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TEEMAKOHTAISET TUOTESUOSITUKSET 

Outdoors Finland on valtakunnallinen kesäaktiviteettien kehittämisohjel-
ma, jonka päätavoitteena on koota pienten ohjelmapalveluyritysten kent-  
tä 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 hevosmatkailutuotteille ja jaoteltu 
opastettuihin ja omatoimisille suunnattuihin tuotteisiin. Reittisuosituksissa 
on määritelty ulkomaisen matkailijan kannalta huomioitavat asiat reitistön 
valinnassa. Näiden lisäksi pätevät MEKin vientikelpoisuuden kriteerit.



1. Tuotteesta ilmoitettu kirjallisessa eng- 
lanninkielisessä (tai kohdemarkkinan kieli) 
tuotekuvauksessa:  

l  kesto (h)

l  palvelukielet

l tarvittavat varusteet: tuotteeseen si- 
sältyvät, asiakkaan omat

l  lisämaksusta saatavat palvelut: kalas-
tusluvat, ruokailut

l  markkinoinnillinen, elämyksellinen oh- 
jelman kuvaus: tiedot paikkakunnasta, 
kalastusvesistöstä, kalastuksen kohtee- 
na olevista kalalajeista, kalastusmene-
telmistä ja välinesuosituksista

2. Ohjaaja on Kalastusoppaan ammatti-
tutkinnon tai vastaavat tiedot useam-
man vuoden kokemuksen kautta omaava 
henkilö (vähintään vuokraveneenkuljet-
tajan tutkinto, ensiapukoulutus, hygi-
eniapassi).

3. Tuotteeseen sisältyvät varusteet ovat 
kunnossa ja korkealuokkaiset: katsastet-
tu vene, kalastusvälineet, kelluntapuki- 
neet, suojavaatetus, mahdolliset retki-
eväät. 

4. Kalastusluvat kunnossa.

5. Turvallisuuteen vaikuttavat seikat  sel-
vitetty ja ohjeistettu: turvavarustus, tur- 
vallisuussuunnitelma. Ennen retkelle läh-
töä turvallisuus- ja varustetiedon (kel-
luntapukineet) esittely. 
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1. Kalastusluvat ovat asiakkaan saapues-
sa kunnossa: mistä asiakas saa luvan ja 
milloin.

2. Lupa-alue on määriteltävissä.

3. Lupa-alueesta on laminoitu syvyys-
kartta.

4. Kalasto on selvillä ja ottipaikkoja tie-
dossa (tarvittaessa etukäteisinformaatio 
asiakkaalle kalastukseen liittyvistä asi- 
oista kuten sesongeista ja suositeltavis-
ta kalastusvälineistä).

5. Kohteessa on peruskalastusvälineitä 
ja haavi.

6. Onkimatojen saaminen on turvattu, 
jos kohteessa harrastetaan ongintaa.

7. Vene on kohteen kalastukseen sopiva 
ja hyväksytty: vuokrattavissa vesistön 
mukaan riittävän tehokas ja turvallinen 
perämoottorivene.

8. Veneessä on tarvittavat veneilyvarus-
teet.

9. Veneen ja moottorin käyttöohjeet 
ovat englanniksi tai asiakkaan kielellä. 
Asiakkaalle annetaan henkilökohtainen 
käyttö- ja turvaopastus.

10. Kohteessa on välineet ja paikka saa-
liinkäsittelyyn. 

11. Kohteessa on saaliin kylmäsäilytys-
mahdollisuus.

12. Kohteen saaliskirjanpito on hoidettu.

13. Kalastuspalvelut ovat selkeästi hin-
noiteltuja.

14. Opaspalveluja on saatavissa.

15. Yrittäjän ja henkilökunnan asenne on 
kalastajaystävällinen.

* Tuote on KalaMökki-tuote: Kriteereitä täy-
dennetty erityisesti ulkomaisia matkailijoita aja-
tellen. KalaMökki-tuotteilta vaaditaan MALO-
luokitus. Lisätietoa KalaMökki-kriteereistä: 
www.ahven.net/suomi/tietoa_yrittajille.php
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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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