
O U L U N  S E U D U N  M A T K A I L U P A L V E L U J E N  J A  P A L V E L U P O L U N  
K E H I T T Ä M I S T Y Ö P A J A T  2 0 1 9  - 2 0 2 0

T E R V E T U L O A !

E L L A R E  OY

P I R J O  R Ä S Ä N E N



TYÖPAJOJEN SISÄLLÖT JA AIKATAULU

1. 29.10.2019 Asiakkaan palvelupolku kuluttajakaupassa B2C.  

Valmentaja Kirsi Mikkola

2. 26.11.2019 Asiakkaan palvelupolku B2B kaupassa.  

Valmentaja Kari Halonen

3. 10.12.2019 Hinnoittelun periaatteet ja käytännöt matkailuliiketoiminnassa.  

Valmentaja Kari Halonen

4. 11.2.2020  Tuotekortit eri asiakasryhmille esim. kotimaan 

markkinat ja kv-markkinat / ryhmät ja yksittäiset matkailijat

Valmentaja Pirjo Räsänen

5. 10.3.2020 Tuotekortit alueellisissa esim.  VisitOulun kanavissa

Valmentaja Kirsi Mikkola

6. 7.4.2020  Vastuullisuuden ja laadun kehittäminen palvelutuotannossa.

Valmentaja Anu Nylund



MATERIAALIT, KYSYMYKSET JA 
KOMMENTIT

• Työpajojen materiaalit löydät tämän päivän 

jälkeen osoitteessa 

https://www.liiketoiminta.info/businessoulu

– Salasana: businessoulu

• Sivulla on vapaa mahdollisuus kysyä ja 

kommentoida matkailun digitaaliseen 

liiketoimintaan liittyvistä asioista

– > Vastaamme erittäin mielellämme!



• 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

• Matkanjärjestäjän palveluksessa yhteensä 10 vuotta 

(tuotantopäällikkö, varaamon päällikkö, opas)

Pirjo Räsänen, omistaja

pirjo.rasanen@ellare.fi

040-737 8650

Ellare Oy, Hämeentie 11-13, 00530 Helsinki 4



ESITTÄYTYMINEN

• KUKA OLET, MISTÄ TULET?

• MITÄ HALUAT TÄLTÄ 

PÄIVÄLTÄ?



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



ESIMERKKI, EXPEDIA

• SUOMEN OSUUS 

TUOTTEISTA VAJAA 10%

• TANSKAN OSUUS 21,4

%

• TANSKAN OSUUS

MYYNNISTÄYLI 20%

• SUOMEN OSUUS VAJAA 

4%



OTSIKOINTI

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



RETKET



VIIKKO-OHJELMA



VÄLINEET JA VARUSTEET



MAJOITUSPAKETTI, JÄLLEENMYYNTI
VILLAGE AND WILDLIFE IN MATHILDEDAL IRONWORKS

• Duration: 3 days, 2 nights, self-guided day tours

• Location: Mathildedal village, Salo, South-West Finland

• Group size: 2-14. Larger groups available on request

• Availibility: year around

• Price 2020 - 2021 (brutto): EUR 224 / person 

• What’s included: accommodation in shared twin/double room with 

breakfast,  2 nights, hiking map, campfire kindling and lunch box of locally 

made products, sauna (1 h). A map for a walk through the historical village, 

coffee and homemade cake in the local café.

• Supplements: Single room, extra night, bicycles, fishing equipment & 

permit, nature or culture guide, half board

• Booking and comissions: Hotel Mathildedal, www.mathildedal.fi | 

info@mathildedal | tel. +358 50 3542 487

This package is for you who want to experience the idyllic village lifestyle in Mathildedal Ironworks village and 

enjoy the Finnish pure nature. Peaceful walks in the forests, beautiful scenery to the archipelago, melodious

birdsong, campfire and nature all year round. Allow yourself natural luxury, some time to relax and plenty of 

enchantive experiences in Southwest Finland. 

Day 1. Nature Day In Teijo National Park you can experience the Finnish nature in miniscale; lakes, forests, 

marshes, streams and sea. It’s also called a pearl of nature tourism. There is about 50 km well-marked trails 

waiting for you in the forest. Take along a lunch box filled with locally made sausages and snacks. Make a 

campfire yourself and enjoy lunch next to open fire. After your hike, refresh yourself in the Finnish sauna and 

try wild swimming in lake Matilda or Baltic Sea.

Day 2. Village Day  You will surely enjoy your time off in the old historical ironworks village Mathildedal close 

to the sea. You will get inspired of a special slow village lifestyle. In Mathildedal ironworks village you can visit 

an alpaca farm with its mill, local craft brewery and artisan bakery, local cosy pub with its own coffee roastery, 

small shops, art exhibition, guest harbor,  local restaurants and small cafés to choose from. 



• Otsikko/tuotteen nimi

• Yhteenveto, highlights

• Tuotteen kuvaus

• Vaativuus, kenelle soveltuu

• Välineet ja varusteet

• Myynnissä/voimassaoloaika 

• Hinta

• Hintaan sisältyy

• Lisämaksusta

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

• Mistä matka alkaa ja miten matkan alkupisteeseen pääsee 

• Peruutus- ja maksuehdot

• Vastuullinen palvelun myyjä

• Muuta:

TUOTEKORTTI



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



M I K Ä R A T K A I S E E ?



SISÄINEN TUOTEKORTTI
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…



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…

SISÄINEN TUOTEKORTTI



SISÄINEN TUOTEKORTTI
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)…



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

SISÄINEN TUOTEKORTTI



YHTEENVETO JA KIITOS!

•Mitä opitte?

• Jokaisesta työpajasta kerätään palaute, joka 

lähetetään työpajoihin osallistuneille työpajaa

seuraavana päivänä


