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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

• Matkanjärjestäjällä oppaana, varaamon päällikkönä, tuotantopäällikkönä 

13 v
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http://www.nationalparks.fi/
https://issuu.com/outdoorsfinland
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Päivän teema tuotteistaminen

• Näkökulmia tuotteistamiseen 

• Trendejä ja kampanjoiden teemoja

• Muutamia huomioita

• Taustalla ajatus ympärivuotisuudesta ja tuotteiden 

muokkaamisesta eri tarkoituksiin, ns. konseptista

Päivän kulusta

• Kesto noin 2,5 tuntia

• Välillä pidetään tauko

• Kysymykset chattiin. Käsitellään ensimmäinen setti tauon jälkeen

• Lopussa mikrofonit auki ja loppukeskustelu

• Materiaali tulee jakoon



• visuaalisesti ja sisällöllisesti edustava 

• aina ostettavissa 

• helposti hahmotettavissa & ymmärrettävissä 

• myytävissä tiettyyn aikaan etukäteen määriteltynä 

ajanjaksona

Mikä on tuote?

• Tuotteella on selkeä kohderyhmä ja markkinat 

• Kun tuote menee kaupaksi 

• Kun tuote tuottaa katetta palvelun tarjoajalle 

• Kun tuote on monistettavissa (Mika Tonder)



Mikä on tuote?

Tuote

Elämys

Tarinallisuus Vastuullisuus

Digitaalisuus



Ellare Oy, Hämeentie 11-13, 00530 Helsinki, Y-tunnus 1019831-3, pirjo.rasanen@ellare.fi, puh. 040 - 737 8650

MILLAISIA TUOTTEITA KYSYTÄÄN 2020 



Ruokatuote voi 
olla esimerkiksi 

näin

• Paikallisten kanssa ruokailu: kotiruoka ja paikalliskulttuurin kokeminen

sitä kautta

• Ruokakurssit: ohjatut ruuan valmistuskurssit, paikallinen kokki

vetämässä, tutustutaan laajemmin ruokakulttuuriin, paikallisiin

tuotteisiin. Miten toteutuu eri vuodenaikoina? Miten huomioidaan

sesongit ja kasvukaudet?

• Ruokaretket ja –kävelyt: Opastetut ruokaretket ja –kävelyt: tutustutaan

paikallisiin ravintoloihin, kahviloihin, kauppoihin ja toreihin maistellen

ja ostaen

• Villiruoka ja metsä: yrttien, luonnonmarjojen kerääminen ja laittaminen

ruuaksi

• Omatoimiset ruokaretket: tehdään valmiita reittejä, teemallisia reittejä

tai esimerkiksi kuponkireittejä

• Ruokatapahtumat: tuodaan esille paikallista ruokakulttuuria ja –

perinteitä, lähiruokaa. Tekee kohdetta tunnetuksi. 

• Take a way –ruoka myös matkailijalle
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https://www.outdooractive.com/en/offer/lakeland/fat-biking-in-the-bear-kingdom/38993382/


https://news.airbnb.com/10-year-most-booked-experiences/

1. Lisbon’s Best Flavors (Lisbon, Portugal)
Airbnb co-founder and CEO Brian Chesky joined hosts Ruthy and Rita 
on a gourmet walking tour of Alfama, Lisbon’s oldest district. And 
guests have followed his lead, tasting 14 traditional Portuguese foods
and drinks while making their way through medieval alleyways.

2.  Paella Maestro (Barcelona, Spain)
Tech entrepreneur and host Eladi parlays her passion for food into a 
gastronomic experience for guests. She teaches foodies how to make
perfect paella, sangria and Crema Catalana, Spain’s lighter version of 
Crème Brulee—though also scorched with a blow torch.

3. Hike Runyon Canyon with a Rescue Dog (Los Angeles, CA, USA)

4. Tsukiji Asakusa S.S Tour (Tokyo, Japan)
A tour of Tokyo’s famous Tsukiji Fish Market is a must when in Japan’s 
capital city, but host Toshi gives guests a look usually off-limits to 
tourists. His connection to wholesalers means special deals and 
therefore “copious amounts of sashimi” for guests.

4. Laugh Your Way Through the Louvre (Paris, France)

4. Brixton Hidden Jazz Club (London, UK)

5. Bike to Taste the World’s Best Tacos (Mexico City, 

Mexico)

Le Cordon Bleu-trained Diego takes guests on a bike tour

through Condesa, Mexico City’s hipster neighborhood. Refueling

pitstops include a sampling of the best baja shrimp, carnitas

and duck tacos (mezcal to wash these down included).

7. Tea Ceremony in Kyoto Teahouse (Kyoto, Japan)

“Mesmerizing” is the word guests use to describe host Mari’s 

Kyoto tea ceremony Experience. Set in one of the few traditional 

wooden homes remaining, the Japanese “way of tea” immersion 

has guests “totally zenned out.”

8. Fortress Night Hike & Taste of Tradition (Seoul, Korea)

Let the stars and host Sam guide you along this night hike along 

the historic Seoul City Wall, and then cap off the evening with 

savory snacks and soju at the “best places only locals know,” 

say guests.

https://news.airbnb.com/10-year-most-booked-experiences/
https://www.airbnb.com/experiences/64564
https://www.airbnb.com/experiences/51311
https://www.airbnb.com/experiences/82265
https://www.airbnb.com/experiences/71924
https://www.airbnb.com/experiences/434
https://www.airbnb.com/experiences/72252
https://www.airbnb.com/experiences/75047
https://www.airbnb.com/experiences/137946
https://www.airbnb.com/experiences/57899
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MENESTYSTARINOITA 2019

Visit Finland Slow Down -kampanja

• Majoituspaketit, overnights accommodation packages. 
Majoitus yhdistettynä omatoimisiin aktiviteetteihin

• Risteilyt yhdistettynä maisemiin, vierailukohteisiin esim. 
Suomenlinnan lautta, Porvoo-Loviisa –risteily

• Opastetut kaupunkikävelyt, teemalliset kävelyt, vaellusretket

• Sähköpyörä, pyöräily

• Luonto ja hyvinvointi

• Kanootti ja kajakki
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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

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/
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ASIAKKAISTA
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Luonnon ihmeiden metsästäjät Luontonautiskelijat ja -tutkijat Aktiiviset luontoseikkailijat
Autenttisen elämäntavan

etsijät

• Haluaa kokea uniikkeja 
elämyksiä lomallaan

• Haluaa nähdä luonnonihmeet, 
vangita ne ja jakaa muillekin

• Aikataulu voi olla tiukka, 
haluaa kokea kaiken 
suunnitellun

• Kerran elämässä -asenne
• Vanhempaa ikäluokkaa kuin 

luontonautiskelijat

• Haluaa toipua luonnossa, 
nauttia rauhasta ja kauniista 
maisemasta

• Hidas elämä, ei kiirettä
• Nauttii luonnon puhtaudesta 

ja luonnosta vastapainoksi 
arjen kiireestä

• Haluaa olla aktiivinen 
lomallaan ja saada 
aktiivisuudesta energiaa ja 
jaksamista

• Innokkaita kokeilemaan uusia 
ja uniikkeja lajeja

• Tärkeätä kokea kaunis 
maisema aktiviteetin aikana

• Haluaa tavata paikallisia ihmisiä
ja välttää paikkoja, jossa paljon 
turisteja

• Haluaan saada vaikutelman 
millaista olisi elää täällä

• Haluaa kokea paikallisen 
elämäntavan ja –tyylin laajasti 

15
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Suomen potentiaaliset luontomatkailijatyypit

• 45 % on luonnon tarkkailijoita, 

haluaa vain nähdä luonnon

• 10 % haluaa urheilla luonnossa

• 21 % haluaa kokea luonnon niin 

intensiivisesti kuin mahdollista 

ja tuntea sen kaikilla aisteillaan

• 24 % ei ole kiinnostunut 

luonnosta ja sillä ei ole 

merkitystä lomalla



ESIMERKKITUOTTEITA
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Huipentuma, 
moniaistinen, 
tunnesidonnainen 
elämys

Retken loppu

Vierailukohde, 
nähtävyys, esim. 
historiallinen kohde

Elämyskohde

Vierailukohde

Retken alku © Pirjo Räsänen, 
2015.

Draaman kaari – mitä kävijä vie mukanaan kotiin?

https://www.outdooractive.com/en/offer/lakeland/fat-biking-in-the-bear-kingdom/38993382/
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• Monipuolinen sisältö: Pitää olla monipuolista, rikasta sisältöä inspiraatioita, 

informaatioita ja tuotteita. 

• Expedian kommentti: näyttää todella huonolta, jos kohteesta on vain muutama 

tuote 

• Tee kunnollinen tuotekuvaus:  tuotekortti kuntoon

• Hakukoneoptimoi: otsikoi oikein, tallenna kuvat oikein ja kirjoita tekstit oikein. 

• Visualisoi tuote: Kunnolliset, tunteita herättävät kuvat ja kuvagalleriat. 

• Kasvata alueellista näkyvyyttä

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


Otsikko/tuotteen nimi

Noin 50-65 merkkiä, ei 

enempää

Käytä avainsanoja, kategorioita ja paikkoja: 

Keskiyön auringon pyöräilyretki, Torronsuon kansallispuisto

ei  Järven ympäri, metsien halki –seikkailuretki luonnossa

Yhteenveto, highlights 

Noin 160 - 180 merkkiä 

Tuotteen pääkohdat

• Feel the healing power of forest bathing, taste the purest delicacies of wild food and feel the silence in 

Suomenselkä, the "Lapland" of Central Finland

• Kokemus on pääasia, ei niinkään yksittäisen kohteen nimi tai paikkojen luetteleminen

Tuotteen kuvaus

800 – 1000 merkkiä

Ohjelman pääkohdat aukikirjoitettuna:

• Kronologisessa järjestyksessä kuvataan se, mitä lukija matkan aikana näkee ja kokee ja mistä matka 

koostuu. Kirjoita kohteista ja tuntemuksista, ryyditä avainsanoilla. 

• Vältä kuvauksia kuten: ”retken aluksi katsotaan ensin välineet ja varusteet ja astutaan sitten kanoottiin. 

Sen jälkeen lähdetään melomaan”. => karsi tyhjät sanat ja täytesanat pois

• Puhuttele lukijaa suoraan

• Vältä passiivimuotoa, erityisesti englanniksi vältä muotoa: one can discover/find/explore

• Käytä kuvaustekstissä synonyymejä kuten esim. retkeily, vaellus, patikointi, luontoretki, patikointiretki, 

vaellusmatka.

Vaativuus Erittäin helppo, helppo, keskivaativa, vaativa, erittäin vaativa. Sanallinen kuvaus, joka kuvaa esim.

• mitä teknisiä taitoja matka vaatii, millainen osaamisen taso (aloittelija – kokenut osaaja)

• millaisia vaativuuteen vaikuttavia kohteita matkalla on, esim. matkan varrella on 2 jyrkkää rinnettä 

(pituus noin 20 m, 30 asteen nousu), juurakkoisuus, kivikkoa tmv

• millaisella tahdilla matka kuljetaan

Älä käytä: sopii normaalikuntoiselle. Älä arvioi lukijan puolesta vaan anna hänelle ainekset arvioida itse, 

sopiiko juuri hänelle

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






RETKET



Melontaretki Näsijärvellä, 1 pv

Tutustu kauniiseen Näsijärveen meloen. Voit 
vuokrata kanootin tai kajakin päiväksi tai 
pidemmäksikin aikaa. Hintaan sisältyy kajakki 
tai kanootti, melat ja pelastusliivit. Välineet 
pitää palauttaa lähtöpisteeseen. 

Peruutus- ja varausehdot: 

Multiaktiviteettipaketti Saimaalla, 4 pv

Lähde melomaan, pyöräilemään ja 

patikoimaan kauniille Saimaalle.

Matkaohjelma

1. Pv. Melontaretki, 4h
Aamiaisen jälkeen tutustutaan 
välineisiin ja varusteisiin ja sitten 
lähdetäänkin vesille melomaan. 
Melotaan noin tunti, jonka jälkeen 
rantaudutaan. Lounas laavulla, jonka 
jälkeen melontamatka jatkuu. 



Muita 
huomioita

• Ryhmä vai yksittäinen

• Omatoiminen vs. opastettu

• Jakelukanavilla omia sääntöjä ja 

ohjeita sekä vaateita (kuvamateriaali, 

pienetkin jutut hinnoiteltu)

• Varaudu useisiin tuotekortteihin

• Kuluttajakanavat tiivistävät

• Kansainvälinen asiakas ei tiedä 

Suomesta tai esimerkiksi Suomen 

sijainnista, säästä, luonnon 

olosuhteista mitään. 

• Säälle ei voi mitään ja luonnonilmiöitä 

ei voi taata
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Tarina matkailukärkenä
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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



Kiitos

Pirjo Räsänen
Hämeentie 11, 00500 Helsinki

Sähköposti: pirjo.rasanen@ellare.fi
Puhelin: 040 737 8650
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