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• Esimerkkejä hyvistä kuvista

• Esimerkkejä hyvistä tuotekorteista DataHubissa
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Sisällys



• Käytä isoja alkukirjaimia (paitsi artikkelit kuten the, a, of).
• Kuvaile tuote otsikossa selkeästi ja lyhyesti.
• Pyri antamaan tuotteelle sama otsikko sekä DataHubissa että

nettisivuillasi. Näin asiakas löytää tuotteen helpommin.
• Älä nimeä tuotetta käyttäen kuvailevia adjektiiveja kuten ”Best Tour 

in the World” tai ”Most Amazing 
Day”. Älä myöskään käytä verbejä kuten “Visit" tuotteen otsikossa.

• Käytä vain yhtä kieltä otsikossa.
• Älä lisää otsikkoon vuosilukuja, päivämäärää

tai hintaa. Otsikosta tulee helposti liian pitkä ja sen sisältö myös
mahdollisesti vanhentuu.
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Tuotteen otsikointi



• Kirjoita alkuun 1-2 lauseen yleiskuvaus (myyvä lause). Kuvaile tämän jälkeen tuotetta ja kerro sen 
sisältö selkeästi ja houkuttelevasti. Esittele tekstissä tuotteen parhaat puolet ja uniikkius lyhyesti ja 
ytimekkäästi. Sisällytä tekstiin sellaiset faktat, jotka kiinnostavat lukijaa ja ovat hänelle hyödyllistä 
tietoa. 

• Tuotetyyppikohtaiseset kuvaukset:
• Majoituspavelu: Sisällytä tekstiin kuvaus majoituksesta, lokaatiosta ja palveluista.
• Nähtävyys: Mikä on kyseessä ja miksi se on merkityksellinen.
• Elämys: Mikä elämys on kyseessä ja mitä se sisältää.
• Tapahtuma: Sisällytä tekstiin kuvaus tapahtumasta, ajankohdasta ja lokaatiosta.
• Vuokrauspalvelu: Kerro mitä vuokraat ja missä.  
• Ravintola: Ravintolan sijainti, minkälaista ruokaa ravintola tarjoaa, onko erikoisruokavaliot otettu huomioon 

(kasvis, laktoositon, gluteeniton etc).
• Kauppa: Minkälaisia tuotteita kauppa myy.

• Kuvauksen suosituspituus on noin 500 merkkiä ilman välilyöntejä.
• Älä käytä useampaa kieltä tekstissä.
• Älä lisää kuvaustekstiin vuosilukuja, päivämääriä tai hintaa. Ne vanhentuvat nopeasti. Täytä nämä 

tiedot DataHubissa niille tarkoitettuihin omiin kohtiin ja muista päivittää tietoja tarvittaessa.
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Tuotekuvaus



• Voit lisätä tuotekorttiin kaksi eri linkkiä (linkki tuotesivulle ja linkki 
verkkokauppaan). Muista linkittää suoraan kielikohtaiselle sivuille!

• Pidäthän huolen siitä, että DataHub-tuotekorttiin syöttämäsi linkki ei 
muutu tai vanhene. Jos näin käy, muista päivittää linkki DataHubiin.
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Linkit



• Voit lisätä tuotteellesi erilaisia kategorioita. Nämä helpottavat 
tuotteesi löydettävyyttä eri julkaisukanavissa.

• Vaikka kategorioiden valikoima on laaja, valitsethan kuitenkin
korkeintaan noin viisi kyseiselle tuotteelle tärkeintä kategoriaa. Älä 
siis valitse kategorioiksi esimerkiksi lähiseudun palvelutarjontaa 
kategorioiden muodossa, vaan valitse juuri sinun tuotteellesi 
olennaiset kategoriat.

• Mikäli valitset kategorioita enemmän, ne eivät enää paranna 
tuotteesi löydettävyyttä – päinvastoin. Tällöin kategorioiden suuri
määrä voi sekoittaa julkaisukanavien hakusuodattimien tuloksia.
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Tuotekategoriat



• Valitse korkealaatuiset ja houkuttelevat kuvat. Kuvilla on suuri 
merkitys tuotekortin klikattavuuteen, panosta siis hyviin kuviin!

• Kuvien tulee kuvata ainoastaan tuotekortissa olevaa palvelua, ei 
yleisesti kaikkia yrityksesi palveluita. Näin tuotekortti pysyy selkeänä 
käyttäjälle, joka voi halutessaan tutustua yritykseesi tarkemmin 
nettisivuillasi. 

• Älä lisää kuvien päälle tekstiä, päivämääriä, vesileimoja tai muuta 
vastaavaa. Ne sekoittavat helposti yleisilmettä ja vanhentuvat 
nopeasti.

16/02/2022 7

Kuvat
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Esimerkkejä hyvistä kuvista
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Esimerkkejä hyvistä tuotekorteista
DataHubissa
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Majoituspalvelu Hyvät kuvat, jotka 
esittelevät majoitusta

Selkä otsikointi ja 
majoituksen nimi

Kuvauksessa tulee ilmi minkälainen 
majoitus on kyseessä, missä majoitus on, 

sekä mitä palveluita on tarjolla
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Nähtävyys

Selkeä ja kuvaava otsikko

Kuvauksessa selviää, mistä 
nähtävyydessä on kyse 
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Elämys Kuvat esittelevät hyvin tuotetta

Otsikosta löytyy avainsanat ja 
kuvauksessa kerrotaan mitä 

elämys pitää sisällään 
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Tapahtuma

Kuvauksessa kerrotaan mistä 
tapahtumassa on kyse. 

Ajankohdasta ohjataan lukemaan 
lisää nettisivuilta → tieto ei nopeasti 

vanhene

Selkeästi tapahtuman 
nimi otsikkona
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Vuokrauspalvelu

Kerrotaan selkeästi mitä 
vuokrataan ja missä

Kuvasta näkee millaista 
tuotetta on mahdollista 

vuokrata
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Ravintola

Ravintolan nimi otsikossa

Kuvauksessa on 
mainittuna myös 

mahdolliset 
erikoisruokavaliot

Kuvauksessa kerrotaan 
millaista ruokaa tarjoillaan
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Kauppa Kuvissa esitellään tuotteita, 
johon kauppa on erikoistunut

Kaupan nimi 
otsikkona

Esittelytekstissä 
kerrotaan mitä tuotteita 
kaupassa myydään ja 

missä se sijaitsee
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KIITOS!


