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• Matkailun kehittämiseen erikoistunut 
asiantuntijayritys vuodesta 1995

• Outdoors-matkailu, kiertomatkat, tuotteistaminen, 
kansainvälistyminen

• Useita kymmeniä tuotemanuaaleja, useita 
tuotteistamisoppaita

• Erilaisia valmennuspaketteja ja –kokonaisuuksia vuodesta 
2000 näillä teemoilla

• Julkaisuja ja tutkimuksia (Visit Finland, Karttakeskus jne) 
• Media-, matkanjärjestäjä- ja bloggarimatkoja, kansainvälistä 

myyntityötä yli 10 v

Sitä ennen matkanjärjestäjän palveluksessa tuotantopäällikkönä 
(7 v) ja oppaana (4 v)

Pirjo Räsänen, omistaja
pirjo.rasanen@ellare.fi
040-737 8650
Olavinlinnantie 7 C 54
00900 Helsinki

Ellare Oy, Hämeentie 11-13, 00530 Helsinki 2

http://www.nationalparks.fi/
https://issuu.com/outdoorsfinland
http://www.visitfinland.fi/tuoteteemat/kesaaktiviteetit-outdoors-finland/tyokalut/
mailto:pirjo.rasanen@ellare.fi


• Perehdytys tuotekorttien maailmaan ja erityisesti 

tuotekortin merkitys myynnin buustaajana. 

• Tuotekortin sisällöllisiä vaatimuksia (miten otsikoin 

oikein, highlights/ingressi, tuotteen kuvaus/ohjelma, 

kuvat ja videot) 

• Yrityksen sisäinen tuotekortti



Mihin tarvitset 
tuotekorttia?

Ulkoinen tuotekortti:

• Markkinoi tuotettasi

• Auttaa asiakasta löytämään tuotteen 

• Kertoo asiakkaalle, mistä tuotteessasi on kysymys

• On myynnin apuväline jakelukanavayhteistyössä

Sisäinen tuotekortti:

• Standardisoi tuotteesi, tasaa laatua ja 

toistettavuutta

• Ohjaa tuotteen kulkua

• On väline, jolla tuotevalikoimaasi voidaan erilaistaa

• On myös oikeusturvasi



Kootaan 
tuotekortin 

ainekset kasaan

https://www.munpolku.com/kesayo

https://aksytammat.fi/p/4/majatalosta-majataloon-

retket/majatalosta-majataloon-karjalainen-ruokamatka

https://veranatura.fi/pyorailymatka-italia-koko-perheen-

pyorailyloma-gardajarvella.php

https://www.nuuksiontaika.fi/kokous-virkistys-nuuksio/

https://www.ruka.fi/sites/default/files/ruka_kuusamo_vi

ikko_ohjelma_kesa.pdf

https://feelthenature.fi/fi/marja-ja-sieniretket-

nuuksiossa/

https://www.munpolku.com/kesayo
https://aksytammat.fi/p/4/majatalosta-majataloon-retket/majatalosta-majataloon-karjalainen-ruokamatka
https://veranatura.fi/pyorailymatka-italia-koko-perheen-pyorailyloma-gardajarvella.php
https://www.nuuksiontaika.fi/kokous-virkistys-nuuksio/
https://www.ruka.fi/sites/default/files/ruka_kuusamo_viikko_ohjelma_kesa.pdf
https://feelthenature.fi/fi/marja-ja-sieniretket-nuuksiossa/


ALUE

• Alueen merkitys ja 

painoarvo vaihtelee 

kanavan, markkina-alueen 

ja alueen tunnettuuden 

mukaan

SISÄLTÖ

• Tuotteen voi luokitella sisällön 

tai aktiviteetin mukaan. 

• Kaupunkiloma, rantaloma, 

lasketteluloma, kiertomatka, 

aktiviteettiloma, luontomatka.

• Selvästi toistuva teema.

• Luokat eivät sulje toisiaan pois 

ja eivät ole välttämättä 

kovinkaan selkeärajaisia

TEEMA

• Tuotteen voi otsikoida tai 

luokitella matkan aiheen. 

kohderyhmän tai tunnelman 

mukaan.

• Perheloma, häämatka, 

seikkailumatka, sinkkuloma

• Opastettu ja omatoiminen

OTSIKOINTI



OTSIKOINTI

https://www.exodustravels.eu/fi/finland-holidays


OTSIKOINTI



KANAVA JA KATEGORIAT

https://www.visitfinland.com/mystay/


RETKET



RETKET VIIKKO-OHJELMASSA



RETKET



VÄLINEET JA VARUSTEET



DIGITAALINEN MYYNTI



Visit Finland BtoB
ulkomaiset 

matkanjärjestäjät
15

https://www.businessfinland.fi/en/do-business-with-finland/visit-finland/services-for-travel-trade/product-manual/region-manuals/


AIR BNB



AIR BNB



TUOTE KORONA-AIKAAN SOPEUTETTUNA



TUOTE KORONA-AIKAAN SOPEUTETTUNA



Omatoiminen luontoaktiviteetti perustuu 
väline- ja varustevuokraukseen, hyvään 
reittitietoon, asiantuntevaan opastukseen 
sekä turvallisuudesta huolehtimiseen. 
Näistä muodostuu myytävä tuote. 
Palveluntuottajan tehtävänä on ohjata 
asiakkaat tekemään oikeat valinnat 
turvallisuuden, viihtyvyyden sekä luonnon 
kannalta.

KORONA-AJAN HITTITUOTE



VIRTUAALISUUS NOUSEE



VIRTUAALISUUS NOUSEE

https://areena.yle.fi/1-50538946


21,44%

11,86%

9,68%

13,14%

43,87%

Pohjoismaiden tuotteet Expediassa

Suomi Ruotsi Tanska Norja Islanti
Tuotteiden määrä ei korvaa laatua

Expediassa esim. Tanskan tuotteiden osuus on vajaa 10% ja Suomen 21,44 %

Myynnistä Tanskan osuus on yli 20% ja Suomen noin 4% 

https://www.outdooractive.com/en/offer/lakeland/fat-biking-in-the-bear-kingdom/38993382/


Mistä ero johtuu?

Tuotekuvaus:

• Selkeä otsikko (esim. opastettu kaupunkiretki)

• Koukuttava mutta helposti ymmärrettävä listaus 

kohokohdista (asiakas lukee usein nämä eikä 

laisinkaan kuvausta)

• Kuvat: korkea resoluutio, ”onnellisia ihmisiä”, 8-10 

kuvaa

• Video

• Tarjoukset kiinnostavat aina

• Kilpailukykyinen hinnoittelu mutta hinnat myös 

vuodeksi eteenpäin

• Mitä hintaan sisältyy ja mitä ei (asiantunteva 

opastus, lounas, nouto hotellista)

• Mitä tulee tietää ennen varausta (esim. lapset)

• Mitä tulee tietää ennen kun lähdet (esim. tuo passi)

• Arvioinnit

Lisäksi kun kartalla on vähän tarjontaa, ei kohde 

vaikuta kiinnostavalta



Hyvän tuotekuvauksen elementit

Kerro otsikkotasolla

•Retken teema

•Jos on kysymys luontoaktiviteetista, niin sen laji

•Kesto

•Vaativuus

•Omatoiminen vai opastettu

Avaa tuotekuvauksessa

•Kerro aistielämyksistä

•Vie lukija kuvitelmissaan keskelle luontoa, luo sisältöä syntyy ruuasta, kulttuurista

ja paikallisista tarinoista

• Kuvaa yksityiskohtaisesti oman alueesi luontoa ja tekemistä luonnossa

Visualisoi laadukkailla kuvilla ja videoilla

•Onnellisista ja aidot ihmiset

•Vaikuttavat maisemakuvat

•Luonnon ja retken yksityiskohdat

•Kuvat ja videot itse tekemisestä

TÄGÄÄ





Tuotekortin
sisältö

• Otsikko/tuotteen nimi, kesto

Noin 50-65 merkkiä

• Yhteenveto, highlights

Noin 160 - 180 merkkiä tai listaus tai maks. 500 

merkkiä

• Tuotteen kuvaus

800 – 1000 merkkiä. 

• Mitä tulee tietää varattaessa

• Mitä tulee tietää matkalle lähtiessä:

• Hinta, alkaen

• Hintaan sisältyy

• Lisämaksusta

• Lisätiedot (esim. Minimi ja maksimi pax –määrä)

• Mistä matka alkaa ja miten matkan alkupisteeseen

pääsee 

• Peruutus- ja maksuehdot

• Vastuullinen palvelun myyjä

• Tuote on myytävissä

• Tuote on julkaistuna

• Muuta:



TUOTTEEN TOTEUTUSSUUNNITELMA

ASIAKKAILLE TOIMITETTAVA ENNAKKOINFORMAATIO

(ellei käy ilmi tuotekuvauksesta tai markkinointimateriaalista)

Tuotteen nimi ja kesto Tieto asiakkaalle ohjelmasta ja toiminnan luonteesta…

Ohjelman vaativuustaso Sanallinen kuvaus fyysisestä vaativuudesta…

Olosuhderajoitukset Millaiset olosuhteet johtavat tapahtuman peruuntumiseen…

Ennakko-ohjeet tarvittavista tiedoista, 

taidoista, vaatetuksesta sekä 

varustuksesta

Pukeutumis-, varustautumis- ja valmistautumisohjeet…

Info alkoholin käytön suhteen Tieto myös mikäli toimintakyky tullaan tarkastamaan tapahtumassa…



TOIMINTASUUNNITELMA

Tuotteen nimi

Tapahtuman valmistelu Suorituspaikkojen valmisteluun liittyvät ohjeet, välineet ja varusteet, 

oppaiden vaatetus, karkea valmistelun aikataulutus  ym…

Toimintasuunnitelma retkelle

Toiminto ja paikka Aika Tarkemmat ohjeet kesto

Toimintaohjeet tapahtuman jälkeen Mm. välineiden ja varusteiden palautus, asiakaspalaute ym…

Varautuminen sääolosuhteiden tuomiin 

rajoituksiin

Palvelun toteutukseen mietittyjä vaihtoehtoja ottaen huomioon esimerkiksi 
luonnon ja sääolojen tuomat rajoitukset toiminnalle…



RUOKAILUT JA RUOKATARVIKKEET

Ruokailut Mitä ruokailuja tapahtuma sisältää…

Ruokatarvikkeet Mitä ruokatarvikkeita tapahtumaan 

hankitaan…

Ruokailuvälineet Millaisia ruokailuvälineitä käytetään…

Ruoanvalmistusohjeet Perusohjeet ruoanvalmistukseen…

Erityisruokavalioiden  

huomioiminen

Miten voidaan varautua mahdollisiin 

erityisruokavalioihin…

Muuta



ENNALTAEHKÄISEVÄT TOIMENPITEET

Viranomaisilmoitukset Onko tapahtumasta tehtävä viranomaisilmoitus, kelle ja kuka tekee…

Riskianalyysin laadinta ja käsittely Kuka tehnyt ja miten toimitettu tapahtuman toteuttajien tietoon…

Oppaiden ensiapuosaaminen Millainen on oppaiden ensiapuosaamisvaatimus…

Oppaiden ensiapu- ja avun hälytysvälineet sekä turvavarustus Lista tarvittavista välineistä ja varusteista mm. paikantamisvälineet…

Asiakkaiden turvavarustus Millaisia turvallisuusvarusteita asiakkaiden tulee käyttää…

Olosuhdetarkastukset Miten sää- ja muut olosuhteet tarkastetaan ennen tapahtumaa…

Lupa-asioiden varmistaminen Millaisia lupia tapahtuman toteutus vaatii ja kuka ne hankkii…

Etukäteistiedot asiakkaista Millaisia etukäteistietoja asiakkaista tarvitaan esim. terveydentilasta…

Ohjaajien pätevyysvaatimukset Millaiset ovat ohjaajien pätevyysvaatimukset turvallisuuden osalta…

Vakuutusturva Miten asiakkaiden ja oppaiden vakuutusturva on varmistettava…

Paloturvallisuus Miten paloturvallisuus on tapahtumassa varmistettava…

Ravinto- ja hygieniaohjeistus Miten asiakkaiden hygieniaturvallisuus on varmistettava; 

omavalvontasuunnitelma…

Muuta huomioitavaa

Liitteet Mm. kartta (johon merkitty pelastuspisteet)…



https://blogi.eoppimispalvelut.fi/turvallisuusnormisto/

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-

edistaminen/tuotekehitys-ja-teemat/tyokaluja-turvallisuuteen/

https://blogi.eoppimispalvelut.fi/turvallisuusnormisto/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/tuotekehitys-ja-teemat/tyokaluja-turvallisuuteen/

