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TEEMAKOHTAISET TUOTESUOSITUKSET 

Outdoors Finland on valtakunnallinen kesäaktiviteettien kehittämisoh-
jelma, jonka päätavoitteena on koota pienten ohjelmapalveluyritysten 
kenttä yhteen kehittämään lisää ja entistä parempia ohjelmapalveluita. 
Nämä tuotesuositukset palvelevat matkailuyrittäjää tuotekehityksen 
apuvälineenä kansainvälisille markkinoille tähdättäessä. Suositukset on 
luotu kalastus-, vaellus-, pyöräily-, melonta-, wildlife- ja hevosmatkailu-
tuotteille. Näiden lisäksi pätevät MEKin vientikelpoisuuden kriteerit.



1. Tuotteesta on ilmoitettu kirjallisessa 
englanninkielisessä (tai kohdemarkkinan 
kieli) tuotekuvauksessa:

l ohjelman kesto (h), siirtymiseen ko-
julle/kuvauspaikalle käytettävä aika ja 
matkan pituus, kulkuvälineet, polun 
luonne ja maastotyyppi

l  kohderyhmä: ammattilaiskuvaajat vai 
harrastajat 

l  palvelukielet

l  tarvittavat varusteet: tuotteeseen si-
sältyvät, asiakkaan omat

l markkinoinnillisen ja elämyksellisen 
päiväohjelman kuvaus: eläimistö, kasvis-
to, taustat 

l  kojun varustelutaso: WC, makuupai-
kat, max. henkilöluku, lämmitys

l kuvamateriaalia kojusta / katselupai-
kasta ja maastosta

2. Asiakkaalle annetaan ennen lähtöä 
ohjeistus suullisesti ja kirjallisesti ohjel-
man sisällöstä, turvallisuudesta, salama- 
valojen käytöstä, oleskelusta kojussa/kat-
selupaikalla, liikkumisesta metsässä ja 
luonnon huomioimisesta. 

3. Tuotteeseen sisältyvät varusteet ovat 
kunnossa, siisteys ensiluokkainen (auto, 
vaatteet, ruokailuvälineet), ruokaeväät 
korkealuokkaiset ja yksittäispakatut.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta) 

4. Kojujen ja kojun ympäristön siisteys 
ja kohteen saavutettavuus kunnossa: 
ei edellisten asiakkaiden jälkiä, haaskat  
piilossa, jätökset korjattu, ikkunat puh-
taat, polku kuljettavissa annetuilla varus-
teilla, varakiikarit, infomateriaalia saata-
villa: kartta, kuvia ja tietoa katseltavista 
eläimistä eri kielillä.

5. Yritys tarjoaa erikoisolosuhteisiin vaa-
dittavan vaatetuksen, kuten kumisaap-
paat.

6. Opas on eräopaskoulutuksen tai vas-
taavat tiedot useamman vuoden koke-
muksen kautta omaava henkilö.

7. Tuote täyttää turvallisuusohjeistuksen: 

l turvallisuussuunnitelma laadittuna > 
riskikartoitus > toimintaohjeet onnetto-
muustapauksessa

l  kojujen sijainti ilmoitettu ennakkoon 
kartalla pelastuslaitokselle 

l  kojuissa ensiaputarvikkeet sekä eng-
lanninkielinen ohjeistus hätätilanteesta

l  oppaalla puhelin aina mukana

l karhunkatselutuotteen osalta suosi-
tellaan tuotetta koko yön kestäväksi 
tuotteeksi: meno illalla, paluu aamulla

8. Lintujen katselutuotteen osalta on 
huomioitava: vältä pelottamasta tai 
häiritsemästä lintuja, tarkkaile riittävän 
etäältä, ole erityisen varovainen pesimä-
aikana - rantaudu vain alueille, missä ei 
pesi lintuja. Ohjeista asiakkaat tähän.
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Lisätietoja:

Outdoors Finland / Terhi Hook
terhi.hook@visitfinland.com
www.mek.fi

Suositusten päivitetyt versiot: www.mek.fi           
Hämeen ELY-keskus on rahoittanut tämän 
julkaisun.
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Kuvat (sivu 3): Staffan Widstrand
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