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1 Johdanto
Finnish Lapland Tourist Board ry (LME) on yhdistys, joka koordinoi matkailun kehittämiseen
liittyviä hankkeita. Sen tavoitteena on ajaa matkailun monipuolisen elinkeinon etuja sekä
vahvistaa matkailualanalan arvostusta ja yhteistyötä. Tekemämme selvitys on osa Kohteena
Lappi digitaalinen saavutettavuus ja fyysinen saavutettavuus hanketta. Selvityksen on laatinut Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy, jonka vastuuhenkilönä toimi Kirsi Mikkola.
Selvityksen tavoitteena oli selvittää ja arvioida mikä on LME :n koordinoimassa Visit Arctic
Europe- hankkeessa (VAE -hanke) mukana olleiden yritysten ja LME jäsenyritysten digitalisen
osaamisen ja saavutettavuuden taso. Lisäksi tavoitteena oli muodostaa täsmällisiä digitaalisen osaamisen vahvistamiseen soveltuvia koulutusmoduuleja.

SELVITYKSEN TAVOITTEENA ON
-

-

Selvittää LME :n jäsenyritysten ja Visiti Arctic Europe -hankkeen projektissa
mukana olevien suomalaisten yritysten osaamistavoitteita ja tilannetta digitaalisen saavutettavuuden ja löydettävyyden alueilla
Valmistella aineiston pohjalta täsmällisen sisällön omaava, korkeatasoinen ja
todetusti laadukas valmennuskokonaisuus koulutusmoduuleineen

2 Selvityksen vaiheet tiivistetysti
Selvitys jaettiin kahteen vaiheeseen, joita kutsutaan nimillä Ennakkovaihe 1 ja Projektivaihe
1.
Ennakkovaihe 1 sisälsi seuraavat osat:
1. Verkkojalanjäljen mittaus, joka tehtiin kaikille kohteena olleille yrityksille. 54 mittausta
kuntien Muonio, Enontekiö, Posio, Kolari, Pelkosenniemi ja Rovaniemi yrityksistä.
- Raportissa on esitetty vain yritysten tuloksia.
2. Ennakkokysely digitaalisista valmiuksista. Kohteena olevista 54 yrityksestä kyselyyn
osallistui 40 yritystä. Vastausprosentti oli erittäin hyvä eli 74%.
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Projektivaihe 1 toteutettiin Ennakkovaihe 1 jälkeen. Ennakkovaiheeseen 1 osallistuneet yritykset jaettiin karkeasti tasoluokkiin ennakkovaiheen tulosten perusteella. ”Tasoluokitus”
perustuu verkkojalanjäljen ja osaamistason itsearviointiin yrityksissä, eikä se ole riippuvainen
yritysten koosta tai liikevaihdosta. Projektivaihe 1:ssä yritykselle valitaan sopivat digikoulutusmoduulit eli luodaan ehdotus yrityksen digitaaliseen polkuun.

2.1 Selvityksen vaiheista tarkemmin
Ennakkovaihe 1 toimi lähtötasomittauksena. Lähtötasomittausta tarvitaan, jotta Kohteena
Lappi -hankkeen toiminnallinen sisältö saadaan vastaamaan yritysten digitalisoitumisen tarvetta. Tällöin voidaan rakentaa yrityksien tarpeisiin perustuva täsmällinen sisältö ja saada
projektin tuloksille enemmän vaikuttavuutta. Ennakkovaiheessa 1 huomioitiin yrityksien saavutettavuus kysymykset. Lähtötasomittaus perustui kahteen vaiheeseen, joka sisältää verkkojalanjäljen mittauksen ja ennakkokyselyn yrityksen digitaalisista valmiuksista.

2.1.1 Verkkojalanjälki

Verkkojalanjäljellä tarkoitetaan sitä, millaista tietoa tietystä aihepiiristä löytyy verkosta ja
kuinka runsaasti ja hyvin yrityksen tuotteet ja palvelut, joiden etsijänä on kohteen tai yrityksen asiakas, on saavutettavissa. Verkkojalanjälki tarjoaa kotisivuista tai verkkokaupasta ulkopuolisen näkemyksen, jonka lähtökohtana asiakas. Omat silmät usein ”turtuvat” näkemäänsä, eikä virheitä huomata omin silmin. Verkkojalanjäljen mittaamisen avulla saadaan
selville kotisivujen tai verkkokaupan kehityskohteet ja saavutettavuuteen sekä hakukonelöydettävyyteen tarvittavat toimenpiteet. Raportti toimii erinomaisena apuna silloin, kun
verkkokauppaa tai kotisivuja lähdetään kehittämään. Esimerkiksi vuoden päästä suoritettu
seurantamittaus paljastaa, onko tehdyistä toimenpiteistä ollut hyötyä.
Verkkojalanjälki antaa numeerisen tuloksen asteikolla 1-5, jossa 1=erittäin heikko, 2=heikko,
3= kohtalainen, 4=hyvä ja 5 = erittäin hyvä.
Mittauksessa tutkitaan yrityksen löydettävyyttä ja saavutettavuutta muun muassa hakukoneiden algoritmien avulla ja erillisillä analyysiohjelmistoilla. Työvälineinä käytetään esimerkiksi moz.com ja websidegrader ohjelmistoja sekä lokaaleja google-hakuja. Työvälineiden antamat numeeriset arvot toimivat lopullisen tuloksen keskiarvollisena tuloksena. Verkkojalanjäljen mittaus on Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy :n kehittämä palvelu.
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Etenkin kansainvälistä kauppaa käyvien yritysten verkkojalanjälkeä tulisi tarkastella myös
asiakkaan ostoprosessin erivaiheissa. Ostoprosessin vaiheita ovat Tutkiskeluvaihe, Hankintavaihe sekä Ennen matkaa, Matkana aikana ja Matkan jälkeen oleva vaihe. Asiakkaan käyttäytyminen ja käyttämä internetin näkyvyys- sekä myyntikanavat eroavat kansallisuuksittain,
kielittäin ja asiakasprofiileittain.

2.1.2 Ennakkokysely

Ennakkovaiheen 1 toisena osana tehtiin osallistuville yrityksille sähköinen kysely digitaalisista valmiuksista. Kyselyyn osallistui neljäkymmentä (40) yritystä viidestäkymmenestäneljästä (54) yrityksestä. Vastausprosentti on 74 % eli erittäin hyvä.
Kysely avattiin 18.4.2016 ja suljettiin 27.6.2016. Yrityksiä pyydettiin vastaamaan ja arvioimaan numeerisesti ja sanallisesti toimintaansa digitaalisesti sekä arvioimaan suhdettaan digitaalisissa kanavissa. Yrityksiä pyydettiin muun muassa arvioimaan:








Edustamansa yrityksen digitaalista kuntoa
Ulkopuolisen ohjauksen, koulutuksen ja avun tarvetta yrityksen digitaalisten valmiuksien ja digitaalisen liiketoiminnan kehittämisessä
Yrityksen kuluttajakaupan ja yritysten välisen kaupan suunnitelmallisuutta ja strategiaa sekä näiden merkitystä
Yrityksen käyttämää menetelmää ja tapaa asiakastietojen keruussa, hallinnassa ja
hyödyntämisessä
Digitaalisen markkinoinnin, markkinointiautomaation ja myynnin työvälineiden ja kanavien käyttöä sekä ulkopuolisen avun tarvetta
Sisältömarkkinoinnin ja sisällöntuotannon tasoa yrityksessä sekä tarvetta ulkopuoliselle avulle
tietoturvan ja aineettoman pääoman (IPR) tilaa ja riittävyyttä

Kyselyn jälkeen tehtiin osallistuneiden yritysten karkea tasoluokitus ennakkovaiheen tulosten perusteella. ”Tasoluokitus”, kuten aiemmin on jo mainittu, ei perustu yrityksen kokoon
tai liikevaihtoon, vaan verkkojalanjäljen ja yritysten osaamistason itsearviointiin. Yritykselle
valitaan sopivat digikoulutusmoduulit eli luodaan ehdotus yrityksen digitaaliseen polkuun.
Tasolla 1 eli Perustasolla yrityksen verkkojalanjäljen mittaustulos on alle 1, mutta tavoitetasona pidetään vähintäänkin arvoa 3 asteikolla 1-5 (1=erittäin heikko, 2= heikko, 3=hyvä,
4=erittäin hyvä 5=erinomainen). Yritys pyrkii omatoimisesti varmistamaan saavutettavuuden
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ja löydettävyyden verkossa sekä hankkimaan lisätietoja ja osaamista itselleen. Lisäksi yritys
nimeää ja kouluttaa digivastaavan yritykseensä. Yritys ymmärtää perusteet mitä digitaalisuus edellyttää ja mitä se yritykseltä vaatii. Yritys on valmiina rakentamaan verkkosivustonsa
ajanmukaiseen kuntoon ja edustamaan laadukasta yritysilmettä sekä yhteistä Lappia.
Tasolla 2 eli Keskitasolla yrityksen verkkojalanjäljen mittaustuloksen tulee olla vähintään
2,5. Verkkojalanjäljen tavoitetasona pidetään vähintäänkin kolmosta (3) asteikolla 1-5
(1=erittäin heikko, 2= heikko, 3=hyvä, 4=erittäin hyvä 5=erinomainen). Yritys haluaa digitaalisuuden tehokkaammin käyttöönsä yrityksen ydinprosesseissa, etenkin markkinoinnissa ja
myynnissä. Digitaalisuuteen liittyviä asioita sanotaan hoitavan ”jonkun” tai ”jonkin”, jolle
kuitenkaan ei ole tarkempaa tehtäväkuvaa, tavoitteita ja velvoitteita määritelty. Yritys nimeää digivastaavan, jonka vastuulla on yrityksen digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen.
Yritys panostaa digitaalisten palveluiden osto-osaamisen kasvuun sekä laatii kustannustehokkaan ja järkevän digisuunnitelman kohderyhmittäin.
Tasolla 3 eli Veturiyrityksen tasolla verkkojalanjälki on vähintään 3 asteikolla 1-5 (1=erittäin
heikko, 2= heikko, 3=hyvä, 4=erittäin hyvä 5=erinomainen). Veturiyritykset ovat huolehtineet suunnitelmallisesti, että digitaalisuus esiintyy jollakin tasolla yrityksen kaikissa prosesseissa, ja että digitaalisuus sekä verkkoliiketoiminta yrityksessä on pääasiassa johdettua. Yritykselle laaditaan digistrategia, jota johtaa tietty henkilö tai henkilöt, jolloin yrityksen tavoitteiden ja tulosten analysointi on systemaattisesta.

3 Ennakkovaiheen 1 tulokset
3.1 Verkkojalanjäljen tulokset
Tässä raportissa esitetään ennakkovaiheen 1 sisältämän verkkojalanjäljen tulokset kohteena
olleiden yritysten (54 kpl) yhteistuloksena. Lopullinen tulos on saatu laskemalla yritysten
verkkojalanjälkien mittausten tulokset yhteen ja jakamalla saatu tulos osallistuneiden yritysten lukumäärällä.
Asteikko 1=erittäin heikko, 2=heikko, 3= kohtalainen, 4=hyvä, 5=erittäin hyvä

Tulosta voidaan pitää suhteellisen hyvänä, jos
vertailukohteeksi otetaan muiden maakuntien
matkailuliiketoimintaa harjoittavat yritykset.

Yritysten keskiarvo
Alin
Ylin
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Verkkojalanjäljen mittauksessa esiin nousseita haasteita:









Kotisivujen tai verkkokaupan responsiivisuuden ja mobiilikäytön puuttuminen
Sisällön luotettavuus ja Domain Authory 1 arvon alhaisuus
Hakukoneoptimoinnin 2 puuttuminen markkina-alueittain ja kielialueittain
Suoramyynnissä käytettävät varausjärjestelmät ja verkkokaupat ovat erillään kotisivuista
Sosiaalisen median kytkentä kotisivumarkkinointi on puutteellista
Sisällöntuotanto kotisivuilla
Internet-markkinoinnin ja sosiaalisen median suunnittelemattomuus ja köyhyys
Yritysten välinen ristimyynti ja ”pölytys” sekä sisältöjen vaihdon olemattomuus sosiaalisessa mediassa

1

Domain Authority eli DA arvo on maksimissaan 100. Domainin eli verkko-osoitteen, kuten esimerkiksi www.lme.fi, domain
auktoriteetti perustuu moniin tekijöihin. Yksi niistä on, kuinka monta arvovaltaista sivustoa on linkittänyt yrityksen verkkoosoitteen omille sivuilleen (ulkoinen linkki). Toinen puolestaan laskee minkälaisen ranking arvon hakukoneet antavat yrityksen sivuille ja hakutulokselle. Lisää DA arvosta www.liiketoiminta.info/mikä-on-DA-arvo
2

Hakukoneoptimointi tarkoittaa toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan yksittäisen verkkosivun tai kokonaisen verkkosivuston sijoituksia hakukoneiden hakutulosten luettelossa tiettyjä hakusanoja käytettäessä. Tavoitteena on yleensä saada
haluttu verkkosivu hakutulosten kärkeen ja hakijat valitsemaan kyseinen sivu. Lisäksi pyritään parantamaan sivuston sijoituksia myös ennalta arvaamattomilla hakulauseilla eli niin sanotuilla pitkän hännän hakusanoilla. Lähde: https://fi.wikipedia.org/wiki/Hakukoneoptimointi
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3.2 Ennakkokyselyn tulokset
Sähköinen kysely, joka kuului ennakkovaiheeseen 1, avattiin 18.4.2016 ja suljettiin
27.6.2016. Yrityksiä pyydettiin vastaamaan ja arvioimaan numeerisesti sekä sanallisesti
omaa suhdettaan digitaalisiin kanaviin sekä digitaaliseen toimintaan.

Q2. Arvioi yrityksenne yleistä tämän hetkistä digitaalisuuden hyödyntämistä

5,13 % eli 2 yritystä arvioi yrityksensä yleistä digitaalisuuden tämän hetkistä hyödyntämistä
erittäin heikoksi. 10,26% eli 4 yritystä heikoksi. Enemmistö eli 43,59%, joka edustaa 17 yritystä arvioi digitaalisuuden tämän hetkistä hyödyntämistään kohtalaiseksi ja 35,90% eli 14
yritystä hyväksi. Vain 5,13% eli 2 yritystä arvioi tämän hetkisen digitaalisuuden hyödyntämisensä erittäin hyväksi. Vastauksien painotettu keskiarvo on 3,26. Kysymykseen vastasi 39 yritystä.

Q3. Tarvitsemme ulkopuolista ohjausta, koulutusta ja apua yrityksemme digitaalisten valmiuksien sekä digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen

85,00 % eli 34 yritystä vastasi tarvitsevansa ulkopuolista ohjausta, koulutusta ja apua yrityksensä digitaalisten valmiuksien sekä digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen. 7,50 % eli 3
yritystä ilmoitti, ettei tarvitse apua digitaalisten valmiuksien tai digitaalisen liiketoiminnan
kehittämiseen lainkaan ja 7,50 % eli 3 ei osannut arvioida ohjauksen, koulutuksen tai avun
tarvetta. Kysymykseen vastasi yhteensä 40 yritystä.
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Q4. Digitaalisen liiketoiminnan suunnittelu

19 yritystä, jotka edustavat 47,50 % kaikista vastanneista yrityksistä, ilmoittaa, että yritykselle on laadittu suunnitelma, jota se hyödyntää digitaalisessa markkinoinnissa. Kuitenkin
saman verran (47,50 %) kaikista kysymykseen vastanneista ilmoittaa, että suunnitelmaa ei
ole laadittu, eikä sitä noudateta digitaalisessa markkinoinnissa. Kaksi yritystä ei osaa arvioida vastausta kysymykseen. Kysymykseen vastasi 40 yritystä.
40,00 % yrityksistä (16 yritystä) ilmoittaa, että yritykselle on laadittusuunnitelma, jota se
hyödyntää kuluttajille (b2c) suunnatussa myynnissä. 55,00 %, joka vastaa 22 yritystä, ilmoittaa, ettei suunnitelmaa ole laadittu, eikä sitä hyödynnetä kuluttajille suunnatussa myynnissä. 5,00 %, mikä vastaa kahta (2) yritystä, ei osaa antaa arvioita kysymykseen. Kysymykseen vastasi 40 yritystä.
37,50% yrityksistä, joka sisältää 16 yritystä, on laatinut suunnitelman, jota hyödynnetään yrityksille ja matkanjärjestäjille (b2b) suunnatussa myynnissä. 60,00% yrityksistä eli 24 yritystä
ei ole laatinut suunnitelmaa matkanjärjestäjille ja yritykselle suunnattuun myyntiin. Yksi
yritys (2,63%) ei osaa arvioida vastausta kysymykseen. Kysymykseen vastasi 40 yritystä.
38 yrityksen joukosta 16 yritystä eli 42,11% ilmoittaa yrityksellään olevan jakelukanavastrategia. 55,26 % eli 21 yritystä ei omaa jakelukanavastrategiaa ja 1 yritys (2,63%) ei osaa arvioida kysymystä.
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Q5. Asiakastiedot ja asiakastiedon hallinta

65,00 % vastanneesta 40 yrityksestä ilmoittaa keräävänsä systemaattisesti asiakkaiden tiedot ja tallentavan niitä myöhempää käyttöä varten. 32,50% yrityksistä eli 13 yritystä ei kerää, tallenna tai käytä asiakastietoja myöhemmin. 2,50% eli 1 yritys ei osaa arvioida vastaustaan kysymykseen.
62,50% yrityksistä eli 25 yritystä käyttää sähköpostia ja excel-listoja asiakastietojen säilyttämiseen. 35,00% eli 14 yritystä toteuttaa asiakastietojen säilyttämisen muulla tavoin.
2,50% eli 1 yritys ei osaa arvioida vastaustaan kysymykseen. Kysymykseen vastasi 40yritystä.
67,50% yrityksistä eli 27 yritystä käyttää varaus- tai toiminnanohjausjärjestelmää asiakastietojen säilytykseen. 32,50% ilmoittaa, ettei käytä varaus- tai toiminnan ohjausjärjestelmää
asiakastietojen säilytykseen. Kysymykseen vastasi 40 yritystä.
82,05 % yrityksistä eli 32 yrityksellä ei ole käytössään erillistä CRM-ohjelmistoa. 17,95%
yrityksistä eli 7 yrityksellä CRM-ohjelmisto on käytössä. Kysymykseen vastasi 39 yritystä.
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Q6. Digitaalinen markkinointi. Valitse mitä toimenpiteitä yrityksenne JO TEKEE digitaalisen
markkinoinnin keinoin

Kysymykseen vastasi 38 yritystä. Viisi eniten käytettyä digitaalisen markkinoinnin keinoa
olivat: Facebook mainoskampanjat (92,11%), sähköinen uutiskirje (55,26%), mainonta kotimaisissa matkailuportaaleissa ja näkyvyyskanavissa (50,00%), TripAdvisor (50,00%) sekä
Google tai jokin muu maksullinen hakukonemainonta (44,74%). Instagramin mainoskampanjoita toteuttaa 28,95 % yrityksistä ja mainontaa kansainvälisissä matkailuportaaleissa
18,42% yrityksistä. Twitter ja blogit, joita toteuttaa 13,16% yrityksistä, ovat kahdeksanneksi
suosituimpia digitaalisen markkinoinnin keinoja. Mobiilimarkkinointia toteuttaa 10,53% yrityksistä.

Q7. Sisällöntuotanto ja sisältömarkkinointi
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Kysymykseen vastasi 40 yritystä. Lähes kaikki, 95 % yrityksistä eli 38 yritystä ilmoitti tekevänsä sisällöntuotannon verkkoon pääasiassa itse. 2,50% eli 1 yritys ei tee sisällöntuotantoaan itse. 2,50% eli 1 yritys ei osannut arvioida vastausta kysymykseen. 40,00 % yrityksistä
vastasi, että yritysten markkinointihenkilöstö osaa käyttää riittävästi sisällöntuotantotyövälineitä ja-menetelmiä, kuten kuvan- ja videonkäsittelyä, luovatekstin tuottamista, tuotekuvausten tekemistä ja niin edelleen. 52,50% vastanneista yrityksistä ilmoitti, ettei markkinointihenkilöstöllä ole riittävästi osaamista sisällöntuotantovälineiden ja -menetelmien
käyttöön. 7,50% yrityksistä eli 3 yritystä ei osannut arvioida vastausta kysymykseen. Kysymykseen vastasi 40 yritystä.

Q8. Digitaalinen myynti. Valitse seuraavista mitä yrityksenne JO tekee digitaalisen myynnin keinoin

21 yritystä eli 72,41% yrityksistä ilmoittaa tekevänsä suoramyyntiä oman verkkokauppansa kautta. Myyntiä sosiaalisen median kautta harjoittaa 13 yritystä ja kotimaisen välittäjän jakelukanavissa 44,83% vastanneista. Myyntiä kansainvälisessä jakelukanavassa tekee
48,28 % vastanneista yrityksistä, mikä edustaa 14 vastannutta yritystä. 14 yritystä ilmoittaa
kansainvälisiksi jakelukanavikseen muun muassa seuraavat kanavat: booking.com, viator, expedia, hotels.com, hotelzon ja www.europcar.com. Näiden lisäksi jakelukanavina käytetään
useita matkanjärjestäjiä Keski-Euroopasta.

Q8. Taloushallinto

80,00% yrityksistä vastaa käyttävänsä sähköistä laskutusta ja vastaanottavansa e-laskuja.
20,00% yrityksistä ei käytä sähköistä laskutusta ja vastaanota e-laskuja. Kysymykseen vastasi
40 yritystä. 64,10% yrityksistä eli 25 yrityksellä on käytössään sähköinen taloushallinto.
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30,77% yrityksistä käyttää perinteistä taloushallintoa ja 5,13% eli 2 yritystä ei osaa arvioida
omaan vastaustaan.

Q10. Tietoturva ja immateriaalioikeudet

32,50% yrityksistä eli 13 yritystä ilmoittaa, että yrityksellä on sisäisen ja ulkoisen digitaalisen
tietoturvan ohjeistus, jota noudatetaan. 57,50% yrityksistä eli 23 yritystä vastaa kysymykseen, ettei heillä ole sisäiseen ja ulkoiseen digitaaliseen tietoturvaan liittyvää ohjeistusta.
10% vastanneista eli 10 yritystä ei osaa arvioida vastaustaan.
87,50% yrityksistä eli 35 yritystä tekee kirjallisia sopimuksia yhteistyökumppaneidensa
kanssa. 12,50% yrityksistä ilmoittaa, ettei tee sopimuksia kirjallisesti. Kysymykseen vastasi
40 yritystä.
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Q11. Valitse mihin seuraaviin digitaalisen kehittämisen osa-alueisiin yrityksessänne tarvitaan erityisesti opastusta, neuvontaa ja koulutusta?
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10 tärkeintä digitaalisen osaamisen nostamiseen liittyvää aihetta, joihin toivotaan koulutusta,
opastusta ja neuvontaa, vastaajien mielestä olivat:
TOP1. Digitaalisen liiketoiminnan suunnittelu, 66,67% vastaajista (24 yritystä).
TOP2. Markkinointiautomaatiotoiminnot ja ohjelmistot, 66,67% vastaajista (24 yritystä).
TOP3. Sisältömarkkinointi, sisältöjen tekeminen mm. sosiaaliseen mediaan, verkkosivustojen
päivitykset, kuvankäsittely, videotuotanto- ja editointi, 63,89% vastanneista (23 yritystä).
TOP4. Markkinointikampanjat sosiaalisessa mediassa, 50,00% vastanneista (18 yritystä).
TOP5. Suosittelupalvelujen käyttäminen myynnin tukena, 50,00% (18 yritystä).
TOP6. Internet-markkinointi (google sekä sisältöverkkomainonta ja optimointi), 47,22% vastaajista (17 yritystä).
TOP7. Myynti sosiaalisessa mediassa, 47,22% vastaajista (17 yritystä).
TOP8. Asiakastietojen kerääminen, tallentaminen ja hyödyntäminen, 44,44% vastaajista (16
yritystä)
TOP9. Mobiilimarkkinointi, 44,44% vastaajista (16 yritystä).
TOP10. Oma verkkokauppa-suoramyynti kuluttajille, 41,67% vastaajista (15 yritystä).
Muiden digitaalisen osaamisen vahvistamiseen liittyvien aiheiden suosittavuus kyselyssä oli:















Remarketing ja -tarketing toiminnot, 38,89% vastaajista (14 yritystä).
Statistiikka ja analytiikkaohjelmistojen hyödyntäminen markkinoinnin ja myynnin
seurannassa, 38,89% vastanneista (13 yritystä).
Varaus- ja onlinebooking järjestelmät, 36,11% vastanneista (13 yritystä)
Sähköpostisuoramarkkinointi, 27,78% vastanneista (10 yritystä).
Blogimarkkinointi, 27,78% vastanneista (10 yritystä).
Matkailun ERP järjestelmät, 25,00% vastanneista (9 yritystä).
Myynti kansainvälisessä jakelukanavassa, 22,22% (8 yritystä).
Affiliate-myynti, 22,22% vastanneista (8 yritystä).
Tietoturva ja immateriaalioikeudet, 22,22% (8 yritystä).
Sähköinen taloushallinto, 19,44% (7 yritystä).
Sähköinen henkilöstöhallinto sekä työvuoro- ja tehosuunnittelu, 19,44 % (7 yritystä).
Myynti kotimaisen välittäjän jakelukanavissa, 16,67% (6 yritystä).
Logistiikkatoimintojen digitalisoiminen, 11,11% (4 yritystä).
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4 Projektivaihe 1. yritysten ryhmittely osaamistason perusteella
Yritykset luokiteltiin ennakkovaihe 1 tulosten perusteella perustason, keskitason ja veturiyritysten ryhmiin. ”Tasoluokitus” ei perustu yrityksen kokoon tai liikevaihtoon, vaan verkkojalanjäljen sekä yrityksen osaamistason itsearviointiin. Tason perusteella voidaan laatia ja
valita sopivat digikoulutusmoduulit eli luoda yritykselle digitaalinen polku.

4.1 Taso 1 eli Perustaso
Perustasolla yrityksen verkkojalanjäljen mittaustulos on alle 1, mutta tavoitetasona pidetään vähintäänkin arvosanaa 3, asteikolla 1-5 (1=erittäin heikko, 2= heikko, 3=hyvä, 4=erittäin hyvä 5=erinomainen). Yritys pyrkii omatoimisesti varmistamaan saavutettavuutensa ja
löydettävyytensä verkosta, hankkimaan lisätietoja ja osaamista sekä nimeämään ja kouluttamaan digivastaavan yritykseen. Yritys ymmärtää perusteet, mitä digitaalisuus edellyttää ja
mitä se yritykseltä vaatii. Yritys on valmiina rakentamaan verkkosivustonsa ajanmukaiseen
kuntoon ja edustamaan laadukasta yritysilmettä sekä yhteistä Lappia. Selvityksen mukaan
kohteena olevista yrityksistä yksikään yritys ei kuulu Perustasolle.

4.2 Taso 2 eli Keskitaso
Keskitasolla yrityksen verkkojalanjäljen mittaustulos on välillä 2,5. Verkkojalanjäljen tavoitetasona pidetään vähintäänkin kolmosta (3) asteikolla 1-5 (1=erittäin heikko, 2= heikko,
3=hyvä, 4=erittäin hyvä 5=erinomainen). Yritys haluaa digitaalisuuden tehokkaammin käyttöön ydinprosesseissa, etenkin markkinoinnissa ja myynnissä. Digitaalisuuteen liittyviä asioita sanotaan hoitavan ”jonkun” tai ”jonkin”, jolle ei kuitenkaan ole tarkempaa tehtäväkuvaa, tavoitteita tai velvoitteita määritelty. Yritys nimeää digivastaavan, jonka vastuulla yrityksen digitaalisuuden kehittäminen on. Yritys panostaa digitaalisten palvelujen osto-osaamisen kasvuun ja laatii kustannustehokkaan ja järkevän digisuunnitelman kohderyhmittäin.
Selvityksen mukaan kohteena olevista yrityksistä enemmistö kuului keskitasoon. Yrityksien määrä oli 49, mikä edustaa 89 % kaikista yrityksistä.
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4.3 Taso 3 eli Veturiyritykset
Veturiyrityksen verkkojalanjälki on vähintään 3 asteikolla 1-5 (1=erittäin heikko, 2= heikko,
3=hyvä, 4=erittäin hyvä 5=erinomainen). Veturiyritykset ovat huolehtineet suunnitelmallisesti siitä, että digitaalisuus esiintyy jollakin tasolla yrityksen kaikissa prosesseissa, ja että yrityksen verkkoliiketoiminta on pääasiassa johdettua. Yritykselle laaditaan digistrategia, jota
johtaa nimetty henkilö tai henkilöt, jolloin tavoitteiden ja tulosten analysointi on systemaattista. Selvityksen mukaan kohteena olevista yrityksistä 6 yritystä kuuluu veturiyrityksiin eli
11 % kaikista yrityksistä.

Tasoluokituksen mukaan 11 % yrityksistä kuuluu Veturiyritysten luokkaan ja 89 % yrityksistä tasolle 2.
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5 Kohteena Lappi – Digitaalinen saavutettavuus - valmennusohjelma
Kohteena Lappi – Digitaalinen saavutettavuus ja digitaalinen valmennus koostettiin seuraavista moduuleista.

Yrityksen digitaalinen saavutettavuus kuntoon!
Miten nostat yrityksesi digitaalista saavutettavuutta? Aktivointitilaisuus




Aika: 2.9.2016 klo 10 – 14
Paikka: Lapin AMK, Rovaniemi ja livelähetys
Sisältö: Mikä on LME yritysten digitaalinen kunto ja digitaalinen saavutettavuus, Caseesimerkki, keskustelua ja kommentointia

SISÄLTÖMARKKINOINTI JA VERKKOLIIKETOIMINTA TYÖPAJAT









Kuusi (6) työpajaa teemoina sisältömarkkinointi ja verkkoliiketoiminta
Työpajojen sisällöt ovat suunnattu matkailuliiketoimintaa harjoittaville yrityksille
Minimi osallistujamäärä on viisi (5) yritystä ja maksimiosallistujamäärä kaksitoista (12)
yritystä. Työpaja on avoin lähtökohtaisesti yhdelle osallistujalle per yritys, mutta mikäli
yrityksestä osallistuu kaksi (2) osallistujaa, työskentelevät he samalla työasemalla/tietokoneella.
LME jäsenyrityksille ja Visit Arctic Europe yrityksille tilaisuudet ovat maksuttomia
Mikäli ilmoittautunut osallistuja jättää saapumatta koulutukseen, peritään häneltä 50
euron (+alv 24%) maksu
Jäsenkuntien osallistujille ja muille kuin LME jäsenyrityksille hinta on 80 € / työpaja /
henkilö (+ alv 24 %)
Hox! Kannattaa liittyä LME ry:n jäseneksi, jolloin työpajat, klinikat ja seminaarit ovat
maksuttomia!
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TYÖPAJA SISÄLTÖMARKKINOINTI: HAKUKONEOPTIMOINTI, HAKUKONEMARKKINOINTI ja
REMARKETING, 1 päivä, 14.9.2016, Rovaniemi
Osallistujat syventyvät löydettävyyden parantamiseen ja oman verkkojalanjälkensä kasvattamiseen. Perehdytään hakukoneoptimointiin ja hakukonemarkkinointiin sekä tehdään yritykselle hakukonemarkkinointisuunnitelma sekä kampanjatoteutuksia. Lisäksi perehdytään ReMarketing-toimintoihin, jotta kohdennettua markkinointia voitaisiin ohjata paremmin. Työpajan tavoitteena on löytää yhteisiä pelisääntöjä Lappi-tason löydettävyyden ja fyysisen
saavutettavuuden tekemiseksi (hakusanat ja sisällöt). Lisäksi tavoitteena on asiakkaan aktivoiminen sisällöntuotantoon ja Lappi sisältöjen tuottamiseen.
Työpaja sisältää 30 – 45 minuutin yrityskohtaisen ohjauksen per yritys työpajan jälkeen.
Ajat varataan vastuukouluttajan Doodle-kalenterista. Varattavat ajat ja osoite ajan varaukseen ilmoitetaan työpajan yhteydessä.
Avainsanat: SEO, SEM, Remarketing, Google Adwords, Google Analytics sekä fyysinen saavutettavuus

TYÖPAJA SISÄLTÖMARKKINOINTI: MARKKINOINTIAUTOMAATIO-OHJELMISTOT JA
MARKKINOINNIN AUTOMATISOINTI, 28.9.2016, Luosto

Osallistujat syventyvät markkinointiautomaatioon, jonka tarkoituksena on tehostaa ja automatisoida jatkuvasti toistuvia markkinoinnin prosesseja, luokitellen liidejä ja pitää yllä potentiaalisten asiakkaiden mielenkiintoa. Markkinoinnin automatisoinnin tehtävänä on systematisoida markkinoinnin ja myynnin toimintoja. Automatisoimalla prosesseja ja runsaasti henkilöstön työaikaa kuluttavia markkinoinnin toimintoja saadaan yrityksen toimintaan tehokkuutta ja kustannussäästöjä. Markkinointiautomaatio mahdollistaa myös viestinnän tarkan
ajoittamisen ja sisällön räätälöinnin henkilötasolla. Koulutuksessa katsomme tarkemmin,
mitä markkinointiautomaatio mahdollistaa, ja miten markkinointiautomaatio yhdistää yhden
järjestelmän alle sähköpostimarkkinoinnin, verkkosivujen analytiikan, kampanjasivujen ylläpidon, tekstiviestimuistutukset, prospektirekisterien hallinnan, verkkolomakkeiden ylläpidon
sekä asiakkuudenhallinnan (CRM) järjestelmät.

Työpaja sisältää 30 – 45 minuutin yrityskohtaisen ohjauksen per yritys työpajan jälkeen.
Ajat varataan vastuukouluttajan Doodle-kalenterista. Varattavat ajat ja osoite ajan varaukseen ilmoitetaan työpajan yhteydessä.
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Avainsanat: Sisältömarkkinointi, markkinointiautomaatio, sähköpostisuoramarkkinointi, landing page, displaymarkkinointi, analytiikka sekä lomakkeet ja CRM.
TYÖPAJA SISÄLTÖMARKKINOINTI: MARKKINOINTIKAMPANJAT SOSIAALISESSA MEDIASSA ja
SUOSITTELUPALVELUJEN KÄYTTÄMINEN MYYNNIN TUKENA, 27.10.2016, Kittilä

Valmennuksen ensimmäisessä osassa osallistujat oppivat tekemään markkinointikampanjoita Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä. Valmennus antaa laajan kattauksen siitä, miten maksullista mainontaa yhteisöpalveluissa tehdään, ja kuinka ne kytketään yrityksen kotisivuihin, verkkokauppaan ja muihin markkinointiviestinnän toimenpiteisiin. Lisäksi valmennus antaa oppia siitä, miten kampanjoiden tuloksia seurataan. Valmennuksen toisessa
osassa perehdytään suosittelupalveluiden tehokkaaseen käyttämiseen myynnissä ja markkinoinnissa. Perehdytään siihen, miten suosittelupalveluiden tehokasta käyttöä voidaan tukea
käytännössä myynnin ja markkinoinnin kohdalla. Tavoitteena on löytää yhteisiä pelisääntöjä
ja käytäntöjä Lappi-tason sisällöntuotantoon (#hashtag-perheet).
Avainsanat: Sosiaalinen media, Facebook, Twitter, Instagram, CPM, CPC, oCPM ja oCPC
Työpaja sisältää 30 – 45 minuutin yrityskohtaisen ohjauksen per yritys työpajan jälkeen.
Ajat varataan vastuukouluttajan Doodle-kalenterista. Varattavat ajat ja osoite ajan varaukseen ilmoitetaan työpajan yhteydessä.

TYÖPAJOJEN VARAPÄIVÄ ON 10.11.2016, PYHÄTUNTURI
VERKKOLIIKETOIMINTA: MAINEENHALLINTA JA ASIAKASPALVELU VERKOSSA, 1 päivä, 25.4.2017
Osallistujat saavat kattavan käsityksen siitä, mitä maineenhallinta ja mittaamisen keinot verkossa tarkoittavat. Mitä työvälineitä seurantaan ja analysointiin on käytössä sekä miten niiden tuloksia tulee tulkita. Samalla syvennytään nettietikettisääntöihin ja julkisuusriskeihin.
Syvennytään lainsäädännön tuomiin rajoituksiin ja mahdollisuuksiin kotimaassa sekä kansainvälisillä markkinoilla. Osa sisällöstä keskittyy asiakaspalvelukanaviin ja -palautteidenkeruu menetelmiin verkossa. Tavoitteena on löytää yhteisiä pelisääntöjä ja käytäntöjä Lappitason maineen hallintaan ja asiakaspalveluun.
Työpaja sisältää 30 – 45 minuutin yrityskohtaisen ohjauksen per yritys työpajan jälkeen.
Ajat varataan vastuukouluttajan Doodle-kalenterista. Varattavat ajat ja osoite ajan varaukseen ilmoitetaan työpajan yhteydessä.
Avainsanat: Maineenhallinta, brändinhallinta, nettietiketti, asiakaspalaute ja asiakaspalvelu
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TYÖPAJA VERKKOLIIKETOIMINTA: VERKKOKAUPAN PERUSTAMINEN JA KANNATTAVUUS,
18.5.2016
Osallistujalle syntyy kokonaiskäsitys siitä, mitä osa-alueita liittyy menestyvän suoramyyntikanavan rakentamiseen ja mitkä tekijät vaikuttavat verkkokaupan kannattavuuteen kotimaassa sekä kansainvälisessä kaupassa. Käydään tarkalleen läpi yrityksen verkkokauppasuunnitelma ja pureudutaan verkkokaupan rakentamisen ja ylläpidon tyypillisiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Osallistuja osaa koulutuksen jälkeen laatia verkkokauppasuunnitelman, valita oikeat sovellukset ja sisällöntuotannon välineet sekä tekniset tukipalvelut verkkokaupan perustamiseen.
Sisältöjä ovat verkkokaupan liiketoiminallinen suunnittelu: Liiketoiminnallisten tavoitteiden
asettaminen, kohderyhmät, tuotteet ja palvelut, verkkokaupan ohjelmiston ja alustan valinta, tuotteiden ja asiakkaiden hallinta, varausten hallinta, yritysilme ja sisältötuotanto, lainsäädäntö, reklamaatiot, asiakkaan ostokokemuksen rikastuttaminen sekä asiakaspalvelun
järjestäminen.
Työpaja sisältää 30 – 45 minuutin yrityskohtaisen ohjauksen per yritys työpajan jälkeen.
Ajat varataan vastuukouluttajan Doodle-kalenterista. Varattavat ajat ja osoite ajan varaukseen ilmoitetaan työpajan yhteydessä.
Avainsanat: Verkkokauppa, verkkokaupan rakentaminen, maksaminen, lainsäädäntö ja asiakaspalvelu
TYÖPAJA VERKKOLIIKETOIMINTA: Asiakastietojen kerääminen, tallentaminen ja hyödyntäminen, 30.5.2017

Asiakkaat ja asiakassuhteiden ylläpito ovat osa yrityksen arkirutiineja. Punaisena lankana
asiakastietojen keräämisessä, tallentamisessa ja hyödyntämisessä on tuntea ja tietää asiakkaan polku (customer journey) ennen matkaa, matkan aikana ja matkan jälkeen. Valmennuksessa perehdytään käytännön keinoihin ja tapoihin kerätä nykyisistä asiakkaista uutta hyödynnettävää tietoa. Kerätä ja kartuttaa uusasiakasrekisteriä sekä oppia keinoja, joilla asiakastietoja voidaan tallentaa. Lisäksi toteutetaan vähintään kaksi käytännön markkinointitoimenpidettä, joissa hyödynnetään asiakasrekisteriä sekä asiakkaan tuottamaa sisältöä lisämyynnin saamiseksi asiakkaan ostopolun varrella.
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Työpaja sisältää 30 – 45 minuutin yrityskohtaisen ohjauksen per yritys työpajan jälkeen.
Ajat varataan vastuukouluttajan Doodle-kalenterista. Varattavat ajat ja osoite ajan varaukseen ilmoitetaan työpajan yhteydessä.

SEMINAARIT ja KLINIKAT
E-COMMERCE SEMINAARI, 31.1. TAI 2.2.2017

Maksuton ja avoin É-commerce, jossa nostetaan esille kansainvälisen verkkoliiketoiminnan
ja sisältömarkkinoinnin teemoja, vaikuttavuutta, menestystarinoita ja tulevaisuuden trendejä.







1 teema: Verkkokaupan ja kansainvälisen myynnin lainsäädäntö b to b ja b to c kaupassa, kutsuttu puhuja
2 teema: Case Lapland Safaris b to c verkkokauppa, kutsuttu puhuja
3 teema: Affiliate myynti matkailutoimialalla, kutsuttu puhuja
4 teema: Fyysinen saavutettavuus digitaalisessa liiketoiminnassa. Puheenaihe käsittelee
fyysisen saavutettavuuden merkitystä markkinoinnissa ja myynnissä asiakkaan matkan
eri vaiheissa. (#AR #gps #mobiili #customerjourney #karttapalvelut #paikkaanperustuvamyynti #lisämyynti #fyysinensaavutettavuus #ennakkomarkkinointi)
3 tietoiskua
o Verkkokaupan kasvuohjelma, FinPro, http://ecomgrowth.fi/
o Trustmark, Verkkoteollisuus ry, http://www.verkkoteollisuus.fi/laatumerkki.html
o Kohteena Lappi yrityskohtaiset klinikat, LME ry

KIERTÄVÄT YRITYSKLINIKAT – Yrityksen digisuunta nyt ja tulevaisuudessa, vko 6 alkaen

Yrityskohtaiset klinikat mahdollistavat face to face kohtaamisen verkkoliiketoiminnan ja sisältömarkkinointiasiantuntija kanssa. Klinikoiden tavoitteena on opastaa ja auttaa yrityksiä
digitaalisen liiketoiminnan suunnittelussa ja käytännön haasteissa. Klinikat kestävät 1-3 tuntia per yritys ja ne pyritään järjestämään yrityksen omalla paikkakunnalla tai Skype yhteydellä.
LME jäsenyrityksille ja Visit Arctic Europe projektissa mukana oleville yrityksille klinikat ovat
maksuttomia.
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Klinikoita markkinoidaan e-commerce seminaarissa helmikuun alussa tyylillä ”20 ensimmäiselle nopeimmalle”. Klinikat toteutetaan helmi-toukokuu 2017 välisenä aikana.
Klinikkaa ei tarjota matkailun alueorganisaatioille eikä kuntaorganisaatioille. Muut kuin LME
jäsenet ohjataan liittymään LME ry:n jäseniksi. LME ry:n jäsenet saavat palvelun ja voivat
käyttää muita digitaalisen liiketoiminnan koulutus- tai konsultointipalveluja.
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