
 

VISIT HÄME DATAHUB KÄYTTÖÖNOTTO-OHJEISTUS – MATKAILUYRITYKSILLE 

 

DataHub alusta on käytettävissä sekä suomen- että englanninkielisellä käyttöliittymällä. 

Rekisteröityminen 

1. Pääset rekisteröitymään osoitteesta https://datahub.visitfinland.com/. 
2. Klikkaa ylävalikosta ’Liity’. 
3. Valitse ‘Suomalainen matkailuyritys’ ja jatka ’Seuraava’. 
4. Täytä pyydetyt tiedot ja klikkaa ’Rekisteröidy’. 
5. Kirjautumisen jälkeen saat linkin sähköpostiisi osoitteesta datahub@visitfinland.com, josta tulee 

vahvistaa sähköpostiosoite. Linkki on voimassa 8 tuntia. 
6. Linkistä pääset suoraan tilillesi. 

Yrityksen tiedot 

1. Pääset muokkaamaan yrityksen tietoja kohdasta ’Yrityksen tiedot’ vasemmasta valikosta. 

 
Tuotteiden lisääminen ja muokkaaminen 

1. Navigoi ’Omat tuotteet’ sivulle vasemmassa valikossa. 
2. Klikkaa + Uusi Tuote. 
3. Valitse tuotetyyppi: 

 

4. Täytä tarvittavat tuotetiedot. 
5. Saat lisättyä kieliversioita ’Tuotetiedot’ osiosta klikkaamalla + Lisää kieliversioita ja täyttämällä 

tuotenimen ja -kuvauksen kohdekielellä.  
Ensin tulee täyttää englanniksi tuotteen tiedot, jonka jälkeen pääsee valitsemaan lisää 
kieliversioita.  
Mikäli tuotteesta ei ole englanninkielistä kuvausta, kirjoitetaan englanninkieliseen kuvaukseen 
tuotteen nimi englanniksi, sekä kuvaukseen tieto: ”Tuote saatavilla vain suomeksi.”  
HUOM! Muista lisätä kieliversio Suomi, ja täyttää tuotteen tiedot suomeksi, mikäli haluat tuotteesi 
esille Visit Häme sivustolle. 
 

6. Jos haluat tuotteesi julkaistavaksi My Stay:ssä, valitse ’Tuotteen tyyppi ja kategoriat’ osiosta 
kategorialistauksesta ’My Stay’ (Other).  
Tarkista myös Visit Hämeen kategorialistauksesta mitä kategorioita sinun tulee valita DataHubissa, 
jotta saat tuotteesi näkyviin haluamallesi sivulle Visit Häme sivustolla. 
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7. Tuotteen voi tallentaa luonnoksena missä vaiheessa tahansa 
klikkaamalla ’Tallenna luonnos’ yläpalkista. Tuote näkyy 
tuotelistauksessa statuksessa ’Luonnos’. Tällöin tuote näkyy vain 
yrityksesi tilillä. 

 

8. Kun pakolliset kohdat ovat täytettynä, voit lähettää tuotteen kuratoitavaksi klikkaamalla ’Lähetä 
tarkistettavaksi’. Tuote näkyy tuotelistauksessa statuksessa ’Odottaa tarkistusta’. 

9. Saat sähköpostiisi ilmoituksen, kun kuratoija on kommentoinut tai muokannut tuotettasi.  

 

10. Vasempaan valikkoon ’My products’ viereen ilmestyy punainen pallo, kun 
tuotelistassa on tuotteita, joissa on lukemattomia kommentteja. 

 

11. Näet kommentoidut tuotteet listassa merkinnällä ’UUSIA (x)’. 

 

 

12. Pääset katsomaan kommentteja avaamalla tuotteen ja klikkaamalla yläpalkista ’Kommentit’. 
13. Tuotetta muokataan klikkaamalla ’Päivitä tuote’.  

a. Muokkaamalla tuotetta avautuu myös valinnat ’Poista’ (tuotteen poistaminen) ja ’Hylkää 
muutokset’ (hylkää tekemäsi muutokset).  

14. Tehtyäsi tarvittavat muutokset, klikkaa ’Päivitä’. Kuratoija näkee, että tuotettasi on muokattu ja 
joko hyväksyy tuotteen julkaistavaksi tai pyytää uusia muutoksia. 

15. Saat sähköpostiin viestin, kun kuratoija on julkaissut tuotteesi. Julkaistu tuote näkyy listassa 
statuksella ’Julkaistu’ (kuten kohdan 11 kuvassa).  

a. Julkaistuja tuotteita on myös mahdollista muokata ja palauttaa luonnoksiksi. 
b. Vain julkaistut tuotteet löytyvät DataHubin rajapinnasta ja ovat siis eri julkaisukanavien 

hyödynnettävissä, kuten Visit Häme sivustolla. 

 

Tuki ja palaute 

Mikäli sinulla herää kysymyksiä ohjeistuksesta, DataHub-tietokannan käytöstä tai haluat antaa palautetta, 
ole yhteydessä tukeen datahub@visitfinland.com.  

Kanta-Hämeen alueen matkailuyrittäjät, jotka haluavat näkyvyyttä myös Visit Häme sivustolla, voivat apua 
tarvitessaan (mm. tuotteiden syöttämisessä DataHub järjestelmään) olla yhteydessä.  

Mari Nikkanen, mari.nikkanen@hamk.fi  
Heidi Kerkola, heidi.kerkola@hamk.fi  

 

Tervetuloa mukaan! 
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