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• Missä matkailija luuraa? Matkailijan ostopolku murroksessa

• Katsaus Visit Finlandin digikanaviin

• Kurkistus valtakunnalliseen digitiekarttaan

Käsiteltävät aiheet



Missä matkailija 
luuraa? • Matkoja sekä etsitään, että varataan 

online

• Useilla Suomen matkailun 
avainmarkkinoilla yli 70% 
matkavarauksista tehdään online

• Mobiili kasvaa kaikilla markkinoilla ja 
esim. Kiinassa 60% matkavarauksista 
tehdään mobiilisti

• VF.com sivuilla 70% mobiilissa/tablet, 
30% desktop

ORC International digital channels survey for Visit 
Finland 2017



Digikanavakartoituksen tuloksia

ORC International digital channels survey for Visit 
Finland 2017
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Matkailijan 
ostopolku 
murroksessa



• Haaveilu, innostuminen, tutustuminen, suunnittelu, vertailu, 
varaaminen, kokeminen, jakaminen

• Tietyt toimijat hallinneet eri vaiheita ostopolulla (Google, 
matkamediat, matkatoimistot, Visit organisaatiot, hintavertailusivut, 
arviointisivut, varauskanavat, sosiaalinen media)

• Valta keskittynyt isoille toimijoille 

Lineaarisesta…



Pirstaleiseksi

• Matkailija haluaa tietoa ja palvelua 
juuri sillä hetkellä kun sitä hakee

• Lennot ja majoitus varataan 
ennakkoon, aktiviteetit usein vasta 
paikanpäällä

• Mobiili!

• Kosketuspintoja matkailijaan on 
satoja ellei tuhansia

• Näppärille toimijoille 
mahdollisuuksia!

• Isot toimijat pyrkivät vaikuttamaan 
monessa ostopolun vaiheessa



Kosketuspintoja potentiaalisiin matkailijoihin



Kosketuspintoja potentiaalisiin matkailijoihin



Kosketuspintoja potentiaalisiin matkailijoihin



Lisää kosketuspintoja
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Katsaus Visit Finlandin 
kanaviin



• Vuodessa yli 5 miljoonaa kävijää
• Lähes 13 miljoonaa sivun katselua
• Sivuilla viivytään keskimäärin 2 

minuuttia
• Sivusto hyvin visuaalinen, 

artikkelisisältöä ja videoita

Liikenne tulee:
1. Orgaanisesti (yli 50%)
2. Hakusanamainonta (SEM)
3. Display mainonta
4. Sosiaalinen media
5. Ohjaus muilta sivuilta

Visit Finland.com 
Paras lähde tutustua Suomeen matkailumaana ja inspiroitua



• Sivukävijöitä eniten Kiinasta, Venäjältä ja Japanista
• Kieliversioista englanti kuitenkin suosituin (17%), Kiina (14%), 

Japani (9%)

Visit Finland.com 



Vf.com, luetuimmat artikkelit 2017

1. Doze off under the Northern Lights
2. On the hunt for the Northern Lights
3. 17 reasons to come to Finland in 2017
4. What are the Finns like
5. 10 sauna tips for beginners
6. 21 reasons to love Finland
7. Iconic Finnish Foods of all time
8. Meet Santa Claus
9. Refreshing dip in icy waters
10. Land of the Midnight Sun

Kiinnostaa juuri nyt, 6 steps to be happy like a Finn



Vf.com, luetuimmat osiosivut/muut sivut 2017

1. Etusivu
2. Finnscope
3. Lapland
4. Travel Info
5. Finngenerator
6. Helsinki
7. Symphony of Extremes
8. StopOver
9. Winter
10. About Finland



My Stay -portaali

• Visit Finlandin taktinen työkalu (ohjataan matkailija 
konkreettisten palvelujen ääreen ja varaamaan 
yrityksen sivuilta)

• Ilmainen palvelu yrityksille kunhan täyttää kriteerit
• Yli 3000 kotimaista matkailualan palvelua ja tuotetta
• Jaottelu alueittain, kategorioittain, vuodenajoittain ja 

top picks
• Tuotteita voi syöttää taas 10.4-30.4.2018!



My Stay 2017

• 801 856 kävijää

• 1 107 381 käyntiä

• Keskimääräinen session kesto: 01:30

• TOP 5 maat, jossa käyttäjät sijaitsevat: 
Venäjä (huom! paljon maksettua liikennettä), Suomi, 
Japani, Saksa, Ranska

My Stayn visuaalinen uudistus julkaistiin tammikuun 
alussa 2018

• 2018 ensimmäiset 3kk: session kesto kasvanut + 30%, 
01:57



My Stay 2017/ tuotekortit

• 652 323 avattua tuotekorttia

• 142 083 klikattua linkkiä

• 7 096 lisäystä My Favorites –
koriin

• Suosituimmat tuotteet vaihtelee 
paljon maittain

Avatuimmat tuotekortit 2017:



Sosiaalisen median kanavat

• Yhteisöllisyys ja autenttisuus, tukee Visit 
Finlandin brändiä

• Englanninkielisten kanavien lisäksi Visit 
Finlandilla on omat kanavat Japanin, Kiinan ja 
Venäjän markkinoilla

• Yhteensä näissä kaikissa VF:n kanavissa on yli 1,2 
miljoonaa seuraajaa

• Facebook, Instagram, Twitter, WeChat, Weibo, 
VKontakte



Facebook

• 490 000 seuraajaa + 97,000 Japani + 37 500 Venäjä

Tavoitteet

Jakaa tarinallista, uniikkia, tunteisiin vetoavaa, lämminhenkistä sisältöä, jota on 
hauska jakaa eteenpäin / kommentoida.

Luoda Suomesta hauska ja houkutteleva kuva matkasta vasta haaveilevalle, mutta 
myös lojaliteetin kasvattaminen Suomeen jo matkustaneiden joukossa.

Seuraajien ja matkailualan toimijoiden osallistaminen ja materiaalin jakaminen (UGC).

Ohjaaminen VisitFinland.comiin ja muihin Visit Finland some-kanaviin.







Instagram

• 243 000 seuraajaa + 23,300 Japani

Sisältö 99% UGC-kuvia, joissa kerrotaan Suomesta ja eri
kohteista.

+ Insta-stories, joissa Suomi-tietoutta ja linkkejä saitille, 
keskustelua seuraajien kanssa.

Yhteistyökampanjoita vaikuttajien kanssa, jolloin 
saadaan erityisen korkea näkyvyys ja upean visuaalista 
materiaalia, joka tukee erityisesti matkailijan 
unelmointivaihetta.

#VisitFinland #OurFinland





Twitter

• 61 000 seuraajaa + 68,200 Japani

Nopean reagoinnin kanava, jossa pääpaino uutisilla ja 
ajankohtaisten tapahtumien / asioiden viestimisellä. 
Kuvat ja videot aina vain suuremmassa roolissa.

Omien ja muiden sisältöjen jakamista, keskustelua 
seuraajien kanssa.



Kiinan Some Weibo: 210 00 seuraajaa

Nopean reagoinnin kanava, jossa
pääpaino uutisilla ja ajankohtaisten
tapahtumien / asioiden viestimisellä. 
Kuvat ja videot aina vain suuremmassa
roolissa.

WeChat: 25 000 seuraajaa

WeChat osana ihmisten arkea: viestit, 
sosiaalinen media, mahdollista tehdä
ostoksia, varata ravintolapöytä jne. 
Sisältää monia aplikaatoita sisällään. 

Artikkelimaiset sisällöt toimii parhaiten. 



Perusasiat kuntoon
1. Nettisivu joka käännetty englanniksi ja mobiiliin optimoitu

2. Online verkkokauppa/varausmahdollisuus nettisivuilla

3. Tripadvisor ja Googlen profiilit kuntoon –
asiakaspalautteiden pyytäminen, vastaaminen

4. Some suunnitelma (mitkä kanavat, mitkä sisällöt) 
#ourfinland #visitfinland oman alueen #, muut?

5. Ristiin linkitykset kuntoon 

6. Visit Finlandin MyStay portaali ja artikkeli sisällöt

Näkyvyys kuntoon 



Kurkistus digitiekarttaan
Miksi?

Miten?

Missä ollaan?

Mitä mieltä olette?



Ratkaisut

• Data yhteistyö

“Saumaton asiakkaan ostopolku ja reaaliaikainen reagointi liiketoimintaympäristön muutoksiin”

• Yhteensovitetun inventaarin luonti ja rajapintojen hyödynnettävissä.

“Suomalaiset matkailutuotteet ostettavissa  monikanavaisesti online”

• Yhteistyöllä edelläkävijäksi –ohjelma. Käynnistys rajatulla ryhmällä (kyvykkyys+vaikuttavuus kriteereillä).

“Digitaalinen osaamisen ja palveluiden kehittäminen ketterästi ja kustannustehokkaasti yhteistyöllä” 

• Ohjelman skaalaus 2.vaiheessa kansalliseksi toiminnaksi. Asiakaskokemuksen koordinaatio kansallisesti

“Digitalisaation hyödyntämisestä Suomen matkailun erottautumistekijä”



Samaan aikaan kun tiekartan toimenpiteitä toteutetaan, pidetään katse myös tulevassa ja seurataan aktiivisesti alan ja teknologian kehitystä, että 

ollaan valmiita reagoimaan tuleviin muutoksiin ensimmäisten joukossa. Pienet pilotoinnit, infotilaisuudet, hackatonit jne.



Visio Suomen matkailualan digitaalisesta 
ekosysteemistä  
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Kiitos

Kaisa Kosonen 
kaisa.kosonen@businessfinland.fi
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