
Aito
suomalainen
mökkielämys
Savossa.

MÖKKILOMA 
SAVOSSA

Konsepti on osa SavoGrow Oy:n Tuottava 
mökki—hankkeen toimenpiteitä

Info palvelutuottajille 15.2.2022



Tervetuloa infotilaisuuteen!

Ohjelmassa klo 17-19
• Mökkiloma Savossa –konsepti ja matkailun 

mahdollisuudet Pohjois-Savossa
• Millaisille palveluille on kysyntää ja mitä 

odotuksia matkailijoilla on?
• Miten voin saada lisätuloa matkailusta ja 

mökkien huoltopalveluista?
• Vinkkejä tuotteistamiseen ja hinnoitteluun.
• Tuottava mökki –hankkeen toimenpiteet ja 

tulevat koulutukset vuonna 2022

Tuottava mökki –hanke

Projektipäällikkö
Hannu Kumpulainen

040 665 7140
hannu.kumpulainen@savogrow.fi

Tilaisuuden 
toteuttajana:



Tuottava mökki
-hanke palvelee

Projektipäällikkö

Hannu Kumpulainen p. 040 665 7140

hannu.kumpulainen@savogrow.fi



Tilaisuuden kipparina 
Ollis Leppänen, Intotalo Oy

üTuotteistaja
üYritysvalmentaja
üMatkailuyrittäjä
üKesäisin höyrylaivan kippari



Aidolle suomalaiselle 
mökkimajoitukselle 
on kysyntää!
• Kotimaan matkailun kasvu
• Matkailijat etsii aitoja elämyksiä ja 

yksilöllisiä kohteita
• Isojen ryhmien ja pakettimatkojen 

sijaan matkustetaan yksin, kahdestaan 
ja perheellä
• Kansainvälisiä matkailijoita kiinnostaa 

Suomessa: puhtaus, aitous, yötön yö, 
ruska, oikea talvi ja sauna.



üHelppo ja turvallinen kanava aidon mökkielämyksen varaukseen
üHuoleton tapa saada lisätuloja ja kattaa mökin kunnossapitokuluja vuokratuloilla
üVerkkoalustana suomalainen varausalusta Johku
üMahdollisuus linkittää mökki myös muihin varauskanaviin (esim. Booking.com)
üPalvelun ylläpidosta ja myyntikanavasta vastaa Nilakan Kiinteistöpalvelut Oy
üPalvelu käynnistyy keväällä 2022.

MÖKKILOMA 
SAVOSSA



Mitä matkailijat odottavat?

• Henkilökohtaista palvelua

• Helppoutta

• Huolettomuutta

• Hauskuutta



Esimerkkejä mökkilomailijan tarpeista ja 
toiveista:
ü Helppo ja vaivaton saapuminen ja rekisteröityminen
ü Avainpalvelu
ü Opastus kohteeseen
ü Kuljetuspalvelut lähimmältä rautatieasemalta tai 

lentoasemalta
ü Liinavaatteet, pyyhkeet
ü Mökin lämmitys valmiiksi
ü Mökin siivous
ü Mökin huoltopalvelut
ü Vartiointipalvelut
ü Saunan lämmitys
ü Kylpylä ja hyvinvointipalvelut: hieronta, turvesauna, 

kuppaus, kauneudenhoito…
ü Ruokapalvelut: ruuan toimitus, aamiaistarvikkeet, 

aamupala, elämysillallinen
ü Auton lämmitys ja huolto
ü Vuokrauspalvelut: polkupyörät, fatbiket, sukset, 

vene, kajakit…
ü Tekemistä mökille: pelit, laitteet jne.
ü Opastetut kierrokset kävellen tai kuljetuksella
ü Elämyspalvelut: musiikki, esitykset, teatteri, taikuri, 

käsityöt
ü Ohjelmapalvelut: retket, safarit, luonto, historia ja 

perinteet
ü Matkamuistot, valmiit lahjapaketit, postikortit
ü …



Hyvä tuote on

Helppo ostaa
Helppo myydä
Helppo tuottaa
Helppo toimittaa
Helppo laskuttaa
Helppo maksaa



AAAA
Aloita aina 

ajattelemalla asiakasta



Tuotteistuksen
tarkoitus on tehdä 

ostamisesta helppoa 
asiakkaalle.



Oikea hinta?



Se kofeiiniton
vaihtoehto.

Mitä kahvipaketti 
voi opettaa meille 

hinnoittelusta?



3 € / kg



Älä myy kiloja tai 
tunteja vaan myy 

pakettia.

6 €/kg



Ainetta ja aineettomuutta

Palveluala Tavara-
tuotanto

Pyrkimys kohti 
konkretiaa 

tuotteistamalla 
palvelut

Pyrkimys lisätä 
aineettomia osia

Esim. paketoimalla, 
kuvaamalla palvelu, 
hinnoittelemalla se 
kiintohintaiseksi, 
tekemällä esite, jne...

Esim. rakentamalla 
tukipalveluja, 
huoltomahdollisuuksia, 
elämyksiä, jne...

Sipilä, Jorma. 1991. Asiantuntijapalvelujen tuotteistaminen. WSOY. Sivu(t) 24-25 (mukaelma).







Brändää tuotteesi
99 eur / kg7,58 eur / kg 35 eur / kg



Lisää palvelua

2 € kuppi 
= 320 €/kg



Lisää elämyksellisyyttä

+3000 €/kg



Mikä on 
nokipannukahvin

hinta?





Jos sinä et anna asiakkaalle 
vertailukohtaa, hän etsii sen itse.



”Kevyt”
Karsittu versio

”Perus”

Katteelllinen
versio

”Premium”
Luo hintamielikuvaa

Tarjoa asiakkaalle kolme vaihtoehtoa





Minkä tuotteen haluaisit 
laittaa pakettiin ja tarjota 

Savoon saapuville 
matkailijoille?

MÖKKILOMA 
SAVOSSA



Tuottava Mökki –hanke auttaa 
tuotteistamisessa ja hinnoittelussa!
• Tuotteistusvideot ja 

materiaaleja käytössäsi 
osoitteessa 
www.intotalo.com/
tuottavamokki

http://www.intotalo.com/tuottavamokki


Palvelujen tuotteistusvalmennus 
iltakoulutuksena
To 31.3. Klo 17-20 Tavoiteasiakas ja ydinlupaus

To 7.4. Klo 17-20 Tuotteen hyödyt ja sisältö

To 21.4 Klo 17-20 Tuotteen paketointi

Laita päivämäärät jo kalenteriisi!

Koulutus on maksuton.



Kiitos!
Lisätietoja kertoo:

Hannu Kumpulainen p. 040 665 7140
hannu.kumpulainen@savogrow.fi


