinat, sillä 

sankaritarina löytyi vain muutaman tuotteen takaa. 

 

Tarinatyyppejä, joita emme kilpailuvastauksista löytäneet, oli muutamia. 

Maineenpalautustarina parantaa yrityksen mainetta, korjaten kolhuja, joita yrityksen maine 

on saanut. Maineenpalautustarina auttaa säilyttämään työntekijät, yrityksen sidosryhmät 

sekä asiakkaat. Tarinan fokus on keskittyä kertomaan vastuullisista toimintatavoista ja 

yrityksen osaamisesta. Tulevaisuustarina puolestaan kertoo yrityksen visiosta ja 

tulevaisuuden kuvasta tarinan muodossa. Tarina innostaa kuulijaa ja on naseva. 

Vaikeuksista voittoon – tarina keskittyy vaikeaan ongelmaan. Tarina avaa kokemuksen 

kautta tapahtunutta oppimista sekä yhdessä työskentelyn kautta syntynyttä ratkaisukykyä.  

Orientaatiotarina on tarinamuotoinen oppimissuunnitelma. Tarinan avulla kuulija 

motivoituu tavoitteelliseen oppimiseen.  

 

Syntytarina
Ammattilaisen tarina

Motivointi- ja houkuttelutarina

Arvotarina

Havainnollistamistarina

Viihdetarina

Kokemustarina

Johtajuustarina

Sankaritarina
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5.2 Yhteneväisyydet 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että kilpailuvastauksissa esiintyi paljon yhteneväisyyksiä. 

Yhteneväisyyksissä korostuivat vallitsevat trendit ruokamatkailussa. Kilpailukysymyksissä 

esiintyvät teemat kuten paikallisuus, lähiruoka ja yhteistyö muiden yritysten kanssa 

näkyivät vastauksissa vahvasti. Yhtäläisyydet korostuivat, jos kilpailukysymyksessä 

haettiin jotain tiettyä asiaa, kuten linkittymistä paikallisuuteen ja paikallisiin raaka-aineisiin. 

Samoja yhtäläisyyksiä löytyikin usein samojen kysymysten alta. Alla olevaan taulukkoon 

(kuvio 9) on listattu asioita, joita löytyi useimpien kilpailijoiden vastauksista. 

 

 

Kuvio 9. Yhteneväisyydet kilpailuvastauksissa 

Kilpailijat ymmärsivät Suomen luonnon erikoisuuden ja vahvuudet. Vastauksissa kerrottiin 

suomalaisen luonnon puhtaudesta ja siitä, kuinka luontoa pitäisi arvostaa enemmän. 

Monet yritykset pitivät luontoa keskeisenä osana elämysten tuottamisessa asiakkaille. 

Suomalaisen luonnon avulla voitiin myydä tuotteita ja palveluita niin kotimaisille, kuin 

ulkomaisille matkailijoille. Ulkomaisille asiakkaille suomalainen luonto oli eksoottinen ja 

hiljainen. Suomalaisten asiakkaiden luontoyhteyttä lisättiin opettavaisilla ja osallistavilla 

kokemuksilla. Luonnossa pystyi näkemään eri eläimiä pikkulinnuista ja -nisäkkäistä aina 
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isompiin eläimiin, kuten hirviin ja karhuihin. Eläimiä pystyi seuraamaan myös pelkästään 

niiden jälkien ja jätösten avulla. 

Yritykset pitivät luontoa paikkana, jossa pystyy rauhoittumaan ja jota nykypäivän ihmiset 

tarvitsisivat enemmän. Luonnon ja luonnossa liikkumisen terveysvaikutukset ihmisten 

hyvinvointiin oli huomioitu vastauksissa. Vastauksissa ymmärrettiin luonnon rentouttavan 

kehoa ja parantavan mielen terveyttä. Luonto rauhoitti ja paransi elämän laatua. 

Luonnossa ruokaileminen toi asiakkaalle lisäarvoa. Luontoruokailuun pystyi sisällyttämään 

erilaisia opettavia elementtejä, kuten perinneruokien valmistamisen ja raaka-aineiden 

keruun suoraan luonnosta. Lisäarvoa toi myös jokamiehen oikeuksien opettaminen 

varsinkin ulkomaisille asiakkaille. Luonnosta kerättiin tuoreita ja puhtaita, suomalaisia 

tuotteita. Myös se, että luonnossa pystyi liikkumaan vapaasti ja luonto löytyi läheltä, 

koettiin tärkeänä.  

Neljä vuodenaikaa mahdollisti eri vuodenaikoihin sopivien aktiviteettien tarjoamisen, 

maiseman muutoksen ja eri lämpötilojen kokemisen. Vuodenaikojen vaihtelu teki joidenkin 

yritysten palveluista kausiluontoista. Tämä koettiin sekä vahvuutena, että heikkoutena. 

Jotkin yritykset keskittyivät toimimaan vain sesonkiaikana, esimerkiksi talvikaudella 

Lapissa. Sesonkityö mahdollisti henkilökunnan ammatillisen kehittymisen sesongin 

ulkopuolella. Sesonkien raaka-aineet hyödynnettiin ja sesonkeja käytettiin hyväksi 

ruokalistoja laadittaessa. Osa kilpailutuotteista perustui täysin sesongin raaka-aineen 

ympärille. 

Paikallisten raaka-aineiden käyttöä arvostettiin vastauksissa. Ruoka tuli läheltä ja sen 

alkuperä tiedettiin. Luonnonmukaisista, puhtaista raaka-aineista kerrottiin asiakkaalle. 

Lisäaineita käytettiin vähän tai ei ollenkaan. Lähiruoka mainittiin melkein jokaisessa 

vastauslomakkeessa. Lähimetsistä kerätyt sienet ja marjat päätyivät joko asiakkaan tai 

lähituottajan kerääminä lautasille. Järvistä, joista ja merestä kalastettiin suomalaisia 

kaloja. Perinteiset järvikalat tekivät sijaa roskakaloille, joiden makua kehuttiin ja 

kalastamista pidettiin tärkeänä vesistöjen kunnossapidon kannalta. 

Ruokalistoilla loistivat villiyrtit ja raakaruoka. Villiyrttien kerääminen ja hyödyntäminen 

ravintona oli vastauksissa yleinen trendi. Monet yrityksistä möivät tai järjestivät 

villiyrttikursseja, joilla opiskeltiin tunnistamaan hyötykäyttöön sopivia lajikkeita ja kerättiin 

niitä itse luonnosta. Villiyrttien keräämisen koettiin vaalivan vanhaa katoavaa 

kansanperinnettä. Vastauksissa mainittiin, mikäli villiyrttejä oltiin käytetty jo 

vuosikymmenien ajan. 

Ruokamatkailuyritysten historiasta kerrottiin paljon. Tarinat kertoivat yritysten synnystä, 

sekä paikkojen historiasta. Yritysten toimipaikkana toimi monesti suvun vanha maatila tai 
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metsä. Yritys saattoi sijaita myös paikallisesti tunnetussa kiinteistössä, esimerkiksi 

julkisuuden henkilön lapsuudenkodissa. Historiaa kerrattiin jopa vuosisatojen taakse. 

Yrityksiä olivat perustaneet isovanhemmat tai vanhemmat ja yritysten palveluissa tai 

tuotteissa korostui ylpeys, jota he juuriaan kohtaan tunsivat. Yritykset olivat osana 

paikkakuntien historiaa ja vaikuttaneet paikkakuntien kehitykseen. Historian saatossa 

yritykset olivat kehittyneet nykypäivän tarpeisiin vastaaviksi, ajan tuomaa vakautta 

unohtamatta. 

Paikallinen kulttuuri ja paikalliset perinteet näkyivät tuotteissa ja palveluissa. 

Ruokatuotteet koostuivat paikallisista perinneruuista tai herkuista, ja osa kilpailuun 

osallistuneista tuotteista oli itsessään paikallinen perinneruoka tai -herkku. Paikallinen 

elämäntapa ja arvot tulivat vastauksissa ilmi. Esimerkiksi kaupunkilaisen kiire unohtui ja 

hetkestä oli mukava nauttia paikallisen elämäntavan rytmissä. Perinteistä kerrottiin 

tarinoiden avulla. Perinteiset tavat ja tottumukset oli otettu osaksi palveluita ja 

palvelukokemuksia. Osassa kilpailuun osallistuneista yrityksistä henkilökunta oli 

pukeutunut perinneasuihin, tai yritykseen oli palkattu näyttelijöitä tai muusikoita 

näyttämään historiaa ja perinteitä asiakkaille tarinoiden ja laulujen avulla.  

Elämysten myymisen asiakkaille koettiin tuovan lisäarvoa heille. Elämyksiksi luokiteltiin 

erilaiset arjesta poikkeavat kokemukset. Kokemukset olivat jotain, mitä asiakkaat halusivat 

tulla kokemaan uudelleen. Elämysten hinnoittelu koettiin haastavaksi, sillä elämys oli 

jotain, mitä asiakas koki itse. Ulkomaalaisilta matkailijoilta pystyttiin veloittamaan 

elämyksestä enemmän rahaa, kuin kotimaisilta matkailijoilta. 

Tuotteiden taloudellinen arviointi koettiin osin haastavaksi. Varsinkin uusien tuotteiden ja 

palveluiden kohdalla hinnoittelu oli vaikeaa. Suuri osa kilpailijoista piti tuotetta tai palvelua 

kuitenkin taloudellisesti kannattavana, eivätkä he kokeneet tarvetta hinnoitella tuotetta tai 

palvelua uudelleen. Palvelun hinnoitteluun vaikutti myös osallistuvan ryhmän koko sekä 

ikärakenne. Palvelua pyrittiin räätälöimään asiakkaan toiveiden mukaisesti ja räätälöinti 

vaikutti asiakkaan kokemukseen positiivisesti.  

Yhteistyön koettiin parantavan Suomen ruokamatkailua ja lisäävän sen määrää. 

Yhteistyötä tehtiin yritysten välillä paljon, alasta riippumatta. Yhteistyöllä pystyi 
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yhdistämään eri alojen ammattilaisia ja saamaan täten parhaan tuloksen yrityksiä 

hyödyttämään. Moni kilpailija kuului Laatutonni- verkostoon. 

 

5.3 Trendit 

Tutkimuksen alatavoitteena tutkimme, löytyykö kilpailutuotteista ruokamatkailun trendejä. 

Trendeiksi valitsimme Visit Finlandin ja Catch On Companyn määrittelemistä 

ruokatrendeistä viisi: puhtaus, kasvisruoka, vastuullisuus, elämykset ja lähiruoka (Catch 

On 2018, Visit Finland 2018c). Valitsemamme trendit ovat tällä hetkellä tärkeitä 

valttikortteja yritysten toiminnassa. Trendejä seuraamalla yritys on kilpailukykyisempi ja 

pystyy reagoimaan nopeammin alati muuttuvassa yrityskentässä. Trendeihin valitsimme 

tietyt kriteerit, joiden täytyi vastauksissa näkyä. Monissa kilpailuvastauksissa kerrottiin 

tarinoita tai historiaa yrityksestä itsestään, mutta tutkimuksen trendiosioon laskimme 

pelkästään kilpailevissa tuotteissa näkyvät trendit (Kuvio 10).   

 

Puhtauden trendin kriteereinä käytimme puhtaiden raaka-aineiden lisäksi Suomen 

puhdasta luontoa ja ilmaa, puhtaita järvivesiä ja saasteettomia metsiä. Puhtaita raaka-

aineita löytyi Suomen metsistä ja järvistä. Lisäksi luonnonmukaisesti tuotettu ja luomuna 

ostettu raaka-aine laskettiin puhtauteen.  

 

Lähiruoaksi luimme kaikki suomalaiset raaka-aineet, joiden alkuperän pystyy jäljittämään 

ja jotka lisäsivät alueen työllisyyttä ja paikallistaloutta (Maa - ja metsätalousministeriö, 

2018). Koko tuotteen ei tarvinnut olla lähiruokaa, vaan se saattoi pelkästään sisältää osan 

sitä. Lähiruoaksi laskimme myös alueelliseen ruokakulttuuriin kuuluvat raaka-aineet, kuten 

esimerkiksi poronliha Lapissa. Itsekerätyt tai poimitut tuotteet, kuten marjat, sienet ja yrtit 

laskimme niin ikään lähiruoaksi. Lähituottajilta tai tutuilta sienestäjiltä ja marjastajilta 

saadut raaka-aineet olivat myös lähiruokaa. 

 

Elämyksen kriteereiksi valitsimme elämyskolmiossa ilmenevän moniaistillisuuden, arjesta 

poikkeavuuden ja aitouden. Elämyksen avulla koetaan myös henkilökohtaisia 

oppimiskokemuksia (Lapin korkeakoulukonserni, 2010). Vastauksissa tuli olla kerrottu 

mitä ihminen tuntee, näkee, haistaa, maistaa, kuulee ja oppii käyttäessään tuotetta tai 

palvelua ja mitä tuote tai palvelu herättää eri aisteissa. Vastauksissa tuli olla kirjallinen 

selostus elämyksen kokemisesta asiakkaan näkökulmasta. Täten pelkän 

moniaistillisuuden mainitsemista vastauksissa emme laskeneet mukaan, vaan 

vastauksesta tuli käydä ilmi, kuinka elämys voitiin kokea henkilökohtaisesti. Elämyksen 
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kokeminen oli usein kuvailtu kilpailukysymyksessä numero kuusi, jossa kuvailtiin 

asiakkaan polkua. 

 

Kasvisruoaksi laskimme kaikki tuotteet, joihin ei oltu käytetty lihaa tai lihaan verrattavia 

ainesosia. Vastauksissa täytyi käydä ilmi, että yritys tarjoaa kilpailutuotteessa tai -

palvelussa kasvisruokamahdollisuuden, tai tuotteen täytyi olla itsessään vegetaristinen. 

Kasvisruoaksi ei käynyt esimerkiksi menu, jossa jokin ruokalaji oli vegetaristinen. 

 

Vastuullisuuden kriteereinä käytimme kestävän kehityksen periaatteita, jotka voidaan 

jakaa käsittämään ekologista, sosiaalista ja taloudellista vastuullisuutta (Suomen YK-liitto, 

2018). Vastuullinen yritystoiminta oli esillä monessa vastauksessa. Vastuullisuuteen 

kuului myös muun muassa kausituotteiden käyttäminen, pois lukien villiyrtit, jotka 

laskimme lähiruoaksi. 

 

 

 

Kuvio 10. Trendit vastauksissa. 

 

Vastauksista kävi ilmi, että lähiruoka oli vahvimpana trendinä ja se näkyi melkein kaikissa 

vastauksissa. Lähiruoka oli mukana yhteensä 65 vastauksessa. Yleisimpinä mainintoina 

vastauksissa olivat villiyrttien käyttäminen, paikallisten raaka-aineiden ja tuottajien 

suosiminen sekä marjojen poimiminen ja kalastus. Lähiruoan käyttäminen mainittiin monta 

kertaa vastauslomakkeissa ja yritykset ymmärsivät, mitä lisäarvoa lähiruoan tarjoaminen 

tuo asiakkaalle.  
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Vastuullisuus nousi myös suureksi trendiksi näkyen yli puolessa vastauksista, yhteensä 

40 vastauksessa. Yhteiskuntavastuun ulottuvuudet oli sisäistetty yritysten toiminnassa. 

Osa tuotteista oli kehitetty suoraan vastuulliseksi ja vastuullisuus oli pääideana 

tuotteessa. Vastuullisuus oli vastauksissa tuotteen hiilijalanjäljen tuntemista ja 

vähentämistä, palvelun vaikutuksen ymmärtämistä yhteisölle, ekologisuuden parantamista 

ja ekotekojen tekemistä. Vastuullinen tuote oli mieluisa myydä ja sitä mainostettiin 

ylpeydellä. 

 

Puhtaus näkyi vastauksissa selvästi löytyen 38 vastauksesta. Puhtaiden raaka-aineiden 

käyttö ja puhtaiden makujen tarjoaminen olivat monessa tuotteessa avainasioina ja niistä 

kerrottiin vahvasti. Puhtaat raaka-aineet tulivat lähimetsistä, itse poimittuina tai kerättyinä. 

Lähijärvien, -lampien ja -jokien puhtaiden vesien kalat, simpukat ja ravut päätyivät 

tuoreina asiakkaiden lautasille. Asiakkaalle mainostettiin puhdasta ympäristöä, jossa yritys 

toimi. Puhtaan luonnon ja raikkaan ilman vaikutukset asiakkaalle oli sisäistetty ja niitä 

pidettiin tärkeänä ja niistä kerrottiin asiakkaalle.  

 

Elämyksiä löytyi yhteensä 26 vastauksesta. Monet vastauksista käsittelivät elämystä 

moniaistillisuuden avulla, mutta suurin osa vastauksista ei yltänyt täyttämään 

käyttämiämme kriteerejä. Elämyksen kokeminen oli sisällytetty useimmiten vastaukseen 

kuusi, joka käsitti asiakkaan polkua. Elämyksen kokeminen oli kuitenkin selitetty melko 

pinnallisesti, eikä tuotteesta jäänyt elämyksellistä kuvaa. Elämyksen kokeminen on 

kuitenkin yksilöllistä, eikä sitä sanallisesti voi aina kuvailla, joten elämysten tutkiminen oli 

haastavaa. 

 

Kasvisruoka oli esillä vain 16 vastauksessa, joista vain muutama tuote oli itsessään 

kasvistuote. Monella yrityksellä kasvisvaihtoehto löytyi, mutta sitä ei oltu mainittu 

kilpailuvastauksessa. Osa vastaajista oli liittänyt kilpailulomakkeeseen koko 

menukorttinsa, josta ilmeni, että kasvisruokavaihtoehto oli tarjolla. Isossa osassa 

vastauksia käytettiin paljon paikallisia kasviksia ja marjoja, joita tarjottiin osana tuotetta. 

Usein kasvisruoka jäi kuitenkin paikallisten lihatuotteiden varjoon. 
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6 Pohdinta 

Tässä luvussa kertaamme hieman tietoperustaa ja tulososiota. Kerromme tekemistämme 

johtopäätöksistä, sekä mitä merkitystä niillä on, ja kuinka niitä voidaan hyödyntää Suomen 

ruokamatkailussa. Olemme käyttäneet Storytelling Canvasia esittelemään tuotetta, joka 

on täyttänyt Suomen ruokamatkailukilpailun 2017 suositukset hyvin, ja jonka tarina tukee 

selkeästi tarinan kaarta. Storytelling Canvasin avulla yritys pystyy luomaan tarinan, joka 

ottaa huomioon tarinaan vaikuttavat eri elementit. 

 

Olemme myös tässä luvussa listanneet tarinallistamisen hyvät käytänteet 

ruokamatkailussa. Avaamme niitä esimerkkiyritysten ja – tuotteiden avulla. Kerromme 

luvussa myös tutkimuksen uskottavuudesta ja yleistettävyydestä, sekä kuinka siinä 

onnistuimme. Loppuun arvioimme omaa työskentelyämme opinnäytetyön tekemisen 

aikana, sekä valmista työtä ja tutkimuksen tavoitteiden toteutumista. 

 
 
6.1 Johtopäätökset 

Opinnäytetyön tulokset osoittavat, että tarinoita käytetään ruokamatkailuyritysten parissa 

paljon. Kuitenkin tarinoiden käyttäminen ruokamatkailussa hakee vielä hieman 

paikkaansa. Tarinoiden eri ulottuvuudet ja hyödyt eivät ole iskostuneet kaikille 

ruokamatkailuyrittäjille. Tarinalla on yleensä alku, keskikohta ja loppu. Tarinat voivat olla 

kokonaan fiktiivisiä, niissä voi olla ripaus totta tai ne voivat pohjautua kokonaan 

tositarinaan, esimerkiksi historiaan. Hyvässä tarinassa on päähenkilö eli sankari, 

sivuhenkilöt, jotka muokkaavat tarinaa osaltaan, teema tai tyyli, ripaus tunnetta lisäämään 

aitoutta sekä ratkaisu tai käännekohta, jossa jotain uutta syntyy tai tapahtuu muutos. 

(Choy 2017; Forman 2013; Hämäläinen 2017; Kalliomäki 2014; Sachs 2012.)  

Ruokamatkailuyritykset käyttivät hienosti tarinoita faktan kertomiseen ja muista 

kilpailijoista erottautumiseen. Tarinoiden avulla kerrottiin esimerkiksi yrityksen synnystä ja 

tuotteista.  

 

Odotimme kuitenkin, että Suomen ruokamatkailukilpailun 2017 kilpailuvastauksissa 

näkyisi enemmän tarinallistamista. Tarinoita on kerrottu jo aikojen alusta asti, joten niiden 

käyttäminen myös yrityksen tuotteissa ja palveluissa olisi ollut odotettavissa. 

Kilpailuvastaukset olivat melko faktapohjaisia, eikä tarinoita käytetty paljoa. Odotimme 

myös tarinan elementtien näkyvän kilpailuvastauksissa vahvemmin. Kilpailuvastauksissa 

tarinan eri elementtejä näkyi, mutta ne eivät olleet vahvasti esillä, eikä tarinoita erottanut 

selkeästi vastauksista. Tarinallistamista täytyikin melkein hakemalla hakea joistain 

vastauslomakkeista. Kilpailuvastaukset olivat tarinoiden osalta vähäisiä ja pelkistettyjä. 
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Osaltaan tämä selittyy sillä, että kilpailulomakkeeseen sai liittää myös linkin yrityksen 

nettisivuille. 

 

Kilpailuvastauksista löydetyistä tarinoista puuttui myös draaman kaari. Draaman kaaren 

avulla yritys pystyisi tuomaan esille haluamansa asiat tarinaan. Sen avulla pystytään 

kertomaan mitä tapahtuu aikana ennen tarinan alkua, sen alussa, keskikohdassa, 

lopussa, sekä mikä merkitys tarinan jälkeisellä ajalla on. Draaman kaarta käyttämällä 

kilpailuvastauksista olisi saatu värikkäämpiä ja monipuolisempia. 

 

Ruokamatkailu on tieteenala, joka kasvaa koko ajan. Ruokamatkailun suosiota lisää 

ihmisten kiinnostus jokapäiväiseen ja elintärkeään aktiviteettiin eli syömiseen ja sen 

kulttuurillisiin merkityksiin ja sidonnaisuuksiin, sekä tietysti matkailun yleistyminen yhä 

useamman valtion vaurastuessa. (Hall & Sharples 2003; Henderson 2009; Wolf 2015.) 

Ruokamatkailua harrastetaan koko ajan enemmän ja ruokamatkailulta haetaan elämyksiä 

ja irtiottoa arjesta. Esimerkiksi suomalaisista raaka-aineista kertominen ja niiden käyttö 

ruokamatkailussa on tärkeää, sillä suomalaiset raaka-aineet ovat maailmallakin tunnettuja 

puhtaudestaan ja maustaan. 

 

Nykypäivän kova kilpailu lisää tarvetta erottautua kilpailijoista, ja erilaisten tarinoiden 

avulla tämä olisi helppoa. Yritykset ovat ymmärtäneet, että tarinat herättävät kuuntelijoissa 

tunteita ja tunteet muokkaavat ihmisten mielikuvia yrityksestä. Tarinallistamisen 

esiintuominen ja eri tarinatyyppien käyttäminen olisi ruokamatkailuyrityksille suotavaa. 

Tarinoiden avulla herätetään tunteita, kerrotaan faktaa ja niiden avulla yritys ja sen tuote 

muistetaan paremmin. Ruokamatkailukilpailuun 2017 osallistui yrityksiä ympäri Suomen. 

Suomen laajan pinta-alan vuoksi myös tarinoita esimerkiksi paikallisuudesta ja perinteistä 

on paljon erilaisia, ja erilaisuus auttaisi erottautumaan muista yrityksistä.  

 

Ruokamatkailukilpailun vastauksiin tarinoita olisi siis kaivattu lisää. Yritysten nettisivuilla 

näkyi monia eri tarinatyyppejä ja tarinoita oli käytetty tuotteistamisessa. Tarinallistaminen 

onkin yksinkertaisuudessaan yrityksen tuotteen markkinointia tarinan keinoin ja avulla. Se 

on siis mainio tapa viestiä ja myydä tuote asiakkaalle. (Choy 2017; Forman 2013; 

Hämäläinen 2017; Kalliomäki 2014; Sachs 2012.)  

 

Koska minkä tahansa yrityksen nettisivut ovat tavallaan sen käyntikortti tänä päivänä, 

niiden ulkoasulla on hyvin paljon merkitystä tuotteen houkuttelevuuden ja sitä kautta 

myymisen kannalta. Varsinkin ulkomaalaisille matkailijoille ne antavat ensisijaisen kuvan 

ei vain yrityksen tuotteesta, mutta alueesta, jolla sitä myydään ja Suomesta ylipäätään. 

Merkitystä on myös sillä, löytyvätkö yrityksen tiedot muun muassa sijainnista ja tuotteiden 
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saatavuudesta helposti vai pitääkö niitä etsiä. Nettisivujen kielellä on suuri merkitys siinä, 

tavoittavatko sivut ulkomaalaisia matkailijoita. Jos nettisivut eivät palvele heitä, yritys 

menettää nykymaailmassa mahdollisesti ison osan potentiaalisista asiakkaistaan. 

Maailma on hyvin globaali ja suuri osa potentiaalisista matkailijoista tulee Suomeen 

ulkomailta. 

 

Tutkimuksessa selvisi, että kaikki suomalaiset ruokamatkailuyritykset eivät välttämättä 

osanneet käyttää tarinoita hyväkseen tuotteissa ja palveluissaan. Monet 

ruokamatkailuyritykset voisivat hyötyä opastuksesta ja neuvomisesta tarinallistamiseen. 

Neuvojen avulla yritykset saisivat osviittaa kuinka tuotteita voidaan tarinallistaa ja tarinoita 

käyttää yrityksen markkinoinnissa. Opastus olisi mahdollista esimerkiksi erilaisten 

työpajojen kautta. Näissä työpajoissa voitaisiin käyttää eri työkaluja, kuten Storytelling 

Canvasia, joiden avulla yritykset saisivat tarinallistettua tuotteitaan. Tarinallistamista 

voitaisiin oppia myös yritysten välisen yhteistyön kautta. 

 

Ruokamatkailuyritykset käyttivät eniten eri tarinatyypeistä syntytarinoita ja ammattilaisen 

tarinoita sekä motivointi- ja houkuttelutarinoita. Kyseisten tarinatyyppien avulla pystyttiin 

kertomaan faktoja esimerkiksi yrityksestä tai sen henkilöstöstä. Näitä tarinatyyppejä 

löysimme vastauksista eniten, varsinkin yritysten nettisivuilta. Suurin osa aineistosta 

löydetyistä tarinoista olivatkin yritysten nettisivuilla. Nettisivuilla tarinat olivat monessa eri 

muodossa, kuten videoina, kuvina ja teksteinä. Tarinatyyppejä, joita yritykset olivat 

käyttäneet harvemmin, olivat johtajuus-, sankari- ja kokemus- sekä viihdetarinat. Näitä 

käyttämällä yritykset olisivat voineet laajentaa tarinallistamisen käyttöä sekä 

kilpailuvastauksissa että omilla nettisivuilla. 

 

Ruokamatkailuyrityksissä oli paljon yhteneväisyyksiä. Yhteneväisyyksissä korostui 

Suomen luonnon arvostus ja lähiruoan käyttäminen tuotteissa ja palveluissa. Villiyrtit, 

marjastus ja sienestys, sesongin raaka-aineet ja puhtaiden makujen käyttö olivat 

ruokamatkailuyrityksissä vahvasti esillä. Yhteistyötä tehtiin yritysten välillä elinkeinosta 

riippumatta ja yhteistyö nähtiin tärkeänä lisänä yritysten markkinointiin. Tutkimuksessa 

esiin tulleet yhteneväisyydet tuovat esiin sen, että vaikka tuotteita ja palveluita on paljon 

erilaisia, on niiden pohjalla kuitenkin samoja arvoja. 

 

Yritykset olivat ottaneet huomioon ruokamatkailun trendejä ja käyttäneet niitä 

kilpailutuotteissaan. Kilpailuun osallistuneet tuotteet olivat trendikkäitä ja palveluissa oli 

otettu huomioon ruokamatkailun vallitsevia trendejä. Varsinkin lähiruokaa käytettiin 

yrityksissä paljon. Lähiruoan käyttämisestä myös mainittiin ja siitä oltiin ylpeitä. 

Vastuullisuus ja puhtaus olivat niin ikään yleisiä trendejä vastauksissa. Osa yrityksistä oli 
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sisäistänyt monia eri trendejä palveluissaan ja tuotteissaan, kun taas osa yrityksistä ei 

ollut aivan sisäistänyt trendejä, eikä niitä näkynyt tuotteissa. 

 

 

Elämysten tuottaminen koettiin ruokamatkailuyrityksissä hankalaksi, sillä elämys on 

loppukädessä asiakkaan oma kokemus. Elämyskolmiomalli auttaa yritystä ymmärtämään 

elämyksen eri ulottuvuuksia ja täten pohtimaan näitä luodessaan elämystuotetta. 

Elämyksellinen tuote taas jää asiakkaiden mieleen ja aiheuttaa parhaimmillaan 

asiakkaassa muutoksen johonkin suuntaan, joka voi olla harkittu. Elämystuote voidaan 

myös hinnoitella korkeaksi, sillä elämykset eivät ole helposti mitattavissa rahalla. (Pine & 

Gilmore 1999; Tarssanen & Kylänen 2009.) Elämystuotteisiin liitettiin moniaistillisuus ja 

se, että asiakas monesti oppi jotain uutta kokiessaan elämyksen. 

 

 

 

 

 

Kuvio 11. Kyrö Distillery Companyn vierailukeskuksen tarina 

 

Ohessa (kuvio 11) on esimerkki Storytelling Canvasin käytöstä ruokamatkailun 

tarinallistamisessa. Esimerkkinä käytimme Kyrönmaan Matkailun Edistämiskeskuksen 

Kyrö Distillery Companyn vierailukeskuksen syntytarinaa. Tarinan tavoitteena on saada 

asiakas tuntemaan yrityksen syntyhistoriaa, sekä vierailukeskuksessa olevaa toimintaa ja 
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palveluita. Tarina on kohdennettu asiakkaille, jotka ovat kiinnostuneita väkevien 

alkoholijuomien tislauksesta, jotka tietävät asiasta jo hieman etukäteen, ja jotka haluavat 

nähdä tislauksen eri vaiheet. Tarina on luotu myös Kyrö Distillery Companyn ja Kyrö 

Napue ginin historiasta ja synnystä, sekä ginin maistelusta kiinnostuneille asiakkaille. 

 

Ennen kuin kohderyhmä on kokenut tarinan, he tietävät, että yrityksen Kyrö Napue gin on 

palkittu ja maailmallakin arvostettu tuote, ja he haluavat oppia lisää sen valmistuksesta ja 

historiasta. Tarinan näyttämön rakennus tapahtuu kertomalla hieman yrityksen taustaa, eli 

kuinka kolme miestä keksi perustaa ruistislaamon istuessaan saunan lauteilla. Tämän 

perisuomalaisen ideariihen ja siellä syntyneen idean innoittamana Helsinkiin perustettiin 

salakapakka nimeltä Kyrönmaan Matkailun Edistämiskeskus, jossa tarjottiin tislaamon 

ensimmäisiä ruistisleitä.  

 

Tarinan pääviesti ja ahaa-elämys on, että yritys haki salakapakalla tunnettuutta, ja parin 

kuukauden jälkeen se siirtyi Isokyröön edistämään kunnan matkailua ja toimittamaan Kyrö 

Distilleryn vierailukeskuksen virkaa. Vierailukeskuksessa toimi myös yrityksen tislaamo. 

Tarinan johtopäätös on, että salakapakalla saatu huomio ja tunnettuus auttoivat yritystä 

saamaan asiakkaita tulemaan Isokyröön ja tutustumaan yrityksen tislaamoon ja muihin 

palveluihin. Tarina tekee vaikutuksen, sillä hyvät ideat voivat syntyä missä vain, 

esimerkiksi saunassa, ja johtaa toimivaan liikeideaan. Erilaiset tarinat ja joukosta 

erottuvuus on hyväksi yritykselle. 

 

Mielestämme esimerkkiyritys, eli Kyrö Distillery Company on onnistunut luomaan toimivan 

ja kiinnostavan tarinan niin tuotteiden kuin yrityksen ympärille. Tarinan idea täytyy olla 

napakka, kuten yrityksen synnystä kertovassa tarinassa. Yhteen tarinaan ei tarvitse laittaa 

kaikkia tarinan elementtejä jotka mieleen tulevat, vaan tärkeintä on löytää yritykselle ja 

tuotteelle yhtenäinen, selkeä teema, joka kantaa loppuun asti. Tarinan punaista viivaa voi 

käyttää eri tuotteiden markkinoinnissa, mutta tuotteeseen voi lisätä siihen sopivia muita 

elementtejä 
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Kuvio 12. Tarinallistamisen hyvät käytänteet Suomen ruokamatkailussa 

 

Kokosimme tutkimuksen aikana esiin nousseita tarinallistamisen hyviä käytänteitä 

Suomen ruokamatkailussa (kuvio 12). Valitsimme hyviin käytänteisiin viisi eri käytännettä, 

joita hyväksi käyttämällä ruokamatkailuyritysten tarinallistamisesta tulee laadukasta. 

Tarinallistamisen hyviin käytäntöihin kuuluu tarinan sankarin oleminen tarinan keskiössä. 

Ruokamatkailun tarinassa sankari voi olla esimerkiksi asiakas, jota tarina kantaa ja 

kuljettaa läpi tarinan. Tarinan sankareina voi olla myös muutkin kuin asiakkaat, kuten 

esimerkiksi Hakamaan lammastila on nettisivuillaan tehnyt. Yrityksen nettisivuilla lampaat 

ovat tarinan pääroolissa. Lampaat ovat tarinassa keskiössä ja kantavat tarinaa läpi 

nettisivujen. 

 

Tarinallistamisen hyviin käytänteisiin kuuluu myös se, että tarina on kohdennettu niin 

hyvin, että tarina tavoittaa kohdeyleisönsä. Kohdeyleisön segmentoiminen on erittäin 

tärkeää, jotta markkinointi kohdentuu oikealle yleisölle. Arctic Power Berries tarjoaa 

marjajauheita suomalaisista, puhtaista marjoista. Marjajauheet kehittivät ystävykset, jotka 

asuivat ulkomailla. Kotimaataan ja tuoreita, puhtaita marjoja ikävöiden ystävykset keksivät 

perustaa marjajauheita valmistavan yrityksen. Tuotte on kohdennettu terveellisestä 

ruokavaliosta, terveysruuista ja puhtaista suomalaisista raaka-aineista kiinnostuneille 

kuluttajille. Kuluttajat ovat pääosin ulkomailla asuvia, suomalaisesta terveysruuasta 

kiinnostuneita, tai kotimaisia makuja kaipaavia ihmisiä. 
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Kuva 1. Kyrö Distillery Companyn nettisivut 

 

Hyviin käytänteisiin kuuluu selkeän tyylin ja teeman käyttäminen tarinallistamisessa. 

Teeman täytyy kantaa koko tarinan ajan ja sen täytyy sopia tuotteeseen, sekä yrityksen 

konseptiin. Kyrö Distillery Company on käyttänyt nettisivuillaan yhtenäistä ja selkeää 

teemaa, joka näkyy myös yrityksen tuotteissa. Kyrö Distillery Companyn nettisivujen 

teema on samalla kaunis ja karu. Selkeä ja pelkistetty tyyli, sekä tarkkaan harkittu 

värimaailma sopii tuotteeseen hyvin.  

 

Tunteita herättävän tuotteen tarjoaminen kuuluu tarinallistamisen hyviin käytänteisiin. 

Tunteita herättävään ja aisteja kutkuttavaan tuotteeseen voi eläytyä, ja sen muistaa. 

Tuotteen tai palvelun voi kokea myös elämyksenä. Olo Creative Kitchenin menu Matka vie 

asiakkaan keittiömestari Jari Vesivalon lapsuus- ja nuoruusmuistoihin. Tarinoiden avulla 

asiakas pystyy eläytymään ja tuntemaan, kuinka menun annokset ovat syntyneet ja mitä 

niiden luomisen takaa löytyy. Tarinat ovat henkilökohtaisuudessaan hyvin lähestyttäviä ja 

niihin on helppo samaistua. Tarinasta voi löytää elementtejä, joita yhdistää omaan 

lapsuuteen tai muihin kokemuksiin. 

 

Tarinallistamiseen liittyy vahvasti merkityksiä luovan kokemuksen luominen, joten se on 

yksi tarinallistamisen hyvistä käytänteistä. Merkityksellisen ja asiakkaassa muutoksen 

aikaansaavan kokemuksen asiakas vie myös mukanaan koettuaan tuotteen. Kokemus ei 

unohdu, ja siitä kerrotaan eteenpäin. Hävikkiruokaravintola Loop tarjoaa kokemuksen, 

joka on sekä vastuullisesti tärkeä, että henkilökohtaisesti mieleenpainuva. 

Hävikkiruokaravintolassa käydessään asiakas kokee, kuinka ravintola tekee tärkeää työtä 

yhteisen hyvän vuoksi, ja kuinka asiakas itse tekee osaltaan myös tärkeän työn 

kannattaessaan ravintolaa ja hävikkiruoan syömistä. 
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6.2 Tutkimuksen luotettavuus ja yleistettävyys 

Laadullisen tutkimuksen yleistämisen avulla voidaan saada ohjeita muihin vastaavanlaisiin 

tutkimuksiin. Yleistyksiä tehdään tutkimuksessa ilmenneistä tulkinnoista aineiston sijaan. 

Aineisto täytyykin olla koottu hyvin, ja esimerkiksi haastateltavilla täytyisi olla tietoa 

tutkimuksen aihepiiristä ja kiinnostusta tutkimusta kohtaan. (KvaliMOTV, 2018b.)   

 

Opinnäytetyö on mielestämme luotettava, sillä tutkimuksen aineiston otanta oli 

laadulliseksi tutkimukseksi suuri, 73 vastauslomaketta. Voidaan olettaa, että aineisto oli 

kaikki totuudenmukaista, sillä aineisto koostui kilpailuvastauksista, ja kilpailussa oli 

mahdollista voittaa hyvällä kilpailuvastauksella. Tutkimme myös Suomen 

ruokamatkailukilpailuun osallistuneiden kilpailijoiden nettisivuja, joista kertyi aineistoa 

tutkimukseen paljon lisää. Nettisivujen aineisto on oletettavasti myös totuudenmukaista, 

sillä niiden avulla yritykset myyvät tuotteitaan ja palveluitaan, sekä jakavat tietoa ja 

mainostavat itseään. Väärä tieto nettisivuilla olisi epäedullista yritykselle, vaikka tieto 

olisikin vain vanhentunutta. Tutkimuksessa on käytetty myös eri analyysimenetelmiä, eli 

narratiivista analyysia ja sisällönanalyysiä, mikä lisää tutkimuksen luotettavuutta. 

 

Kilpailuun osallistuneet yritykset sijaitsivat ympäri Suomen ja yritysten tuotteet kuuluivat 

monipuolisesti eri tuoteryhmiin. Yrityksien laajalle levittäytyneiden sijaintien ja 

monipuolisten kilpailutuotteiden vuoksi tutkimus voidaan yleistää kattamaan koko Suomen 

ruokamatkailun nykytilaa. Tutkimus voidaan toistaa, jos halutaan tutkia tarinallistamista 

esimerkiksi Suomen ruokamatkailukilpailussa 2015 tai tulevissa Suomen 

ruokamatkakilpailuissa. 

 

6.3 Oma arviointi 

Saimme opinnäytetyön toimeksiannon tammikuussa 2018. Opinnäytetyön oli tarkoitus olla 

valmis elokuun lopussa 2018. Työn valmistuminen kuitenkin venyi hieman aikataulusta ja 

työ tuli valmiiksi lokakuun lopussa 2018. Työ oli haastava ja opettavainen, sillä kumpikaan 

meistä ei ollut opiskellut matkailua aikaisemmin. Molemmat opiskelimme hotelli- ja 

ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelmassa ja toimeksianto olisi sopinut ehkä 

paremmin matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelman opiskelijoille. Saimme kuitenkin 

opiskella aivan uusia asioita tietoperustaa varten, mikä kasvatti ammattitaitoamme. 

Tutustuimme myös Suomen ruokamatkailun yrityksiin, mikä oli erittäin mielenkiintoista. 

 

Emme kuitenkaan päässeet käyttämään omassa koulutusohjelmassa opittuja asioita niin 

paljoa työhön. Myöskään omat työkokemuksemme ravintola-alalta eivät peilanneet täysin 
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työssä vaadittavaa osaamista, joten henkilökohtainen oppiminen tutkimusta tehdessä 

kasvoi molemmilla paljon. Opinnäytetyön aihe oli erittäin mielenkiintoinen ja 

ajankohtainen, joten sitä oli miellyttävä tutkia. Tutkimusta tehdessä oppi paljon uutta. Oli 

myös mielenkiintoista oppia tarinallistamisesta, elämysten tuottamisesta ja Suomen 

ruokamatkailusta lisää, sekä tutustua uusiin yrityksiin ja tutkimusmenetelmiin. 

 

Aikataulussa pysyminen tuotti vaikeuksia. Töiden, opinnäytetyön ja muiden koulutöiden 

tekemisen sovittaminen yhteen muun arjen ja kuuman kesän kanssa oli haastavaa, vaikka 

opinnäytetyötä olikin miellyttävä tehdä. Kesän aikana kirjoitimme tietoperustan ja 

tutkimme aineistoa. Tutkimuksen tulosten kirjoittaminen tapahtui elo – lokakuussa, ja työn 

esittäminen marraskuussa 2018. Yhteistyö parin välillä oli toimivaa ja kannustavaa. 

Annoimme rakentavaa palautetta toistemme työstä jatkuvasti, minkä avulla oli helppo 

parantaa työskentelyä. Kirjoitustyylimme oli myös samanlainen, joten tekstistä tuli 

yhtenäistä. 

 

Työn päätavoitteena oli selvittää kuinka tarinallistaminen näkyy Suomen 

ruokamatkailukilpailussa 2017. Alun haasteena oli, että emme oikein ymmärtäneet, mitä 

tarinallistaminen oikein käsitti. Pikkuhiljaa tarinallistaminen kuitenkin selkeytyi meille ja 

löysimme hyviä lähteitä työtä varten. Aineisto työtä varten oli laaja, ja kilpailuvastauksista 

oli vaikea löytää tarinoita. Nettisivuilta tarinoita oli helpompi löytää, ja oikeiden työkalujen, 

kuten Organisaation tarinatyypit, käyttötavat ja esimerkit -taulukon avulla tutkiminen 

helpottui. 

 

Työn alatavoitteena oli tutkia, mitä yhteneväisyyksiä kilpailuvastauksista löytyy. Kyseinen 

tavoite täyttyi mielestämme hyvin, ja löysimme vastauksista paljon yhteneväisyyksiä. 

Yhteneväisyyksien tutkimuksessa yritimme käyttää Webropolin eri työkaluja, kuten 

sanapilveä, mutta vastauksien monikielisyyden vuoksi koimme helpommaksi tutkia 

tuloksia lukien vastauksia vastaus vastaukselta. Sanapilvi olisi valinnut vain tiettyjä sanoja 

vastauksista, joten osa yhteneväisyyksistä olisi saattanut jäädä huomioimatta.  

 

Tutkimuksen toisena alatavoitteena oli tutkia mitä trendejä tuotteiden takaa löytyi. 

Trendien tutkiminen tuntui haastavalta, sillä määrittelimme itse kriteerit, jotka tietyn trendin 

toteutumiseen tarvittiin vastauksissa. Valitsimme myös hieman haastavat trendit, kuten 

elämyksen, tutkittavaksi. Elämyksen tutkimisessa oli haastavaa se, että monet yritykset 

eivät olleet kuvailleet tuotettaan tai palveluaan elämyslähtöisesti. Osa yrityksistä mainitsi, 

että tuote oli elämys, mutta siitä, kuinka elämys syntyy, ei ollut mainittu mitään. Elämys on 

myös jotain, mitä ihminen kokee itse, joten kirjallista aineistoa tutkien elämystä oli vaikea 

löytää. Elämyksen halusimme trendeihin siksi, että se on nouseva, ja mielenkiintoinen 
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trendi, jonka pohjalle monet tuotteet ja palvelut tullaan varmasti tulevaisuudessa 

tuottamaan.  

 

Tämä opinnäytetyö auttaa RUOKA&MATKAILU –hanketta sekä Suomen 

ruokamatkailukilpailun 2017 osallistujia tarinallistamisessa. Tutkimuksesta on myös 

hyötyä tuleville ruokamatkailukilpailuille ja niihin osallistuville yrityksille. Suomen 

ruokamatkailuyritykset sekä tarinallistamisesta kiinnostuneet voivat oppia 

tarinallistamisesta opinnäytetyön avulla. Työ antaa osviittaa nykyisestä ruokamatkailun 

tilanteesta tarinallistamisen kautta. Tarinallistamista on tästä hyvä jatkaa ja parantaa 

ruokamatkailuyrityksissä. 
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Liite 1. 

 

(Pijl, Lokitz & Solomon 2016)  
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Liite 2.  

 

 

 

 

        Tools 

Organisaation tarinatyypit, käyttötavat ja esimerkit  
 

Kehittämässämme taulukossa käydään läpi erilaisia tarinatyyppejä: niiden tavoitteita, sisällön fokusta ja esimerkkejä.  

 

Tarina voi kertoa jonkin tapahtuneen asian, mutta myös keskeneräisen asian työstämisestä esim. uudistamisprojektissa tai visioidusta 

tulevaisuudesta. Tarina voi olla tosi tai keksitty. 

 

Tarinatyypin nimi  Tavoite  Fokus  Esimerkkejä 

Syntytarina  Vahvistaa identiteettiä ja 

yhteishenkeä 

Tarina siitä, miten 

organisaatio, tuote/palvelu, 

prosessi tai käytäntö sai 

alkunsa  

Macin syntytarinan H-hetken taltiointi eli nuori 

Steve Jobs esittelee ekan Macin 

https://m.youtube.com/watch?v=2B-XwPjn9YY  

 

Oman organisaation syntytarina 

 

Googlaa “Ted Talk technology of storytelling” = 

syntytarina tarinan synnystä 

https://www.ted.com/talks/ joe_sabia_the_tech

nology_of_storytelling/up-next#t-211982 

Arvotarina 

 

Vahvistaa, kannustaa ja 

sitouttaa arvojen mukaiseen 

toimintaan 

 

Vertauskuvallinen tosi tai 

keksitty tarina yhteisestä 

hyvästä 

Arvon mukaisen arjen teon kuvaus 

 

Kolmen ihmisen näkemykset ja kokemukset 

arvon mukaisesta toiminnasta 

 

Organisaation vastuullisuusteot 

http:/ /www.fazergroup.com/fi/ura-fazerilla/ faz

er-tyonantajana/125_mahdollisuutta_tyoelama

an_hanke_usein_kysyttya/   

 

        Tools 

Sankaritarina 

 

Vahvistaa uskoa vaikeuksista 

selviytymiseen, sitouttaa, 

rakentaa brändiä  

Neuvokas ihminen selviytyy 

vaikeasta paikasta ja  

nousee sankariksi. 

Oikeanlainen asenne, esim. 

neuvokkuus tai päättäväisyys, 

johtaa hyvään 

 

 

Ammattilainen ratkoo asiakkaan/organisaation 

pulman, esim. hoitoala, matkailuala, 

palvelualat  

 

Asiakas sankarina  

 

Lähitapiolan Sankarikoulutus 

https://m.youtube.com/watch?v=KzYa37qUtwg  

Ammattilaisen 

tarina 

Rakentaa myönteistä 

mielikuvaa organisaation 

jäsenistä ja aloista  

 

Ammattitaitoa ja koulutusta 

sekä uralla etenemistä 

korostava tarina 

Työntekijän tarina 

 

Vapaaehtoinen arvokkaassa työssä  

 

Ammattilainen täydennyskouluttautuu 

https://www.youtube.com/watch?v=7iUhoCdA

ZVM&index=41&list=PLv2-rjpkcTb5SJy_3WYKYv

oR0wT1z_3Zd  

 

Uratarina, esim. oman uran kehittyminen, 

arvoristiriidan läpikäyminen ja alanvaihto 

Johtajuustarina  Innostaa hyvään johtamiseen 

ja lähentää organisaatiota 

henkilöstöön sekä lujittaa 

suhteita sidosryhmiin 

Esimerkillinen johtajuus  Risto Siilasmaa Boss Level Podcastissa 

http:/ /www.bosslevelpodcast.com/risto-siilasm

aa-the-paranoid-optimist/  

 

Presidenttiehdokkaat 

 

Sata naisjohtajaa, Suomi Finland 100 

https://naisjohtajat.fi/keksi/   
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(Helsingin yliopisto 2018) 

 

  

 

        Tools 

Motivoint i- ja 

houkuttelutarina 

Kutsuu tutustumaan 

organisaatioon ja sen etuihin 

Yksinkertainen ja myönteinen  Googlen työnantajabrändäysvideo 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.

be&v=9No-FiEInLA 

Kokemustarina  

 

Rakentaa brändiä ja lisää 

tunnettuutta 

Ihmisten kertomat tarinat ja 

kokemukset tuotteista ja 

palveluista ovat nousseet 

organisaation itse kertomia 

tarinoita tärkeämmiksi 

 

Tärkeisiin tuotteisiin, palveluihin ja elämyksiin 

liit tyvät asiakastarinat 

 

Asiakkaiden/seuraajien tarinat somessa ja 

muualla verkossa 

www.kokemuksia.fi  

Havainnollistamis

-tarina  

Esittelee tietoa ja syventää 

ymmärrystä asiasta 

Vaikean asian tekeminen 

yksinkertaisemmaksi tarinan 

avulla. Sisältää selittämistä 

faktatiedolla  

Kuvaus EntoCube -hyönteisruokatuotteiden 

valmistuksesta syötäväksi ja kutsu 

kasvattajaksi 

https://m.youtube.com/watch?v=BSJuXbfxQJs 

Maineenpalautus- 

tarina 

Auttaa kunnostamaan kolhuja 

saanutta mainetta ja 

säilyttämään henkilöstön, 

asiakkaat ja sidosryhmät 

Vastuullisia toimintatapoja ja 

osaamista korostavia tarinoita 

ja osa 

kriisiviestintäsuunnitelmaa 

 

Toimintatapojen muuttaminen, esim. tuotanto 

siirtyy toiseen paikkaan, yhteistyökumppani 

vaihtuu 

 

Tulevaisuustarina  Luo ja jakaa vision ja kuvan 

tulevaisuudesta 

   

 

 

Tulevaisuuteen sijoittuva 

innostava ja naseva tarina. 

Esimerkiksi näkymien ja 

visioiden tutkiminen ja 

arvioiminensuunnitelma 

tarinallistettuna, 

liiketoimintamallitarina 

“Taviskin voi nyt kurottaa matkalle tähtiin” 

https://spacenation.org 

 

Liikenne- ja viestintäministeriön 

Impulssi-podcastin tulevaisuustarina 

https:// impulssilvm.fi/2017/12/04/impulssi-po

dcast-liikenteen-automaatio-muuttaa-liikennet

ta-turvallisemmaksi/  

 

        Tools 

Vaikeuksista 

voittoon -tarina 

 

 

Auttaa oppimaan toisten 

kokemuksista ja vahvistaa 

empatiaa ja yhteistä 

ongelmanratkaisukykyä 

Ongelmaan/vaikeaan 

t ilanteeseen keskittyvä tarina. 

Erityispiirteenä 

tarinankerrontatilanteen 

luottamuksellinen ilmapiiri 

Esimiehen tai asiantuntijan tarina vaikeasta 

kokemuksesta, esim. myyntiponnisteluista ja 

asiakkaan voittamisesta 

 

Organisaation pilottit iimin kokemukset uuden 

toimintatavan mukanaan tuomasta pulmasta 

ja sen ratkomisesta 

 

Yrittäjyystarinat  (Taivas ja helvetti) 

Viihdetarina  Viihdyttää, huvittaa  Itseironia, lämpö ja hauskuus 

korostuvat. Viihdetarina 

ravisuttaa oletuksia ja 

stereotypioita 

Kalevauvan Vantaa-biisi Vantaan identiteetistä 

itseironisella tyylillä 

https://m.youtube.com/watch?v=wqk-XFPgRtk  

 

Heli Laaksosen Hirvi ja tennissukat -podcast: 

kirjan markkinointi absurdilla sisällöllä ja 

tarinalla 

https://m.youtube.com/watch?v=EkN6xfJNLCo  

Orientaatiotarina 

 

Motivoi oppimaan 

tavoitteellisesti 

Oma oppimissuunnitelma 

tarinan muodossa 

Äänitarina tarinankertojana ja -tekijänä 

kasvamisesta #tkd01 
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Liite 3.  
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Liite 4. 

Organisaation  

tarinatyypit 

Esimerkkiyritykset Ilmenemistapa 

Syntytarina Haikon kartano ja spa 

Pappilan pidot Oy 

Kyrönmaan Matkailun Edistämiskeskus 

Meän Liha Oy 

Yli-Kaitalan tila 

Arctic Power Berries 

 

Paikan historia 

Paikan historia 

Suomalaisuus ja hulluus 

Yhteistyö, lappilaisuus 

Perheyritys, itse kaadetut puut  

Ystävyys ja intohimo 

suomalaisiin marjoihin 

Arvotarina Skördefestens Vänner r.f. 

Helsinki Wildfoods Oy 

Lakomäen Metsäkartano 

Hävikkiruokaravintola Loop 

Kaffeli ry/ Neitsytperunafestivaali 

Lähiruoka 

Villi- ja lähiruoka, suomalaisuus 

Luonto, suomalaisuus 

Hävikkiruoka, sosiaalinen vastuu 

Raaka-aineen arvostus, 

lähiruoka, hyvä tahto 

Sankaritarina Herrankukkaro 

 

Tellervon ruokapidot 

Omistaja ja hänen intohimonsa 

luontoon 

Päättäväisyys, asenne 

Ammattilaistarina Smakbyn 

Premium Visit ry 

Olo Creative Kitchen 

Micke ja rakkaus ruokaan 

Smakun huippuravintolat 

Vesivalon ammattitaito 

Johtajuustarina Arctic Superfoods 

 

Palkkatyön jättäminen ja uuden 

aloitus kaukana kotoa, 

esimerkillinen elämä 

Motivointi- ja 

houkuttelutarina 

Västerrö 

 

Salonkiravintola Neilikka Oy 

Harriniva Oy/Torassieppi 

Uusi-Yijälän tila 

Lind’s kök ab 

Viihtyisyys ja arvostus hyvää 

ruokaa kohtaan 

Historia, rakkaus ruokaan 

Luonto, lappi, elämykset 

Hyvä meininki ja palveluhenki 

Kasvihuoneravintolaelämys, 

rakkaus ruokaa ja kasviksiin 

Kokemustarina Heather’s Helsinki 

 

Puukarin pysäkki 

Ruokaturismikierroksia 

Helsingissä 

Majatalosta majataloon 

Havainnollistamistarina Hotelli- ja ravintolamuseo 

Särkilammin marjatila 

Draamallinen museokierros 

Hyvän haltijan 

marjanpoimintaretket 

Viihdetarina Korsuretket Oy 

Hullu Poro Oy - kaikki ravintolat 

Hakamaan lammastila 

Suklaaparatiisi Oy 

Huumori & yhteistyö 

Lappilaisuus, hyvä fiilis 

Maatilahuumoria 

Villi luonto ja raaka-aineet, 

uuden keksiminen 
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