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JOHDANTO
Yksilömatkailijan tukeminen digitaalisella asiakaspolulla - Opas 
Enontekiön matkailualueelle ja matkailuyrityksille kokoaa yhteen 
vinkkejä, opastusta ja konkreettisia esimerkkejä siihen miten 
matkailualue ja matkailuyritys voivat tukea matkailijaa digitaali-
selle asiakaspolulla erityisesti erilaisissa häiriötilanteissa. Poik-
keustilanteiden aikainen viestintä on erityisen merkityksellistä, 
koska silloin matkailija on epävarmuuden tilassa suhteessa tu-
levaan. Viestinnän keinoin matkailualue ja matkailuyritys voivat 
tuota matkailijan epävarmuutta osaltaan vähentää ja varmistaa 
vastuullisen toiminnan periaatteiden toteutumisen. Matkai-
lualueen ja matkailuyritysten yhtenäinen ja johdonmukainen 
viestintä luovat myös kuvaa alueesta, joka toimii tiiviissä keski-
näisessä vuorovaikutuksessa ja haluaa edesauttaa toiminnallaan 
matkailijoiden turvallista matkakohteen kokemista, silloin kun 
se on taas laajamittaisesti mahdollista poikkeustilanteen väistyt-
tyä. 

Tämä opas on osa Enontekiön matkailun toimintamallien ke-
hittäminen Covid19 häiriötilanteessa hanketta, jota hallinnoi ja 
toteuttaa Enontekiön kunta. Hankkeen yhteistyökumppanina 
toimiva matkailun muutosjohtamisen ja digitaalisen matkailu-
markkinoinnin asiantuntija FlowHouse Oy on vastannut oppaan 
sisällöntuotannosta.

Enontekiöllä joulukuussa 2020
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OSA 1
#1 YKSILÖMATKAILIJAN TUKEMINEN 
MATKAPÄÄTÖKSENTEOSSA DIGITAALISISSA 
JAKELUKANAVISSA HÄIRIÖTILANTEISSA

Erilaiset häiriötilanteet muokkaavat matkailu- ja kulutuskult-
tuuria. Häiriötilanteiden aikana viestinnän merkitys eri sidos-
ryhmille ja erityisesti asiakkaan suuntaan korostuu. Samalla kun 
uudistamme ja sopeutamme omaa yritystoimintaa konkreetti-
sesti, tulee meidän huomioida myös matkailijat sekä palveluja 
käyttävät paikalliset digitaalisesti. 

Häiriötilanteen kesto, tilanteen vaikutukset sekä mahdolliset 
kuluttajakäyttäytymisen muutokset luovat usein epävarmuutta 
omaan toimintaan. Matkailijanäkökulmasta häiriötilanteissa 
muun muassa turvallisuuden tunne, inhimillisyys ja vahvuus 
korostuvat. Tämän vuoksi viestintä niin paikallisesti kuin alueel-
lisestikin on tärkeää. 

Viestinnän avulla voimme pitää matkan eri vaiheissa olevat mat-
kailijat ajan tasalla tilanteesta ja auttaa heitä matkan suunnit-
telussa sekä turvallisen matkan toteuttamisessa. Voimme myös 
tuoda esiin omaa vastuullista toimintaa. 

Seuraavassa ohjeistuksia ja vinkkejä viestintään ja asiakaskoh-
taamisiin häiriötilanneaikoina.

Ohjeistukset on suunniteltu pandemiatilannenäkökulmasta mutta on 
sovellettavissa myös muihin häiriötilanteisiin. 
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TUNNE OMA KOHDERYHMÄSI
• Asiakasryhmän motiivit ja tottumukset
• Ota heidän tunteensa huomioon kriisin aikana
• Tuota arvoa kohderyhmällesi 

KOMMUNIKOINTI

• Inhimillisyys – kommunikoi asiakkaillesi
• Luovuus – mukaudu ja muutu tarvittaessa
• Vahvuus – näytä vahvuutesi toiminnalla
• Tuotteliaisuus – suunnittele ja toteuta

Viesti myös vastuullisuudesta ja turvallisuudesta.  

VASTUULLINEN VIESTIJÄ
 
• Päätä, kuka tai ketkä vastaavat viestinnästä häiriötilanteen aikana
• Tarvittaessa hanki ulkopuolista apua 

VIESTINTÄ HÄIRIÖTILANTEEN AIKANA
Matkailuyritykselle ja matkailualueelle

VIESTINNÄN SÄVY JA VINKIT 

Viestinnän sävy karanteenin tai lockdownin aikana  
(sovellettavissa erilaisiin häiriötilanteisiin)

• Avuliaisuus – auta, älä ole kuitenkaan liian innokas
• Optimistisuus – positiivisuus tarttuu
• Rauhallisuus – älä panikoi, päivä kerralla eteenpäin
• Inhimillinen – asetu matkailijan asemaan
• Yhteisöllisyys – kaikkia meitä kriisi koskettaa, joten tuetaan 

toisiamme, nostatetaan yhteishenkeä
• Läpinäkyvyys – viesti kuten asiat todellisuudessa ovat
• Esimerkillisyys – tue paikallisia yrityksiä ja kannusta muita samaan
• Alueellinen yhteisöllisyys – edistä alueen näkyvyyttä yhdessä 

muiden kanssa
• Paikallisuus – huomioi myös muut paikalliset 

Viestinnän sävy erilaisten paikallisten rajoitusten aikana 
• Kiitollisuus – katse eteenpäin  
• Optimistiuus – vältä kuitenkin liikaa innokkuutta
• Yhteisöllisyys – kaikkia meitä kriisi koskettaa, tuetaan    

toisiamme, nostatetaan yhteishenkeä
• Alueellinen yhteisöllisyys – edistä alueen näkyvyyttä yhdessä   

muiden kanssa
• Kannustavuus – yhteishenkeä ja kokemusten jakoa

5



Viestinnän sävy kriisin jälkeisenä aikana 

• Ymmärryksen kehittäminen – osoita että ymmärryksesi mm. 
turvallisuudesta on kasvanut

• Asiakaslähtöisyys – hyödynnä pandemia-ajan opit ja osoita 
tiedostavasti tiedon tarve 

• Tiedolla johtaminen – hyödynnä analytiikasta saatavia tietoja 
• Kerro positiivisia tarinoita eteenpäin ”kriisi- ajasta” – näitä 

asioita olemme oppineet

Lisäksi matkailualueelle

• Yhteiset digitaaliset tiedotteet, yhtenäiset viestit ja toiminta-
suunnitelmat tuovat aluetta esiin positiivisesti, auttavat mat-
kailuyrityksiä ja kehittävät positiivista mielikuvaa matkaili-
joiden näkökulmasta. Valjasta mukaan myös alueen yritykset
> kuljetuspalvelut
> hotellit
> ravintolat
> elämyspalveluiden tuottajat
> tapahtumat
> käyntikohteet
> alueen muut matkailupalvelut
> alueen muut matkailutoimialaa tukevat palvelut 

• Tiedolla johtaminen – hyödynnä analytiikasta saatavia tietoja 
jatkossa / edelleen erilaisten skenaarioiden luomisessa. Val-
mistaudu tulevaan ja auta myös alueen yrityksiä toimimaan 
eri tilanteissa!

Kaiken tärkeintä on turvallisuuden 
tunteen ja luottamuksen 

ylläpitäminen. Anna matkailijalle 
mahdollisuus tuntea hallitsevan 

tilannetta – matkan jokaisessa 
vaiheessa!

6



Turvallisuuden tunteen vahvistaminen: 5 vinkkiä

Turvallisuuden tunteen vahvistaminen on yksi  
tärkeimmistä asioista kriisin aikana. 

Jaa kuvia ja videoita sosiaalisen median kanavissa siitä,  
miten teillä huomioidaan turvallinen asiakaskokemus

Kerro vinkit, miten matkailija voi itse huolehtia  
turvallisuudestaan matkalla teille ja matkan aikana 

Tuo esille positiivisia, turvallisia matkailukokemuksia 

Pidä verkkosivusi ajan tasalla tilanteen osalta ja ohjaa 
asiakkaita tutustumaan häiriötilanne-sivuunne 

Osallista matkailijoita – kysy heiltä millaiset asiat mer-
kitsevät matkailijalle (annetaan mahdollisuus vaikuttaa 
ja tuodaan esiin, että matkailijoiden näkökulmilla on 
merkitystä) 

Viestimällä osoitat vastuullisuutta ja ymmärrystä!

1

2
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Häiriötilanteen aikana myös tiedolla johtamisen merkitys korostuu. 
Tiedolla johtaminen on johtamis- ja toimintamalli, jossa tietoa hyödyn-
netään ja analysoitua tietoa ja dataa tuodaan osaksi päätöksentekopro-
sessia. Tiedosta ja sen hyödyntämisestä onkin tullut merkittävä kilpai-
lu- ja tuottavuustekijä. Lisäksi tietoa syntyy ja tallentuu eri järjestelmiin 
valtavia määriä. 

Kun seuraat ja hankit dataa matkailijoista sekä matkailijoiden käyt-
täytymisestä, voit johtaa liiketoimintaasi ”mutun” sijaan faktaan ja 
tutkittuun/todennettuun tietoon pohjautuen. Tiedon pohjalta suunni-
tellut teot eli tietoon perustuvat toimet ovat merkityksellisiä yksittäisen 
tiedon sijaan ja niin yksittäisen matkailuyrityksen kuin matkailualueen 
osalta voidaan tehdä erilaisia tietoon perustuvia skenaarioita.

Häiriötilanteesta riippuen erilaisia tiedonlähteitä on useita riippuen 
häiriötilanteen laadusta ja yrityksen koosta (vrt. yksinyrittäjä ja työllis-
tävä yritys). 

Kansallisia ja alueellisia informaatiosivustoja

Huom. sivustot voivat vaihdella häiriötilanteen tyypistä riippuen. 

Esimerkkejä:
• Valtioneuvosto
• Rajaviranomaisten sivusto (rajanylityskäytänteet)
• Terveydenhuoltolaitoksen sivut (THL)
• Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteet (TEM)
• Alueelliset sivustot (kuten Covid-19: Lapin Luotsi – Lapin matkailun 

koronatoipumisen tilannehuone 
• Matkailualueen / kunnan / matkailualueen tiedotussivut
• Business Finland
• Suomen yrittäjät 
• TE-palvelut
• Kela
• Vero.fi 
• ELY-keskus
• Liittokohtaiset sivustot

Yrityksen omat datalähteet 

Esimerkkejä:
• Verkkosivuanalytiikka (esim. Google Analytics)
• Sosiaalisen median kanavien analytiikka 
• Palautekysely omalla verkkosivulla ja (tai ohjaus antamaan palautet-

ta esim. TripAdvisoriin tai Google My Business -profiiliin
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VINKIT MATKAILUYRITYKSELLE: 
VIESTINTÄÄ JA TOIMENPITEITÄ HÄIRIÖTILANTEEN AIKANA

Ennen matkaa

Ennen matkaa tulee selvittää häiriötilanteen luonne sekä vaikutukset 
alueen ja yrityksenkin osalta, missä ulkoisen viestinnän lisäksi sisäisellä 
viestinnällä on jatkuva, tärkeä rooli. 

Häiriötilanteen aikana on ensisijaisen tärkeää pitää verkkosivut ajan 
tasalla sekä huolehtia viestin kohdentumisesta matkailijoille. Tiedotta-
minen voi tapahtua sähköpostitse, sosiaalisessa mediassa ja/tai makse-
tun mainonnan avulla. Turvallisuuden tunteen luominen on keskeinen 
osa viestin sisältöjä.

Jo matkan varanneet asiakkaat tai matkasta unelmoivat asiakkaat 

• Verkkosivut: tietopaketti matkailijoille sisältäen seuraavia asioita
> Kieliversiot: vähintään suomi ja englanti
> Ohjeistus turvalliseen matkustamiseen luoksenne (kohteeseen)

• Ohjeistus turvalliseen oleskeluun 
> Mitä asiakas voi tehdä edistääkseen turvallista vierailua (sääntöjen 
noudattaminen)

• Asiakaskohtaamisen käytännöt kohteessa esim. pandemiatilanne
> Henkilökunnan toimintamalli (maskit/visiirit, käsidesit, turvavä-
lit, yhteydenpito – kasvotusten kohtaamisen sijasta online-palvelut, 
puhelin päivystys jne.)
> Majoitus: turvavälit, online check-in, siivouskäytänteet, asiakkai-
den hajauttaminen majoitusyksikön tai yksikköjen avarasti

> Ravintolat: turvavälit (max. henkilömäärä), ruuhkien säännöstely, 
tarjoilijoiden käytänteet, ruokien annostelu (buffet / pöytiintarjoilu)
> Ohjelmapalvelut: pienryhmät / privaattiryhmät, turvavälit, varus-
teiden desinfioinnit, oppaiden ja asiakkaiden suojautuminen 

• Asiakasturvallisuudesta huolehtiminen henkilökunnan toimesta 
häiriötilanteessa esim.
> Asiakaskohtaamisten järjestäminen
> Toimintamalli tartuntaepäilyn aikana tai muunlaisen häiriöti-
lanteen aikana (varmista ainakin, että henkilökunta tietoinen tästä 
mutta voit myös tiedottaa asiakkaita ennakkoon)

• Asiakasohjeistus 
> Toimintaohjeet matkailijalle kohteessa oleskelun / retkelle osallis-
tumisen aikana 

• Terveyspalvelut
> Mahdolliset terveydelliset, kansalliset karanteeniohjeistukset 
> Terveyspalvelujen saatavuus, aukioloajat
> Lähimmän terveyskeskuksen ja sairaalan yhteystiedot

• Varausehdot 
> Toimintamalli peruutus- tai muutostilanteessa
> Muistutus matkavakuutuksesta 

• Linkit 
> Alueelliselle häiriötilannesivulle 
> Virallisiin valtakunnallisiin ja alueellisiin ohjeistuksiin ja sivustoi-
hin 
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Muuta

• Yhteistyö matkailualueen / kunnan kanssa
> Linkki alueen häiriötilannesivuille 
> Aktiivisuus tiedottamisen osalta esim. yrityksen aukioloaikojen (ja 
muiden tietojen) toimittaminen alueelliselle sivulle ja niiden ajanta-
saisuudesta huolehtiminen  

Matkailuyritys, tee vähintään nämä toimenpiteet

• Tuo häiriötilanneinfo verkkosivuillenne selkeästi esille sisältäen 
vähintään

• Yrityksen toimintamallit asiakasturvallisuuden ja henkilökunnan 
turvallisuuden takaamiseksi (asiakaskohtaamiset sekä mahdolliset 
altistumiset tai tartunnat) 

• Ennakkotieto matkailijalle (toimintaohjeet matkailun osalta, koh-
teessa oleiluun / retkelle osallistumiseen)

• Varausehdot
• Linkit alueelliseen, valtakunnallisiin informaatiosivustoihin 

Asiakastiedotus digitaalisissa kanavissa ennen matkaa

• Sosiaalisen median kanavat
> Jatka sosiaalisten median kanavien päivittämistä kriisiviestinnän 
ohjeiden ”äänensävyllä” 

• Ole yhteydessä matkan varanneisiin asiakkaisiin välittömästä 
tilanteiden muuttuessa ja varmista, että he ovat tietoisia omasta ja 
alueellisesta häiriötilanne sivustosta

• Ohjaa sosiaalisen median kanavista asiakkaita verkkosivullesi tutus-
tumaan toimintatapoihin ja malleihin 

• Käytä tarvittaessa maksullista mainontaa, jotta voit huolehtia, että 
viestinne tavoittaa matkailijat etenkin suunnitteluvaiheessa

• Verkkokauppa
• Tuo esille tuotteisiin selkeästi varausehdot
• Muokkaa tarvittaessa tuotesisältöjä esim. matkustuskäyttäytymisen 

muutoksen mukaisesti tai kohderyhmämuutosten mukaisesti

Viesti aktiivisesti käytänteistä ja osoita että huomioitte häiriötilanteen 
toiminnassanne ja teette kaikkenne turvallisen matkustamisen eteen! 
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Matkan aikana: PAIKAN PÄÄLLÄ OLEVAT ASIAKKAAT +  
HÄIRIÖTILANTEEN AIKANA MATKUSTAVAT ASIAKKAAT 

Matkan aikaisen häiriötilanteen aikana korostuvat ajantasainen vies-
tintä digitaalisissa kanavissa kuin käytännön toimenpiteet kohteessa. 
Matkailijalle voi viestiä muun muassa liikkumisesta kohteessa ja hen-
kilökunnan yhteyshenkilö, mikäli häiriötilanteessa tulee kysyttävää. 
Paikan päällä oleville tulee olla lisäksi selkeät ohjeet toimimiseen eri 
tilanteissa.  Viestinnässä korostuu reaaliaikaisuus ja konkretia siitä, 
kuinka toimia. Viestintäkanavina kannattaa esimerkiksi suosia pika-
viestintäkanavia: tekstiviesti, WhatsApp, sosiaalinen media.

• Varmista, että asiakkaat tietävät häiriötilanne verkkosivustonne 
(tuokaa esiin myös majoituskohteissa, mikäli vuokraatte majoitus-
ta)

• Turvallinen toiminta paikan päällä selkein ohjeistuksin 
> Turvavälit
> Desinfioinnit
> Ruuhkien välttäminen 
> Terveyspalvelut 
> Hygieenisyyskäytänteet 
> Kokoontumispaikat 
> Yhteyshenkilön puhelinnumero

”Offline-toiminta” kohteessa

• Henkilökunnan toiminta ja ohjeistus häiriötilanteessa (luo sisäinen 
tiedotuskanava: WhatsApp tai muu)
> Varmista turvallisuus- ja pelastussuunnitelman ajantasaisuus ja 
se, että jokainen henkilöstöstä siitä tietoinen  
> Henkilökunnan koulutus – varmista, että henkilökunta toteuttaa 
omia turvallisuuskäytänteitä esimerkillisesti
> Luokaa toimintamallit tilanteeseen, mikäli asiakkaat eivät nouda-
ta sääntöjä 
> Varmista, että henkilökunta osaa toimia, mikäli herää epäily esi-
merkiksi altistumisesta (mikäli kyseessä pandemia) tai tartunnasta
> Luo ohjeistus henkilökunnalle arkityöhön (oppaat, siistijät, myyn-
ti-, markkinointi- ja vastaanottohenkilökunta, huoltomiehet, tapah-
tumajärjestäjät jne.)

• Ohjeistukset selkeästi esille yleisiin tiloihin
> Mahdollisuus varata lisäpalvelu verkkokaupasta tai muulla tavalla 
(ilman fyysistä kontaktia): esim. Ruokatilaukset, ohjelmapalvelut 
> Käsidesit, maskit tms. tarjolle ja selkeästi näkyviin 
> Toimintaohjeet myös muihin kuin pandemian aiheuttamiin häi-
riötilanteisiin 
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Matkan jälkeen: MATKAN JÄLKEINEN TOIMINTA 

Viestinnässä on hyvä kertoa, mitä teimme esimerkiksi turvallisen vie-
railun mahdollistamiseksi ja saatuja oppeja vierailuista. Matkailijoilta 
ja yrityksiltä tulee kerätä kokemuksia ja palaute kannattaa tehdä läpi-
näkyväksi. Parhaiksi havaitut käytänteet kannattaa kirjata ja niistä on 
hyvä viestiä eteenpäin. Viestinnässä kannattaa olla toiveikkaan positii-
vinen ja pitää katse tulevassa.

• Kerää jokaiselta vieraalta asiakaspalaute sähköisesti ja hyödynnä 
palautteita eri kanavissa

• Huolehdi myös, että mahdolliset epäkohdat käydään läpi yrityksen 
sisäisesti ja korjataan 

Muista ainakin nämä matkailijan eri vaiheiden osalta! 

• Pidä verkkosivustosi ajan tasalla ja linkitä sivustolta luotettaviin 
ulkopuolisiin tietolähteisiin 

• Huolehdi, että henkilökunta on tilanteen tasalla aina ja tietää miten 
toimia erilaisissa tilanteissa

• Ohjeista asiakkaita toimimaan turvallisesti ja muista kysyä palau-
tetta!

• Ole avoin, tuo esiin arjen käytänteitä mitä yrityksenä olette tehneet 
turvallisen matkailukokemuksen edistämiseksi

• Tee yhteistyötä eri tahojen kanssa – mitä enemmän viestiä häiriö-
tilanteesta huolimatta jaetaan, sen parempi se on koko matkai-
lualueelle! 

• Hanki viestintään tarvittaessa apua! 
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VINKIT MATKAILUALUEELLE – VIESTINTÄÄ JA  
TOIMENPITEITÄ HÄIRIÖTILANTEEN AIKANA 

Jo matkan varanneet asiakkaat tai matkasta unelmoivat asiakkaat 

Häiriötilanteessa alueellisen tahon on tärkeää ottaa johtajan rooli ja 
toimia viestin viejänä sekä yrityksille että matkailijoille. Mitä paremmin 
yritykset ja matkailualue yhteistyössä häiriötilanteesta myös viestinnäl-
lisesti selviävät, sitä vastuullisemmalta ja positiivisemmalta alue näyt-
täytyy nyt ja tulevaisuudessa myös matkailijoille. 

• Verkkosivut: tietopaketti matkailijoille ja alueen matkailuyrityksille 
hyödynnettäväksi
> Alueellinen laskeutumissivu, jonne kerätään tietoa matkailijan eri 
vaiheisiin (matkaa suunnitteleville, matkan varanneille tai jo mat-
kalla oleville) 
> Alueellisia matkustusohjeita: matkustusturvallisuus (alueen toi-
mintamallit)
> Alueen yritysten palvelujen aukioloajat koontina 
> Yleistason ohjeistukset matkan ajalla 

• Asiakasohjeistus 
> Toimintaohjeet matkailijalle kohteessa alueella oleskeluun ja 
lomailuun 
> Toimintaohjeet turvallisuusriskin kohotessa 

• Terveyspalvelut
> Mahdolliset terveydelliset, kansalliset karanteeniohjeistukset 
> Terveyspalvelujen saatavuus, aukioloajat
> Lähimmän terveyskeskuksen ja sairaalan yhteystiedot

• Varausehdot (mikäli alueellinen myyntiorganisaatio)
> Toimintamalli peruutus- tai muutostilanteessa
> Muistutus matkavakuutuksesta 

• Linkit 
> Virallisiin valtakunnallisiin ja alueellisiin ohjeistuksiin ja sivustoi-
hin 

• Viestintä 
> Jatka viestintää alueellisilla kanavilla 
> Varmista, että alueen yritykset ovat tietoisia alueellisesta matkaili-
joille suunnatusta sivustosta 

Viestintä alueen yrityksille

• Yrityksille viestiminen on yhtä tärkeää kuin matkailijoille viestimi-
nen

• Alue toimii esimerkkinä yrittäjille
• Johtajan rooli haltuun välittömästi – ”vastuu alueesta” – anna kan-

nustusta ja tukea yrityksille.
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Verkkosivut: tietopaketti yrityksille 

Avoimuus ja tuki yrityksille on erityisen tärkeää häiriötilanteissa.

• Ajantasaista tietoa alueen näkökulmasta sekä ohjeistuksia ja apuja 
matkailuyritysten arkeen 
> Huolehtikaa alueellisesti, että yritykset ovat tietoisia yhteisestä 
yrityksille suunnatusta sivusta sekä myös matkailijoille suunnatusta 
sivustosta – mitä useampi hyödyntää sivustoa, sitä yhtenäisempää 
viestintä alueella on

• Osallista yrityksiä yhteisen sivun kehittämiseen – säännölliset verk-
kotapaamiset
> Osallista yrittäjiä toimittamaan tietoja (mm. Aukioloajat, yritys-
kohtaiset käytänteet)

Muuta 

• Yhteiset yritystapaamiset ja tilannekeskustelut – yrittäjien näkökul-
mat ovat erittäin tärkeitä alueellisen selviytymisen osalta

• Yritysten osallistaminen tärkeää
> Tietojen toimittaminen
> Avuntarpeen selvittäminen
> Palautteen ja ideoiden antamiseen selkeä kanava 

• Ajantasaiset tiedotteet yrityksille säännöllisesti sisältäen tietoa mm. 
kunnan tilanteesta, näkökulmista ja tietoa ajantasaisista webinaa-
reista, erilaisista yritystuista jne.
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Matkan aikana: PAIKAN PÄÄLLÄ 
OLEVAT ASIAKKAAT  
+ HÄIRIÖTILANTEEN AIKANA 
MATKUSTAVAT ASIAKKAAT  

Matkan aikaisessa viestinnässä korostuvat reaaliaikaisuus ja 
konkretia siitä, kuinka toimia eri tilanteissa. Matkailualueen on 
tärkeää viestiä matkalla oleville henkilöille alueellisesta näkökul-
masta ja vastata siitä, että niin paikalliset kuin valtakunnalliset 
ohjeistukset ovat matkailijoiden tiedossa.

• Huolehdi sivuston ajantasaisuudesta 
• Ohjaa matkailijoita sivuston pariin joko yritysten kautta tai 

suoraan 
> Viestintä- ja markkinointitoimenpiteet 

• Jatka viestintää ja huolehdi, että alueella oleville matkailijoille 
on tiedossa mm. 
> Toimintamalli muutostilanteissa
> Liikkuminen alueella ja lähialueille
> Liikenneyhteyksien toiminta ja ajat
> Alueen palveluiden aukioloajat 

• Tuo esiin turvallisia matkailukokemuksia ja alueen yritysten 
tarinoita mutta huolehtikaa myös alueellisesta häiriötilanne-
viestinnästä
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Matkan jälkeen: MATKAN JÄLKEINEN TOIMINTA  

Tuo esiin positiivisia onnistumisia matkan varrelta niin asiakas- kuin 
yritystarinoitakin.  

• Jatka viestintää matkailijoille  
> Nosta esiin onnistumisia ja selviytymistarinoita 
> Muista inhimillisyys

• Jatka yritysten auttamista ja viestintää alueen yrityksille – osallista, 
tue, kysy ja ideoi yhdessä – lähes kaikki ovat yhdessä häiriötilan-
teessa 

Muuta

• Matkailualueen on hyvä tehdä jo häiriötilanteen aikana erilaisia 
viestintäskenaarioita – ja suunnitelmia tulevaisuuteen. On mah-
dollista, että häiriötilanteen jälkeen tilanne palautuu entiselleen 
mutta on myös mahdollista, että matkailijakäyttäytyminen muut-
tuu pidemmäksi aikaa tai pysyvästi. Erilaisia skenaarioita voi luoda 
dataan perustuvan tiedon pohjalta. 

Muista ainakin nämä aluetasolla 

• Pidä verkkosivusto ajan tasalla ja linkitä sivustolta luotettaviin ulko-
puolisiin tietolähteisiin 

• Huolehdi, että alueen yritykset ovat tilanteen tasalla aina ja ovat 
tietoisia sivustosta

• Kysy palautetta niin alueella matkailevilta kuin alueen yrityksiltä
• Ohjeista alueella matkailevia toimimaan turvallisesti
• Tuo esiin erilaisia yritystarinoita
• Jatka aktiivista viestintää ja matkailijoiden inspirointia ja turvalli-

sen matkailijakokemuksen tietoisuuden kehittämistä
• Hankii viestintään tarvittaessa apua! 
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LISÄTIETOJA PALVELUISTAMME JA TOIMINNASTAMME 
HÄIRIÖTILANTEEN AIKANA

Aukioloaikamme / avoinna olevat palvelut:
• Majoituspalvelut varattavissa päivittäin.
• Ravintolamme on avoinna ma-su klo 11.00 – 18.00  

(ennakkovaraukset)
Muokkaa yrityksenne palveluiden ja aukioloaikojen mukaan.

Päivitämme ajantasaiset aukioloaikamme sivustollemme.

Varaukset:
• Voit varata majoituksen verkkokaupastamme (lisää linkki) tai  

soittamalla.
• Varaathan ravintolapalvelut myös etukäteen verkkokaupastamme 

tai soittamalla. 
Muokkaa yrityksenne käytäntöjen mukaan.

Tutustu tästä peruutusehtoihimme. (Linkki) 

(Huomioithan, että valtakunnallisen ohjeistuksen muuttuessa, muu-
tamme tarvittaessa aukioloaikojamme. Ohjeistuksiin voit tutustua 
myös tästä. Lisää linkki valtakunnalliseen häiriötilannesivustoon.)

Mahdollistaaksemme turvallisen vierailun asiakkaillemme: 
• Listaa tähän toimenpiteitä miten otatte huomioon  

asiakasturvallisuuden
• Listaa tähän toimenpiteitä miten otatte huomioon  

asiakasturvallisuuden

Kun tulet meille vieraaksi, huomioithan nämä: 
• listaa tähän mitä asiakas voi tehdä, jotta turvallinen käynti toteutuu
• listaa tähän mitä asiakas voi tehdä, jotta turvallinen käynti toteutuu

Lisätietoja matkailualueemme sivustollamme:  
Lisää linkki mikäli yhteinen sivusto matkailualueelle on.

Mikäli sinulla on kysyttävää, voit olla meihin yhteydessä puhelimitse 
(puh.), sähköpostitse (sähköpostiosoite) tai WhatsAppin (numero) tai 
Facebook Messengerin kautta. Tavoitat meidät joka päivä klo XX - XX. 
(lisää aukioloajat) Muokkaa yrityksenne käytäntöjen mukaan.

Olet myös tervetullut seuraamaan meitä sosiaalisen median kanavis-
samme! linkki kanavaan / linkki kanavaan

+ muut tarvittavat yrityskohtaiset tiedot mitä asiakkaat teiltä kysyvät

ESIMERKKI VERKKOSIVUILLE LISÄTTÄVÄSTÄ 
TEKSTISTÄ SUOMEKSI 

Lisää ainakin tämä tieto verkkosivuillesi 
(muokkaa teksti yrityksellenne sopivaksi). 
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ESIMERKKI VERKKOSIVUILLE LISÄTTÄVÄSTÄ 
TEKSTISTÄ ENGLANNIKSI 

Lisää ainakin tämä tieto verkkosivuillesi 
(muokkaa teksti yrityksellenne sopivaksi). 

ADDITIONAL INFORMATION ABOUT OUR SERVICES AND  
OPERATIONS DURING HÄIRIÖTILANNE

Our opening hours / open services:
• Accommodation services can be booked daily.
• Our restaurant is open Mon-Sun 11:00 - 18:00 (advance reservations)
Muokkaa yrityksenne palveluiden ja aukioloaikojen mukaan.

We will update our current opening hours on our website.
 

Reservations:
• You can book accommodation in our online store (LISÄÄ LINKKI)  

or by calling.
• Please also book restaurant services in advance from our online  

store or by calling.
Muokkaa yrityksenne käytäntöjen mukaan.
 

To enable a safe visit for our customers:
• We only carry out private and small group trips.
• We carry out all activities outdoors, taking into account safety  
 distance.
• We place our accommodation guests as spaciously as possible.
• We have table service in our restaurant.

• We always follow the current national guidelines.
• We will make the necessary changes to our operating models in  
 a short timeframe.

When you visit us, please note the following:
• You can find current operating instructions on our premises and  
 on our website. 
• We want to do our best for our customers’ safety. Let’s work  
 together to follow the given instructions.
• If you have any questions you can contact our staff at any time.

 
More information on our tourism destination website: 
Lisää linkki mikäli yhteinen sivusto matkailualueelle on.
 
If you have any questions, you can contact us by calling (lisää numero), 
Email (lisää sähköposti), WhatsApp (lisää numero) or Facebook Mes-
senger. You can reach us every day from XX to XX. (lisää aukioloajat). 
Muokkaa yrityksenne käytäntöjen mukaan.

You are also welcomed to follow us on our social media channels!
link to channel / link to channel
 
+ muut tarvittavat yrityskohtaiset tiedot mitä asiakkaat teiltä kysyvät
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OSA 2
#2 PERUSTEITA JA SUOSITUKSIA MATKAILIJAN DIGITAALISEN 
ASIAKASPOLUN KEHITTÄMISEEN

YKSILÖMATKAILIJAN DIGITAALINEN ASIAKASPOLKU

Matkailijan polku ostoon asti, itse matkaan ja sen jälkeiseen aikaan voi 
olla hyvinkin monikanavainen. Suunnitelmallisesti toteutetun digitaa-
lisen viestinnän ja markkinoinnin avulla voidaan kehittää yksilömatkai-
lijan digitaalista polkua matkan eri vaiheissa. Digitaalisen asiakaspolun 
kehittäminen on matkailijan inspirointia ja asiakaspalvelua tähdäten 
liiketoiminnan kasvuun.  

Tässä oppaan toisessa osiossa käydään läpi perusteita keinoista ja anne-
taan vinkkejä matkailijan digitaalisen polun kehittämiseen. Työkirjan 
alussa käsitellään aiheeseen liittyviä perustietoja ja lopussa annetaan 
lukijalle esimerkkitoimenpiteitä, joilla voidaan kehittää matkailijan 
digitaalista asiakaspolkua ja palvella matkailijaa matkan eri vaiheissa: 
ennen, aikana ja jälkeen. Nykyaikana digitaalisen asiakaskokemuksen korostuminen sekä mat-

kailijoiden tapa toimia erilaisissa digitaalisissa kanavissa tuo myös 
matkailuyrityksille ja matkailualueille tarvetta kehittää omaa tekemis-
tään, osaamistaan ja ymmärrystään digitaalisen matkailuliiketoimin-
nan eri osa-alueilla.

Digitaalinen asiakaskokemus on niiden mielikuvien ja tunteiden summa, jonka asiakas 
yrityksestä muodotaan kohdatessaan tämän digitaalisessa kanavassa.
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Matkailijan polku inspirointivaiheesta itse ostopäätöksen tekoon alkaa 
yhä useammin verkossa, ja polku on monikanavainen. Tietoa etsitään 
useammasta eri kanavasta ja erilaisista portaaleista. On tärkeää, että 
matkailuyritykset sekä matkailualueet tiedostavat tämän ja askel as-
keleelta kehittävät omaa digitaalista läsnäoloa tavoitteena digitaalisen 
asiakaskokemuksen kehittäminen, matkailijoiden auttaminen ja tätä 
myöten oma liiketoiminnan kehittäminen ja kasvattaminen. 

Digitaalisen asiakaspolun kehityksen askeleita 

Tavoitteiden asettaminen – Aseta toiminnalle tavoitteet omat resurssit 
huomioiden. Aseta tavoitteet yksin tai yhdessä. Ole prosessissa muka-
na, sillä sinä tunnet parhaiten yrityksesi.

Kohderyhmät – Tunne kohderyhmäsi. Olet verkossa palvelemassa 
asiakastasi, samaa asiakasta, joka mahdollisesti tulisi paikan päälle 
ostamaan tai kysymään neuvoa. Ennakoi asiakkaasi tarpeet ja vastaa 
hänelle verkkosisällöissä ja sosiaalisessa mediassa – jo ennen kuin hän 
osaa edes kysyä. Näin olet askeleen lähempänä kohti erinomaista sisäl-
tömarkkinointia.

Resurssit – Tiedosta aikataulusi ja resurssisi viedä toimintaa eteen-
päin. Tee suunnitelmia pitkälle aikavälille, kiireellä tehty voi olla taas 
sitä hukkaan heitettyä aikaa ja rahaa. Hanki tarvittaessa ulkopuolista 
apua. 

Aito halu oppia ja tehdä itse – Positiivisella energialla tuotettu sosiaali-
sen median sisältö vie yritystäsi eteenpäin! Pyydä apua, mikäli sosiaali-
nen media ilon sijasta stressaat. 

Kehitys – Kehitys alkaa siitä, että olet matkailijan löydettävissä ja 
sisältöjäsi kulutetaan. Kun sinulla on analysoitavissa verkkokanavista 
tulevaa dataa, on sinulla välineet kehitykseen. Analytiikan avulla näet, 
missä olet ja mihin suuntaan sinun olisi hyvä kehittyä.

Digitaalinen asiakaspolku on kuin jatkuva matka – sillä ei ole 
alkua eikä loppua vaan jatkuva digitaalisen löydettävyyden, 
näkyvyyden ja asiakaspalvelun kehittäminen edistää yrityksen 
digitaalista matkailuliiketoimintaa. Kaikkea ei tarvitse tehdä ker-
ralla vaan askel askeleelta eteenpäin.
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VERKKOSIVUT – YRITYKSEN KOTIPESÄ 

Asiakaslähtöiset ja toimivat verkkosivut ovat sisältöjen kotipesä. Verk-
kosivut vastaavat asiakkaan haasteisiin, ja niihin ohjataan erilaisilla 
markkinoinnin keinoilla. Niitä voidaan käyttää erinomaisesti myynnin 
ja liiketoiminnan tukena – kun vain huolehditaan verkkosivusisältöjen 
ajantasaisuus, toimivuus ja löydettävyys. Verkkosivut ovat myös paikka, 
missä tiedon ja asiakaspalvelun lisäksi voidaan tehdä suoraa myyntiä 
oman verkkokaupan / myyntialustan kautta.

5 x verkkosivut – hyvä tietää 

• Tarkista, että verkkosivuiltasi löytyvät vähintään seuraavat tiedot: 
yhteystiedot ja sijainti (osoite ja kartta), saapumisohje eri kulkuväli-
neillä, tuote- ja palvelukuvaukset palveluista hintoineen (+ostomah-
dollisuus), kieliversiot, sosiaalisen median painikkeet, kiinnostavaa 
ja asiakasta auttavaa sisältöä, yritysesittely (henkilökunta, kuvat, 
tarina), kestävän kehityksen / vastuullisuustoimenpiteet, palauttee-
nantomahdollisuus, tietoturvaseloste

• Verkkosivuillekin määritellään tavoitteet esim. toiminnasta tiedot-
taminen, tunnettuuden kasvattaminen, asiakaspalvelun kehittä-
minen, palautteiden hankinta, myynti. Tavoitteiden toteutumista 
voidaan seurata esimerkiksi Google Analytics-työkalun avulla. (kts. 
kohta analytiikka).

• Verkkosivujen näkyvyyttä voi kehittää hakukoneoptimoinnin (SEO) 
keinoin. Hakukoneoptimointi (tunnetaan myös englanninkielisillä 
termeillä SEO ja Search Engine Optimization) on sivuston sisältöön 
tehtäviä teknisiä ja sisällöllisiä muutoksia, joilla parannetaan yrityk-
sen näkyvyyttä hakukoneiden luonnollisissa hakutuloksissa. Haku-
koneoptimoinnin tulokset saavutetaan pitkällä aikavälillä mutta se 
tuo yritykselle maksutonta näkyvyyttä hakutuloksien luonnollisten 
hakujen parhaimmilla paikoilla.

• Verkkosivujen toimivuus on tärkeää. Tarkistathan aika ajoin verkko-
sivujen toimivuuden ja pyydä vaikka tuttavaa testaamaan asiakas-
polku verkkosivuillasi. Onko se looginen ja toimiva vai ilmeneekö 
matkan varrella haasteita, jotka tulee pikaisesti korjata? Huolehdit-
han, että verkkosivusi toimivat myös kaikilla erilaisilla laitteilla! 

• Sosiaalisen median kanavat tai muut digitaaliset kanavat eivät 
korvaa yrityksen verkkosivuja. Sen sijaan eri kanavista johdatetaan 
liikennettä eli kävijöitä tutustumaan oman yrityksen toiminnan 
pariin, eli yrityksen verkkosivulle. 
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Vinkkejä Enontekiön alueen yrityksille:

• Tuo verkkosivuillasi esiin alueenne ja yrityksenne selvitettyjä myyn-
tivaltteja sisältöjen ja kuvien muodossa 

• Tarkista, että verkkosivuillanne on kerrottuna kulkuyhteydet
> Lähin lentokenttä, juna-asema, linja-autoasema
> Kulkuyhteyksien aikataulut
> Kerro myös autovuokrausmahdollisuudesta sekä yksityisesti va-
rattavissa olevissa kuljetuksista 

• Lisää kartta sivuillenne, jotta matkailija saa sijainnistanne käsityk-
sen

ANALYTIIKKA

Tiedolla johtaminen on 2020-luvun kuumimpia liiketoiminnan ke-
hitystrendejä. Tiedolla johtaminen mahdollistaa sen, että erilaiset 
näkökulmat ja vaihtoehdot otetaan johtamisessa huomioon kerätyn 
informaation avulla. Tiedolla johtamisen kehittäminen edellyttää orga-
nisaation tavoitteiden ja mittareiden määrittelyä, datalähteiden tun-
nistamista ja validointia, integraatio-osaamista sekä teknologiaa datan 
visualisointiin ja jakamiseen.

Tiedon hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä vaatii vuorovaiku-
tusta ja mitatun tiedon analysointia sekä yhteen koostamista. Vuoro-
vaikutuksessa ja riittävän keskustelun myötä tiedon avulla pystytään 
merkityksellistämään olemassa oleva data ja viemään se käytäntöön 
kehitystoimenpiteiksi.

Yksinkertaisimmillaan web-analytiikka on verkkosivuston kävijöiden 
liikkeiden ja toimien seurantaa ja analysointia. Kävijät muodostavat 
liikenteen, josta saatavaa dataa voidaan arvioida joko määrällisesti tai 
laadullisesti. Voidaan esimerkiksi tarkastella, kuinka paljon kävijöitä 
verkkosivustolla on ollut tiettynä ajankohtana – tämä on määrällistä 
dataa. Jos taas halutaan tarkastella liikenteen laatua, kiinnitetään huo-
miota esimerkiksi vierailujen kestoon sekä siihen, kuinka monella eri 
sivulla keskimääräinen kävijä yleensä vierailee. Suosituin työkalu tähän 
on Google Analytics.

5 x analytiikka – hyvä tietää

• Verkkosivut ovat yrityksen kotipesä, ja verkkosivustolle kannattaa-
kin asettaa maksuton Google Analytics, mistä saat muun muassa 
kävijätietoa sekä tietoa verkkosivukävijöiden käyttäytymisestä 
sivustollasi (analytics.google.com/).

• Analytiikkaa voidaan hyödyntää sivuston yleisen toiminnan seuraa-
misen lisäksi mm. markkinoinnin tuloksien todentamiseen, kohde-
ryhmien tarkempaan määrittelyyn ja asiakaspolun tutkimiseen.

• Saat Analyticsista parhaan hyödyn irti kun peilaat sieltä saatavaa 
dataa yrityksesi tavoitteisiin. Luo suunnitelma, jossa määrittelet 
tavoitteet ja mittarit, jotka asetetaan ja todennetaan analytiikan 
kautta.

• Tunne datasi! Oma data on tietoa, joka on meidän omistuksessam-
me - esimerkiksi myyntidata, digitaalisten markkinointikampan-
joiden data, verkkosivuston kävijädata. Asiakkaiden tuottama dataa 
ovat esimerkiksi asiakaspalautteet ja arvostelut. Markkinadata sen 
sijaan kuvaa laajempien kokonaisuuksien yhteisvaikutusta, esimer-
kiksi valtakunnalliset yöpymistilastot.

• Kun seuraat dataa, saat faktoihin perustuvaa tietoa liiketoiminnan 
kehittämisen avuksi ”mutun” sijaan, jolloin voit perustaa liiketoi-
minnalliset päätökset faktoihin. 
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DIGITAALINEN MARKKINOINTI

Asiakkaan ostoprosessi on monivaiheinen. Ostoprosessin ymmärtä-
minen on lähtökohta kaikessa myynnin, markkinoinnin ja viestinnän 
suunnittelussa sekä käytännön toteuttamisessa. Monipuolista sisältöä 
oikeaan aikaan, oikeassa paikassa/ympäristössä ja oikealle kohderyh-
mälle – oikealle ihmiselle. 

Digitaalisen markkinoinnin muotoja on monenlaisia, mutta ne voi-
daan jakaa kolmeen eri mediaosa-alueeseen: maksettuun, ansaittuun 
ja omistettuun. Maksettu media tarkoittaa käytännössä sitä mainontaa 
digitaalisissa kanavissa, josta me maksamme – esimerkiksi hakusa-
namainonta, Display-mainonta, mainonta sosiaalisessa mediassa ja 
kumppanuusmarkkinointi. 

Omistetulla medialla tarkoitetaan kaikkea digitaalisia ominaisuuksia, 
jotka ovat täysin meidän hallinnassamme – esimerkiksi yrityksen verk-
kosivut, kaikki itse tuotettu sisältö, blogitekstit, läsnäolo sosiaalisessa 
mediassa, yritysprofiilit eri portaaleissa kuten TripAdvisor ja Google My 
Business. 

Ansaittu mediaa on kaikki se, mitä yrityksestämme puhutaan tai 
julkaistaan, jotka eivät ole meidän luomiamme – esimerkiksi word-
of-mouth/suosittelut ja asiakkaiden meistä julkaisemat sosiaalisen 
median sisällöt ja keskustelut. Nämä yhdessä muodostavat digitaalisen 
markkinoinnin kokonaisuuden, joka sisältää sekä maksuttomia että 
maksullisia toimenpiteitä parantamaan matkailuyrityksen näkyvyyttä, 
löydettävyyttä ja liiketoimintaa. Maksulliset ja maksuttomat markki-
nointitoimenpiteet tukevat toisiaan, ja digitaalisten markkinointitoi-
menpiteiden tavoite on ohjata asiakas inspiraation kautta ostoon

5 x digitaalinen markkinointi – hyvä tietää

• Kaikki sähköisen markkinoinnin muodot esim. sosiaalinen media ja 
some-mainonta, videomarkkinointi, mobiilimarkkinointi ja –so-
vellukset, sähköpostimarkkinointi, sisältömarkkinointi, bannerit, 
hakukonemarkkinointi, kumppanuusmarkkinointi, vaikuttaja-
markkinointi

• Digitaalisen markkinoinnin toimenpiteet ovat mitattavissa, kun 
seuranta asetetaan oikein, jolloin myös dataa voidaan hyödyntää 
erilaisten päätösten tukena.

• Digitaalista markkinointia suunniteltaessa asetetaan ensin tavoit-
teet ja mittarit toiminnalle, jonka jälkeen suunnitellaan kohde-
ryhmälle sopiva toteutustapa (kanava, sisältö, budjetti, aikataulu, 
seuranta). Aloituksen jälkeen toimenpiteitä seurataan, tarvittaessa 
optimoidaan ja kehitetään analytiikan ja tuloksien perusteella.

• Kaikissa toimenpiteissä valitaan oman kohderyhmän näkökulmasta 
parhaat kanavat ja huomioidaan asiakkaiden tarpeet ja tottumuk-
set. Digitaalinen markkinointi ei ole enää pelkästään viestimistä ja 
mainostamista, parhaimmillaan se on liiketoimintojen siirtymistä 
verkkoon.

• Erilaisia toimenpiteitä voi tehdä itsenäisesti tai kumppanin kanssa. 
Jokaisen on mahdollista oppia toteuttamaan digitaalista markki-
nointia, mikäli vain aikaresurssia on. 
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SOSIAALINEN MEDIA

Sosiaalinen media on vuorovaikutteinen verkkoviestintäympäristö, 
jossa jokainen käyttäjä voi olla sekä sisällön tuottaja, aktiivinen viestijä 
että sisällön kuluttaja. Suosituimmat sosiaalisen median kanavat ovat 
maksuttomia päivittäisessä peruskäytössä (viestin julkaiseminen, kuvi-
en ja videoiden julkaiseminen, sisältöjen tuottaminen) sekä yritys- että 
yksityiskäytössä. 

5 x sosiaalinen media – hyvä tietää 

• Erilaisia verkkoviestintäympäristöjä (mobiilisti, tietokoneella) / 
kanavia

• Kohtaamisia ja vuorovaikutusta verkossa/sovelluksissa (yritysten ja 
sen asiakkaiden välillä, kuluttajien välillä …)

• Yrityksen kannalta jatkuva prosessi (ei kertaluontoinen kampanja)
• Tavoitteina esimerkiksi: asiakkaiden palvelu (auttaminen), asiakkai-

den sitouttaminen (pysy asiakkaan mielessä), markkinointikulujen 
vähentäminen (offline > online), lisämyynti, kohderyhmän tavoitta-
minen uudella tavalla – jatkomarkkinointimahdollisuudet (uudel-
leenmarkkinointi) sekä näkyvyyden ja tietoisuuden kasvattaminen 

• Suunnitelmallisuus edesauttaa asiakkaiden sitouttamista, mutta 
myös yrityksen arkea (ei sulje pois aika ajoin ”rosoisemman materi-
aalin” julkaisua nopealla syklillä)

Sosiaalinen media matkailualalla – huomioi

• Instagram – luo mielikuvia. Hyödynnä Storeja. Jos jaat Instagramin 
kautta saman sisällön myös Facebookiin, laita avainsanat komment-
tikenttään. Käytä aina avainsanoja ja sijaintia, jotka liittyvät kuvaan. 

• Facebook – anna vinkkejä ja ohjaa verkkosivuille ja myös muihin 
kanaviin. Testaa eripituisia videoita kohteestasi ja palveluistasi. 
Sisällön laatu korvaa määrän.

• LinkedIn – tavoita yritysasiakkaita ja luo työnantajamielikuvaa. Jaa 
toimialaan liittyvää informaatiota ja tuo esiin yrityskohderyhmän 
palveluita. 

• Twitter – varaudu olemaan läsnä ja keskustelemaan. Seuraa mat-
kailuun liittyviä aihetunnisteita ja tee listaa toimijoista, jotka 
viestivät matkailusta, kasvata omaa osaamistasi. Hyvä väylä kertoa 
tapahtumista ja keskustella eri teemoista.

• Pinterest – inspiroi, auta suunnittelussa ja jaa tietoa. Ohjaa verkko-
sivuille.

• TripAdvisor – vastaa arvosteluihin aina, aktivoi suosittelemaan.

Kanavien valinta

Sosiaalisen median kanavia on satoja, valitse kanavat seuraavasti: 
→ Missä kanavissa asiakkaanne / kohderyhmänne viihtyy? 
→ Minkä kanavan hallitset tai pystytte opetella?
→ Mihin teillä on sisältöä 
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ESIMERKKEJÄ SUOSITUISTA KANAVISTA

FACEBOOK
facebook.com
• Suosituin 
• Markkinoinnin näkökulmasta monipuolisin
• Tarjoaa mahdollisuuden jakaa sisältöä
• Yritys voi ylläpitää omaa sivua ja tavoittaa haluamaansa kohderyh-

mää mainospaikoilla > voidaan tunnistaa ja löytää monia asiakkaita
• Suosittelu, jakaminen, keskustelu 

INSTAGRAM 
instagram.com 
• Mobiiliapplikaationa toimiva Facebookin omistama kuva- ja vi-

deopalvelu
• Mahdollisuus jakaa kuvia, kuvakollaaseja, videoita ja tarinoita 
• Visuaalinen sisältö pääroolissa
• Antaa mahdollisuuden näkyvyyteen tietyissä aihepiireissä tai aihei-

den seuraamisen
• Monipuolinen inspiraatiovaiheen markkinointikanava
• Suosittelu-markkinointikanava
• Yrityksenä voi mainostaa (toimii Facebook mainostyökalun kautta)

YOUTUBE
youtube.com 
• Suosituin video- ja suoratoistopalvelu
• Toiseksi suurin hakukone
• Mainospaikka, toimii Googlen alaisuudessa
• Visuaalisen videosisällön sekä musiikin jakaminen
• Auttaa luomaan mielikuvaa yrityksestä, alueesta ja palveluista
• Inspiraation herättäminen, informointi, neuvonta
• Vloggaus, vaikuttajamarkkinointi
• Tarinankerronta

PINTEREST
pinterest.com
• Kuva- ja linkkipalvelu. Sisältää kuvia, oppaita, infograafeja, infor-

maatiota ja linkkejä. ”Sähköinen leikekirja
• Etsitään ideoita ja ohjeita, jotka helpottavat arkea
• Mahdollisuus jakaa visuaalisesti näyttävää sisältöä ja linkkejä
• Matkan suunnittelun apuna > Muissa kanavissa jaetaan enemmän 

kokemuksia 
• Kuvat ohjaavat linkin kautta verkkosivustoille – omiin ja mahdolli-

sesti muiden
• Koostuu tauluista, joihin ”pinnataan” kiinnostavaa sisältöä
• Tiedon hakuun, jakoon ja ideoiden säilyttämiseen

WHATSAPP
whatsapp.com
• Mobiilisti toimiva pikaviestintäpalvelu
• mahdollisuus lähettää kuvia, videoita, viestejä, soittaa puheluita ja 

videopuheluita > salainen
• Käytössä omalla puhelinnumerolla
• WhatsApp Business on maksuton Android-sovellus, joka on tar-

koitettu pienten yritysten edustajille. Sovelluksen avulla voit pitää 
yhteyttä asiakkaisiin käyttäen työkaluja automatisointiin, viesteihin 
vastaamiseen ja niiden järjestämiseen. 

TIKTOK
tiktok.com 
• Lyhyiden videoiden jakamiseen tarkoitettu mobiilisovellus. 
• Kasvattanut suosiotaan nopeasti ja vahvasti. 
• Käyttäjäryhmä vielä varsin nuorta, kasvussa myös muiden osalta
• Kuitenkin hyvä pitää mielessä – potentiaalia mennä esimerkiksi 

Facebookin ohi
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SNAPCHAT
snapchat.com 
• Snap=lähetettävä kuva tai video, chat=viestien lähettäminen
• Snapchatin tarinat nähtävissä 24h, yksityiselle henkilölle lähetetyt 

viestit nähtävillä 1-10 sekuntia tai niin kauan, kun katsoja viestiä 
katsoo. 

• Nuorten käyttämä mm. yksityisten viestien jakoon.

TWITTER
twitter.ocm
• Reaaliaikainen asiantuntijoiden/tapahtumien ja ajankohtaisten 

ilmiöiden keskustelualusta
• Jaetaan lyhyitä pääosin tekstikatkelmia (280 merkkiä / twiitti)
• Tiedät tarkasti, kenelle mainostat – avainsanat, tilit, kiinnostuksen 

kohteet.
• Mahdollisuus seurata kiinnostavia aiheita, henkilöitä ja yrityksiä
• Brändin vahvistus, asiantuntijuuteen liittyvä viestintä, henkilöpro-

filoituminen
• #-aihetunnisteet, retweet, retweet kommentoiden, viestit, suosit-

tua-listat
• nopea viestintää

LINKEDIN
linkedin.com
• Asiantuntijaviestintää.
• B2B markkinoinnin kanava. 
• Rekrytointialusta
• Sähköinen CV
• ”Business-maailman” Facebook
• Oma yrityssivu ja työnantajamielikuva
• Verkostoituminen, asiantuntijayhteisö
• Asiantuntiuuden, kokemusten ja osaamisen jakaminen
• Toimiajan seuraaminen, oman osaamisen kehittäminen 
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SUOSITTELUMARKKINOINTI 

UGC eli User-Generated Content on matkailijan tuottamaa sisältöä 
(esim. kuvat, blogiteksti, arvostelu) vierailemastaan kohteesta ennen 
matkaa, matkan aikana ja sen jälkeen. Suosittelumarkkinoinnista on 
tullut tapa viestiä ystäville ja verkostolle, tapa jakaa kokemuksia ja ha-
kea tietoa sekä olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa.

Suosittelumarkkinoinnin merkitys korostuu jokaisella toimialalla, sillä 
kuluttajat hyödyntävät yhä enemmän toisten kuluttajien kokemuksia 
tehdessään omia ostopäätöksiään. Mitä enemmän tuotteistasi ja palve-
luistasi on palautetta digitaalisissa kanavissa, sitä paremmin edesautat 
matkailijaa mahdollisen ostopäätöksenteossa. 

Suuri osa matkailijoista jakaa sisältöä kertoakseen kavereilleen koke-
muksistaan, ei välttämättä ajatuksena edistää sinun liiketoimintaasi. 
Minkä tahansa syyn vuoksi matkailija jakaakaan kokemuksiaan, ovat 
yritykseesi liittyvät julkaisut sinun liiketoimintasi tai matkailualueenne 
markkinointia.

5 x suosittelumarkkinointi – hyvä tietää

• Matkailija jakaa sitä sisältöä mitä hän tahtoo jakaa. Joukkoon 
mahtuu niin positiivisia kuin negatiivisiakin kokemuksia. Olemalla 
mukana ja seuraamalla kanavia, missä asiakkaasikin ovat, pystyt 
reagoimaan nopeasti myös vähemmän mairitteleviin kokemuksiin 
ja ”pelastaa tilanteen” hoitamalla palautteen asiallisesti. Eli en-
simmäiseksi onkin tärkeää tunnistaa oman yrityksesi toiminnalle 
tärkeimmät kanavat.

• Yritykselle maksuton TripAdvisor on kanava, jota etenkin kansain-
väliset matkailijat hyödyntävät sekä palautetta antaessaan että osto-
päätöksiä tehdessään (muiden matkailijoiden kokemukset) > mikäli 
yrityksellä ei ole vielä TripAdvsior-tiliä, kannattaakin se luoda ja 
hyödyntää! TripAdvisor-tiin luominen: www.tripadvisor.fi.

• Erilaisia kanavia mihin asiakas jättää palautetta tai kertoo koke-
muksia, on TripAdvisorin lisäksi yrityksen Google My Business-tili 
sekä aiemmin mainitut erilaiset sosiaalisen median kanavat. Tar-
kistathan myös, että verkkosivullasi on palautelomake! Google My 
Busines -tilin luominen: /www.google.com/intl/fi_fi/business/

• Ohjaathan ja kannustathan asiakkaita antamaan palautetta! Jokai-
nen arvostelu, kuva, kirjoitus tai muu ovat markkinointia yrityksel-
lesi. Kuka tahansa voi olla tarinankertoja.

• Olemalla mukana eri kanavissa, opit asiakkaistasi. Tutustumalla 
heidän jakamaan sisältöön, saat arvokasta tietoa heidän mieltymyk-
sistä, toiveista ym.

• Ole kuitenkin mukana relevanteissa kanavissa eli ole läsnä ennem-
min parissa kanavissa kokonaisvaltaisesti kuin useassa kanavassa 
harvakseltaan ja pyri aina vastamaan palautteisiin (sekä positiivisiin 
että negatiivisiin). 

Suosittelumarkkinointi ei ole (useimmiten) maksutonta markki-
nointia, sillä se vaatii aikaa ja läsnäoloa myös sinun yritykseltä ja 
henkilökunnaltasi. Olemalla läsnä saat kuitenkin arvokasta tietoa, 
pysyt ajan tasalla ja ennen kaikkea – tiedät mitä yrityksestäsi vies-
titään ja hyödyntämällä tätä voit kehittää liiketoimintaasi.
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VAIKUTTAJAMARKKINOINTI

Vaikuttajamarkkinointi tarkoittaa maksullista yhteistyötä vai-
kuttajien kanssa eli henkilöiden, joilla on oman aihepiirinsä 
kohderyhmäyleisöä valmiina kanavillaan. Vaikuttaja voi olla 
esimerkiksi bloggaaja, vloggaaja eli videobloggaaja, valokuvaaja 
tai urheilija. Vaikuttajayhteistyöllä tavoitat potentiaalista asiaka-
skuntaa, vaikkei sinulla olisikaan omaa yleisöä valmiina. 

Tärkeintä vaikuttajayhteistyössä on tehdä yhteistyötä sellaisen vaikut-
tajan kanssa, jonka kanssa ajatukset sopivat yhteen ja joka auttaa sinua 
saavuttamaan tavoitteesi. Vaikuttajan yleisö on täten tärkeää selvittää: 
kuka heitä seuraa, mistä vaikuttaja viestii tai ei viesti, kohtaavatko 
yrityksen ja vaikuttajan arvot sekä sopivatko tuotteet ja palvelut heidän 
kanavissaan, heidän yleisölleen.

5 x vaikuttajamarkkinointi – hyvä tietää

• Yhteistyö eri kanavissa eri vaikuttajien kanssa – Liikenteen ja myyn-
nin lisäämistä vaikuttajan kohdeyleisö tavoittamalla, uskottavasti.

• Positiivista brändäystä esim. blogit, sosiaalisen median sisällöt, 
erilaiset sisällöntuotantoyhteistyöt, brand ambassador -yhteistyöt

• Vaikuttajilla on ”sananvaltaa” ja vaikuttajamarkkinoinnin hyödyntä-
minen onkin hyvä tapa kehittää verkostoa ja yhteistyötä. 

• Vaikuttajayhteistyö perustuu suunnitelmallisuuteen ja tavoitteisiin. 
Teethän suunnitelman huolella, ja asetat tavoitteet ennen yhteistyön 
aloittamista. 

• Vaikuttajamarkkinointi vie asiantuntijalta aikaa. Sovi yhteistyön 
sisältö ja hinta ennen aloittamista. 

SISÄLTÖMARKKINOINTI

Sisältömarkkinointi on markkinoinnin strateginen toimenpide, jossa 
tuotetaan tarkkaan valitulle kohderyhmälle merkityksellistä ja asiakasta 
erityisesti kiinnostavaa sekä lisäarvoa tuottavaa sisältöä. Sisältömark-
kinoinnin tavoitteena on kiinnittää asiakas tiiviimmin osaksi yrityksen 
tarinaa ja tarjontaa, tukea asiakasta ostoprosessin eri vaiheissa sekä 
sitouttaa heitä pysymään yrityksen asiakkaina.  

Yksinkertaisuudessaan sisältömarkkinointi on asiakaspalvelua ja 
viestintää asiakkaan kanssa, jonka tavoitteena on ohjata asiakasta 
kohti haluttuja toimenpiteitä, kuten esimerkiksi majoitusvarauksen 
tekemistä, pääsylippujen ostamista tai yritykseen sitoutumista. Sisäl-
tömarkkinoinnilla voit vastata asiakkaidesi haasteisiin ja kysymyksiin 
ennakoivasti monipuolisten ostoprosessin eri vaiheita tukevien sisältö-
jen kautta. 

Sisältömarkkinoinnin hyötyjä ovat muun muassa asiakaspalvelun 
kehittäminen, asiakkaan sitouttaminen, tiedon lisääminen, myynnin 
tukena toimiminen, imagon ja brändin vahvistaminen sekä työnantaja-
mielikuvan parantaminen. 

Matkansuunnittelun vaiheita
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5 x sisältömarkkinointi – hyvä tietää

• Sisällöntuottamisen tapoja voivat olla muun muassa erilaiset 
artikkelit, blogit, uutiskirjeet, tekstisisällöt eri kanavissa, 
äänet sekä visuaaliset sisällöt kuten kuvat, videot ja erilaiset 
visuaalisia sekä tekstielementtejä yhdistävät infograafit

• Sisältömarkkinoinnin kautta tuotetun sisällön tulee siis olla 
asiakasta kiinnostavaa, puhuttelevaa sekä lisäarvoa tuot-
tavaa. Sisältö, joka on viihdyttävää, tunteita herättävää tai 
asiakkaalle erityisen relevanttia kiinnostaa ja ohjaa asiakasta 
viettämään aikaa sivustollasi ja sosiaalisen median kanavissa. 

• Laadi sisältöstrategia tavoitteistasi ja siitä, mitä ja millaista 
sisältöä pyrit tuottamaan sekä miten aiot tuloksia mitata. 
Selvitä myös, mitä resursseja sinulla on sisällöntuottamiseen 
ja kuka sisältöjä tekee – hyvä ja monipuolinen sisältö vaatii 
aikaresursseja. Mikäli et ehdi tuottamaan säännöllistä sisäl-
töä, hanki tarvittaessa ulkopuolista apua.

• Tavoitteiden lisäksi on tärkeää tuntea oma kohderyhmä: mil-
laisia ihmisiä he ovat, millainen on heidän ostoprosessinsa ja 
mitä kanavia he erityisesti käyttävät. Mitä tarkemmin pystyt 
profiloimaan oman kohderyhmäsi sen parempi.

• Rakenna sisältösuunnitelma (mitä julkaiset, missä julkai-
set, milloin julkaiset) ja sisältökalenteri erilaisten teemojen 
ympärille, jotka auttavat tunnistettua kohderyhmää. Tee 
sisällöstä monipuolisesti kohderyhmän näkökulmasta kiin-
nostavaa ja pyri auttamaan häntä ostoprosessin eri vaiheissa. 
Muistathan jakaa sisältöäsi eri kanavissa ja varmista, että 
sisältösi löydetään! 
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VINKKEJÄ YRITYKSEN VIESTINTÄÄN MATKAN  
ERI VAIHEISIIN 

Alla olevassa taulukossa on vinkkejä yrityksen viestintään mat-
kailijan eri vaiheisiin. Vinkit ovat huomioitu digitaalisen vies-
tinnän ja markkinoinnin alkuvaiheessa olevan yrityksen näkö-
kulmasta. Käy läpi ainakin maksuttomat toimenpiteet matkan 
eri vaiheiden osalta ja olet jo askeleen pidemmällä näkyvyyden ja 
löydettävyyden kehittämisessä! 

• Päivitä ja muokkaa tarvittaessa käyttämiesi sosiaalisen medi-
an kanavien yritystiedot ja – kuvaus ajan tasalle. Tee sisältö-
suunnitelma julkaisuihin, jotta kanavasi pysyvät aktiivisesta.

• Pidä tietosi ajan tasalla myös Google My Business-tilillä ja 
TripAdvisorissa. (Mikäli sinulla ei ole kyseisiä tilejä käytössä, 
luo maksuttomat profiilit.)

• Varmista, että verkkosivuillasi on seurantamahdollisuus (ku-
ten Google Analytics) ja sen toimivuus.

• Tiedosta, että maksuttomien toimenpiteiden lisäksi voit eri-
laisilla maksullisilla toimenpiteillä tehdä uusasiakashankin-
taa ja sitouttaa jo teillä käyneitä matkailijoita vierailemaan 
uudelleen, kehittää yrityksesi näkyvyyttä ja löydettävyyttä ja 
kehittää digitaalista asiakaskokemusta aina ostoon asti. 
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ENNEN MATKAA Tee sisältösuunnitelma! Päätä millaista sisältöä jaat ja 
missä kanavissa. Sisältösuunnitelman tekeminen hel-
pottaa arkityötä! 

Sosiaalinen media • Julkaise sisältöjä esimerkiksi Facebookissa ja Insta-
gramissa seuraavista teemoista: henkilöstö, yri-
tyksen tarina, palvelut/tuotteet, saapuminen teille, 
mitä teillä voi kokea tai tuntea.

• Inspiroi seuraajia ja uusia potentiaalisia asiakkaita: 
julkaisemalla kuvia ja videoita monipuolisesti (Va-
kuuta sisällöillä miksi valita juuri teidän yrityksenne 
palveltu.)

• Vastaa julkaisuissa useimmin kysyttyihin kysymyk-
siin, joita asiakas sinulta kysyy. 

• Jos kirjoitat blogia verkkosivuillasi, muista jakaa 
sisältöjä omissa kanavissasi. 

• Voit *sponsoroida tekemiäsi julkaisuja 
esim. 10-20€ summalla valitsemallesi 
kohderyhmälle. *Sponsorointi tarkoittaa 
maksettua mainontaa esimerkiksi Insta-
gramissa ja Facebookissa. Sponsoroinnilla 
(julkaisujen edistämisellä) saat viestisi 
näkymään laajemmalle yleisölle.

• Voit toteuttaa ”ennen matkaa” kohdeylei-
sölle kohdistuvaa mainontaa eri sosiaali-
sen median kanavissa itse tai kumppanin 
kanssa. Hyviä kanavia tähän ovat Insta-
gram, Facebook ja YouTube.

Suosittelumarkkinointi • Tarkista TripAdvisor / Google My Business kanavasi 
viikoittain ja vastaa tulleisiin palautteiseen

• Huolehdi, että asiakkaalla on mahdollisuus jättää 
palautetta verkkosivullasi (esim. palautelomake). 

• Hyödynnä palautteita esimerkiksi sosiaalisen 
median julkaisuissa tai verkkosivuilla eli tuot esiin 
potentiaalisille asiakkaille muiden matkailijoiden 
kokemuksia. (Kysythän aina luvan julkaisemiseen.)

• Suosittelut ansaitaan ylittämällä asiak-
kaan odotukset! Voit hyödyntää suositte-
luja ja ns. asiakaskommentteja maksetus-
sa mainonnassa sisältöinä. (Kysythän aina 
luvan kommentin julkaisemiseen.)

Analytiikka • Tarkastele, mistä kävijäsi sivustolle tulevat ja mitkä 
ovat suosituimpia sivujasi. Kehitä sivustoasi analy-
tiikkatietojen perusteella.

• Mikäli tarvitset apua, osallistu maksut-
tomaan tai maksulliseen koulutukseen. 
Myös asiantuntijakumppani voi avustaa 
seurannan asentamisessa ja datan tulkin-
nassa.

Maksuttomat toimenpiteet Maksulliset toimenpiteet 
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Verkkosivut • Pidä ainakin suosituimmat sivusi (kts. analytiikka-
tiedoista) ajan tasalla ja ohjaa asiakasta verkkosivuil-
lasi kohti ostoa/varausta. 

• Päivitä palvelut ja tuotteet ajan tasalle eri sesonkei-
na. Ennakoi hyvissä join tulevat sesongit!  

• Tee hakukoneoptimoinnin toimenpiteet, jos pystyt 
muokkaamaan itse verkkosivujasi. Varmista, että 
sivustosi toimii mobiililaitteella. Tee avainsanatut-
kimusta – mitä termejä asiakkaasi käyttää, eli mitä 
hän Googlettaa.

• Jos sinulla on blogi päivitä sitä.
• Tutustu hakukoneoptimointiin

• Kehitä verkkosivujesi näkyvyyttä itsenäi-
sesti tai asiantuntijakumppanin avulla.

• Voit toteuttaa mainontaa eri sosiaalisen 
median kanavissa ohjaten asiakkaita verk-
kosivusi pariin esimerkiksi:

        > Hakusanamainonta Googlessa 

Muut digitaalisen  
markkinoinnin  
toimenpiteet

• Hanki asiakasrekisteriä (sähköpostirekisteri) ja 
lähetä säännöllisesti kohderyhmälle lisäarvoa tuovaa 
ja hyödyllistä postia. (Muistathan, että asiakkaalta 
tulee aina kysyä lupa rekisteriin liittymisestä.)

• Voit kokeilla esimerkiksi Google Disp-
lay-mainonta, jonka tavoitteena on inspi-
raation herättäminen.

• Osallistu alueelliseen yhteismarkkinoin-
tiin, mikäli alueella tehdään yhteisiä 
markkinointitoimenpiteitä.

Maksuttomat toimenpiteet Maksulliset toimenpiteet 
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MATKAN AIKANA

Sosiaalinen media • Jaa informaatiota tapahtumista ja ajankohtaisista 
teemoista, kuten revontulet, lumivarmuus, opas-
tetut retket eli kerro mitä kyseisen sesongin aikana 
kannattaa tehdä ja tuo esille käytännön vinkkejä.

• Ohjaa liikennettä verkkosivuille Google 
hakusanamainonnalla tai Facebook-mai-
nonnalla. 
> Lisämyynti esimerkiksi kohdentamalla 
Facebook-mainontaa alueella oleville.

Suosittelumarkkinointi • Mahdollista palautteen antaminen paikan päällä 
yrityksenne palveluiden äärellä digitaalisesti

• Ohjaa asiakasta suositteluun – ”täällä nappaat par-
haat some-kuvat”. Kerro mitkä ovat teidän kanavan-
ne ja #hashtagit. Varmista, että tunnisteenne näkyy 
myös kohteessa, kun asiakas siellä liikkuu.

• Seuraa, mitä asiakkaat kertovat, kun ovat kohteessa 
tai käyttävät teidän palveluanne. Jaa heidän koke-
muksiansa myös eteenpäin ja kommentoi, kun he 
julkaisevat sisältöä. Luo niin hyvä asiakaskokemus, 
että hän tahtoo suositella.

Analytiikka • Varmista analytiikasta verkkosivuston toimivuus 
ja asiakaspolun eheys kaikkeen tarpeelliseen in-
foon, ohjeistukseen ja yhteydenottoon, mutta myös 
verkkokauppaan/ online-tuotteisiin (varmista että 
asiakaspolku on kunnossa ja varaus onnistuu ilman 
fyysistä kontaktia myös matkan aikana).

Maksuttomat toimenpiteet Maksulliset toimenpiteet 
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Verkkosivut • Varmista sivujesi toimivuus ja ajankohtainen in-
formaatio sivulla kuten palveluiden aukioloajat ja 
paikalliset kulkuyhteydet. Voit myös linkittää lisätie-
toiin alueen matkailusivustolle esimerkiksi alueen 
palveluiden osalta. 

• Muista lisämyynti ja tuo jo matkalla oleville asiak-
kaille esiin ostettavat palvelut esimerkiksi verkkosi-
vulle, ja varmista että asiakkaat tietävät sivusta.

• Google Ads hakusanamainonnalla voit 
palvella jo matkailualueella olevia matkai-
lijoita silloin, kun he hakevat tekemistä 
eli tuotteita/palveluita tai ajankohtaisia 
tapahtumia.

Muut digitaalisen 
markkinoinnin toimenpiteet

• Ota käyttöösi esimerkiksi WhatsApp tai muu kana-
va / sovellus, johon asiakkaat voivat olla yhteydessä 
henkilökuntaan tarvittaessa, ja jossa voit viestiä 
heille tärkeistä asioista ja kertoa ajankohtaisista 
palveluista.

MATKAN JÄLKEEN 

Sosiaalinen media • Jaa kanavissasi matkailijoiden jakamia kokemuksia 
ja kuvia tai matkan aikana yrityksen ottamia kuvia 
ja videoita monipuolisesti eri kanavissa (muistathan 
kysyä asiakkaalta luvan jakamiseen) .

• Vastaa jokaiseen palautteeseen. Kiitä positiivisesta 
palautteesta ja vastaa mahdolliseen negatiiviseen 
palautteeseen.

• Uudelleenmarkkinointi-mainonnalla voit 
tavoittaa jo yritykseesi sitoutuneita ihmi-
siä. (Esimerkiksi tapahtumakoostevideon 
katsoneille näytetään seuraavan vuoden 
tulevaa tapahtumaa ja sitoutetaan osallis-
tumaan uudelleen.)

• Osallista asiakkaita esimerkiksi sosiaali-
sen median mainosmuodoilla esim. kan-
nusta yritykseesi sitoutuneita tykkäämään 
Facebook tai Instagram sivustasi. Mai-
nosten avulla voit myös pyytää tykkääjiäsi 
liittymään uutiskirjetilaajaksi.

Maksuttomat toimenpiteet Maksulliset toimenpiteet 
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Suosittelumarkkinointi • Tee palautteen antamisesta helppoa ja vaivatonta. 
Osallista teillä käyneitä matkailijoita antamaan 
palautetta / suositteluja kertomalla palautteenan-
to-vaihtoehdoista eri kanavissa esim. TripAdvisor, 
Google My Business, Facebook…

• Voit edelleen hyödyntää suositteluja ja ns. 
asiakaskommentteja maksetussa mai-
nonnassa sisältöinä. (Kysythän aina luvan 
kommentin julkaisemiseen.)

Analytiikka • Hyödynnä saatua dataa liiketoiminnan kehittä-
misessä tarkentamalla esimerkiksi kohderyhmiä 
saadun tiedon perusteella ja kehitä verkkosivusi 
sisältöjä.

• Mikäli tarvitset apua, osallistu maksut-
tomaan tai maksulliseen koulutukseen. 
Myös asiantuntijakumppani voi avustaa 
seurannan asentamisessa ja datan tulkin-
nassa.

Verkkosivut • Hyödynnä matkan aikana saatuja kysymyksiä ja 
palautteita verkkosivustosi sisällössä esimerkiksi 
tuomalla esille usein kysyttyjä kysymyksiä.

• Jatka edelleen verkkosivuilla digitaalisen asiakasko-
kemuksen kehittämistä. 

• Tuo verkkosivuilla esille saatua palautetta. 

• Osallistu koulutuksiin tai kehitä verkkosi-
vustoasi yhdessä asiantuntijakumppanin 
kanssa.

Muut digitaalisen 
markkinoinnin toimenpiteet

• Kehitä edelleen ymmärrystäsi ja osaamistasi digi-
taalisen asiakaspolun kehittämisen parissa. 

• Kerää edelleen asiakasrekisteriä ja sitouta matkai-
lijoita yritykseesi erilaisten digitaalisten keinojen 
avulla. 

• Toteuta markkinointia suunnitelmalli-
sesti. Markkinointi ei ole vain lisäkulu, 
vaan mahdollisuus uusasiakashankintaan 
ja tuttujen asiakkaiden palvelemiseen ja 
sitouttamiseen jatkossakin ostamaan pal-
veluitasi ja tuotteitasi.

Maksuttomat toimenpiteet Maksulliset toimenpiteet 
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Huomioithan ainakin nämä nyt  
ja tulevaisuudessa:

Verkkosivut 
Tarkista toimivuus (linkit, mobiili, ostopolku, kieliversiot), sisältöjen kiinnos-
tavuus ja ajantasaisuus ja mobiilitoimivuus. Seuraa ja hyödynnä analytiikkaa 
sivujen kehittämiseen. 

Suunnitelmallisuus 
Istahda alas, ota hetki aikaa ja suunnittele yrityksesi digitaalista asiakaspolkua. 
Suunnittele sekä yrityksen tavoitteet että digitaalisen asiakaspolun kehittä-
mis- ja toteuttamistoimenpiteet. Suunnitelmallisuus edistää arkea ja kehittää 
toimintaa tehokkaammin kuin suunnittelemattomuus. 

Sosiaalisen median kanavat
Valitse kanavat kohderyhmäsi mukaan. Toteuta tarvittaessa maksuttomien 
toimenpiteiden ohella maksullisia markkinointitoimenpiteitä ja ohjaa matkai-
lijaa sisältöjesi pariin. Muistathan, että sosiaalisen median julkaisuissakin laatu 
korvaa määrään! 

Suosittelujen kerääminen
Kysy jokaiselta matkailijalta palaute! Kannusta matkailijoita jakamaan koke-
muksia ja vastaa saamiisi palautteisiin. Tuo myös palautelomake verkkosivuil-
lesi.

Viestintää ja tekoja ihmiseltä ihmiselle
Pidä mielessä, että erilaisia toimenpiteitä ja digitaalisen asiakaspolun kehittä-
mistä tehdään ihmiseltä ihmisille, ei kanavalta kanavalle. Tarinat ja yritys itses-
sään kiinnostavat matkailijoita. Tuo rohkeasti esiin yrityksen henkilökuntaa ja 
arkea, anna kasvot yritystoiminnalle! 
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