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• Visit Finlandin valtakunnallinen tietokanta, johon 
suomalaiset matkailupalveluja tuottavat yritykset voivat 
rekisteröityä ja tallentaa tietoa yrityksestään sekä 
tarjoamistaan tuotteista ja palveluista.

• Rajapinnan (API) kautta yritys- ja tuotetietoa voidaan 
hakea moniin eri kanaviin, kuten Visit Finlandin 
verkkokanaviin ja kampanjoihin, alueellisille 
verkkosivuille, kaupallisille toimijoille jne.

• DataHubin hyödyntäminen on ilmaista sekä 
matkailuyrityksille että datan hyödyntäjille.

• DataHub EI OLE varausjärjestelmä tai kauppapaikka. 
Se ei sisällä tuoteinventaaria tai ole suoraan kuluttajille 
suunnattu.

Mikä DataHub on?
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• DataHubin käyttäminen on ilmaista ja tuotetietoja voi 
koska tahansa itse päivittää.

• DataHub mahdollistaa yritys- ja tuotetiedon jakamisen 
yhdestä paikasta moneen eri kanavaan.

• DataHubin kautta tuotteiden löydettävyys ja näkyvyys 
paranevat. Monikanavainen näkyvyys luo kysyntää.

• Visit Finland on sitoutunut DataHubin kehittämiseen 
sekä mahdollistamaan tuotetiedon hyödyntämisen 
mahdollisimman laajalti.

• DataHubin tietokantaa hyödynnetään jatkossa 
myös Visit Finlandin B2B myyntityöhön, kuten 
digikanaviin, myyntitapahtumiin ja dialogiin 
jakelukanavien kanssa.

Hyödyt matkailupalveluja

tuottavalle yrittäjälle
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• Visit Häme –sivusto

• Visit Finland –sivusto 

• Localtys –sivusto 

• Finland Travel Pro – e-learnig alusta

• Scandic

• Enter Espoo ja My Helsinki

• Visit Finlandin tulevat kampanjat

DataHubia hyödyntävät kanavat:

https://visithame.fi/
https://new.visitfinland.com/en/things-to-do/all/?offset=0&limit=10
https://palvelutlahella.fi/
https://www.finlandtravelpro.com/login
https://www.scandichotels.fi/hotellit
https://www.enterespoo.fi/
https://www.myhelsinki.fi/fi/n%C3%A4e-ja-koe/aktiviteetit
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• Matkailijalle suunnatut palvelut.

• Jos kohteella on eri toimintoja, esim. majoitusta, 
aktiviteetteja, sauna, puoti, kahvila, nämä olisi 
hyvä syöttää omina tietoinaan.

• Kokousmatkailijoille ja koulutusmatkailijoille 
(esim. luokkaretket ja leirikoulut) suunnatut 
tuotteet erikseen.

• Suoraan matkanjärjestäjille suunnatut tuotteet.

• Vuosittaiset tapahtumat, yksittäiset tapahtumat 
on edelleen hyvä syöttää Häme Eventsin kautta.

Mitä tuotteita DataHubiin?

https://www.hameevents.fi/
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• Pääset rekisteröitymään DataHubiin osoitteessa https://datahub.visitfinland.com/

• Saman y-tunnuksen alla olevia yrityksiä voi yhdistää samaan yritystiliin.

Rekisteröityminen DataHubiin

https://datahub.visitfinland.com/
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Tuotteiden lisääminen
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Tuotteen tiedot DataHubissa
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Visit Häme sivusto
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Visit Finland sivusto
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Localtys sivusto
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Finland Travel Pro e-learning alusta
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• Organisaation tiedoissa huomioi erityisesti markkinointinimi.
• Tuotenimi – Sama otsikko kuin verkkosivuillasi, lyhyt ja selkeä, isot alkukirjaimet.
• Tuotekuvaus – mieti mikä erottaa sinut muista, kuvaileva ja houkutteleva teksti.
• Kieliversioiden lisääminen ja käännöspalvelu – huom. englanninkieliset verkkosivut vaaditaan 

kieliversioihin!
• Linkki tuotesivulle/verkkosivuille ja verkkokauppaan – tähän ei käy Facebook-sivu tai 

tarjouspyyntölomake.
• Kestävyys ja esteettömyys – Visit Finlandin myöntämä STF merkki ja tuote täyttää 

esteettömyyskriteerit.
• Tuotekategoriat – max. 5 kategoriaa, vain tuotteeseen sopivat.
• Tuotekuvat – vähintään 1 kuva, suositus 5 kpl. Panosta hyviin kuviin!
• Hinta, aukioloajat, aktiviteetin kesto – eivät pakollisia tietoja.
• Sijainti – kaupungin kohdalle virallinen sijaintikunta, lisää koordinaatit myös!
• Yhteystiedot – huom. tuotteen yhteystiedot!

Huomioita tuotetietojen lisäämiseen 
DataHubissa
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• Visit Häme DataHub–ohjeet yrityksille
• Visit Häme DataHub kategorialista
• Visit Finland DataHub sisältöohjeet
• DataHub –valmennukset Hämeessä: 

– Forssan seutu 20.4. klo 9.00 – 12.00.
– Hämeenlinnan seutu 27.4. klo 8.30 – 10.00. 

• Visit Finland matkailuyrityksen Digiloikan ABC – oppimisalusta ja opas.
• Visit Finland kansainvälistymisopas
• Visit Finland kansainvälistymiskriteerit 
• Visit Finland Sustainable Travel Finland- kestävän matkailun 

kehittämispolku
• Esteettömyyskriteerit matkailussa

Ohjeet ja vinkit

https://visithame.fi/wp-content/uploads/2022/02/VisitHame_verkkosivu_kriteerit_ja_ohjeet_toimijoille-02-2022.pdf
https://visithame.fi/wp-content/uploads/2022/01/Visit-Hame-DataHub-kategorialista.pdf
https://visithame.fi/wp-content/uploads/2022/02/VF_DataHub_sisaltoohjeet_2_22-1.pdf
https://matkailuyrityksen-digiloikan-abc.in.howspace.com/tervetuloa
https://www.businessfinland.fi/49d175/globalassets/finnish-customers/02-build-your-network/visit-finland/julkaisut/matkailuyrityksendigiloikanabc.pdf
https://www.businessfinland.fi/498bfa/globalassets/julkaisut/visit-finland/tutkimukset/2019/vf_kansainvalistymisopas_2019.pdf
https://www.businessfinland.fi/490341/globalassets/finnish-customers/02-build-your-network/visit-finland/julkaisut/vf-kansainvalistymiskriteerit-2021.pdf
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/sustainable-travel-finland
https://www.businessfinland.fi/4aaca2/globalassets/finnish-customers/02-build-your-network/visit-finland/esteettomyyskriteerit_01102018.pdf
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