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Tässä tutkielmassa tarkasteltiin sosiaalisen median vaikutuksia matkailun 
markkinointiin. Tutkielmassa luotiin ensin yleinen kuva matkailusta ja sosiaali-
sessa mediassa tapahtuvasta markkinoinnista, minkä jälkeen tarkasteltiin lä-
hemmin matkailun markkinointia sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median 
vaikutuksia matkailuun tarkasteltiin käyttäjien sekä matkailualan toimijoiden 
näkökulmasta. Lopuksi pohdittiin mitä mahdollisuuksia ja haasteita sosiaalisen 
median käyttöön liittyy matkailussa ja sen markkinoinnissa. Keskeisinä tavoit-
teina tutkimuksessa oli saada selvyyttä, kuinka matkailun markkinointia sosi-
aalisessa mediassa on tutkittu ja onko sosiaalinen media vaikuttanut matkailun 
markkinointiin. Tavoitteena oli myös tarkastella, kuinka matkustajat ja matkai-
lualan yritykset käyttävät sosiaalista mediaa matkailuun liittyen. Tutkielma 
toteutettiin kirjallisuuskatsauksena ja lähteinä käytettiin matkailuun sekä sosi-
aalisen median käyttöä matkailussa liittyvää aineistoa. Sosiaalisen median hyö-
dyistä matkailuun on ristiriitaisia tuloksia. Tutkimusten perusteella käyttäjien 
luoma sisältö, kohdennettu markkinointi, käyttäjien sitouttaminen ja osallista-
minen sosiaalisessa mediassa voivat oikein käytettynä luoda uusia mahdolli-
suuksia matkailun markkinoinnissa. Suorien hyötyjen mittaaminen on kuiten-
kin todettu haasteelliseksi. Sosiaalinen media ja sen kehitys on pakottanut mat-
kailualaa mukautumaan sen tuomiin uudistuksiin. Esimerkiksi käyttäjien luo-
ma sisältö on merkittävässä roolissa matkojen suunnittelussa ja varaamisessa.  
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ABSTRACT 
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This study concentrates on how social media is affecting tourism marketing. 
First this study describes a general picture of tourism and social media marke-
ting. Next tourism marketing in social media was considered more closely. Im-
pacts of social media to tourism were examined from perspectives of users and 
tourism industry operators. At the end of the study it was considered what pos-
sibilities and potential challenges are related to social media use in tourism and 
tourism marketing. Central goals of this study were to make it clear how tou-
rism marketing in social media has been researched and has social media im-
pacted to tourism marketing. Also, one of the main goals was to consider how 
travelers and tourism companies use social media for tourism. The study was 
made as a literature review. Sources of this study were related to tourism in 
general as well as social media use related to tourism. There are some con-
tradictory results from the benefits of social media to tourism. Research shows 
that user-generated content, targeted marketing, user engagement, and in-
volvement in social media can be used to create new opportunities for tourism 
marketing. However, measuring direct benefits has been found to be challeng-
ing. Social media and its development have forced the tourism industry to 
adapt to the reforms it brought. For example, user-generated content plays a 
significant role in planning and booking trips.  

Key words: social media, tourism, marketing 
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1 JOHDANTO 

Sosiaalisen median hyödyntämistä matkailussa on tutkittu koko ajan laajemmin 
ja syvemmin. Aluksi tutkimukset keskittyivät lähinnä yleisesti sosiaalisen me-
dian vaikutuksiin matkailualalla, etenkin matkailualan yrityksiin ja ammattilai-
siin.  (Dwivedi, Shibu & Venkatesh, 2007; Grant-Braham, 2007; Thevenot, 2007.) 
Myöhemmin on alettu tutkimaan useampia matkailun osa-alueita, kuten mat-
kailun kysyntää, tarjontaa ja markkinointia. Sosiaalisen median roolia matkan 
suunnittelussa, matkakohteen valinnassa ja matkailun markkinoinnissa on 
myös analysoitu laajasti. (Zeng & Gerritsen, 2014.) Matkailuala on jatkuvasti 
kasvanut viimeisten vuosikymmenten aikana ja onkin yksi nopeimmin kasva-
vista taloudellisista sektoreista maailmassa. Kansainvälisten matkojen määrä on 
kasvanut maailmanlaajuisesti 1950 vuoden 25 miljoonasta, 2016 vuoden 1,235 
miljardiin.  Matkailuviennin kokonaisarvo oli jopa 1,4 biljoonaa dollaria vuo-
dessa eli keskimäärin 4 miljardia dollaria päivässä. Matkailu tuottaakin monissa 
maissa merkittävän osan maan bruttokansantuotteesta. (UNWTO, 2017)  
 Matkailuala on alkanut hyödyntää sosiaalisen median markkinoita, koska 
matkailukohteet ovat pitkälti riippuvaisia maineesta, kuluttajien mielipiteistä, 
tiedon levittämisestä ja positiivisesta suusta suuhun mainonnasta (Zeng & Ger-
ritsen, 2014). Haysin, Pagen ja Buhaliksen (2013) mukaan organisaatioiden sosi-
aalisen median käyttö on kuitenkin todettu olevan edelleen laajalti kokeellista. 
Sosiaalisen median markkinointistrategiat organisaatioissa vaihtelevat paljon ja 
ovat muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta melko alkeellisia. 
 Matkailualan haasteena on sopeutua jatkuvaan teknologiseen muutokseen 
(Gretzel, Yoo & Purifoy, 2007). Matkakohteiden markkinoijat ovat ylläpitäneet 
verkkosivuja ja ostaneet maksullista verkkomainontaa monien vuosien ajan, 
mutta internetin kehittyminen ja sosiaalisen median nousu ovat tuoneet uusia 
haasteita ja mahdollisuuksia alalle. Perinteinen verkkomainonta ja verkkosivut 
joutuvat kilpailemaan näkyvyydestä sosiaalisen median kanssa. Matkakohde-
markkinoijat ovat alkaneet ymmärtämään sosiaalisen median voimavarojen 
käytön tärkeyden, mutta silti vain osa matkailualanyrityksistä on edustettuna 
sosiaalisessa mediassa. (Stankov, Lazic & Dragicevic, 2010.) Perinteiset matkai-
lualan palveluntarjoajat joutuvatkin kohtaamaan paljon haasteita pysyäkseen 
kehityksen mukana (Xiang & Gretzel, 2010). 
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 Matkailualan yritysten sosiaalisen median käyttö on kasvanut koko ajan, 
erityisesti Facebookin ja Twitterin (Leung, Bai, & Stahura, 2015). Instagram ja 
muut sosiaalisen median kanavat, kuten TripAdvisor, Airbnb ja Booking.com, 
kasvattavat koko ajan suosiotaan ja vaikutusvaltaansa (Cabiddu, Carlo & Picco-
li, 2014; Filieri, 2014; Munar & Jacobsen, 2014). Eri mailla ja eri yrityksillä on 
kuitenkin hyvin erilaiset realiteetit matkailun markkinoimisesta sosiaalisessa 
mediassa. (Zeng & Gerritsen, 2014.) Tämän tutkimuksen tavoiteena on löytää 
vastaukset tutkimuskysymyksiin ja samalla selvittää, kuinka paljon sosiaalisen 
median roolia matkailuun on tutkittu tähän mennessä. Sosiaalisen median tut-
kimisen haasteena on kuitenkin sen nopea ja jatkuva kehitys (Amaro, Duarte & 
Henriques, 2016). Tutkimuskysymykset ovat:  

• Mitkä ovat sosiaalisen median hyödyt ja haasteet matkailun markki-
noinnissa?  

• Miten sosiaalinen media on vaikuttanut matkailuun?  

Tutkielma toteutetaan kirjallisuuskatsauksena. Lähteitä on haettu Jyväskylän 
yliopiston JYKDOK–finnahakupalvelusta ja Google Scholarista. Aineistoa kerät-
täessä on pyritty valitsemaan lähteitä, joilla on luokitus Tieteellisten seurain 
valtuuskunnan Julkaisufoorumissa (Julkaisufoorumi, 2018). Lähteitä on haettu 
pääasiassa hakusanoilla "tourism" (suom. turismi), "travel" (suom. matkustus), 
"social media" (suom. sosiaalinen media) ja ”marketing” (suom. markkinointi). 
Tutkielmassa on keskitytty pääasiassa verkossa julkaistuihin artikkeleihin ja 
muutamiin e-kirjoihin. Tutkielmassa on pyritty, että mahdollisimman paljon 
tutkimuksista on viimeisen 10 vuoden aikana julkaistuja. Tutkimuksia on pyrit-
ty löytämään eri maista ja kulttuureista, jotta lähteet eivät rajoittuisi koskemaan 
vain tiettyä osa-aluetta tai kohderyhmää maailmasta. 
 Tutkielma etenee siten, että johdannon jälkeen toisessa luvussa käsitellään 
matkailua ja sen kehitystä. Aluksi käsitellään mitä tarkoituksia matkalla voi 
olla, minkä jälkeen määritellään, mitä matkailu ja turismi ovat. Sen jälkeen käy-
dään läpi matkailun kehitystä ja kasvua taloudellisesta näkökulmasta. Lopuksi 
tarkastellaan informaatioteknologian kehityksen vaikutuksia matkailuun ja 
luodaan viitekehystä seuraaviin lukuihin. Kolmannessa luvussa käydään läpi 
sosiaalisen median määritelmää tässä tutkimuksessa sekä sosiaalisessa medias-
sa tapahtuvaa markkinointia. Luvussa tarkastellaan sekä yleisellä tasolla että 
matkailuun liittyvää markkinointia sosiaalisessa mediassa ja käyttäjien luomaa 
sisältöä sosiaalisessa mediassa. Lopuksi käydään läpi, mitä haasteita ja mahdol-
lisuuksia markkinoinnilla on sosiaalisessa mediassa. Neljännessä luvussa tar-
kastellaan sosiaalisen median vaikutuksia matkailuun useasta eri näkökulmas-
ta. Koko luvun tarkoituksena on avata sosiaalisen median käyttöä ja markki-
nointia matkailussa ja tuoda sitä kautta esille sen vaikutukset matkailualaan. 
Ensimmäiseksi käydään läpi sosiaalisen median käyttöä matkailussa matkusta-
jien ja palveluntarjoajien sekä tuottajien näkökulmasta. Tämän jälkeen käsitel-
lään sosiaalisen median hyödyntämistä matkailussa. Luvun lopuksi esitellään 
sosiaalisen median hyötyjen ja vaikutuksien mittaamista ja sen haasteita. Vii-
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meinen luku on pohdinta ja tulokset, jossa kootaan yhteen tutkimuksesta saa-
dut havainnot ja käydään läpi tulevaisuuden jatkotutkimus mahdollisuuksia.  
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2 MUUTOKSET MATKAILUALALLA 

Matkailu on sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen ilmiö, jolla tarkoitetaan 
ihmisten liikkumista eri maissa tai paikoissa, jotka ovat heidän tavanomaisen 
ympäristönsä ulkopuolella. Matkan tarkoituksena voi olla joko henkilökohtaiset 
tai ammatilliset tarkoitukset. Henkilökohtaisten syiden taustalla voi olla esi-
merkiksi virkistäytyminen, sosiaalisten suhteiden hoitaminen tai kyseessä voi 
olla lomailu. Matkailijasta, joka viettää aikaa kohteessa yön yli puhutaan turis-
tina. Matkan kesto voi kuitenkin olla enintään vuoden, jotta matkailun määri-
telmän mukaan voidaan vielä puhua matkailusta. Turismi puolestaan on osa 
matkailua ja se liittyy matkailijoiden toimintaan matkan aikana. (UNWTO, 
2017.) Cooperin (2008) mukaan ihmisillä on monesti käsitys, että suurin osa 
matkailusta suuntautuu ulkomaille. Matkailu voi kuitenkin olla joko koti-
maanmatkailua tai ulkomaanmatkailua.  

2.1 Matkailualan kasvu  

World Tourism Oganization (UNWTO) on Yhdistyneiden kansakuntien (YK) 
virasto, joka vastaa vastuullisen, kestävän ja yleisesti saatavilla olevan 
matkailun edistämisestä. UNWTO (2017) kuvaa matkailua taloudellisena ja 
sosiaalisena ilmiönä. Se on jatkuvasti kasvanut ja monipuolistunut viimeisten 
vuosikymmenten aikana ja onkin yksi nopeimmin kasvavista taloudellisista 
sektoreista maailmassa. Kansainvälisten matkojen määrä on kasvanut 
maailmanlaajuisesti 1950 vuoden 25 miljoonasta, 1980 vuoden 278 miljoonan ja 
2000 vuoden 674 miljoonan kautta 2016 vuoden 1235 miljoonaan. Moderni 
matkailu linkittyy läheisesti talouden kehitykseen ja pitää sisällään yhä 
enemmän uusia matkakohteita. Tämä dynaamisuus on tehnyt matkailusta 
yhden keskeisen tekijän sosioekonomisen kehityksen kannalta.  
 Tänä päivänä matkailun liiketoiminnan volyymi vastaa tai on jopa 
ohittanut esimerkiksi öljyn viennin, ruoan tuotannon ja autoalan. Matkailusta 
on tullut yksi suurimmista aloista kansainvälisessä kaupankäynnissä. Samalla 
se on myös yksi tärkeimmistä tulonlähteistä etenkin kehittyvissä maissa. Tähän 
kasvuun liittyy yhä monipuolisempi tarjonta ja kasvava kilpailu 
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matkakohteiden välillä. Globaali turismin leviäminen teollisuusmaissa ja 
kehittyneissä valtioissa on tuottanut sekä taloudellisia että työllisyyteen liittyviä 
etuja monella alalla. Matkailun vaikutus taloudelliseen hyvinvointiin riippuu 
sen laadusta ja tuloista.  
 Matkailu on todella merkittävä osa kansainvälistä kauppaa palvelualalla. 
Matkakohteiden ansaitsemien tulojen lisäksi kansainvälinen matkailu tuotti 216 
miljardia dollaria viennin kautta ulkomaille suuntautuville kansainvälisille 
matkustajaliikennepalveluille vuonna 2016. Sen myötä matkailuviennin 
kokonaisarvo oli jopa 1,4 biljoonaa dollaria vuodessa eli keskimäärin 4 miljardia 
dollaria päivässä. (UNWTO, 2017.) 

2.2 Teknologian kehityksen vaikutus matkailualaan 

Informaatioteknologia on muuttanut dramaattisesti matkustusta ja turismia 
(Werthner & Klein, 1999). Matkailuala on kohdannut paljon teknologisia uudis-
tuksia, jotka ovat tarjonneet sekä mahdollisuuksia että haasteita. Merkittäviä 
uudistuksia ovat olleet tietojenkäsittelyjärjestelmien kehittyminen, maailman-
laajuisten jakelujärjestelmien luominen ja internetin tuleminen. (Buhalis & Law, 
2008.) Ensinnäkin internetin työkalut, kuten hakukoneet, ovat nousseet hallitse-
viksi kanaviksi matkailutuotteisiin käsiksi pääsyyn (Xiang, Wöber & Fesenmai-
er, 2008). Toiseksi sosiaalisen median valtava kasvu on muokannut verkkovies-
tinnän dynamiikkaa ja luonnetta (Xiang & Gretzel, 2010). Kolmanneksi matka-
viestinnän, erityisesti älypuhelinten käyttöönoton ja niiden mobiilisovellusten 
myötä, matkustajat luovat itse uusia paikka-, haku- ja käyttötietoja. Matkustajat 
vaikuttavat yhä enemmän toisten matkustajien päätöksentekoon matkaan liit-
tyen. (Wang, Park & Fesenmaier, 2012.) 
 2000-luvun alussa matkailualan yritykset alkoivat käyttää teknologiaa 
matkailun markkinoinnissa. Verkkosivujen toimintoihin, käytettävyyteen ja 
asiakaslähtöisyyteen keskityttiin erityisesti matkaviestinjärjestelmien kautta. 
Teknologian tuomat uudet työkalut muokkasivat matkailun hinnoittelua, virtu-
aaliyhteisöjä ja asiakkaiden suosittelusivustoja. Esimerkiksi vuonna 2000 perus-
tettu Tripadvisor.com kehitti sitoutuneeseen asiakaskuntaan perustuvan liike-
toimintamallin. Liiketoimintamallissa käyttäjät auttavat heitä keräämään tietoja, 
lukemaan ja lähettämään arvosteluja matkailutuotteista sekä nähtävyyksistä. 
(O’Connor, 2008.) Xiangin, Magninin ja Fesenmaierin (2015) tutkimuksessa sel-
visi, että käyttäjien luoman sisällön hyödyntämiseen voidaan käyttää massada-
taa. Sen avulla voidaan saavuttaa parempi ymmärrys asiakkaiden tarpeista ja 
haluista ja siten vastata heidän tarpeisiinsa. He myös totesivat, että matkai-
lualan yritysten on löydettävä optimaalinen yhdistelmä kanavia tuotteidensa 
esittelyyn ja jakeluun. 

Yritysten kyky ymmärtää ja käyttää hyödykseen asiakaskäyttäytymisen 
trendejä vaikuttaa sen liiketoiminnan menestykseen. Internetin käyttö on levin-
nyt laajalle kaikkiin käyttäjäryhmiin matkailun suunnittelussa. Käyttäjäryhmien 
väliltä löytyy kuitenkin eroja, sillä etenkin nuorempi sukupolvi on omaksunut 
sosiaalisen median käytön ja se on heille vallitseva internetin käytön muoto. 
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Matkustajien välillä on myös selvä kahtiajako, sillä osa matkustajista käyttää 
internetin perinteisiä kanavia matkan suunnitteluun, tiedonhakuun ja varaami-
seen, kun taas osa hyödyntää jatkuvasti kehittyviä tietolähteitä ja vuorovaiku-
tuskanavia.  Uusien teknologioiden omaksuminen vaatii vahvaa ymmärrystä 
pidempiaikaisista trendeistä kuluttajamarkkinoilla. Suositutkin trendit voivat 
olla hyvin lyhytaikaisia ja kadota nopeasti markkinoilta. Mikäli näihin haastei-
siin pystytään vastaamaan, voidaan saavuttaa suuri hyöty asiakkaiden tarpei-
den täyttämisessä. Sen avulla voidaan saavuttaa pidempiaikainen kilpailuetu 
matkailun ja turismin alalla. (Xiang ym., 2015.) 

Näiden tutkimusten perusteella voidaan todeta, että informaatioteknolo-
gian kehityksellä on ollut selvä vaikutus matkailuun. Uudet teknologiat muok-
kaavat jatkuvasti matkailua ja matkailualan yritysten täytyy pystyä mukautu-
maan näihin uusiin teknologioihin pysyäkseen kehityksen mukana. Informaa-
tioteknologian kehitys on myös tuonut paljon uusia mahdollisuuksia matkai-
lualalle, kuten uuden tavan olla vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa sekä 
kohdennetun markkinoinnin. Seuraavissa luvuissa tarkastellaan tätä kehitystä 
etenkin sosiaalisen median näkökulmasta, sekä sen vaikutusta matkailuun ja 
sen markkinointiin. 
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3 MARKKINOINTI SOSIAALISESSA MEDIASSA 

Nykypäivän asiakkaat eivät halua olla ainoastaan markkinoinnin passiivisia 
kohteita, vaan asiakkaat haluavat ja jopa vaativat aktiivista roolia osana yritys-
ten erilaisia prosesseja. Asiakkaat haluavat olla vuorovaikutuksessa yritysten 
kanssa heidän omilla ehdoillaan ja heidän valitsemiensa väylien kautta. He ei-
vät halua pelkästään olla mukana määrittelemässä yrityksen arvoa, vaan he 
haluavat olla mukana yhteistyössä sen luomisessa. Yritysten halutessa vastata 
asiakkaiden uudenlaisiin tarpeisiin ja vaatimuksiin, tulee niiden omaksua uutta 
teknologiaa ja kehittää kykyjään vastata näihin muuttuviin odotuksiin. (Trai-
nor, 2012.) 
 Felix, Rauschnabel ja Hinsch (2017) määrittelivät sosiaalisessa mediassa 
markkinoinnin kokonaisvaltaisen lähestymistavan ja selittivät sosiaalisen medi-
an strategisen tason. Se pitää sisällään organisaation päätökset sosiaalisen me-
dian markkinoinnin laajuudesta, kulttuurista, rakenteesta ja hallintotavasta. 
Esimerkiksi on tärkeää selvittää sosiaalisen median alustan laatu ja luonne, jotta 
voidaan luoda sellaista sisältöä, joka tavoittaa halutun kohderyhmän. Vinerean 
(2017) totesi, että yritysten tulisi myös varata resursseja heidän brändiään kos-
kevien sosiaalisen median keskustelujen seuraamiseen ja tarkkailla yleistä mie-
lipidettä niistä. Yritykselle olisi tärkeää luoda suhdetta asiakkaisiin ja olla vuo-
rovaikutuksessa heidän kanssaan sekä lisätä heidän osallisuuttaan sosiaalisessa 
mediassa. Tässä luvussa määritellään, mitä sosiaalinen media ja käyttäjien luo-
ma sisältö ovat sekä tarkastellaan, kuinka markkinointia pystytään toteutetta-
man näiden avulla. 

3.1 Sosiaalinen media 

Sosiaaliselle medialle voi olla hankalaa löytää yhtä oikeaa määritelmää. Sitä 
voidaan kuitenkin pitää verkossa toimivina applikaatioina, jotka sisältävät 
käyttäjien luomaa sisältöä (Blackshaw, 2006). Sosiaalinen media koostuu siis 
helposti kaikkien saatavilla olevista applikaatioista, jotka on luotu erilaisiin tar-
koituksiin. Näissä eri applikaatioissa käyttäjät voivat esimerkiksi julkaista sisäl-
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töjä, merkitä niitä, tykätä niistä ja blogata. Sosiaalisessa mediassa tuotettu tieto 
sisältää laajalti uutta ja jatkuvasti kehittyvää tietoa, jota luodaan, levitetään ja 
käytetään käyttäjien toimesta. Tätä tietoa hyödynnetään muun muassa tuottei-
siin, brändeihin ja palveluihin liittyvissä asioissa. (Blackshaw & Nazzaro, 2006.) 
Päinvastoin kuin markkinoijat ja palveluiden tuottajat, sosiaalinen media pitää 
sisällään käyttäjien luomaa sisältöä, jota he jakavat keskenään. Safko ja Brake 
(2009) määrittelevät sosiaalisen median viittaavan toimintoihin, käytäntöihin ja 
ihmisten käyttäytymiseen. Käyttäjät kokoontuvat verkossa tietojen, tietämysten 
ja mielipiteiden jakamiseen keskustelevan median avulla.  
 Sosiaalisen median markkinoinnin menestykseen tarvitaan tarpeeksi re-
sursseja luoda viraalia sisältöä sekä seurata ja jakaa käyttäjien luomaa sisältöä. 
Käyttäjien luoma sisältö, joka tulee suoraan asiakkailta saa paljon enemmän 
huomiota osakseen, kuin samantyyliset yritysten tai organisaatioiden tekemät 
julkaisut. Palautteenantajiin pystytään helpommin samaistumaan ja sen myötä 
heidän julkaisunsa saavat todennäköisemmin enemmän huomiota verkossa. 
(Vinerean 2017.) Wangin ja Kimin (2017) tulokset ovat samoilla linjoilla: sosiaa-
lisen asiakassuhteen hallinnan kyvykkyys on todella tärkeässä roolissa, kun 
yritykset sisällyttävät sosiaalisen median osaksi niiden markkinointistrategiaa 
ja haluavat edistää asiakkaiden osallisuutta sekä yritysten tulosta. Heidän tut-
kimuksen perusteella voidaan myös todeta sosiaalisen median käytön määrän 
vaikuttavan kohtalaisesti sekä asiakassuhteiden hallintaan sosiaalisessa medi-
assa että yritysten tulokseen. Tällaisissa tapauksissa sosiaalisen median mark-
kinoinnissa hyvin aktiiviset yritykset ovat todennäköisesti myös vuorovaiku-
tuksessa asiakkaiden kanssa. 
 Parantaakseen asiakassuhteiden hallintaa sosiaalisen median kautta, tulee 
yritysten sosiaalisen median aktiivisuuden olla tietyllä tasolla, jotta ne voivat 
hyötyä siitä. Tämä tarkoittaa sitä, että korkea sosiaalisen median aktiivisuus on 
todennäköisesti yhteydessä asiakassuhteiden hallinnan parantuneeseen kyvyk-
kyyteen sekä yritysten liiketoiminnan parantumiseen. Wangin ja Kimin (2017) 
sekä Vinerean (2017) tutkimukset osoittavat sosiaaliseen mediaan panostamisen 
takaavan yrityksille merkittäviä hyötyjä asiakassuhteiden hallinnan kannalta. 
Kansainvälisten markkinoijien tulisi keskittyä kehittämään markkinointistrate-
gioita, jotka korostavat asiakassuhteiden kehittämistä sosiaalisessa mediassa. 
Wang ja Kim (2017) ehdottavat esimerkiksi asiakkaiden osallisuuden lisäämistä 
sosiaalisessa mediassa tai asiakkaiden ja yritysten väliseen vuorovaikutukseen 
panostamista sekä sen kehittämistä. Pitkällä aikavälillä panostus asiakassuhtei-
den hallintaan ei tarkoita vain asiakkaiden lisääntynyttä osallisuutta, vaan se 
näkyy myös yrityksen arvon kehityksessä. Heidän tulokset osoittavat, että sosi-
aalisessa mediassa aktiiviset yritykset voivat parantaa tulostaan entisestään. Se 
helpottaa markkinoinnin johtajia perustelemaan markkinointibudjetteja ja pa-
nostusta sosiaaliseen mediaan enemmänkin sijoituksena kuin vain ylimääräisi-
nä kustannuksina ja kuluina. (Wang & Kim, 2017.) 
 Trainor (2012) sekä Felix ym. (2017) toteavat sosiaalisen median käytön 
markkinoinnissa haasteelliseksi aiheeksi tutkia. Trainorin (2012) mukaan aihee-
seen liittyvästä teoriatiedosta huolimatta sosiaalisen median dynaaminen luon-
ne luo oman haasteensa tutkijoille. Yritykset omaksuvat ja soveltavat erilaisia 
tekniikoita sosiaalisen median käytössä, minkä takia sosiaalisen median käytön 
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tehokkuutta yrityksille on haasteellista tutkia. Lisäksi yksi keskeisimmistä haas-
teista liittyy yritysten sosiaalisen median käytön kyvykkyyden mittaamiseen. 
Felixin ym. (2017) tutkimuksessa todettiin strategisen sosiaalisen median mark-
kinoinnin monimutkaisuus. Sosiaalisen median markkinointi on käytännössä 
jopa liian monimutkaista, jotta sitä pystyisi hoitamaan ja toteuttamaan yksin-
omaan yksittäinen henkilö tai edes osasto. Sosiaalisen median moniulotteisuu-
den hallinta on välttämätöntä, jotta voidaan toimia menestyksekkäästi tässä 
dynaamisessa ympäristössä. (Felix ym., 2017) 
 Trainor (2012) kuitenkin näki tutkimuksessaan sosiaalisella medialla pal-
jon mahdollisuuksia markkinoinnissa. Hän totesi, että sosiaalinen media voi-
daan nähdä teknologian kehityksen tuomana mahdollisuutena, jota voidaan 
hyödyntää pitkälti samoin kuin muita asiakassuhteiden hallintaan käytettyjä 
järjestelmiä. Sosiaalisen median alustat vain tarjoavat paljon enemmän vuoro-
vaikutteisuutta kuin perinteiset menetelmät. Onkin mahdollista, että sillä voi-
taisiin vaikuttaa positiivisesti yritysten suorituskykyyn ilman investointeja pe-
rinteisiin asiakassuhteiden hallintajärjestelmiin, prosesseihin tai toimintoihin. 
(Trainor, 2012.) 

3.2 Käyttäjien luoma sisältö 

Käyttäjän luomasta sisällöstä (User-generated content eli UGC) ja sen luotetta-
vuudesta on käyty keskustelua. Useimmat tutkimukset pitävät käyttäjien luo-
maa sisältöä luotettavana tiedon lähteenä, mutta lukuisat tutkimukset ovat 
myös skeptisiä sitä kohtaan. Niiden mukaan luottamus riippuu sisällöntuotta-
jan ja vastaanottajan suhteesta, käytetystä kanavasta, sisällöstä, tiedonhaun 
mahdollisuuksista, viestien säilyttämisen ominaisuuksista ja sisällöntuottajien 
motiivien läpinäkyvyydestä. Useimmat matkailuun liittyvät tutkimukset kes-
kustelivat käyttäjän luoman sisällön luotettavuudesta lähinnä turistin näkö-
kulmasta. (Tham, 2013; Yoo & Gretzel, 2012.)  
 Käyttäjien luoma sisältö on yksi nopeimmin kasvavista osa-alueista ver-
kossa. Se pitää sisällään mielipiteiden sosiaalista jakamista blogien ja mikroblo-
gien (esim. Blogger ja Twitter) kautta. Kuvien ja videoiden jakamista (esim. 
Flickr ja Youtube) tiedon jakamista (Wikipedia) ja monia muita käyttäjien luo-
man sisällön muotoja. Nämä sosiaalisen median työkalut antavat käyttäjille 
mahdollisuuden sisältöjen etsimiseen, järjestämiseen, jakamiseen, merkitsemi-
seen ja edistämiseen. (Parra-López, Bulchand-Gidumal, Gutiérrez-Taño & Díaz-
Armas, 2011.) Yhä useammat matkustajat hyödyntävät muiden luomaa sisältöä 
sekä luovat itse uutta sisältöä matkustukseen liittyen. UGC:n käyttäjiä on kui-
tenkin huomattavasti enemmän, kuin todellisia sisällöntuottajia (Verna, 2009). 
 Yoon ja Gretzelin (2010) tutkimuksen tulokset osoittivat, että käyttäjien 
persoonallisuus on havaittu vaikuttavan siihen, luoko käyttäjä itse sisältöä vai 
hyödyntääkö hän ainoastaan muiden jakamaa sisältöä.  Epäitsekkyyden ja nau-
tinnon on havaittu olevan voimakkaampia ajureita niille sisällön luojille, jotka 
ovat luonteeltaan ekstroverttejä. Neuroottisuuden on taas havaittu lisäävän es-
teitä UGC: n luomiseen. Ekstrovertit etsivät toisia UGC-käyttäjiä, jotka mahdol-
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listavat heille vuorovaikutuksen, kun taas luonteeltaan tunnolliset matkustajat 
todennäköisemmin osallistuvat sisällöntuotantoon ollakseen muille hyödyksi. 
(Yoo & Gretzel, 2010.) Muut tutkimukset ovat myös todenneet, että matkustuk-
seen liittyvää sisältöä luovat käyttäjät ovat enimmäkseen motivoituneita epäit-
sekkäistä ja hedonisista eduista. Matkustajien suurin este UGC:n tuottamiselle 
on ajan ja kiinnostuksen puute. (Wang & Fesenmaier, 2004a; 2004b; Chung & 
Buhalis, 2008; Yoo & Gretzel, 2008; Gretzel, ym., 2007). 
 Yoon ja Gretzelin (2010) saadut tulokset ovat pitkälti yhdenmukaisia kas-
votusten käytävän viestinnän havaintojen kanssa, jossa tutkimukset ovat osoit-
taneet, että ekstroverttiys, avoimuus ja tunnollisuus liittyvät positiivisesti yksi-
löiden aikomukseen jakaa tietoa, kun taas neuroottisuuden on havaittu aiem-
missa tutkimuksissa vaikuttavan negatiivisesti tiedon jakamiseen (Cabrera, Col-
lins & Salgado, 2006; Matzler, Renzl, Mooradian & von Krogh, 2006; Wang & 
Yang, 2007.) UGC:n luojien persoonallisuuden esille tuominen voi parantaa 
heidän sisältönsä luottamuksellisuuden tunnetta. Grau (2008) esitti tutkimuk-
sessaan, että UGC voi olla luotettavampaa lukijoille, kun kirjoittajat kertovat 
persoonallisuudestaan. Hän arvioi, että matkustajat antavat vähemmän luotta-
musta verkkosivuille, kuin heidän ystävilleen tai perheenjäsenilleen, koska 
verkkosivujen sisältö tulee henkilöiltä, joista on hyvin vähän tietoa saatavilla. 
O'Keefe (2002) toteaa myös, että kirjoittajan lähdetietojen ja persoonallisuuden 
kertominen auttaa lukijoita arvioimaan paremmin sisällön luotettavuutta, mikä 
lisää UGC:n yleistä luotettavuutta ja hyödyllisyyttä.  
 On tärkeää, että matkailun markkinoijat ja UGC-sivustojen omistajat ym-
märtävät tiettyjen UGC-tyyppien kohdemarkkinat ja millaisia erityistarpeita 
heillä on. Lisäksi mainostaessa tietyillä UGC-sivustoilla markkinoijien on tiedet-
tävä, millaisia käyttäjiä sivustolla on ja mistä he ovat kiinnostuneita. Esimerkik-
si keskustelufoorumeista saadut sisällöt heijastavat vain sisällön tuottajien yksi-
löllisiä mielipiteitä, mutta keskustelufoorumin lukijat eivät välttämättä jaa sa-
moja mielipiteitä sisällön tuottajien kanssa. (Yoo ja Gretzel, 2010.) Parra-
Lópezin ym. (2011) tutkimus toteaa lisäksi olevan erittäin tärkeää, että organi-
saatioiden johto ja kohdepolitiikan päättäjät ymmärtävät tekijöitä, jotka vaikut-
tavat matkailijoiden sosiaalisen median käyttöön ennen matkaa, matkan aikana 
ja matkan jälkeen. Lisäksi olisi tärkeää ymmärtää tämän yhteisöllisen käytöksen 
vaikutus matkailijoiden päätöstenteossa eri matkan vaiheissa (esim. kohteen 
valinta, majoitus, aktiviteetit, ravintolat jne.).  
 Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että paljon suurempi määrä ihmisiä 
käyttää matkailuun liittyvää tietoa hyödykseen kuin luo sitä (Pan & Crotts 2012; 
Yoo & Gretzel 2011). Amaronin ym. (2016) tutkimuksen mukaan jopa “täysin 
sitoutunut” käyttäjäsegmentti hyödyntää olemassa olevaa tietoa enemmän kuin 
luo sitä. Hänen tutkimuksensa osoitti, että matkailuun liittyvän sisällön tuotta-
misella, sosiaalisen median käytöllä ja koetulla nautinnolla on positiivinen yh-
teys. Sen vuoksi käyttäjiä voidaan kannustaa luomaan matkailuun liittyvää si-
sältöä tekemällä verkkosivuista vuorovaikutteisempia ja houkuttelevampia. 
Näiden tulosten perusteella tulevaisuuden tutkimusten tulisi keskittyä siihen, 
mitkä tekijät vaikuttavat sisällönluojia olemaan aktiivisempia ja mikä heitä 
miellyttää. Esimerkiksi voitaisiin tutkia, vaikuttaako käyttäjien luomien sisältö-
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jen saama huomio, kuten tykkäyksien tai kommenttien määrä käyttäjien koke-
muksiin nautinnosta tai osallisuudesta. (Amaro ym., 2016) 

Vinerean (2017) havaitsi, että yhtiöiden huomatessa käyttäjien luoman si-
sällön saavan paljon huomiota, alkoivat ne sijoittamaan osan markkinointibud-
jetistaan näihin vaikutusvaltaisiin ihmisiin, joilla on paljon seuraajia. Vaikutus-
markkinoinnista on tulossa yhä suurempi osa sosiaalisen median markkinoin-
tia. Sillä voidaan edistää tuotteiden myyntiä vaikuttajien kautta, joilla on paljon 
näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Päätarkoitus on vaikuttaa näiden seuraajien 
ostokäyttäytymiseen. Vaikutusmarkkinointia toteutettiin ennen paljon julki-
suuden henkilöiden avulla. Nykyään kuka tahansa, jolla on paljon seuraajia 
sosiaalisessa mediassa, voi vaikuttaa johonkin brändiin tai tuotteeseen. 
(Vinerean 2017.)  

Sosiaalinen media on uusi ja tehokas työkalu yrityksille olla vuorovaiku-
tuksessa asiakkaiden kanssa (Wang & Kim, 2017). Lisäksi Wangin ja Kimin 
(2017) tulokset osoittavat asiakassuhteen hallintakyvyn olevan yksi tärkeimmis-
tä tekijöistä yrityksille, joka heijastuu liiketoiminnan menestykseen. Yritysten ei 
pitäisi käsitellä sosiaalisen median investointeja nettokustannuksina, vaan näh-
dä sosiaalinen media ennemminkin suurena voimavarana.  Sen kautta yritykset 
voivat rakentaa uudenlaista asiakassuhteiden hallintaa, mikä heijastuu myös 
yrityksen arvoon.  
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4 SOSIAALISEN MEDIAN VAIKUTUKSET MATKAI-
LUUN 

Sosiaalisen median hyödyntäminen ja vaikutusten hahmottaminen matkailussa 
on koko ajan laajemmin ja syvemmin tutkittu aihe. Aluksi tutkimus keskittyi 
lähinnä yleiseen keskusteluun sosiaalisen median vaikutuksista matkailualalla, 
etenkin matkailualan yrityksiin ja ammattilaisiin.  (Dwivedi ym., 2007; Grant-
Braham, 2007; Thevenot, 2007.) Sittemmin tutkimus on jo koskettanut useimpia 
matkailun osa-alueita, kuten matkailun kysyntää, tarjontaa ja markkinointia. 
Sosiaalisen median roolia turistien matkan suunnittelussa, matkakohteen valin-
nassa ja matkailun markkinoinnissa on analysoitu laajasti (Zeng & Gerritsen 
2014). Amaronin ym. (2016) mukaan sosiaalisen median tutkimisen haasteena 
on kuitenkin sen nopea ja jatkuva kehitys. 
 Sosiaalinen media on yhä suuremmassa roolissa matkaajien tiedonlähtee-
nä. Xiangin ja Gretzelin (2009) tekemän tutkimuksen perusteella sosiaalinen 
media on huomattavassa roolissa, kun etsitään tietoa hakukoneiden kautta 
matkakohteista. Heidän tutkimuksensa tulokset osoittavat, että hakukoneet oh-
jaavat tiedon etsinnässä usein suoraan sosiaalisen median kanaviin. Tämä vah-
vistaa sosiaalisen median kasvavaa roolia matkaan liittyvän tiedon haussa, jon-
ka perusteella voidaan myös todeta, että perinteiset matkailualan palveluntar-
joajat kohtaavat haasteita pysyäkseen kehityksen mukana. Tässä luvussa käsi-
tellään matkustajien sekä matkailun palveluntarjoajien ja tuottajien sosiaalisen 
median käyttöä. Tämän jälkeen tarkastellaan sosiaalisen median kohdennettua 
markkinointia matkailussa. Lopuksi käydään läpi sosiaalisen median hyötyjä 
matkailulle sekä näiden hyötyjen mittaamista.  

 

4.1 Matkustajien sosiaalisen median käyttö matkailussa 

Yhä useampi matkaaja näyttää käyttävän sosiaalisen median yhteisöjä hyväk-
seen matkan suunnitellussa (Litvin, Goldsmith, & Pan, 2008). Se luo haasteen 
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useiden matkailualan yritysten ja kohteiden vakiintuneille markkinointikäy-
tännöille. Parra-Lópezin ym. (2011) tutkimuksen perusteella on havaittu useita 
tekijöitä, jotka kannustavat sosiaalisen median käyttöön matkan suunnittelussa 
ja varaamisessa. Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa halu auttaa muita, omat 
intressit, luotto muiden kokemuksiin, henkilökohtaiset taipumukset, luottamus, 
epäitsekkyys, helppo pääsy teknologiaan ja ympäristö. Matkustajat, joilla on 
halu auttaa muita ja kokevat olevansa epäitsekkäitä, jakavat ja luovat omaa si-
sältöä matkustukseen liittyen sosiaalisessa mediassa. Matkustajat, joilla taas on 
luotto muiden kokemuksiin, ovat niitä, jotka hyödyntävät toisten luomaa sisäl-
töä sosiaalisessa mediassa matkustukseen liittyen. Sosiaalisen median hyötyjä 
ovat käytännöllisyys, sekä psyykkiset, hedonistiset ja sosiaaliset vaikutukset. 
Sosiaalisen median käytön intressit ovat suoraan yhteydessä näihin koettuihin 
hyötyihin, joita käytöstä saadaan (toiminnalliset, psyykkiset, hedoniset ja sosi-
aaliset). 
  Chungin ja Koon (2015) tekemän tutkimuksen tulokset ovat samoilla lin-
joilla Parra-Lópezin ym. (2011) tutkimuksen kanssa. Lisäksi tutkimuksen tulok-
set osoittavat tiedon luotettavuuden, haasteellisuuden ja ponnisteluun liittyvien 
tekijöiden välittyvän sosiaalisen median käytön koettuun arvoon ja sitä kautta 
sen käyttämiseen. Vain nautinto motivoi matkailijoita käyttämään sosiaalista 
mediaa sekä suoraan että epäsuoraan. Monista muistakin tutkimuksista saadut 
tulokset ovat yhdenmukaisia tämän tutkimuksen kanssa, joiden mukaan asiak-
kaiden kokema tuotteen tai palvelun arvo vaikuttaa ostopäätökseen. Kuluttajat 
ovat usein motivoituneita tekemään ostopäätöksen sisäisten tekijöiden pohjalta 
(Gupta & Kim, 2010). Näiden havaintojen pohjalta voidaan todeta, että sosiaali-
sen median käyttö riippuu siitä, näkevätkö asiakkaat sen tuovan lisäarvoa mat-
kaan liittyvässä tiedon haussa. Toiseksi, tiedon luotettavuus ja nautinto ovat 
tärkeitä hyötyjä sosiaalisen median käytössä. Tiedon hakemisen kannalta luo-
tettavuudella ja nautinnolla on merkittävä vaikutus myös siihen, miten hyödyl-
lisenä sosiaalisen median käyttöä pidetään. Myös nämä tulokset ovat linjassa 
aikaisempien tutkimusten kanssa (Kim, Chan & Gupta, 2007.) 
 Käyttäjät kokevat sosiaalisen median käytön huonoina puolina ajan käy-
tön, kustannukset, vaikeudet käyttää ja yksityisyyden menettämisen. Tutki-
muksista löytyy ristiriitaisia tuloksia siitä, vaikuttaako käyttäjien kokemat huo-
not puolet, miten ja kuinka voimakkaasti sosiaalisen median käyttöön matkai-
lussa. Parra-Lópezin ym. (2011) tutkimuksen mukaan kuluttajien kokemat huo-
not puolet eivät vaikuta merkitsevästi aikomuksiin käyttää sosiaalisen median 
teknologioita. Hänen mukaansa syynä on todennäköisesti se, että sosiaalisen 
median kanavien käyttöä matkojen suunnittelussa ja itse matkailussa on yleis-
tynyt ja kanavien käytettävyys on parantunut. Toinen mahdollinen selittävä 
tekijä on, että käyttäjät olettavat käytöstä saatujen hyötyjen kompensoivan sen 
huonoja puolia. (Parra-López ym., 2011.) Chungin ja Koon (2015) tutkimuksessa 
taas matkailijoiden kokemilla huonoilla puolilla oli selkeästi kielteinen vaikutus 
sosiaalisen median käyttöön matkailuun liittyen. 
 Tutkijat ovat tehneet useita tutkimuksia sosiaalisen median käyttäjistä 
(esim. Chiu, Lin, & Silverman, 2012; Foster, West & Francescucci, 2011; Kurtu-
luş, Özkan & Öztürk, 2015). Näissä tutkimuksissa on havaittu, että sosiaalisen 
median kanavissa on yleensä kolmen tyyppisiä käyttäjiä - sosiaalisesti aktiivi-
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sia, osallistujia ja passiivisia käyttäjiä. Toinen selkeä kulttuurista riippumaton 
havainto näissä tutkimuksissa on se, että sisällön tuottajia on huomattava vä-
hemmistö sosiaalisen median käyttäjistä. Amaronin ym. (2016) tutkimuksessa 
puolestaan löydetään viisi sosiaalisen median käyttäjäsegmenttiä, jotka jaotte-
levat sosiaalisen median käyttäjät kulutuskäyttäytymisasteen ja matkaan liitty-
vän sisällön luomisen mukaan. Segmentit ovat passiiviset käyttäjät, satunnaiset 
käyttäjät, jotka eivät luo sisältöä, satunnaiset käyttäjät, jotka luovat sisältöä, in-
nokkaat käyttäjät ja täysin sitoutuneet käyttäjät. 
 Amaronin ym. (2016) löytämät segmentit eivät eroa toisistaan käyttäjien 
sukupuolen tai kotimaan matkustuskokemusten osalta. Kansainvälisten mat-
kustajien määrä on huomattavasti alhaisempi vain passiivisessa sosiaalisen me-
dian käyttäjäryhmässä. Matkustukseen liittyvää sosiaalisen median sisältöä 
tuottavien segmentissä oli prosentuaalisesti eniten matkustajia, jotka hankkivat 
matkansa verkosta.  Lisäksi Amaronin ym. (2016) tutkimuksessa havaittiin 
merkittäviä eroja käyttäjien iän, havaitun nautinnon ja sosiaaliseen mediaan 
osallistumisen vaikutuksista matkailuun liittyvässä sosiaalisen median käytös-
sä. Kaksi eniten sosiaalista mediaa käyttävää käyttäjäsegmenttiä (täysin sitou-
tuneet ja satunnaiset käyttäjät) olivat nuorempia ja kokivat enemmän nautintoa 
sosiaalisen median käyttämisestä matkaan liittyen. He myös osallistuivat eniten 
sosiaalisessa mediassa. Nämä segmentit ovat tärkeitä matkailun verkkopalvelu-
jen tuottajille, sillä he tuottavat eniten käyttäjien luomaa matkailuun liittyvää 
sisältöä. Heillä on mahdollisuus vaikuttaa muihin käyttäjiin ja heidän päätök-
sen tekoonsa esimerkiksi matkakohteen, yöpymispaikan tai ruokailupaikan va-
litsemisessa.  
 Innokkaat käyttäjät segmentti voidaan jakaa vielä kahteen alaryhmään. 
Käyttäjiin, jotka luovat sisältöä sekä käyttäjiin, jotka eivät luo sisältöä. Matkai-
lun markkinoijien on tärkeää ottaa huomioon tämä innokkaiden käyttäjien ala-
ryhmä, joka ei itse luo sisältöä. He lukevat paljon muiden matkailijoiden tuot-
tamia arvioita ja pitävät muita todennäköisemmin niitä luotettavina ja relevant-
teina. Muiden luoma sisältö myös vaikuttaa heidän päätöksentekoonsa muita 
todennäköisemmin. (Gretzel ym., 2007.) Tämä kyseinen segmentti on myös 
edustettuna tasaisesti koulutustasosta ja ikäluokasta riippumatta. Noin 20 % 
ihmisistä kuuluu tähän segmenttiin heidän koulutustasostaan tai iästään riip-
pumatta. Kyseiset käyttäjät käyttävät paljon sosiaalista mediaa ja saavat paljon 
nautintoa siitä. (Amaro ym., 2016.) Amaronin ym. (2016) tutkimus vahvisti, että 
matkailuun liittyvässä sosiaalisen median käytössä on tunnistettu samanlaisia 
käyttäjäsegmenttejä, kuin muissa sosiaalisen median käyttöä tarkastelevissa 
tutkimuksissa.  
 Sosiaalinen media vaikuttaa suuresti matkustajien päätöksentekoon. 
Vaikka tutkijat ovat tehneet useita tutkimuksia sosiaalisen median käyttäjistä, 
niin monet heistä ovat edelleen tuoneet esille, että jatkossa tarvitaan vieläkin 
parempaa ymmärrystä siitä, ketkä käyttävät sosiaalista mediaa ja keitä sisällön 
luojat ovat. (Wilson, Murphy, & Fierro, 2012; Yoo & Gretzel, 2012). Ip, Lee ja 
Law (2012) tutkimuksessa todetaan lisäksi, että on olemassa vain vähän väestö-
tieteellisiä tutkimuksia, jotka keskittyvät matkailusivustoja matkan suunnitte-
luun hyödyntävien matkailijoiden tutkimiseen.  
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4.2 Matkailun palveluntarjoajien ja tuottajien sosiaalisen median 
käyttö 

Markkinointiviestintä ei enää rajoitu ainoastaan tuottajalta kuluttajalle, vaan se 
voi olla nykyään myös kuluttajalta kuluttajalle tai kuluttajalta tuottajalle (Buha-
lis, 2003). Markkinoijat voivat hyödyntää sosiaalista mediaa yrittäessään edistää 
ja rohkaista vuorovaikutusta sekä keskustelua (Tuten, 2008). Käyttäjien osallis-
taminen sosiaalisessa mediassa on elintärkeää sitoutumisen kannalta, sillä se 
saa samalla aikaan mielenkiintoista käyttäjien luomaa sisältöä sekä lisää tietoi-
suutta yritysten tarjoamista tuotteista ja palveluista (Parise, Guinan, & Wein-
berg, 2008). Useassa tutkimuksessa on todettu, että sosiaalisen median käytän-
töjen omaksuminen matkailun markkinoinnissa on tärkeää yrityksille ja organi-
saatioille. (Hjalager, 2010; Ruzic & Bilos, 2010; Hays ym., 2013.) 
 Gretzel, Fesenmaier, Formica ja O'Leary (2006) kuvasivat silloisia matka-
kohteiden markkinoinnin haasteita tulevaisuudessa. Ensimmäinen haaste oli 
sopeutuminen teknologiseen muutokseen. Matkakohteiden markkinoijat ovat 
ylläpitäneet perinteisiä verkkosivuja ja ostaneet verkkomainontaa monien vuo-
sien ajan, mutta internetin kehittyminen sekä sosiaalinen media uudistivat 
verkkomainonnan ja loivat uusia mahdollisuuksia mainostaa. Stankovin ym. 
(2010) tutkimus osoitti, että matkakohdemarkkinoijat alkavat ymmärtää sosiaa-
lisen median voimavarojen käytön tärkeyttä, mutta vain alle puolet Euroopan 
matkailukomission 39:stä kansallisista matkailuorganisaatioista (NTO) oli viral-
lisesti edustettuna Facebookissa. Matkailualan yritysten markkinointi näyttää 
olevan tärkein osa sosiaalisen median hyödyntämistä matkailussa. (Hays ym., 
2013) 
 Haysin ym. (2013) tutkimustulosten mukaan on selvää, ettei innovatiivi-
nen ja edistyksellinen sosiaalisen median strategia tarkoita suoraan korkeampia 
turistimääriä kohteelle. Suurin yksittäinen tekijä, joka näyttää vaikuttavan sosi-
aalisen median aktiivisuuteen on organisaation johtaja. Johtajan tunnistaessa 
sosiaalisen median mahdollisuudet markkinoinnin työkaluna ja osana markki-
nointistrategiaa, pystytään siihen myös panostamaan. Organisaatio tarvitsee 
myös ammattilaisen, joka hallitsee sosiaalisen median markkinoinnin. Saman-
lainen yhteys muidenkin ICT innovaatioiden suhteen on havaittu myös muual-
la. Organisaatioilla tai yrityksillä, joissa johto tunnistaa sosiaalisen median po-
tentiaalin, on myös edistyneempiä sosiaalisen median strategioita. (Hays ym., 
2013.)  
 Haysin (2011) mukaan esimerkiksi matkailuala näyttää olevan haluton 
hyödyntämään sosiaalisen median täyttä potentiaalia. Se ei kuitenkaan johdu 
sen hyödyn kieltämisestä tai torjumisesta, vaan yksinkertaisesti siitä, että sen 
tarjoamia mahdollisuuksia ei täysin ymmärretä. Lisäksi sen hyötyjä ei ole vielä 
pystytty täysin todistamaan. Hays ym. (2013) uskoo, että sosiaalisen median 
hyödyntäminen markkinoinnin työkaluna lisääntyy jatkossa ja sitä myötä myös 
markkinointistrategiat kehittyvät ja paranevat. 
 Casalón, Flavián, Guinali ́un ja Ekincin (2015) tutkimustulosten mukaan 
negatiiviset verkkoarvostelut koetaan hyödyllisemmiksi kuin positiiviset arvos-
telut etenkin riskihaluttomien matkailijoiden toimesta.  Heidän saamansa tu-
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lokset ovat linjassa myös aiempien tutkimusten kanssa (Sparks & Browning, 
2011; Vermeulen & Seegers, 2009) Riskihaluttomat matkaajat pystyvät hyöty-
mään myös positiivisista arvioinneista yhdistelemällä erilaisia signalointitaktii-
koita. Ne voivat pitää sisällään ammattilaisten arvioita, kuvia tuotteesta ja 
brändien nimistä. Näillä löydöksillä on mielenkiintoisia vaikutuksia sekä 
markkinointiteoriaan että käytäntöön. Käytännössä matkailun markkinoijien 
tulisi tunnistaa ja motivoida arvostelun ammattilaisia. Tällaisia käyttäjiä voitai-
siin tunnistaa esimerkiksi hyvin tunnettujen verkkosivujen kautta, josta voi-
daan löytää paljon arvosteluja kirjoittavia käyttäjiä, jotka saavat paljon positiivi-
sia ääniä, kommentteja ja keräävät vierailuja muilta käyttäjiltä. Lisäksi markki-
noijat voisivat tunnistaa tunnettuja bloggareita tai käyttää sosiaalisen median 
sivuja, arvioidakseen yksittäisen sosiaalisen median käyttäjän vaikutusta. (Ca-
saló ym., 2015) 
 Sen jälkeen, kun arvostelun ammattilaiset on tunnistettu, tulisi markkinoi-
jien rohkaista heitä kirjoittamaan esimerkiksi hotellistaan tai muista matkailun 
palveluista. On kuitenkin tärkeää huomioida, että kirjoittajien puolueettomuus 
ja kirjoittamisen vapaus säilyvät. Markkinoijat voisivat esimerkiksi kutsua kir-
joittajia tai arvostelijoita vierailemaan hotellissa tai osallistumaan yrityksen ta-
pahtumiin. Arvostelijat voisivat kirjoittaa kokemuksistaan matkan jälkeen. Yksi 
mahdollisuus on järjestää tapahtuma, johon kutsutaan arvostelijoita, tyytyväisiä 
asiakkaita ja median edustajia. Markkinoijat voisivat myös motivoida arvosteli-
joita kommentoimalla heidän kirjoituksiaan, vastailemalla epäilyksiin sekä kiit-
tämällä palautteesta, kommenteista tai ehdotuksista. Vastaamalla arvostelijoi-
den kommentteihin ositetaan, että yrityksellä on halu saada rakentavia kom-
mentteja sekä asiakkailla on mahdollisuus vaikuttaa palveluihin kommentoi-
malla. Kutsumalla arvostelijat uudestaan vierailulle, voidaan lisäksi osoittaa 
heidän kommenttiensa arvo ja vaikutus palveluihin. Tuloksena arvostelijat al-
kavat pitää omia mielipiteitään relevantteina ja se voi motivoida heitä kirjoit-
tamaan tulevaisuudessa lisää arvosteluja hotellista tai muista matkailun palve-
luista. (Casaló ym., 2015) 
 Ihmisiä tulisi myös kannustaa lisäämään kuvia heidän arvosteluihinsa 
etenkin silloin, kun tuote on vähemmän tunnettu. Matkailun markkinoijat voi-
sivat sponsoroida kuvakilpailun esimerkiksi parhaasta hotellikuvasta arvoste-
lun yhteydessä jollain tunnetulla matkailusivustolla. Markkinoijat voivat kom-
mentoida näitä kuvallisia arvosteluja. Tämä erityinen huomio voi hyvin kan-
nustaa kuvien lisäämiseen arvostelujen yhteyteen. Casalón ym. (2015) tekemäs-
sä tutkimuksessa tarkasteltiin ainoastaan espanjalaisia matkaajia. Heistä on saa-
tu monipuolinen ja kattava otos. Silti jatkossa tarvitaan kansainvälisiä tutki-
muksia, jotta saadaan laajempi kokonaiskuva matkailijoista, heidän kokemuk-
sistaan ja tuntemuksistaan asiakasarvioihin liittyen.  (Casaló ym., 2015) 

4.3 Sosiaalisen median kohdennettu markkinointi matkailussa  

Sosiaalinen media on alkanut mullistamaan matkailualaa, pakottaen sen pysy-
mään mukana teknologisessa kehityksessä. Käyttäjän mukautettu sisältö (User 
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personalised content eli UPC) näkyy verkossa siten, että käyttäjillä on pääsy 
sisällöntuottajien avulla heille räätälöityihin sisältöihin. Matlokan ja Buhalisin 
(2010) tutkimuksessa tarkastellaan UPC -työkalujen kehityksen myötä syntynei-
tä mahdollisuuksia, joista voi olla hyötyä kohdemarkkinoinnissa matkailualalla. 
Tulokset osoittavat, että kohdennetun tiedon avulla voidaan tarjota käyttäjille 
heidän persoonallisia tarpeitaan ja halujaan vastaavia tuotteita tai palveluita. 
Mikäli UPC:tä halutaan todella hyödyntää kohdemarkkinoinnissa, tulisi luoda 
matkailukohteita käsittelevä tietokanta. Tämän avulla pystytään luomaan Open 
Global Destination Marketing Systeminin (OGDMS), jota Matloka ja Buhalis 
(2010) ehdottavat ratkaisuksi kohdemarkkinoinnin haasteisiin.   
 Malli hyödyntää käyttäjälle kohdennettua sisältöä ja avoimen lähdekoodin 
tietokantaa. Sen avulla voidaan luoda tasapuoliset mahdollisuudet kaikille koh-
teille ja yrityksille. Tällöin kilpailu tapahtuu asiakaspalvelun ja asiakaskoke-
muksen tasolla, eikä siihen vaikuta taloudelliset resurssit tai markkinointitai-
dot. Käyttäjät arvioivat kokemuksiaan ja kohteiden arvo määräytyy näiden ko-
kemuksien perusteella. Siitä huolimatta, että tällaisen järjestelmän luominen 
olisi varmasti kallista ja haastavaa, tutkimukset ovat osoittaneet, että teknolo-
giayrityksillä ja organisaatioilla on kiinnostusta edistää matkakohteiden laajaa 
markkinointia verkossa. Tällaisia yrityksiä tai organisaatiota, jotka pystyisivät 
hyötymään järjestelmän rahoittamisesta ei ole monia. Lisäksi kohdemarkkinoin-
tiin keskittyvät organisaatiot sekä matkailualan yritykset haluaisivat edelleen 
ottaa järjestelmästä kaiken hyödyn irti. Siksi aiheesta tarvitaan kattava markki-
natutkimus. Järjestelmän kysyntää matkailuteollisuudessa on tutkittava yhdes-
sä sijoitetun pääoman tuoton kanssa. (Matloka & Buhalis, 2010.) 
 Haysin ym. (2013) tutkimustulosten mukaan organisaatioiden kohde-
markkinointi sosiaalisessa mediassa on edelleen laajalti kokeellista. Tutkimus-
tulosten mukaan kohdemarkkinoinnin strategiat sosiaalisessa mediassa vaihte-
levat todella paljon ja ovat muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta melko al-
keellisia. Tutkimuksesta nousee esiin kolme merkittävää havaintoa. Ensiksi, 
suurin osa tutkituista kohdemarkkinointi organisaatioista ei hyödynnä sosiaali-
sen median tarjoamaa mahdollisuutta olla vuorovaikutuksessa kuluttajien 
kanssa. Toiseksi, sosiaalisen median arvoa ei ole täysin tunnustettu tai sitä ei 
osata arvostaa osana markkinointistrategiaa. Sen vuoksi siihen panostetaan 
vain vähän tai se laiminlyödään kokonaan. Kolmanneksi, kohdemarkkinointi-
organisaatiot voisivat hyötyä vielä innovatiivisemmista ja luovemmista sosiaa-
lisen median strategioista, jotta ne voisivat tehdä eroa perinteisempiin markki-
nointimenetelmiin. (Hays ym., 2013.) 
 Xiang ja Gretzel (2010) toteavat, että matkailualan verkkosivustojen on 
keskityttävä hakukoneoptimointiin sekä hakukoneissa tapahtuvaan mainon-
taan pystyäkseen kilpailemaan sosiaalisen median kanavien kanssa näkyvyy-
destä hakukoneissa. Vaihtoehtoisia strategioita matkailualan yrityksillä on sosi-
aalisen median ymmärtäminen ja sisällön tarjoaminen sekä mainostaminen so-
siaalisen median kanavilla. Toinen mahdollisuus yrityksillä on integroida sosi-
aalisen median komponentit verkkosivustoille, joka on nykyaikaisen teknologi-
an avulla suhteellisen helppoa. (Xiang & Gretzel, 2010.) 
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4.4 Sosiaalisen median hyödyntäminen matkailussa 

Käyttäjien luoman sisällön käyttämistä ja sen arvoa ei ole vielä täysin ymmär-
retty yritysten kehityksessä ja strategioiden laatimisessa. Yritykset voisivat 
hyödyntää sosiaalista mediaa asiakassuhteiden hallinnassa sekä tuotteiden ja 
palveluiden kehittämisessä käyttäjien luoman sisällön avulla. Käyttäjien luo-
man sisällön vaikutukset ja seuraukset ovat yrityksen kuvan ja brändin raken-
tamisen kannalta tärkeitä ja välttämättömiä. (Zeng & Gerritsen 2014.) 
 Tahot, jotka haluavat edistää matkailijoiden sosiaalisen median käyttöä, 
matkan organisoinnissa ja matkan aikana tulisi keskittyä niihin hyötyihin, joita 
käyttäjät etsivät kuten: parempaa tietämystä kohteesta, kustannusten mini-
mointia, kuulumista ryhmiin, samanlaiset intressit jakavia käyttäjiä ja mielek-
kyyttä näiden kanavien käytössä. Matkailuyritysten johtajien ja kohdepolitiikan 
päättäjien tulisi keskittyä tunnistamaan asiakkaiden tiedon tarpeet sosiaalisessa 
mediassa, jotta he voisivat vastata siihen nopeasti ja aktiivisesti sekä edistää 
asiakkaiden saamaa hyötyä sosiaalisesta mediasta. (Parra-López ym., 2011.) 
 Matkailuyritysten olisi välttämätöntä kuunnella jatkuvasti asiakkaiden 
kertomuksia sosiaalisessa mediassa, jotta he voisivat osallistua ja vastata välit-
tömästi ehdotuksiin, tarpeisiin ja toivomuksiin. Siten voidaan lisätä asiakkaiden 
kokemaa hyötyä sosiaalisesta mediasta. Näin ollen asiakkaiden kokeman hyö-
dyn lisääminen edistäisi matkailijoita käyttämään yhä enemmän sosiaalisen 
median kanavia ja sitä kautta se edistäisi matkailuyritysten palveluiden ja tuot-
teiden myyntiä. Verkkoyhteisöissä käytyjen keskustelujen perusteella yritykset 
pystyisivät tunnistamaan ja kehittämään tuotteitaan sekä palveluitaan niin, että 
niiden koettu hyöty parantuisi. Johtajien tulee tiedostaa resurssit, ryhmät ja yh-
teisöt, jotka ovat kiinnostuneita heidän tuotteestaan. Tuotteeseen tai palveluun 
liittyvän kiinnostuksen kasvu verkossa johtaa siihen, että asiakkaiden tietoisuus 
niiden olemassaolosta ja tiedoista kasvaa. Tuotteen tai palvelun tunnettuuden 
kasvulla on mahdollisesti suora vaikutus tuotteen tai palvelun myyntiin.  (Par-
ra-López ym., 2011.) 
 Matkailu ja sen tuomat kokemukset ovat usein hyvin tunteita herättäviä. 
Tulevaisuudessa matkailuyritykset ja markkinoijat keskittyvät parantamaan 
tiedonhakua, tiedonvälityksen nopeutta, tarjoamaan asiakkaille yhteydenotto-
mahdollisuuden ja matkatietojen saatavuuden ympäri vuorokauden, paran-
taakseen asiakkaidensa käyttäjäkokemusta matkailussa. Yritysten täytyy ottaa 
huomioon, että tietoa saadaan myös ystäviltä ja tutuilta, joten sen vuoksi on 
mahdollista, että kuluttajat eivät etsi tietoa matkasta sosiaalisen median kautta. 
(Chung & Koo, 2015). 

4.5 Sosiaalisen median hyödyn mittaaminen 

Leung, Law, Hoof ja Buhalis osoittivat (2013), että kuluttajakeskeiset tutkimuk-
set keskittyvät yleisesti ottaen sosiaalisen median käyttöön ja sen vaikutuksiin 
matkan suunnittelussa ja tiedonhaussa. Tämän lisäksi kuluttajakeskeisiä tutki-
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muksia on tehty matkustajien käyttäytymiseen liittyen. Matkan tarjoajaan liit-
tyvät tutkimukset ovat keskittyneet etenkin markkinointiin ja yritysten liik-
keenjohtoon. Zengin ja Gerritsenin (2014) katsaus osoittaa, että tutkimukset so-
siaalisesta mediasta ja matkailualalta ovat lisääntyneet ja laajentuneet viime 
vuosina. Tästä huolimatta tutkimus sosiaalisen median vaikutuksista matkai-
lualalla on vielä alkutekijöissään. Huolimatta sosiaalisen median käytön hurjas-
ta kasvusta matkailualalla, siihen liittyvät tutkimukset näyttävät jääneen ilmiös-
tä jälkeen julkaisujen lukumäärän sekä tutkimusaiheiden ja -alueiden katta-
vuuden perusteella. 
 Sosiaalisella medialla on todettu olevan vaikutusta matkailuun, etenkin 
tiedonhakuun ja tiedon jakamiseen, mutta myös matkailijoiden ja yritysten toi-
mintaan. Kaikesta huolimatta on saatu vain vähän luotettavaa tietoa siitä, että 
sosiaalinen media edistäisi matkojen ja palveluiden myyntiä suoraan. (Zeng & 
Gerritsen, 2014.) Tämän perusteella Zeng ja Gerritsen (2014) totesivat, että sosi-
aalisen median vaikutus matkailualalle on vähäisempää, kuin on luultu. Kvan-
titatiivisia tutkimuksia sosiaalisen median mitattavista vaikutuksista turismiin 
on vain muutamia. Useimmat tutkimukset keskittyvät laadulliseen lähestymis-
tapaan. Väitteitä sosiaalisen median suuresta roolista matkan suunnittelussa ja 
varauksessa on puollettu tutkimuksilla, joissa verkkosivujen vierailumäärät 
ovat kasvaneet sosiaalisessa mediassa tehtyjen kampanjoiden johdosta. (Lu, 
2012; Milano, Baggio, & Piattelli, 2011.) Tämä lähestymistapa ei kuitenkaan an-
na pitäviä todisteita sosiaalisen median myönteisistä taloudellisista vaikutuksis-
ta matkailualalle. Pitävien tulosten aikaansaamiseksi tarvitaan lukuja esimer-
kiksi toteutuneiden matkojen määrästä ja matkojen pituuden lisääntymisestä 
sekä vierailijoiden tyytyväisyyden ja matkojen uusimisen lukumäärän kasvuna 
(Zeng & Gerritsen, 2014). 
 Queensland lanseerasi vuonna 2008 ”Best Job in the World” -kampanjan, 
joka houkutteli verkkosivuille yli 7 miljoonaa vierailijaa ja 200 000 uutta vieraili-
jaa vain muutamassa viikossa. Siitä huolimatta vuonna 2008-2009 kansainvälis-
ten matkailijoiden määrä laski 8% Queenslandissa (Schneigansz, 2009). Tulok-
selle ehdotettiin monia syitä, mutta lopulta perimmäinen syy vaikutti olevan 
usean tekijän epäonnistunut integraatiomarkkinointistrategiassa. Tapaus osoit-
ti, että sosiaalisen median tulisi olla osa integroitua markkinointistrategiaa. So-
siaalisen median markkinointia tulisi myös kohdentaa tietyille kohderyhmille, 
eikä vain sosiaalisen median käyttäjille yleisesti. Matlokan ja Buhalisin (2010) 
tekemä tutkimus puoltaa myös sosiaalisen median kohdennettua markkinoin-
tia. He myös toteavat, että sosiaalisen median markkinointi on tehokkainta sil-
loin, kun se on integroitu osaksi kattavaa markkinointistrategiaa. 
 Samalla kun sosiaalisen median markkinointia on tutkittu laajasti, sen 
vaikutusta yrityksen koko markkinointiin ja johtamiseen on tutkittu vain vä-
hän. Sosiaalinen media on kuitenkin vain yksi markkinoinnin osa-alueista, joten 
on vaikeaa eritellä sen osuutta onnistuneessa tai epäonnistuneessa markkinoin-
nissa. Esimerkiksi tapauksessa, missä verkkosivujen vierailumäärien kasvu ei 
lisännytkään matkailijoiden määrää kohteeseen.  Kuitenkin joissain tapauksissa 
on saatu tuloksia, joiden mukaan verkkosivun vierailujen määrän kasvu on 
myös sittemmin kiihdyttänyt kohteen matkailua. (Crofton & Parker, 2012). 
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 Eri mailla ja yrityksillä on hyvin erilaiset realiteetit matkailun markki-
noinnista sosiaalisessa mediassa. Verkkomarkkinoinnin merkitystä ei ole kui-
tenkaan täysin pystytty tunnistamaan matkailualalla. On arvioitu, että vain 
1,55% mainonnan kokonaismenoista käytettiin verkkomainontaan vuonna 2008. 
(Nielsen, 2009.) Vuonna 2010 vain 28 % Aasian ja Tyynenmeren alueen matka-
toimistoista käyttivät sosiaalista mediaa. (Abacus, 2010). Matkailualalla on tule-
vaisuudessa haasteena sosiaalisen median sisällyttäminen selkeään ja mitatta-
vaan markkinointistrategiaan. Haasteena ovat myös sosiaaliseen mediaan laitet-
tujen sijoitusten ja panosten palautumisen luotettava mittaaminen sekä sosiaali-
sen median integrointi liiketoimintaprosesseihin. (Gonzalo, 2012).  
 Vaikka laadullisia tapaustutkimuksia sosiaalisen median vaikutuksista 
matkailuun tarvitaan, on äärimmäisen tärkeää edistää kokonaisvaltaista tutki-
musta sosiaalisen median vaikutuksista kaikilla matkailun osa-alueilla. On 
myös tärkeää pystyä osoittamaan sosiaalisen median taloudellinen vaikutus 
matkailualalle. Tulevaisuudessa tutkimusten tulee tarjota vankkaa näyttöä sosi-
aalisen median vaikutuksista matkailun eri osa-alueisiin, kuten turistien mää-
rään, matkustustottumuksiin, kulutuskäyttäytymiseen ja kohdekuvaan. Tarvi-
taan myös enemmän taloudellisia tutkimuksia, esimerkiksi sosiaaliseen medi-
aan panostetun taloudellisen pääoman palautumisesta. Huomattava määrä ny-
kyisistä tutkimuksista keskittyvät mikrolähestymistapaan, joka keskittyy vain 
johonkin tiettyyn sosiaalisen median osa-alueeseen, kuten sosiaalisen median 
tyyppiin, tiettyyn applikaatioon, matkan suunnitteluun tai päätöksentekopro-
sessin vaiheisiin. (Fotis, 2012.) Kattavalle makrotutkimukselle on tarve, sillä sen 
avulla voidaan tarkastella sosiaalisen median kokonaisvaikutusta ja roolia 
huomioimalla tasapuolisesti kaikki matkan suunnittelu- sekä päätöksenteko-
prosessin vaiheet (Zeng & Gerritsen, 2014.)  
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5 TULOKSET JA POHDINTA 

Sosiaalisen median hyödyistä matkailun markkinoinnissa on tutkimusten pe-
rusteella ristiriitaisia tuloksia. Monessa tutkimuksessa todetaan sosiaalisen me-
dian vaikuttavat huomattavasti monella eri tavalla matkailuun, mutta Zengin ja 
Gerritsenin (2014) tutkimus osoittaa, että suoria hyötyjä matkailun edistämiseen 
sosiaalisen median avulla ei ole pystytty mittaamaan. Käyttäjien luoma sisältö, 
kohdennettu markkinointi, käyttäjien sitouttaminen ja osallistaminen sosiaali-
sessa mediassa ovat tuoneet uusia mahdollisuuksia matkailun markkinoinnissa. 
Sosiaalinen media ja sen kehitys on pakottanut alaa mukautumaan uudistuk-
siin. Vielä ei ole keksitty aukotonta tapaa, millä kyettäisiin mittaamaan sosiaali-
sen median hyötyjä. Toisaalta voidaan pohtia, onko näiden hyötyjen mittaami-
nen järkevästi mahdollista tai edes tarpeellista. Tärkeintä olisi saada yritysten 
johto ymmärtämään sosiaalisen median markkinoinnin merkitys yritykselle ja 
näkemään siihen panostaminen ennemminkin sijoituksena kuin ylimääräisenä 
kulueränä (Wang & Kim, 2017). 
 Sosiaalinen media avulla tiedon saanti, etsiminen ja jakaminen on muut-
tunut aiempaa vaivattomammaksi. Nämä ominaisuudet ovat tuoneet myös 
matkailualalle uusia mahdollisuuksia. Matkat varataan yhä useammin verkossa 
ja päätöksen tekoon vaikuttaa muiden antamat arvostelut kohteista ja palveluis-
ta. Matkailusta on yhä enemmän ja helpommin saatavilla olevaa tietoa matkai-
lualan yritysten ja käyttäjien luoman sisällön toimesta. Sosiaalinen media on 
tullut osaksi ihmisten arkea ja näin ollen se vaikuttaa myös matkailualan yri-
tyksiin ja toimijoihin. 
 Käyttäjien luoma sisältö haastaa yrityksiä täysin uudella tavalla ja niiden 
on pyrittävä vastaamaan tähän kehitykseen. Yritykset eivät pysty kontrolloi-
maan enää palveluidensa tai tuotteidensa mainetta samalla tavalla kuin ennen, 
vaan tietoa tuottavat käyttäjät sekä kuluttajat ja se sosiaalisen median ansiosta 
se leviää nopeasti ja laajalle. Toisaalta käyttäjien luoma sisältö tarjoaa yrityksille 
uudenlaisia mahdollisuuksia saada näkyvyyttä, osallistaa ja olla vuorovaiku-
tuksessa asiakkaiden kanssa. Sosiaalisen median kaikkia mahdollisuuksia mat-
kailulle ei vielä pystytä tunnistamaan, koska se kehittyy ja muuttuu jatkuvasti 
(Amaro ym., 2016). 
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 Haysin ym. (2013) mukaan sosiaalista mediaa pystytään hyödyntämään 
parhaiten markkinointiin matkailussa. Sosiaalisen median kautta tuotteiden ja 
palveluiden tiedon jakamisesta on tullut entistä vaivattomampaa. Sosiaalinen 
media tarjoaa myös mahdollisuuden kohdennettuun markkinointiin. Tutkijat 
ovat todenneet, että sosiaalinen media vaikuttaa matkojen myyntiin ja markki-
nointiin, mutta se on usein vain yksi osa suurempaa markkinointistrategiaa. 
Sen vuoksi on vaikea mitata yksinomaan sosiaalisen median tuomia hyötyjä. 
 Sosiaalinen media on antanut uusia työkaluja toteuttaa kohdennettua 
markkinointia. Kohdennetun markkinoinnin avulla voidaan tarjota käyttäjille 
heidän tarpeitaan vastaavia tuotteita ja palveluita (Matloka & Buhalis, 2010). 
Tutkimusten perusteella matkailualalla ei kuitenkaan osata vielä kunnolla hyö-
dyntää kohdennettua markkinointia. Markkinointi strategiat ovat pitkälti vielä 
alkeellisia ja kokeellisia. Kohdennetusta markkinoinnista olisi kuitenkin hyötyä 
matkailualalla, koska on tutkittu, että ikä, havaittu nautinto ja sosiaaliseen me-
diaan osallistuminen vaikuttavat sosiaalisen median käyttöön matkailussa 
(Amaron ym.,2016). 
 Useassa tutkimuksessa nousi, miten tärkeää on matkailuorganisaatioiden 
johdon panostus ja kiinnostus sosiaalista mediaa kohtaan. Johdon on oltava 
kiinnostunut ja valmis näkemään sosiaalisen median hyödyllisyys markkinoin-
tistrategialle. Onnistunut sosiaalisen median markkinointi ei voi olla vaan yh-
den osaston vastuulla, vaan sen on oltava integroituna koko markkinointistra-
tegiaan. Ei ole olemassa vain yhtä oikeaa sosiaalisen median markkinointi ta-
paa, mutta tutkijat ovat todenneet, että vuorovaikutus käyttäjien kanssa on so-
siaalisessa mediassa äärimmäisen tärkeää. Vuorovaikutus kannustaa palautteen 
antamiseen ja samalla lisää tuotteisiin ja palveluihin sitoutumista (Parra-López 
ym., 2011). 
 Tutkimuksista ilmeni ristiriitaisia tuloksia liittyen matkailualan toimijoi-
den sosiaalisen median käyttöön ja sen yleisyyteen. Yksi selittävä tekijä voi olla 
maa ja maan kulttuuri missä tutkimus on tehty. Kaikissa maissa ei ole saman-
laista pääsyä verkkoon tai sen käyttöä on saatettu rajoittaa. Kulttuuri vaikuttaa 
ihmisten käyttäytymiseen ja tarkoitusperiin sosiaalisessa mediassa. Eri maissa 
käytetään myös eri sosiaalisen median alustoja. (Berthon, Pitt, Plangger & Sha-
piro, 2012.) Sen takia tulevaisuudessa olisi tärkeää saada laajempia tutkimuksia 
aiheeseen liittyen ja ottaa niissä kulttuurierot huomioon. Siten saadaan aikaan 
tarkempaa tietoa ja voidaan sen avulla kohdentaa markkinointia entistä pa-
remmin. Toinen selittävä tekijä voi olla tutkimusten ajankohta, koska sosiaali-
sen median yhtenä suurena haasteena tutkimukselle pidetään sen jatkuvasti 
muuttuvaa luonnetta. Tutkimuksen haasteena oli löytää tarpeeksi tuoretta tut-
kimusta, jotta pystyttäisiin toteamaan varmaksi, mikä on tämän hetkinen tilan-
ne matkailun markkinoinnissa sosiaalisessa mediassa.  
 Tutkimusten perusteella näyttää siltä, että sosiaalinen media on edelleen 
matkailualan yrityksille hyödyntämätön potentiaali. Yksi mielenkiintoinen tut-
kimusaihe voisi markkinoinnin kannalta olla sosiaalisen median markkinoinnin 
viitekehys matkailussa. Silloin yritykset voisivat hyödyntää tätä sosiaalisen 
median markkinointimallia markkinointistrategioissaan. Toinen mielenkiintoi-
nen ja erittäin ajankohtainen tutkimuksen aihe voisi olla miten sosiaalista medi-



27 

aa ja sen tuomia uusia teknologioita voitaisiin hyödyntää kestävän matkailun 
markkinoinnissa ja kuluttajien asenteiden muutoksessa.  
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