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Finlands första strategi  
           för matturism1 

Mat- och måltidsupplevelser utgör i dag en allt viktigare del av resan. Maten är starkt kopplad 
till de lokala producenterna, berättelserna och den lokala kulturen och skapar för sin del intresse 
för resmålet och stärker samtidigt resmålets profilering. Maten utgör som bäst individuella och 
oförglömliga upplevelser. Genom att utveckla året runt-matupplevelser och matprodukter för 
finländska och utländska resenärer är det möjligt att göra den finländska matkulturen mera känd 
och förbättra dess image och samtidigt göra matturismen attraktivare och därigenom skapa och 
ge en positiv bild av Finland. 

Jord- och skogsbruksministeriet (Närmatsprogrammet) och Visit Finland är instanserna som inlett 
arbetet att utveckla en strategi för matturism i Finland, och de finansierar arbetet också. Visit 
Finland (Centralen för turistfrämjande fram till 31.12.2014) är Finpro rf:s enhet, som i egenskap 
av en nationell expert på turism ansvarar för främjandet av turismen i Finland internationellt. 
Strategin kompletterar Visit Finlands strategiserie (Kulturturism, Må bra-turism, Naturturism och 
Vinterturism). 

Strategin för matturism har samordnats av Haaga-Helia yrkeshögskola. För att ta fram Finlands 
första strategi för matturism har man ordnat två workshopar (50 personer), intervjuat experter 
inom olika branscher (18 personer), gjort en enkät om spetsprodukter inom matturism (58 svar), 
deltagit i nationella forum som gett riktlinjer för strategin samt gjort en omfattande elektronisk 
enkät i slutfasen (53 personer). Strategins sista utkast har varit ute på remiss för kommentarer. 

Ett centralt syfte för strategin är att fastställa ett gemensamt mål för utvecklingen och fastställa 
rollerna för de olika aktörerna i framtiden. Syftet med åtgärderna i strategin är att öka antalet 
finländska, läckra och högklassiga spetsprodukter inom matturismen för utländska och inhemska 
resenärer. 

Maten och måltiden utgör en viktig och upplevelserik del av turismprodukten. Utvecklingen av 
matturismen har följande prioriteringar:

•	 Taste of place, finskheten och den finländska livsstilen smakar.
•	 Pure pleasure, den rena finländska maten gör gott för kropp och själ.
•	 Cool and creative from Finland, internationellt erkända matfenomen.

Produktutveckling av spetsprodukter, strategiska partnerskap,  
kommunikation samt åtgärder med ansvariga instanser är  
medel med vilka den finländska matturismen utvecklas. 

Tack till alla som har deltagit i arbetet!

Kristiina Havas, Kristiina Adamsson och Kristian Sievers
Haaga-Helia yrkeshögskola
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1. Bakgrund

1.1 Begreppet matturism2  
i Finland

Mat-	och	måltidsutbudet	resenären	stöter	på	kan	bestå	av	en	smaklig	restaurangmåltid	
som	grundar	sig	på	lokal	mat,	berättelser,	hemlagad	mat,	gatumat,	instruerad	tillagning	
av	finsk	mat,	mat-	och	måltidsprodukter	kring	naturens	delikatesser	och	egenhändig	
plockning	eller	så	kan	utbudet	bestå	av	en	måltid	i	naturen	eller	i	en	kulturmiljö,	olika	
rutter	och	evenemang	kring	matturism,	torg,	saluhallar,	specialbutiker	såsom	ysterier,	
vingårdar	och	små	bryggerier	inklusive	program.	Matturismen	är	kopplad	till	berättelser,	
lokal	mat	och	renhet.	Som	bäst	är	matturismen	något	som	besökarna	kan	delta	i	och	
lära	sig	något	nytt	av	och	det	gör	turismprodukten	upplevelserik.	

I	de	finländska	matturismprodukterna	ska	följande	aspekter	beaktas	(figur	1).	De	utgör	
en	grund	för	ett	framgångsrikt	matturismföretag,	kring	vilka	mer	aktuella	element	kan	
byggas	upp.	
	

Figur	1.		

Ett	framgångsrikt		

matturismföretag	kan		

utnyttja	dessa	delområden		

på	ett	heltäckande	sätt.		

Projektet	RUOKA	&	MATKAILU	

(MAT	&	TURISM)	2013

2 	 t e r m e n 	 ” m a t ” 	 i n n e h å l l e r 	 o c k s å 	 b e g r e p p e t	 	
” m å l t i d ” 	 i 	 d e n 	 h ä r 	 s t r a t e g i n
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1. Bakgrund
Figur	 2	 visar	 vilka	 trender	 man	 ska	 beakta	 vid	 utvecklingen	 av	 matturismen.		
Ett	framgångsrikt	företag	inom	matturismen	kan	tolka	och	betona	dessa	trender	på	
sitt	eget,	unika	sätt.

Figur	2.	Aktuella	trender	som	ska	beaktas	vid	utvecklingen	av	matturismen

 

 

 

 

 

 

 

 

Food & Experience - matupplevelser
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Internationella influenser

I	figur	3	Globalisering och lokalisering	finns	tre	begreppspar	som	är	i	växelverkan	
med	varandra.	Deras	förhållande	till	varandra	är	också	mångfacetterat.

1) Homogenisering och heterogenisering:	teknisk	utveckling,	fri	marknadsekonomi,	
utveckling	av	kommunikationsteknik	och	trafikmedel	är	orsaker	till	homogenisering.	Den	
ökade	globaliseringen	och	särskilt	det	faktum	att	några	stora	internationella	företag	
inom	matbranschen	dominerar	marknaden	har	lett	till	att	mat-	och	måltidsutbudet	
har	blivit	enhetligt	runt	om	i	världen.	Samtidigt	har	växelverkan	mellan	globalisering	
och	 lokalisering	också	konstaterats	 leda	 till	en	ökad	 respekt	 för	heterogenisering	
och	autentiska	 lokala	delikatesser.	2) Global och lokal medvetenhet:	Trots	den	
snabba	globaliseringen	kan	man	påstå	att	de	lokala	och	regionala	matkulturerna	och	
matvanorna	inte	är	hotade	utan	blir	 till	och	med	starkare.	Även	de	transnationella	
matbolagen	erbjuder	versioner	av	sina	maträtter	som	lämpar	sig	för	lokala	preferenser	
i	olika	länder.	3) Global och lokal kultur:	Till	följd	av	globaliseringen	har	den	globala	
kulturens	effekter	på	den	lokala	kulturen	och	tvärtom	blivit	starkare.	Båda	kan	existera	
sida	vid	sida	och	utgör	inte	ett	hot	mot	varandra,	även	om	deras	växelverkan	med	
varandra	har	blivit	starkare	i	och	med	globaliseringen.	
	

Figur	3.	

Globaliseringens	och	

lokaliseringens	effekt	

på	resmålets	mat-	och	

måltidsutbud	

(Mak	m.fl.	2012;	Nurvala	2014)
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Maten	är	en	trend	såväl	hemma	som	på	resan.	Allt	fler	resenärer	söker	medvetet	
efter	matupplevelser	på	sin	resa	-	maten	kan	till	och	med	vara	en	anledning	till	att	
välja	ett	resmål.	Maten	och	den	lokala	kulturen	bör	ha	ett	starkt	samband.	I	figur	4	
har	matturismen	indelats	enligt	resenärernas	intressen.	Av	figuren	framgår	att	maten	
kan	vara	en	primär	anledning	 till	 resan	eller	 intresset	kan	vara	mycket	 lågt	även	
om	resenären	deltar	 i	aktiviteter	kring	mat	under	sin	 resa.	Gourmet	 tourism	dvs.	
gourmetturism,	koncentrerar	sig	ofta	på	dyra	och	exklusiva	restauranger	eller	andra	
besöksmål.	Gastronomic	tourism	och	cuisine	tourism	kan	också	innehålla	besök	på	
dyrare	restauranger,	men	intresset	är	bredare	och	riktas	också	mot	annat	än	dyra	
matprodukter	och	besöksmål.	Rural/urban	tourism,	dvs.	landsbygds-	och	stadsturism,	
kan	också	 innehålla	mat	som	ett	viktigt	element,	men	maten	är	 inte	den	primära	
anledningen	till	resan.	Försäljning	av	mattjänster	för	resande	kan	dock	vara	en	mycket	
viktig	inkomstkälla	för	producenter	av	mattjänster	och	för	hela	regioner.	Maten	är	en	
viktig	del	av	resan	för	en	betydande	del	av	resenärerna.	(Hall	&	Sharples	2005.)

	

Figur	4.	Matturism	enligt	nivå	av	intresse	(Hall	&	Sharples	2005)

Klart	skiljbara	maträtter	och	drycker	profilerar	ett	resmål.	Resenärerna	kan	redan	
hemma	före	resan	prova	på	resmålets	maträtter,	men	också	njuta	av	dem	efter	resan	
och	samtidigt	återkalla	resan.	På	upplevelserika	platser	kan	resenärerna	delta	i	en	
berättelse	genom	att	vara	med	om	att	skaffa	fram	maten	(plocka	bär	och	svamp,	ta	
upp	potatis	eller	fiska),	tillaga	den	och	eventuellt	även	bearbeta	matrecepten.	Närmat,	
självlagad	mat	och	autenticitet	är	saker	som	många	konsumenter	önskar	sig.	Maten	
som	produceras	i	Finland	hör	också	till	den	renaste	i	Europa.	Den	finländska	naturen	
är	den	mest	betydande	attraktionsfaktorn	bland	utländska	resenärer.	Särskilt	inom	
landsbygdsturismen	bildar	naturen,	maten	och	kulturen	 (den	finska	 livsstilen)	en	
intressant	helhet	för	en	besökare.	Målet	är	naturligtvis	att	alla	dessa	delområden	är	
lika	högklassiga.
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När	det	gäller	turismmarknadsföring	och	image	anses	Finland	höra	till	Skandinavien	som	
har	ett	gott	rykte	också	i	fråga	om	maten.	Finland	har	nytta	av	att	höra	till	Skandinavien,	
Nordic	Kitchen-tänkandet	och	trenden	med	hälsosam	nordisk	kost	gynnar	oss.	I	Norden	
råder	en	gemenskapskänsla	för	ren,	naturlig	och	enkel	mat.	Detta	betyder	dock	inte	att	
Finland	inte	kan	skilja	sig	från	de	övriga	nordiska	länderna.

Ute	 i	 världen	 har	 turismsektorn	 lyft	 fram	maten	 som	en	 av	 de	mest	 intressanta	
trenderna	inom	turismen.	Även	i	Finland	ska	maten	utvecklas	till	ett	starkt,	 läckert	
och	 upplevelserikt	 tema	 inom	 turismen.	 Genom	 utvecklingsåtgärder	 stärks	 den	
finländska	turismens	konkurrenskraft.	Värdet	på	Finlands	turismexport	uppgick	till	4,3	
miljarder	euro	år	2013	och	ökade	med	4,9	procent	jämfört	med	året	innan.	Värdet	på	
livsmedelsexporten	uppgick	till	1,6	miljarder	euro	och	ökade	med	6	procent	år	2012	
jämfört	med	år	2011.	

1.2 Anslutning till 
andra program och 
åtgärder

Målet	i	regeringens	närmatsprogram	för	år	2020	är	följande:	”Närmat	är	en	del	av	
en	kvalitativ	turismprodukt	och	den	ger	mervärde	och	lönsamhet	till	aktörerna	inom	
livsmedels-	och	turismsektorn	i	landskapen	samt	ökar	Finlands	attraktivitet	som	ett	
resemål”.	Närmatsprogrammet	 innehåller	också	talrika	utvecklingsåtgärder	kring	
temat.	Syftet	med	åtgärderna	är	att	styra	dem	i	en	enhetlig	riktning	då	strategin	för	
matturism	och	förankringen	av	strategin	genomförs.		

I det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet	 2014–2020	är	 stärkandet	 av	
nätverken,	landsbygdsnaturen	och	kulturen	samt	närmatens	mervärde	prioriteringar	
inom	utvecklingen	av	turismen.	Matturism	konstateras	vara	en	växande	trend	inom	
turismen	som	ger	möjligheter	att	utnyttja	 lokala	 råvaror	och	 lokal	 kultur.	Även	 i	
det	 landsbygdspolitiska	 åtgärdsprogrammet	 2012-2015	 har	 produktifieringen	
av	turismen	antecknats.	 I	båda	riktlinjerna	betonas	ett	nytt	slags	samarbete	och	
betydelsen	av	närmat.	Dessutom	ger	 följande	 tre	arbeten	stöd	åt	uppfattningen	
att	 matturismen	 bör	 utvecklas:	 Statsrådets	 redogörelse	 för	 matpolitiken,	
rapporten	”Suomen	maabrändi”	(Finlands	varumärke)	och	resultaten	av	rapporten	
Lähiruokamarkkinat	(Närmatsmarknaden)	publicerad	av	Sitra	år	2010.

I	Undervisnings-	och	kulturministeriets	åtgärdsprogram Turism och kulturens puls	
betonas	det	att	antalet	utländska	kulturbesökare	kommer	att	öka.	Ett	sätt	att	utveckla	
Finland	som	ett	turismland	är	att	göra	den	finländska	maten	attraktivare	och	att	göra	
maten	till	ett	produktelement	inom	kulturturismen.	Finland	kunde	ha	möjligheter	att	
skapa	kulturella	”måste”-upplevelser	med	hjälp	av	maten.	

Med	 hjälp	 av	 finansiering	 från	 jord-	 och	 skogsbruksministeriet,	 undervisnings-	
och	kulturministeriet,	arbets-	och	näringsministeriet	och	Visit	Finland,	har	Haaga-
Helia	yrkeshögskola	sedan	år	2012	arbetat	med	att	utveckla	den	riksomfattande	
matturismen	(figur	5).	I	slutet	av	denna	strategi	finns	en	förteckning	över	regionala	
och	lokala	projekt	som	anknyter	till	mat	och	turism.
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RUOKA&MATKAILU
(MAT&TURISM) STEG 1 
2012-2013
Forskning och analysering, bra 
praxis och fina verktyg

RUOKA&MATKAILU
(MAT&TURISM) STEG 2
Samordning av strategin för matturism
Färdig i februari 2015
Skapa nya mat- och måltidsprodukter för 
evenemang och temamuseer, 2014-2015
Tävling inom ramen för matturism 2015

RUOKA&MATKAILU 
(MAT&TURISM) STEG 3 
Förankringen av strategin bl.a. 
produktfiering 2015-

Upplevelserika 
matturismprodukter!
Hungry for Finland!

Regionala 
och lokala 

projekt 
kring mat 

och turism i 
Finland

Vägkartan	 för	 tillväxt	 och	 förnyelse	 inom	 turismen	 i	 Finland	 2025	 fastställer	
matturismen	som	ett	utvecklingsobjekt.	Strategiska	teman	för	produktutvecklingen	
inom	 turism	är	 kultur,	 sommar,	hälsa	och	 vinter.	En	gemensam	prioritering	 för	
alla	dessa	fyra	teman	är	den	finländska	och	lokala	maten.	Andra	prioriteringar	är	
stillsamhet	samt	kombinationen	av	kultur	och	natur.	Matturismen	anknyter	till	Visit	
Finlands	följande	utvecklingsstrategier:

Intresset	 för	 må bra-turism	 har	 vuxit	 betydligt	 under	 den	 senaste	 tiden	 på	
global	nivå.	Finland	har	ytterst	bra	möjligheter	att	erbjuda	besökarna	må	bra-
produkter	och	-tjänster	kring	natur,	stillsamhet	eller	bastu.	Målet	är	att	producera	
en	 registrerad	 Finrelax-produktfamilj.	 Till	 sin	 karaktär	 är	 må	 bra-turismen	
sjukdomsförebyggande	och	 innehåller	mångsidiga	produkthelheter	som	byggs	
upp	kring	både	kroppens	och	själens	välbefinnande.	Enligt	strategin	för	må	bra-
turismen	erbjuds	besökarna	hälsosam,	gärna	 lokal	mat	och	de	får	 information	
om	matens	ursprung	och	näringsinnehåll.	Den	tematiska	prioriteringen	för	må	
bra-turismen	är	mat:	hälsosam	mat,	närmat,	ekologisk	mat,	specialdieter	och	den	
finländska	naturens	delikatesser.	

Den	tematiska	prioriteringen,	m.a.o.	den	strategiska	spjutspetsen,	i strategin för 
kulturturism	är	mat	–	närmat,	vild	mat,	finländsk	och	 lokal	mat,	finländsk	och	
skandinavisk	matkultur,	matlagningssätt,	mattraditioner,	 upplevelser	 och	 aktivt	
deltagande.	Genom	maten	kan	resenären	 lätt	uppleva	 landets	kultur	och	 lokala	
särdrag.	Målet	är	att	utveckla	matutbudet	för	nya	målgruppers	behov.	

Varumärket	för	den	finländska	turismen	stödjer	sig	starkt	på	naturen,	vilket	är	en	
klar	styrka.	Den tematiska prioriteringen inom naturturismen	är	en	kombination	
av	olika	teman:	Culture	in	Nature,	mat	och	välbefinnande	samt	skogarnas	effekter	
på	välbefinnandet,	upplevelserika	måltider	 i	naturen	och	naturens	delikatesser,	
finländarnas	 förhållande	 till	 naturen	och	naturen	som	kulturarv.	De tematiska 
prioriteringarna för vinter	 är	 närmat,	 säsongens	 ingredienser,	 högtidernas	
mattraditioner	(jul,	påsk),	kundens	engagemang.	

Figur	5.		

Riksomfattande		

åtgärder	för		

matturismen	från		

år	2012	i	Finland,	

Haaga-Helia		

yrkeshögskola,		

projektet		

RUOKA	&	MATKAILU	

(MAT	&	TURISM)	
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2. Syftet med
  strategin för  
  matturism

2.1 Varför en strategi 
för matturism i Finland?
•	 För	att	fastställa	ett	gemensamt	mål	för	utvecklingen	av	matturismen.	
•	 För	att	skapa roller	för	aktörerna	inom	matturismen	och	aktivera	det	nationella	nätverket.
•	 För	att	utveckla	matturismen	i	Finland	med	fokus	på	spetsprodukter.
•	 För	att	informera	aktörerna	och	kunderna	inom	ett	brett	område	om	Finlands	matturism	

och	om	spetsprodukterna.	

... och till vilken nytta?

•	 Den	finländska	turismens	dragningskraft	ökar.
•	 Den	finländska	identiteten	och	kulturen	utvecklas	och	kopplas	starkt	till	utveckling	av	flera	

näringar.
•	 Den	finländska	turismens	och	livsmedelsbranschens	konkurrenskraft	förbättras.
•	 Branschernas	och	aktörernas	framgång	och	resultatrika	samarbete	ökar.
•	 Finländarnas	och	resenärernas	respekt	för	finländsk	mat	och	matkultur	stärks.
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Mission

”Ju fler kockar, desto smakligare soppa!”

Mat- och turismaktörerna inom  

ett brett område ska delta!

Visio 2020

Hungry for Finland!

Maten ska bli en viktig och upplevelserik  

del av den finländska turismen!

...och hur upprättades strategin för matturism?

Denna strategi för matturism	har	tagits	fram	som	en	del	av	Visit	Finlands	strategier.	
Vid	 sammanställningen	 har	 man	 utnyttjat	 tidigare	 utvecklingsarbeten	 i	 Finland	
t.ex.	 forskningsfasen	 i	projektet	RUOKA	&	MATKAILU	 (MAT	&	TURISM)	1.3.2012–
31.12.2013.	I	strategiprocessen	genomfördes	också	följande:

•	 19.5.2014	workshop	kring	strategin	för	matturism	(30	personer)	
•	 En	enkät	om	spetsprodukter	inom	matturism	(58)
•	 Intervjuer	av	experter	inom	olika	områden	(18	personer)
•	 5.11.2014	workshop	kring	strategin	för	matturism	(20	personer)
•	 1-6.12.2014	Webropol-enkät	om	strategins	riktlinjer	och	åtgärder	(53	svar)
•	 Remissförfarande	för	strategin	(9)
•	 Haaga-Helia	yrkeshögskolas,	Visit	Finlands	samt	jord-	och	

skogsbruksministeriets	arbete

2.2 Vision 2020 och 
mission för matturism

De	finländska	matturismprodukterna	är	lätta	att	köpa,	internationellt	kända,	smakliga,	
gör	gott,	de	är	lokala	och	en	upplevelserik	del	av	turismen,	såväl	i	den	rena	naturen	som	
inomhus.	Maten	eller	måltiden	kan	i	sig	byggas	upp	till	en	turismprodukt	eller	utgöra	en	
del	av	må	bra-,	kultur-	och	vinterturism	eller	vara	en	del	av	sommarens	naturaktiviteter.	
Matturismen	är	originell	och	den	finländska	maten	väcker	intresse.
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3. Strategiska  
  val 

3.1 Målgrupper
Den	huvudsakliga	målgruppen	 för	Finlands	 internationella	 turismmarknadsföring,	
fastställd	av	Visit	Finland,	är	moderna	humanister.	I	deras	värderingar	och	attityder	
betonas	ett	 intresse	 för	nya	kulturer	och	 fenomen.	De	moderna	humanisterna	är	
mångsidiga	och	aktiva.	De	vill	göra	mycket	och	se	så	mycket	som	möjligt	under	sin	
resa:	uppleva	både	natur	och	kultur.	De	moderna	humanisterna	är	ute	efter	den	lokala	
livsstilen,	matkulturen	och	maträtterna	(bilaga	1).	

Den	strategiska	målgruppen	för	matturism	är	medvetna	konsumenter	som	letar	efter	
individuella	upplevelser.	Kinesiska	och	andra	asiatiska	turister	är	en	turistgrupp	med	
tillväxtpotential.	De	inhemska	besökarna	bildar	också	en	viktig	målgrupp.	

3.2 Tematiska  
prioriteringar för  
utvecklingen - i vilken 
riktning går vi?
Mat	 och	måltider	 är	 viktiga	 och	upplevelserika	 delar	 av	 turismprodukten!	Målet	
med	 strategin	 är	 att	 stärka	 den	 produktifierade	 och	 kommersiella	 utvecklingen	
av	turismen.	Prioriteringen	är	att	höja	matens	och	måltidens	ställning	som	en	del		
av	turismprodukten	och	samtidigt	sträva	efter	effektiv	produktifiering.	
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Med tematiska prioriteringar för utvecklingen avses strategiska spjutspetsar 
som särskilt prioriteras i utvecklingsarbetet.	Spjutspetsarna	grundar	sig	på	den	
finländska	matturismens	styrka	(bilaga	2).	Målet	med	strategin	för	matturismen	
är	att	koncentrera	sig	på	dessa	och	sträva	efter	ökad	konkurrenskraft	inom	den	
finländska	 turismen	 på	 internationell	 nivå.	 Detta	 mål	 uppnår	 man	 genom	 att	
göra	 turismprodukterna	attraktivare	och	 lättare	att	köpa.	Samtidigt	stöder	man	
Finlands	möjligheter	att	skilja	sig	i	konkurrensen	ute	i	världen.	Målet	är	att	utveckla	
finländska	matturismprodukter	som	stärker	Finlands	varumärke	som	land	samt	
stödja	Finlands	program	för	utveckling	av	turism	genom	starkt	samarbete.	I	figur	6	
visas	vägkartan	för	Finlands	matturism.

Taste of place
Den regionala matkulturen, finskheten och den finska  
livsstilen smakar.

Den	 finländska	 maten	 är	 personlig	 och	 de	 regionala	 skillnaderna	 syns	
i	måltiderna.	Vi	erbjuder	stolt	karelska	maträtter	 i	Karelen	och	samisk	mat	 i	
Lappland.	Produktifiering	av	 vardagliga	och	 till	 och	med	udda	saker	 är	 en	
möjlighet.	I	vårt	land	möter	öst	och	väst	varandra	och	båda	har	och	har	alltid	haft	
en	viktig	inverkan	på	vår	matkultur.	

Pure pleasure
Den rena finländska maten gör gott för kropp och själ.

Starka	naturupplevelser	som	kan	upplevas	i	Finland	får	stöd	av	vår	rena	mat.	
En	måltid	under	norrsken,	vid	havet,	sjön,	på	stranden	eller	 i	 fjällen	är	alla	
finländska	matupplevelser.	De	renaste	råvarorna	i	Europa,	rent	vatten	och	ren	
luft,	aromer	och	flavonoider	som	det	arktiska	ljusklimatet	skapar	i	råvarorna,	
ekologisk	mat	och	närmat	samt	en	högklassig	livsmedelsindustri,	producerar	
hälsosam	mat	även	för	människor	med	specialdiet.	Naturens	delikatesser	som	
man	själv	plockat	eller	tillagat,	ger	möjlighet	till	unika,	engagerande	upplevelser	
som	ger	kropp	och	själ	näring.	

Cool and creative from Finland
Internationellt erkända matfenomen.

I	Finland	finns	internationellt	erkända	stjärnkockar,	men	även	nya,	innovativa	
måltidsupplevelser.	Restaurangdagen,	Taste	of	Helsinki,	Flow	Festival	och	
den	finska	gatumaten	har	redan	gjort	Finland	till	en	nyskapare	av	mattrender.	
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Pure pleasure

Den rena finländska maten 
gör gott för kropp och själ.

Mat-
turismens

nuläge

i Finland

2015

Strategiska 
partnerskap

Kommunikation

Mission: ”Ju fler kockar, desto smakligare soppa!” 

Mat- och turismaktörer inom ett brett område ska delta! 

Produktutveckling

Taste of place

Den regionala matkulturen, 
finskheten och den finska 

livstilen smakar.

Cool and creative from
Finland

Internationellt erkända 
matfenomen 

Vision 2020:

Hungry for 
Finland!

Maten ska bli en 
viktig och 

upplevelserik del 
av den 

findländska 
turismen

ÅTGÄRDER TEMATISKA PRIORITERINGAR

I	den	finländska	turismen	kan	originella	matfenomen	och	spetsprodukter	
utnyttjas	som	en	del	av	den	 internationella	Nordic	Kitchen-trenden.	Nya	
matfenomen	ska	i	fortsättningen	planeras,	utvecklas	och	utnyttjas.	Det	vill	
säga	enbart	maten	kan	 i	 sig	utvecklas	 till	 en	 turismprodukt,	 vi	 kan	vara	
intressanta	även	för	rena	matresenärer,	s.k.	foodies.	Är	nästa	trend	Taste	of	
Arctic,	Taste	of	Lakes,	Taste	of	Santa,	Taste	of	Moomin,	Taste	of	Sauna	eller	
Taste	of	Duudsons	eller	Taste	of	Kalevala?

Figur	6.	Vägkartan	för	Finlands	matturism

I	strategin	bör	val	göras,	allt	kan	 inte	utvecklas.	Följande	åtgärdshelheter	har	
valts	till	de	viktigaste.	För	dessa	tre	delområden	fastställs	mål,	konkreta	åtgärder	
och	eventuella	ansvariga	organ	i	följande	kapitel.

•	 Produktutveckling	-	spetsprodukter
•	 Strategiska	partnerskap
•	 Kommunikation
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3.3 Produktutveckling  
- spetsprodukter 
som mål

Målet	med	strategin	för	matturism	är	att	fokusera	på	spetsprodukterna	och	med	hjälp	
av	dem	öka	den	finländska	turismens	dragningskraft	och	förbättra	konkurrenskraften	
för	 företag	 inom	 branschen.	 Spetsprodukterna	 är	 också	 viktiga	 när	 det	 gäller	
att	genomföra	de	nationella	 temana	 för	 turism	samt	att	stärka	varumärkena	 för	
landskapen	i	Finland.	

En	framgångsrik,	lönsam	matturismprodukt	behöver	ofta	paketering	och	annat	
serviceutbud	kring	sig	förutom	maten:	aktiviteter,	sommarteater,	promenadrutter,	
natur,	skidspår,	vatten,	inkvartering,	kulturobjekt,	matlagningskurser,	forsränning,	
historia,	 en	 känd	 person,	 en	 butik	 som	 säljer	 sina	 egna	 produkter	 osv.		
-	överhuvudtaget	något	att	göra.

Mål:

1. Inom turismregionerna finns spetsprodukter som avspeglar områdets 
råvaror, historia, traditioner, berättelser och levnadssätt. Det har uppstått 
nätverk inom matturismen och även nya matturismprodukter.

Exempel	på	existerande	utbud:		

•	 Nätverket	Karelia à la Carte	inom	matturismen	
•	 Ruokamatka Hämeeseen	(Matresa	till	Tavastland)
•	 Skördefesten	på	Åland

Bilaga	2	visar	typiska	produkter	inom	Finlands	matturism	samt	redan	existerande	
och	 potentiella	 spetsprodukter	 för	 matturismen	 i	 Finland.	 (Enkäten	 om	
spetsprodukter	2014).
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2. I Visit Finlands produktteman har mat- och måltidsprodukterna förstärkts.

•	 Må	bra-turism	och	mat
•	 Kulturturism	och	mat
•	 Sommarens	naturturism	och	mat
•	 Vinterturism	och	mat

Exempel	på	existerande	utbud:

•	 Må	bra-turism:	Glutenfria	karelska	piroger,	blåbär	och	andra	bär	som	superfood
•	 Kulturturism:	Säräpirttis	särä	(en	traditionell	östfinsk	maträtt	på	fårkött	och	

potatis),	Tammelatorget	&	svartkorv	
•	 Naturturism:	Örtvandring	från	gästgiveri	till	gästgiveri	

3. Internationellt intressanta matfenomen har stärkt sin position och ökat 
i antal.

Exempel	på	existerande	utbud:
	
•	 Restaurangdagen	och	gatumat
•	 Till	exempel	Flow	Festival,	HelYes,	Solar	Kitchen,	Matmarknaden	i	Fiskars,	

Närmatsmarknaden	på	Mangs	Gård,	Slow	Food	Västnylands	närmatsmarknad,	
Slakthuset	i	Helsingfors	och	dess	evenemang

•	 Internationellt	kända	finländska	restauranger	finns	i	dag	bland	toppen	i	Michelin-
guiden	och	White	Guide	Nordic.	I	Helsingfors	finns	till	exempel	restaurangerna	
Demo,	Olo,	Ask,	Chef	&	Sommelier,	Lyon,	Nokka,	Savoy,	EMO,	Pastis,	
Ravintola	Välimäki,	Kosmos	och	Lasipalatsi.	Sinne	(Helsingfors	och	Borgå),	
Sicapelle	Wining	and	Dining	(Borgå),	Ravintola	C	(Tammerfors),	4	Vuodenaikaa	
(Tammerfors),	Kaskis	(Åbo),	Nautical	(Mariehamn),	Smakbyn	(Kastelholm)	och	
Linnan	Krouvi	(Svartå)

Figur	7.			

Visit	Finlands		

utvecklings-	

strategier		

Vinterturism 
och mat

Sommarens 
naturturism 

och mat

Kultur-
turism och 

mat

Må bra-
turism och 

mat
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Tabell	1.	Åtgärder	för	produktutvecklingen

Produktutveckling	genomförs	på	nationell	och	regional	nivå	samt	på	företagsnivå.	På	
regional	nivå	är	syftet	att	utveckla	matturismprodukter	som	grundar	sig	på	maträtter,	
råvaror	och	traditioner	som	är	typiska	för	landskapen	och	regionerna.	Samtidigt	stöds	
även	samarbetet	av	Visit	Finlands	produktutveckling	och	temaprogram.	Figur	8	visar	
några	exempel	på	möjligheter	att	utveckla	regionala	produkter.	Exemplen	är	hämtade	
från	bakgrundsutredningen.	

  

Utvecklingsområde: Produktutveckling – spetsprodukter  
Åtgärder 

Eventuella ansvariga organ, finansiering 
 

Tävling inom ramen för matturism: 
Målet med tävlingen för år 2015 är att lyfta fram 
spetsprodukter för matturismen. 

Visit Finland, ANM, UKM 
Haaga-Helia yrkeshögskola 

Utveckla må bra-matprodukter, Finrelax. Visit Finland, Haaga-Helia yrkeshögskola 
Utbilda och sparra turismföretagare - 
införa en matturismdel i träningen som siktar på 
internationalisering. 

Visit Finland, Haaga-Helia yrkeshögskola, andra 
läroanstalter, utvecklings- och utbildningsprojekt 

Förnya matprodukter för evenemang och temamuseer 
och utnyttja resultaten i större utsträckning vid 
utvecklingen av matprodukter inom kulturturism.  

Haaga-Helia yrkeshögskola, UKM, Museiförbundet, 
Culture Finland 

Planera och sammanställa rutter för matturism. Projekt och Visit Finland. 
Utveckla naturmåltider och vägkostpaket. Outdoors Finland, Haaga-Helia yrkeshögskola 
Utveckla turismcentrens matutbud.  Företagare, turismcentrens marknadsförings- och 

samarbetsorganisationer, Suomen 
hiihtokeskusyhdistys 

Regionala temaevenemang: t.ex. fiske, svampplockning, 
Suomineidon voileipäpöytä (Marthornas kurs), 
konservering av svamp, kurser i basmaträtter och att 
hantera fisk osv. 

Regionala samfund och föreningar, såsom 
Marthorna, Maa- ja kotitalousnaiset 

I produktutvecklingen utnyttjar man personer och 
produkter som blivit kända i Top Chef- och andra 
matprogram. 
Mat- och måltidsprodukter som skapas vid olika tävlingar 
(årets kock, Bocuse d’Or osv.). 
Koncept som byggs upp kring Finlands 100-årsjubileum. 

Haaga-Helia yrkeshögskola, Visit Finland, ELO-
stiftelsen 

Nationellt produktutvecklingspaket som kan genomföras 
inom olika områden. I produktifieringen inkluderas 
stillsamhet, skog, vatten, säsonger och ljus samt 
specialprodukter, vild natur och vild mat - också som 
lyxprodukter. 

Visit Finland, högskolor och regionala 
turismorganisationer, ELO-stiftelsen 

Utnyttja och ta i bruk existerande utkast av 
matturismprodukter. 

Haaga-Helia yrkeshögskola, regionala 
organisationer 

Skapa modulerad träning och sparring. En 
konkurrenskraftig matturismprodukt ska innehålla 
följande element: SMAK, SERVICE, FÖRSÄLJNING och 
MARKNADSFÖRING samt UPPLEVELSE. 

Haaga-Helia yrkeshögskola och högskolor 

Målgrupper och nya målmarknader: 
Göra undersökningar av existerande och nya 
målmarknader och kundbehov samt öka företagens 
kundförståelse genom att sprida resultaten. Skapa 
rekommendationer och konkreta verktyg för 
utvecklingsarbetet. 

Haaga-Helia yrkeshögskola, Visit Finland 

Aktivera organisationer att delta i upprätthållandet av 
matkulturen och att utveckla regionens smaker. 

Till exempel Marthorna och Maa- ja 
kotitalousnaiset  

Utnyttja Restaurangdagen när det gäller att lyfta fram 
nya matprodukter och ta med evenemanget i 
marknadsföringen av Finland. 

Restaurangdagen, invånarna 

Utnyttja nationalparksvarumärket och den vilda maten 
inom naturturismen. 
Toppkock som nationalparksfadder och en 
nationalparksmeny. 

Forststyrelsens naturtjänster 



 18

Figur	8.	Exempel	på	möjligheter	till	profilering	av	landskapen	(Enkäten	om	spetsprodukter	2014,	
N=58)

Ett	väsentligt	mål	för	denna	strategi	är	att	öka	antalet	finska,	läckra	spetsprodukter	
för	 matturismen.	 I	 bilaga	 2	 finns	 en	 sammanställning	 av	 egenskaper	 hos	 en	
framgångsrik	matturismprodukt.	Företagen	strävar	efter	att	öka	dessa	egenskaper	
genom	träning,	verktyg	och	sparring	under	hela	den	tid	strategin	genomförs.	Ett	
ytterligare	mål	är	att	samtidigt	utveckla	effektiva	metoder	för	att	sprida	kunskap.

3.4  Strategiska  
partnerskap

Mål:

1. Förstärka matturismens ställning genom att utnyttja nationella  
nätverk som jobbar med att utveckla turismen (se figur 9). 

2. Aktivera företag, organisationer och lokala aktörer att delta i 
utvecklingen av matturismen. 

3. Skapa överraskande, branschöverskridande partnerskap och stödja 
nya initiativ och modiga försök.

Karjalaisuus
Hämäläinen ruokaperinne

Satakuntalainen ruokaperinne
Pohjalaisuus

Etnisyys

Maten som hantverk, artisan food
toppkockar, kocklandslaget, hög kvalitet

historia, herrgårdar, traditioner, berättelser 
främja hälsa och välbefinnande

Bär- och mjölklandskap Fiskelandskap
Fisklandskap Vin- och ostlandskap
Landskap med festbordstradition Svamplandskap
Grönsakslandskap De norra och arktiska smakernas
Rödbets- och havtornslandskap landskap
Upplevelselandskap

Det Karelska
Tavastländska mattraditioner

Mattraditioner i Satakunta
Det österbottniska

Etnicitet

Vild mat
Närmat
Ren mat

Ekologisk mat

Naturen
Havet

Skärgåden
Skogen

Sjön
Fjällen

Vildmarkerna

Gästvänlighet
Personlig

Mångsidig
Tillgänglig
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Projektet RUOKA&MATKAILU
(MAT&TURISM) 

Steg 3

FÖRANKRING OCH KOORDINERING 
AV STRATEGIN

ProAgria
Maa- ja 

kotitalous-
naiset

Martha-
förbundet

Visit Finland
Culture Finland

Outdoors 
Finland

Forst-
styrelsen

www.äkta
smak.fi

Företag

Mat- och
turism-
projekt

Regionala 
turism-
organi-
sationer

Nätverket
MESI 

Medier

ELO-
stiftelsen

Utbildnings-
och

forsknings-
organi-

sationer

Figur	9.	Eventuella	samarbetspartner	för	förankringen	och		
koordineringen	av	strategin

Förankringen av strategin för matturismen främjar  
partnerskap

Det	första	finansierade	steget	är	ett	projekt	för	att	förankra	strategin	för	matturism	
(2015-2016).	Det	är	ett	av	landsbygdsnätverket	finansierat	projekt	som	samordnas	
av	Haaga-Helia	yrkeshögskola.	Centrala	åtgärder	vid	 förankringen	av	Finlands	
strategi	för	matturism	är	de	regionala	turism-	och	livsmedelsföretagarnas	samt	
de	andra	regionala	aktörernas	workshopar.	Målet	med	workshoparna	är	att	öka	
aktörernas	kompetens	och	möjligheter	att	förverkliga	strategin	för	matturismen.	I	
åtgärderna	utnyttjas	Visit	Finlands	två	samordningsprojekt	Outdoors	Finland	(OF)	
och	Culture	Finland	(CF)	samt	regionala	och	andra	nätverk	inom	matbranschen,	
t.ex.	Mat-Finland	och	Äkta	smak.	I	Figur	9	finns	eventuella	samarbetspartner	för	
projektet.	

Förankringsprojektet	verkar	som	en	nationell	samordnare	som	producerar	material,	
verktyg,	en	strategi	och	ett	mål	 för	 regionerna.	 I	strategin	betonas	branschens	
spetsprodukter	och	kommunikation.	Detta	ställer	höga	krav	på	det	material	som	
används	 i	 fråga	 om	 kommunikationen	 och	 utvecklingen	 av	 spetsprodukterna.	
Som	 stöd	 för	 förankringen	 av	 strategin	 och	 utvecklingen	 av	 företagen	 inom	
branschen	skapas	en	elektronisk	materialbank	i	projektet.	Materialbanken	består	
av	högklassiga	foton,	videomaterial	och	recept.

Karjalaisuus
Hämäläinen ruokaperinne

Satakuntalainen ruokaperinne
Pohjalaisuus

Etnisyys

Maten som hantverk, artisan food
toppkockar, kocklandslaget, hög kvalitet

historia, herrgårdar, traditioner, berättelser 
främja hälsa och välbefinnande

Bär- och mjölklandskap Fiskelandskap
Fisklandskap Vin- och ostlandskap
Landskap med festbordstradition Svamplandskap
Grönsakslandskap De norra och arktiska smakernas
Rödbets- och havtornslandskap landskap
Upplevelselandskap

Det Karelska
Tavastländska mattraditioner

Mattraditioner i Satakunta
Det österbottniska

Etnicitet

Vild mat
Närmat
Ren mat

Ekologisk mat

Naturen
Havet

Skärgåden
Skogen

Sjön
Fjällen

Vildmarkerna

Gästvänlighet
Personlig

Mångsidig
Tillgänglig

http://www.�kta
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Prioriteringen	 i	 förankringen	 av	 strategin	 är	 produktrekommendationer	 för	
företagen	 enligt	 produktteman	 utifrån	 resultaten	 av	 den	 första	 fasen	 av	
projektet	RUOKA	&	MATKAILU	 (MAT	&	TURISM).	Produktrekommendationerna	
är	ett	verktyg	för	produktutvecklingen.	Produkttemana	(såsom	må	bra-turism,	
sommarens	 naturaktiviteter,	 vinterturism	och	 kulturturism)	 väljs	 tillsammans	
med	samarbetspartnerna.	Efter	detta	utarbetas	produktrekommendationerna	 i	
samarbete	med	Visit	Finland	och	experterna.	Under	projektet	letar	man	efter	sätt	
med	vilka	verksamheten	i	nätverket	kan	fortsätta	efter	att	projektet	tagit	slut.

Förankringen	 av	 strategin	 inleds	 i	 samarbete	 med	 olika	 aktörer	 år	 2015.	
Eventuella	samarbetspartner	har	presenterats	i	figur	9.	När	strategin	upprättades	
intervjuades	flera	av	nedannämnda	instanser	och	de	uttryckte	sin	vilja	att	delta	
i	genomförandet.

Tabell	2.	Åtgärder	för	strategiska	partnerskap

Utvecklingsområde: Strategiska partnerskap 
Åtgärder 

Eventuella ansvariga organ, finansiering 

Projektet för förankring av strategin: I arbetet utnyttjas 
OF:s och CF:s nätverk, och också andra regionala nätverk 
inom matbranschen, t.ex. nätverken Mat-Finland och 
Äkta smak.  

Landsbygdsverket MAVI 
Haaga-Helia yrkeshögskola 

Kvalitet och gästvänlighet tas med i utvecklingsarbetet av 
matturism. 

Regionala organisationer, högskolor, projekt 

Exportprogrammet för livsmedel och andra partnerskap.  
Livsmedelsindustrin: laktosfria produkter, glutenfria 
produkter, hälsosam mat, hälsofrämjande livsmedel.  
Restaurangsektorn: kombinationen av smak, berättelser 
och hälsoeffekter. 

Finpro, Exportprogrammet för livsmedel 
 
 
ELO-stiftelsen 

Lobba för den nationalekonomiska betydelsen av 
matturism (politiska aktörer, påverkare, finansiärer). 
Inom matturismen behövs det kända personer för att 
föra budskapet vidare.  

Aktörer inom turismen och livsmedelsektorn 

Den lokala befolkningens engagemang och vilja att delta i 
matturismen: 
– stolthet över lokala aktörer och produkter  
– utveckla mat som tillagas och serveras i hemmet till 
säljbara produktpaket. 

Föreningar, regionala organisationer, högskolor, 
projekt 

Målet är att flygplatsen ska öppna ett fönster till den 
finska maten. 
 

Finavia och företag 

Avlägsna hinder för samarbetet, till exempel mellan 
skogsägare och företagare, med hjälp av 
motivationsdagar. 

Case-företag, köksmästare, MTK 
 

Öka Fill the Gap-förståelsen: föra kockarna till åkern och 
odlarna till köket. 
Spela in på video och dela information på olika sätt på 
nätet.  

Inleda samarbetet med läroanstalter inom 
branschen.  
UKM, JSM, projekt 
 

Bilda nätverk kring namnskyddade produkter på nationell 
och internationell nivå. Skapa nya namnskyddade 
produkter: blåbär, basturökt skinka, havre, gårdsvin, 
brödost. Om en produkt är namnskyddad ska det stå på 
menyn.  

Helsingfors universitet, Ruralia-institutet, 
Jyväskylä yrkeshögskola och MAVI 
 
Grupperingar bakom namnskyddade produkter 
dvs. företag och branschföreningar  
 
EU:s finansiering av försäljningsfrämjande åtgärder 
 
Projekt 
 

Okonventionella partnerskap med bra värderingar: ett 
nytt spelbolag, hissbolag (Kone), idrott, mode, design, 
konst, kultur, rock, bibliotek. Partner kan vara ett 
bostadsområde, ett husbolag eller en koloniträdgård med 
vilka man har kombinerat urban matproduktion.  

Aktörer inom turism- och livsmedelsbranschen, 
projekt 

  



21

3.5 Kommunikation  
– från spridda tankar 
till en enhetlig  
berättelse

Mål:

1. Skapa ett enhetligt kärnbudskap (figur 10 och 11),  
en kommunikationsplan och ett mål för matturismen.  

2. Förstärka profileringen av regionerna och kommunikationen som stödjer 
detta. 

3. Göra spetsprodukterna mera kända i utlandet och hemlandet genom 
effektiv kommunikation via flera kanaler.

Under	 strategiprocessen	 samlade	 man	 in	 föreställningar	 om	 finskhet	 och	
mat.	Finland	är	de	många	specialiteters	land.	Jämfört	med	de	andra	nordiska	
länderna	är	Finland	äkta	på	ett	annat	sätt.	Naturprodukterna	är	fria	nyttigheter	
som	man	till	exempel	kan	plocka	i	skogen	enligt	allemansrätten.	Finländarna	är	
ett	mycket	nordiskt	folk.	Var	tredje	människa	som	bor	norr	om	60:e	breddgraden	
bor	 i	Finland.	Finland	är	världens	nordligaste	 jordbruksland.	De	 långa,	 ljusa	
somrarna	och	den	arktiska	naturen	ger	en	unik	arom	på	delikatesserna	som	
finns	i	naturen.	Midnattssolen	har	utnyttjats	för	litet	då	man	skapat	varumärken	
för	Finland	och	de	finländska	produkterna.

Toppvarumärkena	för	Finlands	landsbild	är	rena	råvaror	och	ren	natur,	design	
samt	utbildning	och	kompetens.	Spetsen	i	den	rena	naturen	är	vatten	som	å	
ena	sidan	betyder	 rena	naturvatten	 (t.ex.	vatten,	snö,	 is)	och	å	andra	sidan	
kunskap	om	hur	vatten	renas.

Naturturismen	är	ofta	en	mycket	unik	upplevelse	för	internationella	resenärer	
i	 Finland.	 I	 Finland	är	naturen	nära.	Våra	 starka	 sidor	är	 stillsamheten	och	
våra	 fyra	 årstider.	 Finlands	 39	 nationalparker	 och	 naturturismens	 goda	
infrastruktur	 erbjuder	 unika	 ramar	 för	 naturupplevelser.	 Forststyrelsens	
företagssamarbetspartner	 och	 andra	 aktörer	 erbjuder	 upplevelser	 som	
kombinerar	natur	och	mat.	

Matkulturen	har	på	ett	betydande	sätt	påverkats	av	vårt	 lands	nordliga	 läge	
och	vår	ställning	mellan	öst	och	väst.	Den	finländska	matkulturen	är	rik	och	
grundar	sig	på	råvaror	och	traditioner	som	varierar	områdesvis.	Matkulturen	
är	 inte	 stabil	 utan	 förändras	 med	 tiden	 -	 i	 takt	 med	 konsumenternas	
konsumtionsvanor.	Matkulturen	har	betydelse	för	uppbyggandet	av	en	nationell	
och	regional	identitet.

I	 marknadsföringen	 och	 kommunikationen	 utnyttjas	 följande	 kärnbudskap:	
Hungry	 for	 Finland.	 I	 figur	 10	 och	 11	 sammanfattas	 strategins	 tematiska	
prioriteringar	för	en	konsument	på	ett	förståeligt	sätt.	
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Finland	 hör	 till	 de	 nordiska	 länderna	 vars	 matkultur	 och	 kost	 grundar	 sig	 på	
nordiska	 råvaror,	 och	det	 nordiska	 är	 i	 dag	 en	 av	 de	 växande	mattrenderna	 i	
världen.	Detta	kan	utnyttjas	även	i	marknadsföringen	av	Finland.	Det	lönar	sig	inte	
att	använda	alltför	detaljerade	budskap	i	marknadsföringen,	eftersom	resenärerna	
kommer	till	Finland	för	att	äta	finländsk	mat.	I	den	internationella	marknadsföringen	
av	matturism	indelas	Finland	i	högst	4–5	regioner	när	det	gäller	den	huvudsakliga	
kommunikationen:	öst,	väst,	nord	och	syd	samt	Helsingfors	(figur	12).	Inom	dessa	
områden	kan	man	sträva	efter	specialisering	per	landskap,	så	att	matentusiasterna	
kan	komma	så	djupt	in	i	matkulturen	som	de	vill.

Figur	10.		

Slogan	för		

marknadsföring	av		

Finlands	matturism		

ute	i	världen.

Om	man	vill	utnyttja	mer	

beskrivande	adjektiv		

i	kommunikationen,		

finns	de	uppräknade	

i	figur	11.

Figur	11.		

De	viktigaste		

adjektiven	som	är		

bra	att	använda		

i	kommunikationen		

om	finländsk	matturism	

ute	i	världen		

(Strategienkät	2014,	

N=51)

Högklassig
Ren

Trygg
Vild

Upplev-
elserik Nordlig

Okonstlad

Läcker

Äkta
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Observera i kommunikationen:

•	 Klargör	bilden	av	Finland	-	ett	nordiskt,	exotiskt	bra	land
•	 Vild	natur,	vilda	finländare,	vild	vistelse	i	naturen,	vild	mat
•	 Profileringen	av	Finland:	mat,	natur,	fyra	årstider,	trygghet,	ansvarsfullhet,		

rena	råvaror	och	ren	natur
•	 Mat	och	glädje	–	mat	behöver	inte	tas	på	så	stort	allvar.	Finskt	skoj.
•	 Öka	förståelsen	av	matturismaktörerna.	Om	vi	inte	själva	förstår	betydelsen		

av	matkultur,	är	verksamheten	inte	äkta
•	 Engagera	besökarna	och	ge	dem	möjlighet	att	själva	hitta.

Figur	12.		

Regionerna	i	Finland	för		

matturismen	i	den	internationella	

kommunikationen
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Tabell	3.	Kommunikationsåtgärder

Utvecklingsområde: Kommunikation 
Åtgärder 

Eventuella ansvariga organ, finansiering 

Upprätta en kommunikationsplan: Alla aktörer ska ha 
samma kärnbudskap – en röd tråd. Alla aktörer ska ha 
samma känslomässiga berättelse. Budskapet ska vara 
intressant, sant och engagerande. Budskapet specificeras 
per marknadsområde.  

Företagare och andra aktörer inom branschen 
Visit Finland, JSM, projekt 

Producera ett kärnbudskap för matturismen och 
bildmaterial som stödjer berättelsen. 

Företagare och andra aktörer inom branschen 
Visit Finland, JSM, projekt 

Spela in videoklipp om matturismen: korta klipp t.ex. om 
potatisupptagning, en lantgårds vardag, anskaffning av 
vild mat. 
 

Företagare och andra aktörer inom branschen 
Visit Finland, Culture Finland, JSM, projekt 

Finland YEAH! En matturismbroschyr eller en applikation 
som täcker hela Finland. Samla på ett ställe alla 
turismdestinationer som erbjuder mat. Främja mötet 
mellan kunderna och produkterna. 
Består av regioner (landskap) och deras särdrag. För en 
konsument ter sig Finland som en läcker helhet. 

Haaga-Helia yrkeshögskola, Visit Finland och ANM. 

Utnyttja sociala medier såväl i intern som i extern 
marknadsföring. 

Företagare och andra aktörer inom branschen 
Visit Finland, JSM, projekt 

Genomföra internationella medie-, bloggar- och 
kockbesök. 

Visit Finland 
Regionala organisationer, projekt 

Som bakgrund till det ovanstående utreds vad 
journalister och bloggare skriver om Finland som 
matturismland? Vilka aspekter betonas? 

Haaga-Helia yrkeshögskola 

Som åtgärd för år 2015 ordnas en nationell tävling kring 
matturism. 
Målet med tävlingen är att uppmuntra aktörer att 
utveckla matturismen. I tävlingen väljs en vinnare och tre 
finalister. Företagen får synlighet och möjlighet att delta i 
workshopen vid det internationella Paul Bocuse Chef-
seminariet i Helsingfors.  

ANM, UKM, Visit Finland 
 
Tävlingen samordnas av Haaga-Helia yrkeshögskola  

Kända personer och kockar/köksmästare ska delta i 
främjandet av matturismen.  

Företagare och andra aktörer inom branschen 
Visit Finland, JSM, projekt 

Marknadsföring av produktutbudet för matturism med 
fokus på spetsprodukter - också via flera kanaler. 

Visit Finland i internationell marknadsföring 

Aktivt uppdatera webbplatsen Ruokajamatkailu.fi  
– verktyg och nyheter för utvecklingsverksamheten. 

Haaga-Helia yrkeshögskola 

Bygga upp produktpaket till företagspaket som avspeglar 
de fyra årstiderna, äktheten, de rena råvarorna och den 
rena naturen samt den ekologiska och vilda maten. 
Genom produkten stärks bilden av Finland och den 
stöder samtidigt turism- och livsmedelsexporten.  

Finpros Livsmedelsprogram m.m. 

Samla in rutter med olika teman (åka cykel, vandra, mat, 
kultur osv.) på ett ställe. 
 

Företagare och andra aktörer inom branschen 
Visit Finland, JSM, projekt 

Matturismprodukter som kan köpas genom olika 
regionala, nationella och internationella 
försäljningskanaler. 

Producenter av matturismprodukter 
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3.6  Mätare och  
uppföljning

Förankringen	och	 framskridandet	av	strategin	ska	 följas	upp	årligen.	Projektet	
matturism	ska	 innehålla	mätare	med	vilka	projektens	effekter	på	utvecklingen	
av	matturism	 kan	utvärderas.	Målet	 är	 att	 i	 samarbete	med	Visit	 Finland	 och	
Tutkimus-	ja	analysointikeskus	TAK	utnyttja	turismstatistiktjänsten	Matkailutilasto.
fi	för	att	mäta	den	ekonomiska	betydelsen	av	matturismen.	Egentliga	nyckeltal	för	
matturismen	har	inte	ännu	skapats	i	Finland.	Ursprungsläget	har	inte	mätts.	Målet	
är	att	bygga	upp	i	de	redan	nu	existerande	uppföljningsundersökningarna	en	egen	
del	som	anknyter	till	matturismen.

Strategin	mäts	som	helhet	genom	följande	mål	och	mätare:

Kvantitativa mål 

•	 De	internationellt	intressanta	spetsprodukterna	har	förstärkts	och	deras	antal	har	
ökat	(uppskattningsvis	5	procent	per	år).

•	 Matturismprodukterna	i	Visit	Finlands	produktteman	har	förstärkts	och	deras	
antal	har	ökat	med	7	procent	per	år.

•	 Inom	turismregionerna	finns	spetsprodukter	som	avspeglar	områdets	råvaror,	
historia,	traditioner,	berättelser	och	livsstil.	En	mätare	är	att	det	uppstått	nätverk	
inom	matturismen	och	att	antalet	matturismprodukter	som	de	erbjuder	har	ökat.	

•	 Antalet	företag,	organisationer	och	föreningar	som	deltar	i	utvecklingen	av	
matturismen	ökar.

Mål gällande image och kommunikation

Inverkan	 av	 kommunikationsåtgärderna	 bedöms	 på	 basis	 av	 synlighet	 (t.ex.	 i	
sociala	medier)	och	effektivitet.	Dessutom	bedöms	strategins	effektivitet	genom	
resultatens	t.ex.	fotobankernas	och	videornas	kvantitet	och	kvalitet.	Ett	väsentligt	
objekt	för	uppföljningen	är	enhetligheten	i	kommunikationens	innehåll	(en	s.k.	röd	
tråd	och	en	gemensam	berättelse).	Uppföljning	görs	genom	analys	av	innehåll	och	
uppföljning	av	fotobankernas	användarantal.	

Turismmarknadsföringens	 effektivitet	 bedöms	 bl.a.	 genom	 Trade	 Follow	 up-
undersökningar.	 Helhetsmålet	 för	 kommunikationen	 dvs.	 ändringarna	 i	 den	
finländska	 turismens	 image	 och	 utvecklingen	 av	 den	 önskade	 imagen	 på	
matturismen	 uppföljs	 som	 en	 del	 av	 den	 finländska	 turismens	 image-	 och	
varumärkesundersökning.

Kvalitativa mål

Målet	med	strategin	är	att	stödja	utvecklingen	av	den	finländska	matkulturen,	Taste	
of	place-tänkandet.	Det	är	svårt	att	mäta	en	dylik	attityd-	och	värdeförändring.	
Kvalitativ	utvärdering	och	mätning	av	strategin	görs	bl.a.	genom	utvärdering	av	
menyernas	 innehåll,	observationsundersökningar	 (bl.a.	mystery	shopping)	samt	
genom	kvalitativ	utvärdering	av	produktutvecklingsprojektens	resultat.	Dessutom	
uppföljs	utvecklingen	av	samarbetet	och	nätverksbildningen	både	på	regional	och	
på	nationell	nivå.	Intresset	för	utvecklingen	av	matturismen	har	spridit	sig	till	en	
nationell	nivå	och	ett	gemensamt	verksamhetsnätverk	har	etablerats.
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Bilaga 1.
Bilaga	1.	De	centralaste	elementen	för	en	bra	semester	ur	de	moderna	humanisters	
synpunkt	och	de	mest	intressanta	kulturdestinationerna	och	aktiviteterna	på	en	resa	i	
Finland	(CTF	2012	&	2010)

Bilagor 

Källa:	”Modernit	humanistit	ja	matkustaminen	Suomeen”	CTF	2012,	s.	55.
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Källa:	”Kiinnostaako	Suomi	kulttuurimatkailukohteena?”	CTF	A:	167,	2010	s.	42.
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Bilaga 2.

Nuläget på matturismen i Finland enligt en enkät om  
spetsprodukter

I samband med strategin genomfördes en enkät om spetsprodukter. Figuren	
nedan	visar	typiska	produkter	inom	den	finländska	matturismen.	Den	finländska	
matturismen	är	typiskt	mångsidig	och	det	finns	utbud	både	kring	säsongerna	och	året	runt.

Kategoriseringen av den finländska matturismen, typiska 
matturismprodukter i Finland (Enkäten om spetsprodukter 
2014, N=58)

Bilagor 

Matlagning 
tillsammans med

kunder
Kockkurser

T.e.x. Skidfärd, örtpromenad, matresa, 
matkryssning, kombinera mat och kultur

Restauranger
Caféer

Herrgårdar
Enskilda mat- och 
måltidsprodukter

Gästbord, brunch, bakelser osv.

Olika evenemang
T.e.x.  Kalaryssäys i Kuopio, Kekri-fest
(östfinskt evenemang), festivaler med 
mat och kultur, gatumatsfestivaler, 
tävlingar, matmässor osv. 

Turismprodukter som 
anknyter till mat- och 

måltider, där maten är en del 
av produkten, aktiviteten

Äta utomhus, äta vid öppen 
eld

Plocka bär och svamp, fiske, 
jakt

Nätverk för 
matturismLantgårdar

Gårdar med bärträdgårdar
Biodlingar

Kvarnar
Gårdar med boskap

Närmatsbutiker, Torg, Saluhallar
Ysterier, Bagerier

Vingårdar, Små bryggerier
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Egenskaper hos en framgångsrik finländsk matturismprodukt  
(Enkäten om spetsprodukter 2014, N=58)

Smaken på maten 
Tydlig, läcker, riklig, mångsidig, 
smälter i munnen, okonstlad, 

högklassig, färska råvaror, god 
och genuin smak, lokal, ren 

Service
Naturlig yrkesstolthet, 
professionellt grepp, 

karismatisk kock 

Glada och naturliga 
människor 

Avspänd atmosfär, inget 
stoltserande

Försäljning och 
marknadsföring av 

destinationen
En säker, genomtänkt 

destination som konstaterats 
vara bra, känd, identifierbar, 

pålitlig, kan lätt köpas 

Upplevelserik 
Kan upplevas med hjälp av flera 

sinnen, unik, avkopplande, 
upplevelserik, estetisk, hör till den 

levande mattraditionen, har en 
berättelse, skapar gott humör, varm 
atmosfär, speciell, idyllisk, vackert 

landskap, möjlighet att delta

Produktifiering
Innovativ, annorlunda 

Ren, finsk, säsongsenlig

Skickligt planerade helheter som lyfter 
fram områdets hela utbud 

Att utnyttja de lokala råvarorna, 
traditionerna, historien och 
journalisterna 

Matturismen syns i den eleganta 
inredningen, dekoreringen, dukningen 
och klädseln, i hela miljön
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Spetsprodukter inom finländsk matturism (Enkäten om spetsprodukter 2014, N=58) 

1 
 

 

EVENEMANG,  t.ex.
Restaurangdagen, Slakthuset i Helsingfors och dess evenemang, Flow Festival. Närmatsevenemang 

såsom Delikatessernas Finland, Elimäki närmatsmässa, Fiskars matmarknad ,Taste of Finland -
Smakernas Finland, Kuopio SATOA - festival med mat och kultur, närmatsmarknaden på Mangs gård, 

Slow Food Västnylands närmatsmarknad. 

REGIONALA DRAGPLÅSTER, t.ex.
Skördefesten och Smakbyn på Åland, landgårdarna håller öppet hus, Laga mat med Micke 

Kuusamo-trakten och Lappland, de lappska köksmästarnas delikatessbord i Saariselkä, Restaurang 
Tundras kockkurser i Kuusamo 

Tammela torg + svartkorv, Pyynikkis utsiktstorn + munk 
Näsineula + fine dining, Vaihmaalan hovi + delikatesser + Ilolas djur, Rönnviks bärträdgård + vin

FINLANDS STARKA SIDOR I ETT NÖTSKAL 
Rena skogar, sjöar, vildmarker, natur, stillsamheten 

Svamp, bär, vilt, fisk, vild mat 
Äta utomhus, vid öppen eld, i en lappkåta, 

under vindskydd, i fjällen, i skärgården, i skogen, 
på sjön, i vildmarken 

VÄGKOST

Duudsons 
som skapat 

det 
internatio-
nella TV-

konceptet, 
Docventues 

/ Riku 
Rantala
Kultur-

upplysning 
Odysseus Oy 

+ Lapin 
saagat-

uppvisning

MATRUND-
TURER, t.ex.
-Borgå Tours 

produkter för 
grupper: Njut 
med alla dina 
sinnen i Borgå 

(guidad rundtur i 
Gamla Stan i 

Borgå och en tre-
eller fyrarätters 
måltidsupple-

velse, varje 
maträtt serveras 

på en ny 
restaurang)

-Feel the Nature 
bär- och 

svamputflykter 
-Happy Guide 

Helsingfors 
matrundturer 
-Matrundturer 
arrangerade av 
Helsinki Bites 

-Uleåborgs 
restaurangprome-

nader

UTFLYKTER 
MED 

AKTIVITETER, 
t.ex.

-Från gästgiveri 
till gästgiveri 
örtvandring

-Från gästgiveri 
till gästgiveri 

matresa 
-Saunatour 

-Kryssning med 
Ukko-Pekka från 

Åbo till 
Nådendal, under 
kryssningen står 

en 
skärgårdsbuffé 

uppdukad 
-Pirog-

workshopar 
Karelska piroger 
och utflykt till en 

vingård 
-Gåslever och 

tryffel 
-Smakernas 

Kuopio 
promenadutflykt

MENYER, t.ex. 
Landskapsmenyer -

restaurangernas 
landskapsmenyer, 

Festbord i Satakunta 
Northern Arctic 

Flavours-menyer, 
Vellamo-meny, 

Tavastländsk meny, 
Helsingfors meny, 

Matprovinsens 
Epasteria  -

matkoncept för 
evenemang, 

Studiorestaurangen 
Tundra - fine dining 

catering, 
St Lapland 

Countryside 
restaurangernas 

koncept

HERRGÅRDAR, RESTAURANGER, BESÖKSMÅL, 
t.ex.

-Westerby Gård, Tertis herrgård, Anttolanhovi, Partala 
kungsgård, Krapihovi, Svartå Slott, Kyyhkylä herrgård 

-Restaurang Kippurasarvi, Parppeis Pörte, Wanha Wpk 
(Gamla Fbk), Bistro Vilee, Sahanlahti Resort, Kilkkilä, 

Mikkelin klubi (Klubben i S:t Michel), Linds Kök, 
Restaurang Adelbragd, Restaurang Reino - vallfartsort för 

Nightwish-fantaster, Restaurang Medicinman, 
Koskenkorvas traktör, Juurella-Amfora, Valkoinen Puu 
(Det Vita Trädet), Silverskär, Café Donner, På Kroken, 

Matgruvan
-Lapland Hotels, Lappi-restaurangerna (Saaga och Lappi), 

Lapland Safaris, Sky Restaurant i Ounasvaara, 
Studiorestaurangen Tundra, restaurang Niili, Prosanta Oy, 

Santamus, Metsäkyly, Joulukka, Guardians of Lapland -
-Smakbyn Laitikkala, Kenkävero, Närmatsbutiken Lempi, 
Närmatsbutiken Viini-Pihamaa, tryffelcentralen i Juva,  

Esse Highland, Kannonnokka, Järvisydän 
-Yrjöläs och Mattilas bärträdgårdar, Tyry vingård, Alitalos 
vingård, Polvis ysteri, Peltolas bröd, Juustoportti, Vääksy 
och Rapio kvarn, Alvarin kotileipomo (hembageri), Pirjon 

Pakari (bageri), Viponens stekta nejonögon, Vakka-
Suomen panimo (bryggeri)

NÄTVERK 
INOM 

MATTURISM

Nätverket 
Karelia à la 
carte inom 

matturismen,
i nätverket 

finns det med 
över 70 

restauranger 
och livsmedels-

och 
turismföretag i 
Norra Karelen 

MATPRODUKTER, 
t.ex. 

Lemis särä (en 
traditionell östfinsk 
maträtt på fårkött 

och potatis), 
karelska piroger, 

renkött, efterrätter 
på bär, karelsk stek 

eller gryträtter 
tillredda på 

närproducerat kött, 
ugnsrätter, 

bärparfait eller
bärkvarg, kaffe ur 
sotad panna, olika 

bakverk, munk

Matskådespel, presentation av maträtter ur historiskt och modernt perspektiv, baka karelska piroger (DVD), baka rågbröd (DVD), 
karelska kungens fest, spaningsexpedition under fortsättningskriget, matskådespel med temat hembränt, matresa till 60-talets Kides, 
Lemminkäinen-menyer, Pahan Pajarin Pidot (en medeltidsfest), En dag med vårens färger, Historiens sus i Kukkola, Naturupplevelser i 
Kukkola, Matresa med salt och peppar, skidfärd från gästgiveri till gästgiveri, Kekri (ett östfinskt evenemang), tillaga korv och bada 
rökbastu, vildörtskurser, baka karelska piroger/rågbröd i samband med en måltid. 
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Figuren	nedan	visar	potentiella	produkter	och	teman	som	kan	utvecklas	till	spetsprodukter.	
Figuren	visar	exempel	från	olika	håll	i	Finland	och	påvisar	också	möjligheten	att	utveckla	
den	finländska	turismen	(Enkät	om	spetsprodukter	2014,	N	=	58).

Potentiella matturismprodukter i Finland

 

Timitran Linna
Tavastlands 
herrgårdar
Sahanlahti 

www.sahanlahtiresort.
fi

My Bakery Cafe Kaffiino, 
ett lokalt rosteri. 
www.kaffiino.net 

Restaurang Obelix, 
Hyvinge 

Kräftskiva på ön 
www.hangonportti.fi 

Fiskehistorier och middag 
på yrkesfiskarens 

restaurang 
www.pakroken.fi 
Restaurang Vilee

Västra Nyland 
överhuvudtaget: 

Raseborg (Delitukku-
partihandel och 
Köttkontrollen)

Fiskars chokladbutik
Fiskars i samarbete med 

Slow Food Västnyland  
och lokala matföretag 
kunde utveckla mycket 
fina turismprodukter, i 
skrivbordslådan finns 

redan matprodukter och 
rundturer, en arrangör 

bör hittas

Kukkola gård, mat- och 
måltidsprodukter som 

anknyter till naturen och 
historien 

Upplevelsegården 
PikkuKili, en kombination 

av djur och mat

Keinuhonka: 
www.keinuhonka.fi. 

Företaget säljer redan 
eget kött och andra 

närproducenters 
produkter, men resmålet 
kunde också utvecklas till 
en turistdestination med 

mat- och 
måltidsprodukter 

(matkvällar med teman)

Speltbakverk och 
användning av spelt i 

högre grad. I vårt 
landskap finns det inte 

tillräckligt med maskiner 
för hantering av spelt. 

Spelt växer bra på 
bergsluttningar som ofta 
står oanvända eftersom 

”det inte lönar sig att odla 
där” Vuonoksen jäätelö 

(glass), Outokumpu. 
Härkätien herkut 

(delikatesser)

Ahlmans lantbruksläroanstalt och 
Tammerfors saluhall kunde lätt 

produktifieras till en perfekt mat-
och måltidsrutt. Om man vill ha en 

längre rutt kan den kombineras 
med Ahopelto gård, Mouhijärvi 
ysteri och Rönnviks vingård. Fint 

skulle det också vara med en 
dagsutflykt tillsammans med 

köksmästare Santeri till 
produkternas uppkomstområden, 
och i slutet av dagen tillagning av 

mat på dessa ingredienser.

Matrutter, matresor: Vi har redan 
guidade smakresor som inkluderar 

säsongsenliga måltider på  
landsbygdsdestinationer eller på  

restauranger samt besök i 
närmatsbutiker eller på gårdar. T.ex. 

Smakresa i Juhani Ahos fotspår, 
Smakresa runt sjöarna i Nordöstra 
Savolax. Vi har också produktifierat 

promenaden Smakernas Kuopio. Dessa 
behöver endast marknadsföring och 

försäljning 
www.proagria.fi/makumatkat

Spa-traditioner både i Rauha 
och i Villmanstrand. Har 

besökts av flera kända ryssar 
förr i tiden, leta efter 

maträtter som serverades då 
Spahotellen: Saimaa  

Gardens, Valtionhotelli, 
Imatran Kylpylä, 

Lappeenrannan kylpylä , 
Rokua Health & Spa

Längs Vuoksen finns flera 
berättelser: på området har 

det funnits många herrgårdar 
samt betydande platser där 

industriverksamhet har 
uppkommit: Chymos, 

järnfabrik, skogsindustri, 
kemisk industri (bl.a. gamla 
Tornator),vattenkraftverk… 

Kring Saimen kunde man 
bygga upp flera berättelser: 

Ända från Nestori 
Miikkulainens tid

Epasteria är ett högklassigt genomfört 
koncept med evenemangsrätter som kan 
varieras och kopieras. Idén är att erbjuda 

Epas-maträtter som tillretts på 
sydösterbottniska livsmedelsföretagares 

produkter. Epas är alltså en 
sydösterbottnisk version av spanska 

tapas. Målet är att erbjuda ett 
närmatsalternativ till kebab och andra 
maträtter som traditionellt serveras på 

olika evenemang

Duudsonit Activity Park -dap.fi
-En ny destination, öppnades i början av 

augusti 2014 
-cirka 17 000 besökare under de två 

första månaderna
-Restaurang Pirttihirmu serverar 

österbottniska maträtter och bröderna 
Duudsons favoriträtter

-Ilmajoen makkaramestarit (Ilmajokis 
korvmästare) sköter om restaurangen 
och tillagar själva närmatsprodukter  

www.makkaramestarit.fi

Kierikkikeskus – tjänster och 
produkter som anknyter till 
stenåldern och arkeologin. 

Geopark – tjänster och 
produkter kring temat. 
Triangeli – ett centrum 

(planeras) för stillsamhet och 
kreativitet. Produkter och 

tjänster kring temat.

Österbottnisk
Festbordstradition

Bordet står uppdukat under 
hösten och på helger i olika 
byar runt om i landskapet 

bl.a. i föreningshus; 
tillgängligheten ska 

kartläggas (en lämplig 
produkt för individuella 

besökare)

Guidad vildörtspromenad Tarja 
Kvarnström (bokningar via en 

resebyrån) 
Skärgårdskryssning (man kan få 

se sälar och fåglar) 

Naturens örter är en outnyttjad 
resurs i Norra Satakunta. Ett 

glest bebyggt område med lite 
trafik ökar möjligheterna till att 

utnyttja örter. Likaså borde 
rotsaker utnyttjas i större 

utsträckning 

Utvecklingen av evenemangsmåltider är ett 
intressant tema. Föreningen Makujen Juuret ry 
har grundats i syfte att främja försäljningen av 

sydösterbottnisk mat, och detta är ett av 
föreningens utvecklingsområden. Man fokuserar 

på att införa Epasteria-konceptet på olika 
evenemang och att produktifiera det 

österbottniska festbordet så att 
evenemangsarrangören kan beställa det på  

nätet.
Som en stor rubrik och som en av vår regions 

starka sidor vill man se (högklassig) traktering för 
stora massor.

Vaihmalan hovi – ett elegant 
hotell, en butik och mat som 

håller på att utvecklas i 
Lembois.

Ahlmanin Kartano –
läroanstalt, 

kompetenscentrum för 
närmat, genbank för 

lantrasboskap, mejeri och 
närmat, stilfull gård och 
endast 5 kilometer från 

Tammerfors centrum och du 
är på landet.

Lahtuan Tila – närmat, 
ekologisk gård och 

vildörtskurser, må bra- och 
green care-metoder.

En engagerande turismprodukt för 
internationella kunder i Övre 

Savolax. Inkvartering och 
bokningar på Sininen Helmi 

www.sininenhelmi.fi och 
Haapanimen matkailu 

www.haapaniemenmatkailu.fi
Produktpaketet innehåller bl.a. en 

dag på lantgården: bakning av 
rågbröd och bärpaj, fiske, 

tvålframställning.

Dinner under the northern 
lights-produkter som ska 

utvecklas.
Dine at home – middag som 

serveras hemma hos någon på 
orten, mycket efterfrågat. Det 

som är utmanande är 
osäkerheten om 

genomförandet. Vi ska hitta 
någon som är redo att ta emot 

gäster i sitt hem och tillaga dem 
en middag. 

http://uniquelapland.com/gour
met-tours/ 

Forststyrelsens naturtjänster

http://www.proagria.fi/makumatkat
http://www.sahanlahtiresort
http://www.kaffiino.net
http://www.hangonportti.fi
http://www.pakroken.fi
http://www.keinuhonka.fi
http://www.makkaramestarit.fi
http://www.sininenhelmi.fi
http://www.haapaniemenmatkailu.fi
http://uniquelapland.com/gour
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