
Some-markkinointi 
matkailualan mikroyrityksille

Jaana Moilanen

Piuha Works Oy



9.00 – 10.00 Sopivien some-palveluiden ja kohderyhmän tunnistaminen

10.00 – 11.00 Somen perusteet

11.00 – 12.00 TAUKO

12.00 – 14.45 Erilaiset matkailualalle sopivat some-palvelut

14.45 – 15.00 KAHVITAUKO

15.00 – 16.00 Sivutyöpaja

16.00 – 16.30 #häsä-työpaja



Some-palveluiden valinta ja kohderyhmän 
erityispiirteiden tunnistaminen



Some-palveluiden 
jalanjäljillä

• Valitse omiin tarpeisiisi parhaat palvelut, 
mutta ole läsnä niissä kanavissa, jossa 
kohderyhmäsi viettää aikaa.

• Käytä hyödyksi palveluiden tarjoamaa 
valmista dataa, esimerkiksi: Facebook 
insights, Twitter ad insights (US)

• Määrittele kohdeyleisösi: Kuka, missä, 
milloin ja millä tavalla?

• Tunnista kohderyhmän sesongit ja tarkkaile 
mitä he tekevät eri kanavissa, esim.: 
hiihtoloma, kesäloma, joulun pyhät, jne



Kohderyhmän 
tunnistaminen
Tunnista kohderyhmää määrittelevä tekijä

• Esimerkiksi kokonaisostos (€) ja jaa iso tuntematon 
massa pienempii osiin sen avulla, esimerkiksi: Alle 
100 €, 100 – 500 €, 500 – 1000 €, Yli 1000 €, jne.

Pidä mielessä liiketoiminnan tavoitteet

• Ketä halutaan puhutella ja miksi? Käytä paukut siihen 
kohderyhmään, jonka saavuttamisesta on oikeasti 
hyötyä.

Mitä tarkemmin kohderyhmää tarkennetaan, sitä 
kohdistetumpaa sisältöä sille voidaan tarjota 

• Sitä paremmin aktivoinnit haluttuihin toimintoihin 
tuottavat tulosta (esim. klikit).

Minkä	ikäinen?

Mihin	menossa?

Mikä	kiinnostaa?

Reppureissaaja	vai	
luksusmatkaaja?

Yksin,	kaksin	vai	porukalla?

Hotelli	vai	teltta?Buffet	vai	á la	carte?

Millä	matkustaa?



Esimerkki: Facebookin matkailusta kiinnostuneet suomalaiset käyttäjät

1m	– 1,5m	aktiivista käyttäjää kuukaudessa.	Lähde:	Facebook	insights

Kaikki suomalaiset Facebookin käyttäjät.

Demografioiden hyödyntäminen



Paikallisuuden merkitys

• Facebookin avulla voi jakaa välittömästi 

tiedon sijainnistaan kaikille kavereille, kartan 

ja linkin avulla. 

• Instagramissa näet kaikki samassa paikassa 

otetut kuvat ja voit avata sijainnin suoraan 

karttapalvelussa (esim. Google Maps).

• Twitterissä sijaintia klikkaamalla on 

mahdollista nähdä siihen liittyvät twiitit, 

kuvat ja kartta, jonka voi avata 

karttapalvelussa.



Kohderyhmän tarpeiden selvitys

Milloin?
• 21	%	käyttää	Twitteriä	ennen	matkaa
• 39	%	käyttää	Twitteriä	matkan	aikana
• 28	%	käyttää	Twitteriä	matkan	jälkeen

Vaikutus	brändiin
• 19	%	antaa	palautetta	matkastaan	Twitterin	kautta
• 27	%	antaa	positiivista	palautetta
• 24	%	antaa	negatiivista	palautetta
• 40	%	on	ollut	yhteydessä	matkailualan	brändiin	Twitterissä
• 51	%	sanoo	Twitterin	vaikuttaneen	mielikuvaansa	brändistä

Mitä	käyttäjät	hakevat	Twitteristä?
• Eksklusiivisia	alennuksia	(46	%)
• Viimehetken	tarjouksia	(41	%)
• Kilpailuja	(30	%)
• Viihdettä	(30	%)
• Matkaideoita	ja	-tarinoita	(27	%)

Lähde:	Twitter



Somen perusteet



@käyttäjänimi

• Käytössä lähes kaikissa sosiaalisen median 
palveluissa, mutta ei välttämättä ole näkyvä 
ominaisuus.

• Esimerkiksi Twitterissä käyttäjätunnus alkaa 
@-merkillä.

• Voit tägätä ihmisiä julkaisuihisi myös 
Facebookissa käyttäjänimen avulla, alkamalla 
kirjoittamaan sitä ”@”-etuliitteellä.

• Käytä varoen, älä spämmää!

• Muista huomioida hyvät toimintatavat ja 
kaupalliset rajoitukset.



#aihetunnisteet eli hashtagit

• Käytössä lähes jokaisessa sosiaalisen median palveluissa, 
tunnetuin Twitterin ominaisuutena

• Aihetunniste eli hastag alkaa #-merkillä.

• Toimii linkkinä muiden aihealueen julkaisuihin.

• Tiivistää julkaisun sisällön yhteen sanaan.

• Kun liisäät julkaisuusi ajankohtaisia ja relevantteja 
hashtageja, saat niille enemmän näkyvyyttä. 

• Twitterissä hashtagien avulla twiitit näkyvät myös omien 
seuraajiesi ulkopuolelle.

• Muista, että monet suomalaiset käyttävät myös 
englanninkielisiä hashtageja!

#matkustus

#reissu

#ontheroadagain

#matka2017

#matkablogi



Kiinnostavat sisältöpäivitykset

• Valitse tyyli ja pysy siinä. Testaus ja 
leikittely on sallittua, mutta älä mene 
liiallisuuksiin.

• Puhu kohderyhmäsi kielellä.

• Vältä liikaa mainostamista! Jaa 
sisältöä, joka kiinnostaisi itseäsi.

• Panosta laadukkaaseen sisältöön.

• Hyvä kuvamateriaali on arvokasta.

• Unsplash.com

Kerro	tarina

Herätä	kiinnostus

Tarjoa	lisäarvoa

Pidä	lupauksesi



Kilpailut ja kampanjat

• Kilpailut ja kampanjat toimivat hyvin 
silloin, kun ne tuottavat osallistujilleen 
oikeaa lisäarvoa.

• Pelkkä mainostus ei kiinnosta ja 
huonot palkinnot eivät innosta 
osallistumaan.

• Kilpailuun osallistumisen tulee myös 
olla mahdollisimman helppoa.

• Muista perehtyä jokaisen palvelun 
kilpailujen ja arvontojen sääntöihin!



Laillisuus
• Juridisesti termeillä on eroa, sillä 

laillisesti palkinnon veroista huolehtii:

• Kilpailuissa voittaja

• Arvonnassa järjestäjä

• Kerro säännöistä selkeästi, tarvittaessa 
linkkaa dokumenttiin/sivuun.

• Kerro selkeästi myös osallistumisaika, 
-tapa ja -ehdot, mitä voi voittaa sekä 
minkä arvoinen palkinto on (€).

• Ilmoita myös mihin tarkoitukseen aiot 
käyttää kerättyjä tietoja jatkossa (esim. 
markkinointi)

Arpajaislaki:
vero.fi ja finlex.fi



Lounastauko



“suosituin”

HENKILÖKOHTAINEN

kavereiden kesken

brändien vaikea
erottua massasta

ajanviettotapa

videoiden suosio ja 
määrä kasvussa

puskaradio

laajin yleisö & 
parhaimmat kävijätiedot

sponsoroidut postaukset ja 
mainonta tärkeitä

uutiskanava viihde

sisällön
puolueellisuus



Facebook-sivun luominen

• Mene osoitteeseen 

https://www.facebook.com/pages/create/ ja 

valitse yrityksesi tyyppi (esim. Paikallinen yritys 

tai paikka).

• Anna yrityksen perustiedot, mm. nimi, osoite, 

puhelinnumero, yrityksen kuvaus. Valitse sivun 

luokaksi sitä lähin aihepiiri.

• Valitse profiili- ja kansikuvat ja määritä 

yhteydenottopainikkeen toiminto (esim. 

verkkosivu tai puhelinnumero).



• Voit pyytää osallistujia tykkäämään ja/tai 
kommentoimaan itse tuottamaasi sisältöä 
osallistuakseen kisaan.

• Voit pyytää äänestämään esim. kuvasta 
tykkäämällä tai pyytää käyttäjiä lähettämään 
sivun ylläpidolle yksityisviestin, jolla hän 
osallistuu kilpailuun.

• Et voi käyttää henkilöprofiilia yrityksen 
toimintaan tai vaatia käyttäjää jakamaan kisaa 
omalla aikajanallaan osallistuakseen kisaan

• Et voi vaatia käyttäjää jakamaan kisaa 
kaverinsa aikajanalla tai merkkaamaan 
(tägäämään) kaverin kommenttiin tai kuvaan 
osallistuakseen kisaan.

• Et voi vaatia tykkäämään sivusta 
osallistuakseen kisaan.

Ajankohtaiset	käyttöehdot	ja	säännöt:
https://www.facebook.com/page_guidelines.php

Tykkää ja jaa!



Facebook Polls

• https://apps.facebook.com/my-contests/

• Facebookin ilmainen työkalu, jolla voit 
tehdä helposti räätälöityjä kilpailuja 
valmiilla elementeillä.

• Mahdollisuus muokata/lisätä/poistaa 
kysymyksiä, tekstibokseja, monivalintoja, 
pudotuslistoja, arvosteluja, yms. 

• Kilpailuja voi myös ajastaa.

• Julkaisu omalle aikajanalle tai upotus 
verkkosivulle.

• Julkaisu hallitsemallesi sivulle ja kerää 
osallistujien tiedot (Premiu-versio)



Facebook-mainokset

Mainostetut julkaisut Facebook-sivulla.

Ads Manager: luo ja kohdenna mainoksia, määritä budjetti, 

tarkista mainosten tehoa ja päivitä maksutapoja. Sopii 

pienille yrityksille, jotka eivät tee paljoa mainontaa.

Power Editor: luo useita kampanjoita ja mainosjoukkoja 

määritä suuria kohderyhmiä. Sopii paljon mainontaa 

tekeville, hyvä tavoitteiden tulosten mittaamiseen.

Business Manager: useiden sivujen ja mainostilien 

käyttöoikeuksien hallinta. Hyvä toimistoille ja suurille 

yrityksille, joissa paljon ylläpitäjiä ja ylläpidettäviä sivuja. Huom!	
Instagram-mainokset	tehdään	Facebookin	

mainostustyövälineiden	avulla.



Facebook-tarjoukset

• Facebookissa on mahdollista tehdä tarjouksia, 

joita näyttämällä kävijä saa esim. alennuksen 

sisäänpääsystä tiettynä ajankohtana. 

• Tarjouksista voi tykätä ja niitä voi kommentoida 

sekä jakaa, kuten muita Facebook-julkaisuja.

• Tarjoukset tallentuvat käyttäjän Facebook-tilille 

ja niistä voi lähteä automaattinen sähköposti.



inspiraatiot

VISUAALINEN

sisällön laatu

blogimaisuus

ajanviettotapa

mobiili

toisten seuraaminen

oikeat #häsät tärkeitä

koko ajan kasvussa

fiilis



Kuvapohjainen 
mobiilipalvelu

• Instagram on käyttäjien ottamiin kuviin 
perustuva mobiilipalvelu.

• Palvelussa jaetaan kuvia tai videoita lyhyen 
kuvauksen ja aihetunnisteiden kera.

• Toisten käyttäjien kuvia voi kommentoida tai 
tykätä.

• Linkit toimivat vain profiilin tiedoissa.

• Instagram on hyvä inspiraation lähde ja sen 
profiili poikkeaa muista palveluista suuresti.



Instagram-tilin luominen

• Lataa kännykkääsi Instagram-sovellus Google Playsta tai Applen 
iStoresta.

• Klikkaa “Sign up” ja kirjaudu sisään antamalla puhelinnumerosi, 
sähköpostiosoitteesi tai valitsemalla Facebook-kirjautuminen.

• Kirjautumisen jälkeen voit valita oma käyttäjänimesi.

• Voit vaihtaa profiilikuvaa ja omia tietojasi menemällä profiilin 
asetuksiin. 

• Voit etsiä muita käyttäjiä tai aihetunnisteita suurennuslasi-ikonista.

• Voit seurata muita käyttäjiä menemällä heidän profiiliinsa ja 
valitsemalla ”Seuraa”. Voit poistaa seurauksen samasta napista.

• Voit myös linkittää muita sosiaalisen median palveluita 
Instagramiin, jotta voit jakaa samaa sisältöä suoraan niihin.



Mainonta Instagramissa

• Instagram-mainosten luominen tapahtuu 
Facebookin mainostoimintojen kautta.

• Voit valita samat mainokset sekä Facebookiin 
että Instagramiin tai tehdä molempiin 
kanaviin omat.

• Instagramissa parhaiten toimii erittäin 
visuaalinen kuva- tai videosisältö.

MUISTA!

Instagramissa	kuvalla	on	
äärimmäisen	tärkeä	rooli.	
Panosta	siis	laadukkaaseen	

kuvamateriaaliin.



muiden seuraaminen

LYHYT JA YTIMEKÄS

nopeus, nopeus, nopeus!

informaation laajuus

Uutisvirran
seuraaminen

muiden viestien RT

oikeat #häsät

kommentointi ja keskustelu



Twitter-tilin luominen

• Mene osoitteeseen www.twitter.com

• Anna ”Luo tili”-kohtaan: nimesi, 
sähköpostiosoitteesi ja keksi oma salasana.

• Anna puhelinnumerosi (valinnainen) ja valitse 
käyttäjänimesi.

• Valitse kiinnostuksenkohteita, joiden 
perusteella saat ehdotuksia ketä seurata.

• Klikkaa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen 
tullutta vahvistussähköpostissa olevaa linkkiä.



Twitter-tilin perusasetukset

• Klikkaamalla sivun oikeassa ylälaidassa näkyvää 
munan kuvaa ja valitsemalla ”Näytä profiili” pääset 
omalle profiilisivullesi.

• Valitsemalla ”Muokkaa profiilia” voit mm. päivittää 
profiili- ja kansikuvan, antaa itsestäsi lyhyen 
kuvauksen, kertoa sijaintisi, verkkosivusi ja 
syntymäpäiväsi.

• Laajempia asetuksia pääsee muokkaamaan 
klikkaamalla munan kuvaa ja valitsemalla ”Asetukset”.

• Ketä seurata, mitä twiitata? Twitter antaa ehdotuksia 
seurattavista henkilöistä ja suosituista 
aihetunnisteista. Voit selata näitä tai etsiä sopivia eri 
palveluiden avulla.



SproutSocialin Smart	Search auttaa	
löytämään	tiettyyn	aihepiiriin	

kuuluvia	avainsanoja	ja	käyttäjiä	
sisältäviä	twiittejä.

Maksullinen	palvelu,	mutta	tarjoaa	
ilmaista	kokeilujaksoa.



Trendsmap kertoo	paikallisesti	trendaavat sanat,	
aihesanat	ja	käyttäjät:	www.trendsmap.com



RiteTag kertoo	aihesanojen	statistiikkaa.	Saat	
selville,	mitkä	aihesanat	voisivat	olla	suosittuja	ja	

mitä	ei	kannata	käyttää.



Miten luoda tehokas twiitti?

• Pidä ydinviesti yksinkertaisena (max. 140 merkkiä).

• Muista herättää käyttäjän huomio, mutta vältä 
mainostamista. Keskity mielenkiintoisen sisällön 
jakamiseen.

• Selvitä millainen puhuttelutapa toimii juuri sinun 
kohdeyleisöllesi.

• Sisällytä vain viestiin sopivat hashtagit.

• Muista linkki tai kuva!

VINKKI!

Voit	helpottaa	
informaatiotulvaa	lisäämällä	
mielenkiintoisia	Twiittaajia

omiin	listoihin.	

Listojen	avulla	pääset	helposti	
käsiksi	juuri	sinulle	relevanttiin	
tietoon.	Voit	myös	tilata	kenen	
tahansa	käyttäjän	julkisen	listan	

heidän	profiilinsa	kautta.



Ole aktiivinen ja osallistu keskusteluun

• Twitterin käyttäjät ovat aktiivisia ja keskustelevat paljon 
ajankohtaisista asioista. Keskusteluun osallistuminen kasvattaa 
seuraajamäärääsi ja mielenkiintoa brändiäsi kohtaan.

• Käyttäjä voidaan mainita missä tahanssa twiitissä twitter-
tunnuksen avulla.

• Voit jakaa muiden tuottamaa mielenkiintoista sisältöä myös 
omille seuraajillesi käyttämällä re-tweet-toimintoa (RT).

• Twiittaa säännöllisesti: menestyäksesi Twitterissä kannattaa 
jakaa sisältöä säännöllisesti. Voit aikatauluttaa ja ennakoida 
ilmaisten palveluiden avulla (esim. Hootsuite, Buffer, Agora
Pulse)

VINKKI!

Jos	aloitat	twiittisi
@-merkillä	se	näkyy	vain	

kyseiselle	henkilölle	ja	niille	
käyttäjille,	jotka	seuraavat	

teitä	molempia.



Mainonta Twitterissä

• Twitterissä voidaan mainostaa omia twiittejä.

• Voit valita mainonnan muodoksi esim. 

• verkkosivujen klikkaukset tai konversiot 

• kävijämäärän tai brändin näkyvyyden kasvattamisen

• kävijöiden aktivoinnin sisältösi  kanssa

• videosisällön mainostuksen

• Valittu mainonnan muoto määrittää, kuinka mainonta 

laskutetaan (CPC, CPM, jne).

• Lisätietoa: ads.twitter.com

VINKKI!

Muista	pitää	huoli	yleisöstäsi	
myös	kampanjoiden	ulkopuolella	

ja	analysoida	kasvaneen	
kävijämäärän	laatua.



viihde

VIDEO

uutiset

sisältömarkkinointi

dokumentit

tarinankerronta

tutorialit

jakaminen



Tehokas YouTube-video

• Suomalainen Hydraulic Press Channel pomppasi 
Tubettajien tietoisuuteen vuonna 2015 puristamalla golf 
pallon kasaan. 

• Suosituimmat videot sisältävät mm. timantin ja 
laakeripallon puristamisen.

• Kanavalla on nykyään 1,6 miljoonaa tilaajaa.

• https://youtu.be/SnFYYNqwznY

TIESITKÖ?

YouTubella	on	yli	biljoona	
käyttäjää	maailmanlaajuisesti.	
Käyttäjät	kuluttavat	päivittäin	

satoja	miljoonia	tunteja	
videosisältöä.

Yli	puolet	näytöistä	tulevat	
mobiililaitteista.



Mainonta YouTubessa

• YouTubessa olevaa videosisältöä voi mainostaa Google 
AdWordsin avulla. 

• Voit ohjata kävijöitä omalle YouTube-sivullesi, 
ulkopuoliselle verkkosivustolle.

• Videon ensimmäiset 5 sekuntia ovat kriittisiä! Mikäli 
käyttäjä ei kiinnostu sisällöstä niiden aikana, hän voi 
skipata mainoksen.

• Maksat vain katsotuista videoista tai klikkauksista. 
Mikäli käyttäjä ei ole kiinnostunut videosta, sen 
näyttäminen ei maksa mainostajalle mitään.

VINKKI!

Mikään	kikka	ei	pelasta	
huonoa	videomainosta.	

Panosta	siis	laadukkaaseen	
videosisältöön	ja	
jälkieditointiin.



ennakko-odotukset

MATKALLA

arvostelut

keskustelu

käyttäjädata
jälkimarkkinointi

puskaradio

varaukset

matkan suunnittelu välitön palaute



TripAdvisor

• TripAdvisor on matkustavien käyttäjien 
ehdoton suosikkipalvelu.

• Se sisältää kaikki täydellisen matkan 
suunnitteluun ja varaamiseen liittyvät 
toiminnot.

• Mahdollisuus vaikuttaa käyttäjien 
kokemukseen myös matkan jälkeen. Loistava 
jälkimarkkinoinnin työväline!

• Yritykset voivat lisätä palveluun mmm. 
kohteita, yhteystietoja ja tarjouksia.

• Ole varovainen arvosteluihin vastatessa, 
älä provosoidu äläkä provosoi!



minivideoita

SUPERNOPEA

keskustelua

uutisvirtaa

seuraajat voivat osallistua live-
lähetysten sisällöntuotantoon

mobiili

ajanviettotapa

mahdollisuus tuottaa
digilehtimäistä sisältöä

13 - 34 –vuotiaat



ennakkomarkkinointi

LIVE

live-videosisältöä

“Behind the scenes”

mobiili

jälkimarkkinointi
markkinointi muiden

kanavien kautta korostuu

live-yhteys suoraan
kohderyhmään



Muita huomionarvoisia palveluita

• Yelp: paikallisten palveluiden hakukone

• Pinterest: kuvallisen inspiraation lähde

• Facebook Live: mahdollisuus katsoa Facebookin 
livevideoita ympäri maailman: 
https://www.facebook.com/livemap

• Instagram Stories: mm. live-videoita, 
nauhoitettuja videoita, boomerangeja

• LinkedIn: asiantuntijoiden ja ammattilaisten 
kanava. Mahdollisuus esim. yrityspalveluiden 
mainontaan.

• Nousussa juuri nyt: 360 ja VR-videot



Kahvitauko



1.	Tavoitteet

2.	Kohderyhmä

3.	Kanavat

4.	Kuuntele6.	Keskustele

7.	Ole	läsnä

8.	Analysoi

8	ASKELEEN	
#SOMESTRATEGIA

5.	Luo	suunnitelma



Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinoinnissa keskitytään luomaan

arvokasta, merkityksellistä ja yhtenäistä

sisältöä, jonka tavoittaa ja sitouttaa 

tarkoin määritellyn kohderyhmän 

ja lopulta muuntautuu ostaviksi asiakkaiksi.



Tehtävä: Some-palveluiden käyttöönotto



#häsä-työpaja



#matka2017

#matkailu

#matkablogi

#reissussa
#tienpäällä

#menossa
#loma

#matkustus

#matkailuala

#suomi
#matkachat


