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Aluksi 

Trafiikki-museot on kymmentä tekniikan, liikenteen ja viestinnän alan museota palveleva 
yhteistyöverkosto. Viime vuosina Trafiikki-museoissa on huomattu, että digitaalisten 
välineiden, järjestelmien ja työnkulun hallinnoiminen edellyttää niiltä uudenlaisia asioita, 
kuten toimintamallin ja organisaatiorakenteiden ja -rajojen tarkistamista.  

Museoiden välinen yhteistyö alkoikin etsiä uusia uomia. Viimeistään Moniäänistä ja -
kanavaista viestintää oppimassa -projektin myötä huomattiin, että yksi uusi tehokas 
yhteistyön muoto olisivat yhteiset sisällöt. Niiden avulla asiakkaita voitaisiin ohjata museosta 
toiseen, ja niitä tekemällä museoiden työntekijät voisivat harjoitella uusia viestimisen tapoja.  

Syksyllä 2018 toteutettiin viestinnän kehittämisprojekti, jonka aikana museoille laadittiin 
sisältöstrategia ja yhteiset sisällöntuotannon ohjenuorat sekä avattiin blogi, joka korvasi 
painetun asiakaslehden. Projektin aikana kohderyhmien tarpeet sekä eri kanavien roolit 
kartoitettiin ja määriteltiin ja Trafiikin sisällöntuotannon painopiste siirtyi painetuista 
medioista digitaalisiin kanaviin. 

Viestinnän kehittämisprojektilla oli kaksi tavoitetta: Ensinnäkin Trafiikki-museoiden 
sisällöntuotantoa haluttiin kehittää strategisemmaksi, systemaattisemmaksi ja 
tuloksellisemmaksi niin, että se tukee mm. asiakkaiden houkuttelua museoiden palvelujen 
pariin ja kulttuuriperinnön äärelle. Tarkoituksena oli myös löytää teemoja, jotka yhdistävät 
useita museoita ja muodostavat asiakaspolkuja museosta toiseen. 

Toisena pyrkimyksenä oli, että Trafiikki-museoiden asiantuntijat saisivat työkaluja sellaisten 
sisältöjen tuottamiseen, jotka vetoavat erilaisiin asiakkaisiin ja sidosryhmiin harrastajista ja 
tutkijoista suureen yleisöön. Tämä tukee Trafiikki ry:n tehtävää: yhdistys on museoille 
kokeilualusta, jossa niiden työntekijät voivat harjoitella viestimistä osana asiantuntijatyötään.  

Kaiken kaikkiaan projektin tarkoituksena oli, että kaikki museot sitoutuvat yhteiseen 
sisältötyöhön. Silloin Trafiikin kanavissa julkaistavat sisällöt ovat moniäänisiä ja viitoittavat 
asiakkaille polkuja museoiden palveluihin ja kulttuuriperinnön äärelle. 

Lisäksi projektissa luotiin innovatiivinen verkostomainen viestinnän toimintamalli, joka 
kytkee yhteen kulttuuriperinnön asiantuntijat, museokokoelmat ja sisältöosaamisen sekä 
viestinnän. Tämä malli palvelee museoalaa myös laajemmin. 

Tuloksena yhteiset kohderyhmät ja sisältökonseptit 

Aiemmin Trafiikki-museoissa oli määritelty kohderyhmiä demografisin perustein. Museoille 
ei ollut myöskään etsitty vielä yhteisiä kohderyhmiä. Sen vuoksi sisältöstrategiatyö aloitettiin 
yhteisten asiakastyyppien määrittelystä. Määrittelyt tehtiin demografisten taustatekijöiden 
sijaan motiivi- ja tarveperusteisesti. 
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Yhteisen työskentelyn tuloksena museoille saatiin kolme yhteistä asiakastyyppiä: arjen 
tehostajat, sivistyksen kartuttajat ja elämysten etsijät. Nämä asiakastyypit edustavat 
kattavasti museoiden asiakaskuntaa demografisista taustatekijöistä riippumatta.  

Kun asiakastyyppejä on rajattu määrä, sisällöt on helppo näkökulmittaa ja sisällöstä toiseen 
ohjaavat linkitykset rakentaa siten, että asiakkaan kiinnostus pysyy yllä. Asiakastyyppien 
määrittelyn lisäksi strategiatyössä kuvattiin se, miten asiakas etenee sisällöstä toiseen. Tällä 
varmistettiin se, että sisällöt vastaavat asiakkaiden tarpeisiin mahdollisimman hyvin ja 
johdattavat heidät palveluihin.  

Työntekijöille laadittiinkin projektin aikana erilaisia työkaluja, kuten vinkkikokoelmia sekä 
valmiita juttumalleja, jotka jaoteltiin neljän sisältökonseptin alle. Lisäksi asiantuntijoille 
järjestettiin koulutuksia sosiaalisen median sisällöntuotannosta sekä blogikirjoittamisesta. 
Työkalut auttoivat museoiden työntekijöitä ymmärtämään sisällöntuotannon merkityksen 
työssään, herättelivät heitä löytämään työstään kiinnostavia aiheita sekä auttoivat heitä 
sisältöjen tuottamisessa arjen kiireiden keskellä. Työkalut tehtiin niin, että niistä oli apua 
paitsi Trafiikki-museoiden yhteisessä sisällöntuotannossa myös museoiden omassa 
viestinnässä.  

Blogille tehtiin seuraavaksi puoleksi vuodeksi sisältösuunnitelma, jolla varmistettiin, että 
sisällöt muodostavat polkuja ja yhteyksiä eri museoiden välille ja että sisältöjä tehdään 
kaikille asiakastyypeille. Suunnitelmaa päivitetään jatkuvasti. 

Blogin sisällöntuotanto on ollut aktiivista, ja museot ovat kokeneet saaneensa projektista 
rohkeutta sekä konkreettisia työkaluja viestimiseen. Myös sosiaalisen median 
sisällöntuotannosta on tullut systemaattisempaa, ja siihen keskitytään entistä enemmän 
jatkossa, kun blogin sisällöntuotantoprosessit on otettu haltuun. 

Projektissa huomattiin, että Trafiikki-museoiden kokoelmista, kulttuuriperinnöstä ja 
museoissa tehtävästä työstä voi ammentaa monipuolisia sisältöjä, jotka kytkeytyvät erilaisten 
asiakkaiden ja sidosryhmien ajatuksiin, tunteisiin ja tarpeisiin. 

Helsingissä 11.5.2019 
Laura Niemi ja Nina Finell 

Päivitys 6.10.2020: Asiakasprofiileita on päivitetty tämän dokumentin rakentumisen jälkeen. 
Lisäksi työkalut on koottu opasmuotoon. Jos haluat tietää lisää Trafiikki-museoiden 
vaikuttamistyön ja viestinnän kehittämisestä sisältöstrategian valmistumisen jälkeen, kysy 
rohkeasti lisää: laura.niemi@valoria.fi  

  

mailto:laura.niemi@valoria.fi
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1. Johdanto 
 
Tämä sisältöstrategia toimii ohjenuorana Trafiikki-museoiden yhteisissä kanavissa sekä 
apuna jäsenmuseoiden sisällöntuotannossa. Strategia auttaa museoita viestimään entistäkin 
tavoitteellisemmin ja vaikuttavammin sekä sitouttamaan vastaanottajat museon asiakkaiksi ja 
kävijöiksi. 
 
Strategian ja sisältösuunnittelun pohjana ovat Trafiikki-museoiden yhteisten asiakastyyppien 
kuvaukset. Kuvauksissa keskitytään demografisten taustatekijöiden sijaan siihen, miksi 
asiakkaat voisivat kiinnostua Trafiikki-museoiden palveluista ja viesteistä eri kanavissa, 
millaisia tarpeita heillä on ja mikä voisi vedota heihin. Perinteinen demografinen luokittelu 
niputtaa yhteen esimerkiksi samanikäiset ihmiset, ja se ei ota huomioon sitä, että ihmisillä on 
demografisista taustatekijöistä riippumattomia erilaisia tarpeita. Motiivipohjaiset 
asiakastyypit auttavat sen sijaan ymmärtämään kohderyhmien ajatuksia ja motiiveja, jotka 
eivät johdu esimerkiksi iästä tai sukupuolesta. 
 
Sisältöstrategiassa määritellään, millaisia sisältöjä Trafiikki-museoiden kanaviin kannattaa 
tehdä, jotta niistä on hyötyä asiakkaille ja jotta ne kiinnostavat heitä. Lopussa on työkaluja 
museoiden työntekijöille siihen, miten viestiä tehokkaasti ja organisoidusti oman työn ohessa. 
Ohjenuoria ja työkaluja voi hyödyntää sekä Trafiikki-museoiden yhteisissä sisällöissä että 
museoiden omassa sisällöntuotannossa. 
 

1.1.Projektitiimi 
 
Johanna Aartomaa, Suomen merimuseo 
Inka Alén, Suomen Rautatiemuseo 
Marina Bergström, Suomen Rautatiemuseo 
Otto Holmborg, Merikeskus Forum Marinum 
Elina Ijäs, Auto- ja tieliikennemuseo Mobilia  
Pia Illikainen, Suomen Ilmailumuseo 
Tiina Jantunen (hankkeen projektipäällikkö) Trafiikki-museot ry 
Saara Klemetti (hankkeen viestintäsuunnittelija) Tekniikan museo 
Susanna Korhonen, Mastola 
Elina Kytölä, Auto- ja tieliikennemuseo Mobilia  
Päivi Lehtovirta, Päivälehden museo 
Aikku Meura, Päivälehden museo 
Ulla Owens, Merikeskus Vellamo 
Helena Pärssinen, Postimuseo 
Tiia Tiainen, Mastola 
 
Projektin viestintäkonsultit 
 
Laura Niemi  
Nina Finell 
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2. Sisällöntuotannon pääperiaatteet 
 
Tässä luvussa esitellään erilaiset sisältölajit sekä määritellään Trafiikki-museoiden 
sisällöntuotannon suuntaviivat. 
 

2.1. Sisältölajit 
 
Luvussa on hyödynnetty seuraavaa lähdettä: Keronen & Tanni 2017: Sisältöstrategia, s. 88–95. 
 
Sisällöt voidaan jakaa kolmeen sisältölajiin: tavoittavaan, sitouttavaan ja aktivoivaan. 
Jokaisella lajilla on tehtävänsä asiakkaan sitouttamisessa. Jokaista sitouttavaa sisältöä kohden 
tulisi tuottaa 3–5 tavoittavaa sisältöä ja vähintään yksi aktivoiva sisältö eli ohjaus eteenpäin.  
 
Tavoittava sisältö 
Millainen: Somepostaus tai esim. uutiskirje, jonka tehtävä on johdattaa asiakas sitouttavan 
sisällön pariin 
Miksi: Herätellään nukkuvaa asiakasta, asiasta kiinnostunutta tiedonhakijaa tai 
harkintavaiheessa olevaa potentiaalista asiakasta. Tavoittava sisältö linkittää asiakkaan 
olemassa olevan tarpeen siihen, mitä museo voi tarjota. 
 
Sitouttava sisältö 
Millainen: Blogipostaus, artikkeli, opas tms., joka tarjoaa vastaanottajalle oivalluksia ja hyötyä. 
Miksi: Asiakasta autetaan ymmärtämään ilmiötä, tekemään oikeita valintoja ja välttämään 
virheitä. Lisäksi sitouttavalla sisällöllä vakuutetaan lukija siitä, että kirjoittaja tietää, mistä 
hän puhuu. Sitä kautta rakennetaan asiakassuhdetta ja vahvistetaan organisaation merkitystä 
asiakkaan elämässä ja yhteiskunnassa. 
 
Aktivoiva sisältö 
Millainen: Sitouttavassa sisällössä oleva call-to-action, esim. kehotus tilata uutiskirje tai siirtyä 
lukemaan muita blogitekstejä.  
Miksi: Ohjaa kohti lopullista tavoitetta: saa asiakkaan kuluttamaan lisää sitouttavaa sisältöä, 
jotta hän lopulta sitoutuu museon asiakkaaksi. 
 

2.2. Trafiikki-museoiden sisällöntuotannon ohjenuorat 
 
Kaikkia alla määritellyistä ohjenuorista ei tarvitse soveltaa jokaisessa sisällöissä, mutta ne on 
tärkeää pitää mielessä. Ohjenuorat tukevat tehokasta ja tavoitteellista sisällöntuotantoa. 
 

• Museoiden toiminnasta  ja kokoelmista kerrotaan tarinnallisesti. 
Näyttelyistä ja kokoelmista ei ainoastaan kerrota tiedon jakamisen tarkoituksessa. Tarinat 
herättävät vastaanottajassa tunteita, jotka saavat hänet kiinnostumaan museoiden palveluista 
ja toiminnasta laajemminkin.  
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Esimerkiksi historiallista esinettä ei ainoastaan esitellä vuosilukujen valossa, vaan siitä 
kerrotaan tarina, esimerkiksi 

o kertomus esineen kehittäjästä tai tunnetusta käyttäjästä historiassa tai 
nykypäivänä 

o yksityiskohta esineen käytöstä. Historiallista käyttötapaa voidaan verrata 
nykypäivään, tai lukija voidaan haastaa pohtimaan esineen merkitystä omassa 
arjessaan. 

 
• Menneisyydestä katsotaan nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. 

Kun kerrotaan seikka historiasta, vastaanottaja haastetaan pohtimaan, miten asia on nyt tai 
mihin se kehittyy tulevaisuudessa. 
 
Kun menneisyys kytketään nykyisyyteen ja tulevaisuuteen, vastaanottajalle pystytään 
perustelemaan esineen tai asian merkitys heidän omassa elämässään. Se tarjoaa heille myös 
samastumisen mahdollisuuden.  
 

• Sisällöt tehdään vastaanottajaa ajatellen. 
Sen sijaan, että esimerkiksi blogiteksti kirjoitetaan siitä lähtökohdasta, mitä itse tietää, 
keskitytään niihin asioihin, joista lukija tai katsoja voisi kiinnostua. Asioista myös kerrotaan 
sellaisista näkökulmista, jotka kytkeytyvät vastaanottajan arkeen, muistoihin tai 
elämänhistoriaan. 
 
Asiat kerrotaan lähtökohtaisesti sellaiselle lukijalle tai katsojalle, jolle aihe ei ole vielä 
lainkaan tuttu. Esineen käyttötarkoitus kerrotaan, ja erikoisalan termit avataan. 
 
Tavoitteena on herättää tunteita ja houkutella lukijoita pohtimaan omaa suhdettaan sisällön 
aiheeseen ja Trafiikki-museoihin. 
 

• Sisällöissä annetaan arjen vinkkejä lukijalle. 
Lukijalle annetaan tietoa, joka auttaa häntä arjen päätöksenteossa tai valinnoissa (esim. 
vapaa-ajan viettomahdollisuudet, lomasuunnitelmat, juhlat, lasten kasvatus ja oman 
tietämyksen kasvattaminen).  
 

• Museoiden asioista kerrotaan työntekijöiden äänellä. 
Osan Trafiikki-museoiden sisällöistä tuottavat ulkopuoliset sisällöntuottajat. Tavoitteena on 
kuitenkin, että myös työntekijät kirjoittavat tekstejä Trafiikki-museoiden blogiin, jotta 
museoiden asiantuntemus, tehtävä ja palvelut välittyvät mahdollisimman monipuolisesti. 
 
Tavoitteena on myös antaa kasvot museoille sekä vahvistaa asiakkaiden ja 
yhteistyökumppaneiden luottamusta ja kiinnostusta museoita kohtaan.  
 

• Jokainen sisältö johtaa jonnekin. 
Sisällöt jäsentyvät eri kanaviin niin, että ne johdattavat vastaanottajan aina eteenpäin. 
Esimerkiksi somepäivitys johdattaa blogitekstiin, joka johdattaa yksittäisen museon 
verkkosivuille näyttelyn tietoihin ja siitä aukioloaikoihin ja hintoihin.  
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Kun vastaanottajalle tarjotaan lisätietoa, joka ennakoi hänen tarpeitaan, hänet saadaan 
todennäköisemmin kiinnostumaan museoiden toiminnasta ja sitoutumaan asiakkaaksi ja 
museokävijäksi. 
 

• Kaikki museot painottuvat Trafiikki-museoiden yhteisissä kanavissa tasaisesti. 
Kunkin museon painotukset ja sisällöt otetaan huomioon sisältöjen suunnittelussa. Blogissa 
julkaistaan yleisiä, useampaan museoon liittyviä sisältöjä (esim. ”näkökulmia 
ilmastonmuutokseen tekniikassa ja liikenteessä”) sekä tarkemmin yhteen museoon 
kytkeytyviä juttuja (esim. tärpit näyttelyyn). 
 

3. Asiakastyypit ja asiakaspolut 
 
Tässä luvussa määritellään erityyppisten asiakkaiden kiinnostuksen kohteet, tiedontarpeet, 
arvot ja heitä motivoivat asiat. Asiakastyypit auttavat tuottamaan sisältöä, joka on 
merkityksellistä museoiden keskeisille kohderyhmille.1 
 
Segmentointi on tehty motiivipohjaisesti, ei demografisiin tekijöihin nojautuen. 
Havainnollistamisen vuoksi jokaisesta asiakastyypistä mainitaan myös kuitenkin muutama 
keskeinen alaryhmä, jotka perustuvat demografisiin tekijöihin. 
 
Asiakaspolut ovat väline siihen, että sisällöt voidaan kohdistaa asiakkuuden eri vaiheisiin. 
Näin sisällöt tukevat sitä, että asiakkaat kiinnostuvat museoista ja vierailevat niissä. Polkujen 
eri vaiheissa näkyy valmiita juttutyyppejä, jotka esitellään luvussa 4. 

Asiakaspolut rakentuvat asiakkuuden eri vaiheisiin (ks. Keronen & Tanni 2017: 
Sisältöstrategia, s. 62–63): 

• Ns. ”steady state”: Millaisia tarpeita asiakas on jo tunnistanut tai tunnistaa, kun hän 
törmää esimerkiksi blogipostaukseen? 

• Tiedonhakuvaihe: Mitä tarpeita asiakkaalla on? Mikä on se tarve tai haaste, johon hän 
etsii ratkaisua? Millainen sisältö auttaa häntä löytämään ratkaisun haasteeseen? 

• Harkintavaihe: Millainen sisältö saa asiakkaan harkitsemaan museoiden palveluiden 
hyödyntämistä? 

• Ostovaihe: Mikä estää asiakasta hyödyntämästä palveluita? Mikä on lopullinen 
laukaiseva tekijä päätöksen syntymisessä? 

 
1 Turistit ovat oma ryhmänsä siinä mielessä, että heille pitää tuottaa englanninkielistä sisältöä. Heitä voidaan 
palvella TripAdvisoryssa, ja lisäksi kannattaa harkita, voisiko esim. jotkut Facebook-postaukset tehdä myös 
englanniksi varsinkin, jos niille hankitaan maksettua lisänäkyvyyttä. 
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Kullekin asiakastyypille on myös laadittu muutama vaihtoehtoinen asiakaspolku 
esimerkinomaisesti; polkuja voi siis soveltaa tilanteen mukaan. 

3.1. Asiakastyyppi 1: arjen tehostajat 
 
Arjen tehostajat ovat kiireisiä, joten he haluavat tehdä oikeita valintoja ja käyttää vapaa-

aikansa tehokkaasti ja taloudellisesti. He ovat ainakin alitajuisesti kiinnostuneita 

yhteiskunnasta ja arvostavat kulttuuria ja sivistystä. Arjessaan heillä ei ole kuitenkaan 

välttämättä aikaa tai motivaatiota perehtyä erilaisiin ilmiöihin syvällisesti. He haluavat saada 

tietoa ja kokea elämyksiä helposti ja nopeasti sekä kustannustehokkaasti. 

 

Arjen tehostajat eivät välttämättä lähtökohtaisesti ole kiinnostuneita museoista tai niiden 
tarjonnasta, mutta voivat tulla asiakkaiksi, jos heille tarjotaan helppoja ratkaisuja ja jos 
sisällöt herättävät heissä tunteita tai tarjoavat elämyksiä. 

Esimerkkiryhmiä:  

• kiireiset ihmiset, joilla on rajatusti vapaa-aikaa mutta jotka haluavat silti kokea uutta 
tai tarjota uusia kokemuksia lähipiirilleen 

• tapahtuman suunnittelijat, jotka etsivät helposti saavutettavia ja kustannustehokkaita 
tilavaihtoehtoja tilaisuuteensa 

• taidemuseokävijät, jotka etsivät museoista elämyksiä mutta eivät ehdi kokeilla 
käyntejä uusissa museoissa, joiden kiinnostavuudesta he eivät ole varmoja 

• lapsiperheiden vanhemmat, joiden arki on hektistä mutta jotka haluaisivat esitellä 
lapsilleen laajasti eri ilmiöitä maailmasta ja yhteiskunnasta 

• turistit, jotka haluavat suunnitella Suomen-lomansa tehokkaasti  
• isovanhemmat, jotka viettävät lastenlastensa kanssa rajallisen määrän aikaa ja jotka 

haluavat optimoida tämän ajankäytön niin, että lapset viihtyvät mahdollisimman hyvin 
ja heillä on hyvää aikaa yhdessä. 
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•  
 
Asiakaspolku 1 (esimerkki) 

 

Polkujen eri vaiheissa näkyy valmiita juttutyyppejä, jotka esitellään luvussa 4. 
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Asiakaspolku 2 (esimerkki) 

 

 
Sisältöpolku 3 (esimerkki) 
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3.2. Asiakastyyppi 2: elämysten etsijät 
 
Elämysten etsijät hakevat museoista ennen kaikkea tunnekokemuksia. He eivät välttämättä 
ole lähtökohtaisesti kiinnostuneita Trafiikki-museoiden esineistä tai kokoelmista mutta 
kiinnostuvat niistä, jos löytävät sisällöistä linkityksiä omaan elämäänsä ja elämänhistoriaansa. 
 
He kiinnostuvat näyttelyistä, jos sisällöt herättävät tunteita, esimerkiksi nostalgiaa, huolta 
maailman tilasta tai innostuksen tunteita, jotka syntyvät siitä, että esineet ovat tuttuja omasta 
elämästä. 
 
Esimerkkiryhmiä: 

• kiireiset ihmiset, joilla on rajatusti vapaa-aikaa mutta jotka haluavat silti kokea uutta 
• taidemuseokävijät, jotka käyvät näissä museoissa ennen kaikkea tunnekokemusten 

takia eivätkä vielä koe tekniikan, viestinnän ja liikenteen alan museoita omakseen 
• lapsiperheet, joiden vanhemmat haluavat tarjota lapsilleen innostumisen kokemuksia 

ja elämyksiä sekä samalla kenties muistella omaa lapsuuttaan tai elämänhistoriaansa 
• harrastelijat, jotka haluavat tuntea ylpeyden kokemuksia omasta harrastuksestaan. 

 
Asiakaspolku 1 (esimerkki) 
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Asiakaspolku 2 (esimerkki) 
 

 
 
Asiakaspolku 3 (esimerkki) 
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3.3. Asiakastyyppi 3: sivistyksen kartuttajat 
 
Sivistyksen kartuttajat ovat kiinnostuneita yhteiskunnan eri ilmiöistä. He haluavat jatkuvasti 
oppia uutta sekä tehdä parempia ja fiksumpia elämänvalintoja. Sivistyksen kartuttajat 
saattavat olla jo lähtökohtaisesti kiinnostuneita Trafiikki-museoiden aihepiireistä: erilaisista 
tekniikan, viestinnän ja liikenteen ilmiöistä. He eivät kuitenkaan välttämättä ole tietoisia 
museoiden palvelutarjonnasta. 
 
Sivistyksen kartuttajat haluavat saada hyötyä museoissa käynneistä ja syvällisempää ja 
näkökulmitettua tietoa, jota he voivat jakaa tietoa eteenpäin omissa verkostoissaan.  
 
Esimerkkiryhmiä: 

• nuoret kaupunkilaiset, jotka haluavat tehdä eettisempiä ja järkevämpiä 
elämänvalintoja ja ymmärtää valintojensa syitä ja seurauksia 

• museoharrastajat, jotka haluavat oppia koko ajan uutta esimerkiksi keräilemistään 
esineistä ja niihin kytkeytyvistä yhteiskunnallisista kehityskuluista 

• isovanhemmat, jotka haluavat sivistää lastenlapsiaan 
• opettajat, jotka kaipaavat opetusmateriaalia 
• tekniikan, viestinnän ja liikenteen alan ammattilaiset, jotka seuraavat oman alansa 

keskusteluita 
• ammattiin opiskelevat, joka ovat kiinnostuneita oppimaan opiskelemastaan alastaan 

tai tarvitsevat tietoa esimerkiksi opintojaan varten. Heillä voi olla tarvetta myös esim. 
alan sanaston laajentamiselle. 
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Asiakaspolku 1 (esimerkki) 
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Asiakaspolku 2 (esimerkki) 
 

 
Sisältöpolku 3 (esimerkki) 
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4. Sisältökonseptit Trafiikki-museoiden blogiin 
 
Alle on listattu erilaisia sisältökonsepteja, joissa esitellään museoiden toimintaa eri 
näkökulmista. Kukin konsepti sisältää erilaisia juttumalleja, joiden pohjalta museot voivat 
tuottaa helppoja ja kohdennettuja sisältöjä blogiin. Juttumallit on tehty niin, että ne sopivat 
sisältöpolun eri vaiheisiin.  
 
Juttumalleja voi myös soveltaa aiheen mukaan, eli niitä ei tarvitse noudattaa orjallisesti. 
 
Mallit ovat tiiviisti listattuna alla: 
 
1. Kokoelmakonsepti 

• Esittelyssä esine 
• Ilmiöt kokoelmaesineiden ympärillä 
• Tiesitkö että... 
• Museoväen kuukauden suosikki 
• Museoesineet ja muistot  
• Museoesineet arjessa 
• Harrastaja esittäytyy 
• Sanastoa arjessamme 

 
2. Asiantuntijakonsepti 

• Trafiikkilainen esittäytyy 
• Museolaisen muisto 
• Asiantuntijan kannanotto tai näkökulma 
• Töissä museossa  

 
3. Näyttelykonsepti 

• Viisi kysymystä näyttelystä 
• Näyttelyn esittely: henkilökunnan suosikit 
• Tutustu näyttelyyn livenä 
• Vieraskirja: näyttelykävijän kokemuksia 

 
4. Museoiden monet käyttötarkoitukset -konsepti 

• Kohtaamiset museoissa 
• Museot tiloina 

• Kuun menovinkit 

• Tuotenostot museokaupoista tai Trafiikin nettikaupasta 
• Museon tärpit 
• Museo lasten silmin 
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5. Kanavat 
 
Tässä luvussa esitellään Trafiikki-museoiden yhteiset somekanavat: blogi ja yhteisöpalvelut. 
Lisäksi museoilla voi olla omia kanavia muissa yhteisöpalveluissa (esim. Pinterest). 
 
Kanavien ja niiden kuvausten on tarkoitus antaa museoille työkaluja myös niiden omien 
sosiaalisen median kanavien työnjakoon ja hyödyntämiseen. 
 
Trafiikki-blogi on Trafiikki-museoiden yhteisen sisällöntuotannon pääkanava. Se ei 
kuitenkaan korvaa museoiden omia blogeja vaan täydentää niitä: samasta aiheesta voi 
jalostaa tekstin sekä museon omaan blogiin että Trafiikki-blogiin. 
 
Trafiikki-blogista ohjataan eteenpäin museoiden nettisivuille, museoiden omiin blogeihin tai 
Trafiikki-blogin muihin teksteihin. Tavoitteena on saada tekstien lukijat lopulta museoiden 
asiakkaiksi tai palveluiden hyödyntäjiksi. 
 
Toisaalta museoiden omilta nettisivuilta ja omista blogeista kannattaa ohjata 

mahdollisuuksien mukaan Trafiikki-blogiin. Siellä asiakkaille voidaan tarjota uusia, 

perustietoja täydentäviä näkökulmia esimerkiksi näyttelyistä. Lisäksi siellä voidaan valottaa 

museon omassa blogissa käsiteltyä aihetta jostakin toisesta, useampia museoita yhdistävästä 

näkökulmasta. 

 

Sosiaaliseen mediaan ei lähtökohtaisesti tuoteta mitään sellaista sisältöä, joka sopisi myös 
blogiin (esim. pidemmät tekstipäivitykset). Sinne tehdään nostoja blogeista ja nettisivuilta 
sekä muita lyhyitä ja visuaalisia päivityksiä (ks. myös luvut 5.2. “Facebook” ja 5.3. 
“Instagram”). 
 

5.1. Trafiikki-museoiden blogi 
 
Trafiikki-museoiden blogi on museoiden yhteisen sisällöntuotannon keskeisin kanava. 
Tarkoituksena on kertoa museoiden palveluista sekä kokoelmista ja niihin liittyvistä ilmiöistä.  
 
Sisällöt ovat tarinallisia ja verkkolukijaa palvelevia, ja käsiteltävät asiat pyritään 
kytkemään lukijan arkeen (ks. luku 2.2. “sisällöntuotannon ohjenuorat”).  
 
Kyseessä on teknisesti blogialusta, mutta se sisältää neljänlaisia juttuja:  

• museoiden työntekijöiden blogikirjoituksia, joissa kuuluu kirjoittajan ääni 
• feature-tyyppisiä juttuja, joissa pureudutaan johonkin museoihin liittyvään 

aiheeseen tai ilmiöön; museoiden kokoelmat eivät ole välttämättä pääosassa, vaan 
niihin liittyvät yhteiskunnalliset tai kulttuuriset ilmiöt 

• museoiden näyttelyiden, palveluiden tai kokoelmaesineiden esittelyitä. 
Tarkoitus ei ole kertoa kaikkea vaan valottaa aihetta jostakin näkökulmasta. 
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Esimerkkisisältöjä: 
• tarinat esim. esineiden keksijöistä tai käyttäjistä ennen ja nyt 
• ajankohtaiset pohdinnat ja kannanotot museoalalta ja museoiden toiminnasta 
• uusien näyttelyiden esittelyt jostakin näkökulmasta 
• historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen -tekstit; tällaisissa teksteissä museoiden 

toiminta voidaan myös kytkeä ympäröivään yhteiskunnalliseen tilanteeseen ennen ja 
nyt 

• käytännön vinkit erilaisille museokävijöille. 
 

5.2. Facebook 
 
Trafiikki-museoiden Facebook-sivulla julkaistaan napakoita päivityksiä museoiden 
toiminnasta, tapahtumista ja kokoelmista. Trafiikki-museoiden Facebookissa jaetaan 
neljänlaisia päivityksiä: 

• tiiviit tapahtuma- tms. postaukset, joissa tartutaan johonkin mielenkiintoiseen  
tapahtumaan liittyvään ilmiöön tai näkökulmaan 

• lyhyet postaukset kokoelmasta tai ilmiöstä museon liepeiltä (kuvineen); sisältävät 
jonkin lyhyen anekdootin tai yllättävän tiedon, joka saa vastaanottajan kiinnostumaan 

• vuoden kiertoon liittyvät päivitykset, jotka kytketään museon toimintaan 
• alaan liittyviin ajankohtaisiin aiheisiin kytkeytyvät postaukset. 

 
Sisällöt ovat tiiviitä, ja niissä kerrotaan asiasta vain se kaikkein oleellisin. Tarkempi ja 
laajempi sisältö löytyy linkin takaa. Sisältöjen tavoitteena on saada asiakkaat kiinnostumaan 
päivityksen aiheesta ja klikkaamaan eteenpäin. Sisällöt voivat olla tiedottavia (ohjaus esim. 
Trafiikin tai museoiden uutispalstoille tai tunteita herättäviä ja tarinallisia (ohjaus blogiin). 
 
Facebookissa asioista on erityisen tärkeää viestiä arjen tasolla, koska kanavaa käytetään 
silmäillen ja lukijan kärsivällisyys on lyhyt: lukija pohtii koko ajan, ”mitä hän tästä saa”. 
 
Jokainen päivitys aktivoi lukijaa: Facebookista ohjataan esim. blogiin tai nettisivuille aina, 
kun mahdollista. Sisältöihin tulee liittää aina mahdollisuuksien mukaan toimintakehote, esim. 
”Lue lisää!”, ”Vieraile näyttelyssä ennen kuin se päättyy!”, ”Lue blogiteksti ja avaa ovi omiin 
museomuistoihisi!”, ”Mitä muistoja sinulle herää tästä esineestä?”, “Aiotko itse lähettää 
joulukortin tänä vuonna?” 
 

Esimerkkisisältöjä: 
• blogitekstien nostot, jotka herättävät pohtimaan ilmiöitä suhteessa omaan elämään 
• blogitekstien nostot, jotka herättävät nostalgiaa ja tunteita: esim. kokoelmaesineiden 

esittelyt 
• kysy ja vastaa -livelähetykset esim. uusista näyttelyistä 
• FB-tapahtumat, joilla houkutellaan ihmisiä museoiden tapahtumiin tai näyttelyihin. 
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5.3. Instagram 
 
Instagramissa painotus on vahvasti nykypäivässä. Trafiikki-museoiden Instagramissa jaetaan 
kolmenlaisia päivityksiä: 

• elämää Trafiikki-museoissa -päivitykset sekä tapahtumapäivitykset IG Storiesissa 
• henkilöiden esittelyt ja henkilökuvat 
• kokoelmaesineiden kuvat sekä lyhyet anekdootit niistä. 

 
Elämää Trafiikki-museoissa -päivitykset ovat eräänlaisia behind the scenes -päivityksiä, 
joissa kurkataan museoiden työntekijöiden arkeen. Nämä päivitykset painottuvat Instagram 
Stories -tarinoihin. Museoväki voi kertoa työstään esimerkiksi viikon ajan Stories-tarinoissa. 
Päivityksissä voi esim. kertoa, millainen on tyypillinen työpäivä.  
 
Lisäksi voidaan jakaa stooreja erilaisista tapahtumista. Näillä päivityksillä voi rakentaa 
mielikuvaa siitä, että museossa on luovaa ja hauskaa. Tämä houkuttelee museokävijäksi: 
”Haluan päästä osaksi tuota meininkiä!” 
 
Henkilöistä kannattaa esitellä tunnettuja museovieraita (esim. M.A. Numminen/Tekniikan 
museo, Mikko Hyppönen/Pelimuseo). Tällaisissa päivityksissä kannattaa kertoa lyhyesti, 
mikä suhde henkilöllä on kyseiseen museoon sekä tägätä kyseinen henkilö päivitykseen, jos 
hän on itse Instagramissa. Tämä tuo päivitykselle lisää näkyvyyttä.  
 
Lisäksi voi esitellä tunnettuja tai aikanaan edistyksellisiä historiallisia henkilöitä ja kertoa, 
mikä merkitys heidän toiminnallaan on nykypäivän näkökulmasta. 
 
Kokoelmaesineitä esitteleviin päivityksiin valitaan mahdollisuuksien mukaan esineitä, jotka 
ovat suurelle yleisölle tuttuja arjesta tai elämänhistoriasta (esim. kerhopullo, Pikku Kakkosen 
posti, Kekkos-aiheiset esineet). Esine ja julkaisuaika kannattaa liittää joko vuoden kiertoon 
(esim. juhlapäiviin) tai ihmisten arkeen esimerkiksi Throwback Thursday -tyyppisesti.  
 
Kuvat kannattaa rajata tiukasti niin, että esine erottuu selvästi. Kuvatekstissä suora 
toimintakehote: ”Tykkää päivityksestä, jos muistat esineen omasta lapsuudestasi!”, ”Minkä 
värinen sinulla oli? Kommentoi!” 
 
Myös Instagramista voidaan ohjata blogiin esim. siten, että lisätään blogikirjoituksen linkki 
Instagramin bioon muutamaksi päiväksi.  
 

5.4. Twitter 
 
Twitterissä osallistutaan keskusteluihin siitä, mitä Trafiikki-museoissa ja niiden aloilla 
tapahtuu. Se ei ole ainoastaan asiakasviestinnän kanava vaan myös kanava, jossa museot 
voivat profiloitua ajatusjohtajiksi omissa ammatillisissa verkostoissaan. Parhaimmillaan 
Twitterin sisällöt vahvistavat kuvaa Trafiikki-museoista aktiivisina toimijoina aloillaan, tuovat 
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esiin museoiden asiantuntemusta ja tehtävää sekä saavat niiden äänen kuuluviin 
yhteiskunnassa. 
 
Trafiikki-museoiden yhteisellä Twitter-tilillä jaetaan kolmenlaisia päivityksiä: 

• Linkkejä ajankohtaisiin uutisiin, juttuihin tai kannanottoihin, jotka kytkeytyvät 
museoalaan tai tekniikan, viestinnän ja liikenteen aloihin (voivat olla myös jakoja 
yksittäisten museoiden tileiltä) 

• blogiteksteistä tehdyt jaot, joissa on selkeä, rajattu ja oletettua vastaanottajaa 
kiinnostava näkökulma  

• tapahtumapostaukset tai esim. menovinkit, joiden yhteydessä annetaan 
vastaanottajaa hyödyttävä tai kiinnostava näkökulma tai fakta. 

 
Twitterissä monet haluavat seurata asiantuntijoita eivätkä niinkään organisaatioita. Myös 
kantaaottavat ja pohdiskelevat twiitit toimivat keskustelun avaajina erityisen hyvin, kun 
ne jakaa henkilö organisaation sijaan. Siksi kannattaa pyrkiä siihen, että organisaatiotilien 
lisäksi museoiden työntekijät somettavat omilta tileiltään. 
 
Työntekijöiden ei tarvitse välttämättä twiittailla Trafiikki-museoiden yhteisistä asioista, vaan 
aiheet ja näkökulmat saa valita vapaasti itse sen mukaan, mikä tuntuu luontevalta ja mikä 
oma työnkuva on. Vapaa-ajan asioistakin saa kertoa, jos niin haluaa. Jos ei ole varma, mitä 
mieltä oma työnantaja on keskustelun kohteena olevasta asiasta, kannanottonsa julistamisen 
sijaan kannattaa suosia pohdiskelevaa tyyliä. 
 
Erityisen tärkeää on, että museon johto näyttää esimerkkiä osallistumalla keskusteluihin ja 
jakamalla museoiden omien tilien julkaisuja. Lisätukea voi saada koulutuksista sekä 
someohjeista.  
 
Trafiikki-museon tilillä sekä yksittäisten museoiden tileillä voi puolestaan jakaa 
menovinkkejä sekä linkkejä erilaisiin ajankohtaisiin juttuihin, jotka käsittelevät vaikkapa 
median murrosta, pelaamisen etiikkaa tai liikennettä ja ilmastonmuutosta. Myös 
työntekijöiden twiittejä voi jakaa museoiden tileille. 
 
Twitter on luonteeltaan aktiivinen: julkaisujen elinikä on lyhyt ja julkaisukynnys matala. 
Julkaisuja ja reagointeja voi siis halutessaan ja ehtiessään tehdä vaikkapa useita päivässä. 
 
Twitter-päivityksistä kannattaa mahdollisuuksien mukaan johdattaa eteenpäin, esim. 
verkkosivuille, blogiin tai museoalan ajankohtaisiin uutisiin eri medioissa. Jokaisessa 
julkaisussa kannattaa myös käyttää #hashtagia. Muita sopivia hashtageja voi etsiä esim. 
muiden organisaatioiden vastaavista julkaisuista tai käyttämällä Twitterin hakua. Jos 
julkaisussa mainitaan henkilö tai organisaatio nimeltä, kannattaa heidät @tägätä näkyvyyden 
parantamiseksi. 
 
Esimerkkisisältöjä: 

• nostot museoiden tapahtumista, näyttelyistä, yhteistyöstä jne.  
• keskustelunavaukset tai kommentit tekniikkaan, liikenteeseen ja viestintään liittyen 
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• linkitykset ja kommentit alan ajankohtaisiin tapahtumiin tai keskusteluihin. 
 

6. Sisältötyön organisointi 
 
Museoilla on käytössään yhteinen vuosikello blogia varten. Eri juttumallit vuorottelevat siellä 
tasaisesti. Lisäksi suunnitelmalla varmistetaan, että eri museoiden kokoelmat ja toiminta 
näkyvät blogissa tasaisesti. Jokainen museo tuottaa itse vähintään kolme sisältöä vuodessa; 
laajemmat ilmiöpohjaiset jutut voi tehdä myös ulkopuolinen verkkotoimittaja. 
 
Hallitus miettii tulevan puolen vuoden teemat ja tavoitteet sekä kartoittaa museoiden 
resurssit kevään ja syksyn viimeisissä kokouksissaan. Sen pohjalta Trafiikki-museoiden 
viestintävastaavat laativat yhdessä projektipäällikön johdolla seuraavan puolen vuoden 
vuosikellon, jossa näkyvät mm. erilaiset juhla- ja teemapäivät, laajat ilmiöpohjaiset jutut sekä 
eri museoille varattavat juttupaikat. 
 
Tarkempi suunnittelu tehdään kuukausittain. Seuraavan kuukauden suunnitelmaa 
tarkennetaan edellisen kuukauden puolessavälissä samalla kun kerätään somepäivitykset. 
 
Tavoitteena on, että museot vievät sisällöt blogiin itse vuosikellon mukaan. Aluksi 
ulkopuolinen verkkotoimittaja sekä projektipäällikkö voivat olla apuna. 
 

7. Työkalut 
 
Jos haluat tehdä mahdollisimman toimivaa sisältöä, ota huomioon seuraavat: 

• Hakukoneoptimointi auttaa asiakkaita löytämään sisältösi. 
• Selkeä ja ymmärrettävä tyyli ja rakenne saavat lukijan pysymään sisältösi äärellä. 
• Mittaaminen auttaa sinua yhä parempia sisältöjä. 

 
Tässä luvussa on vinkkejä vastaanottajaa palvelevan sisällön tekemiseen. Luvussa annetaan 
tärpit selkeiden ja kiinnostavien tekstien kirjoittamiseen, hakukoneoptimointiin ja sisältöjen 
mittaamiseen. 
 

7.1. Vinkkejä lukijaa palvelevaan tekstiin 
 

• Valitse aiheesi ja rajaa näkökulmasi sen mukaan, mikä kiinnostaa oletettua lukijaa ja 
mistä hän haluaa saada tietoa. (Ks. viikon vinkit 1 ja 3)  

• Kirjoita tekstin tavoitteen mukaan: haluatko tarjota tietoa, viihdyttää, ohjeistaa tai 
muistuttaa? Tekstillä on hyvä olla yksi päätavoite. 

• Suunnittele tekstisi rakenne sen mukaan, missä järjestyksessä lukija odottaa tekstin 
etenevän. Missä järjestyksessä itse haluaisit lukea asiat? Voit hyödyntää myös valmiita 
rakennemalleja (ks. viikon vinkit 2 ja 5). 
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• Jaa tekstisi osiin väliotsikoilla. Väliotsikolla voi erottaa tekstin eri osat: esimerkiksi 
historiallisen taustoituksen sekä pohdinnan siitä, mitä asia merkitsee nykypäivänä. 

• Jaa tekstisi kappaleisiin. Nyrkkisääntö: yksi asia yhteen kappaleeseen. Muista myös 
mobiilikäyttäjät: mobiililaitteella yksi tekstinkäsittelyohjelman rivi voi olla viiden rivin 
pituinen. 

• Kirjoita jokaisen kappaleen alkuun ydinasiat, joiden haluat kaikkien lukevan. Lisää 
taustoitukset, perustelut ja esimerkit vasta sen jälkeen. 

• Suosi simppeleitä pää- ja sivulauseita mutkikkaiden lause- ja virkerakenteiden sijaan. 
• Etene lauseissa tutusta uuteen: lisää lauseen loppuun asiat, joita et ole vielä maininnut 

etkä esitellyt lukijalle. Aiemmissa virkkeissä jo kerrotut asiat voi lisätä lauseen alkuun. 
(Ks. viikon vinkki 12) 

• Suosi yleiskielistä tyyliä ja yleisesti tunnettua sanastoa. Jos et ole varma, onko 
mielessäsi oleva sana yleiskieltä, voit tarkistaa sen Kielitoimiston sanakirjasta: 
www.kielitoimistonsanakirja.fi. Jos sana on erikoisalan kieltä, arkikieltä tai vaikkapa 
murretta, siitä on hakutuloksissa merkintä hakusanan vieressä. (Ks. viikon vinkki 13) 

• Tarkista oikeinkirjoitus. Jos aikaa on vain vähän, huolehdi ainakin, että alkukirjaimet ja 
välimerkit ovat kohdillaan. Saat apua oikeinkirjoitukseen ja mm. nimien 
taivuttamiseen Kielitoimiston ohjepankista: www.kielitoimistonohjepankki.fi (Ks. 
viikon vinkki 13) 

• Muista houkutteleva otsikko! (Ks. viikon vinkki 6) 
 

7.2. Vinkit hakukonenäkyvyyden parantamiseen 
 

• Julkaise uutta sisältöä säännöllisesti. Google pitää siitä, että sivustolla on vilinää ja 
vilskettä. 

• Valitse hakusana tai -lauseke, jolle haluat optimoida blogitekstisi tai muun sisältösi. 
Valitse sellainen sana, jolla ihmiset myös hakevat Googlesta (esim. autot vs. tieliikenne, 
kummalla ihmiset googlettavat?). Pyri käyttämään tätä sanaa tekstissäsi 
mahdollisimman monta kertaa. Muista kuitenkin, että tekstisi tulisi olla samalla 
luonnollisen kuuloista ja helposti luettavaa; peräkkäin listatut sanat eivät siis mene 
Googlen syynistä läpi. 

o Kirjoittamisesta tulee työlästä, jos yrität optimoida useille sanoille; keskity siksi 
yhteen. 

o Kysymys-vastaus- tai viisi vinkkiä -tyyppiset juttumallit toimivat hyvin 
hakukoneoptimoinnin kannalta, koska niissä pystyt toistamaan 
kohdehakusanaa kysymyksissä ja väliotsikoissa monta kertaa ilman että tekstin 
luettavuus kärsii. 

o Täältä voit selvittää, millä sanoilla tai lausekkeilla ihmiset hakevat Googlesta: 
https://ads.google.com/intl/fi_fi/home/tools/keyword-planner/ (älä 
hämäänny mainostamismahdollisuuksista, joita sivusto tarjoaa, niitä ei tarvitse 
käyttää) 

o Valitse hakusana tai -lauseke riittävän tarkasti. Esimerkiksi pelkkä joulu, ilmailu 
tai menovinkit ei ole riittävän tarkka, eli sille optimoimalla tekstisi ei nouse 

http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/
http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/
https://ads.google.com/intl/fi_fi/home/tools/keyword-planner/
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hakutuloksissa korkealle. Sen sijaan menovinkit joulu, ilmailun historia tai 
menovinkit Tampere voi olla jo tarkempi.  

o Mieti hakusanan valinnassa myös asiakkaan tarvetta, johon tekstisi voisi vastata 
(ks. myös luku 3 “sisältöpolut”). Miten saat hakukoneoptimoinnin avulla 
tavoitettua myös sellaiset ihmiset, jotka eivät vielä tiedä, että sisältösi voisivat 
kiinnostaa heitä? 

• Linkitykset eivät ainoastaan ohjaa lukijaa eteenpäin asiakaspolulla vaan myös 
parantavat hakukonenäkyvyyttä. Linkitä blogitekstistäsi siis aina eteenpäin joko toisiin 
teksteihin tai museoiden sivuille.  

o Jos mahdollista, pyri vaikuttamaan myös siihen, että sivustollesi linkitetään 
muualta. Esimerkiksi Trafiikki-museoiden blogiin kannattaa mahdollisuuksien 
mukaan linkittää museoiden nettisivuilta tai vaikkapa Museot.fi-palvelusta. 

• Jos sama teksti on julkaistu kahdessa paikassa, hakukonenäkyvyys heikkenee. 
Kopioimisen sijaan samasta aiheesta kannattaakin tehdä kaksi tekstiä hieman eri 
näkökulmista tai eri rajauksilla.  

o Jos toinen teksti on jo valmis, siitä voi jalostaa esimerkiksi tiivistelmän ja 
kirjoittaa sille uuden johdannon. Muista myös linkittää tekstistä toiseen. 

• Metateksti on se teksti, joka näkyy Google-hakutuloksissa linkin alla. Hyvä metateksti 
houkuttelee lukijaa klikkaamaan linkkiä. Jos pääset muokkaamaan metatekstiä, tiivistä 
tekstisi pääpointit metatekstiin, ja lisää loppuun toimintakehote, esim. “Tutustu 
näyttelyyn!” Metatekstin pituuden voit tarkistaa esimerkiksi täällä: 
https://seomofo.com/snippet-optimizer.html  

• Älä kikkaile suosituilla hakusanoilla, jotka eivät vastaa sivun sisältöä. Vastaa lukijan 
odotuksiin ja huolehdi, että otsikko ja sisältö vastaavat toisiaan. 

• Kirjoita hakukoneiden sijaan ennen kaikkea lukijoille eli ihmisille. Lopulta Googlekin 
arvostaa sitä, että kävijä löytää sisältöä, josta hän pitää ja jota hän haluaa selata. Älä siis 
brassaile hakusanoilla vaan keskity siihen, että tekstisi palvelee lukijaa (ks. myös luku 
7.1.). 

• Ole aktiivinen somessa, sillä myös somenäkyvyys parantaa näkyvyyttäsi Googlessa. 
 

7.3. Mittaaminen 
 
Mittaamisessa oleellista on tietää 

• mitä tavoitellaan (lyhyen aikavälin mittareiden lisäksi kannattaa miettiä, mitä 
pidemmällä aikavälillä tavoitellaan) 

• mitä konkreettisia, strategiaa tukevia asioita kannattaa mitata (määrän lisäksi 
kannattaa mitata myös laatua)  

• mitä dataa voitte ja ehditte aidosti seurata ja hyödyntää.  
 
Alla on listattu Trafiikki-museoille olennaisimmat perusmittarit: 
 
  

https://seomofo.com/snippet-optimizer.html


 
 

 24 

7.3.1. Kävijöiden seuraaminen 
 
Tässä alaluvussa on esitelty alustavat perustason mittarit. Lukua täydennetään myöhemmin, 
kun sisällöntuotanto on saatu käyntiin.   
 
1. Kävijämäärät 
Mitä seurataan: kuinka moni on lukenut tai nähnyt sivujenne sisältöjä tietyssä ajassa. Tiedon 
avulla on mahdollista vertailla eri sisältöjen vetovoimaa ja sitä toimiiko johdatus sivulta 
toiselle.  
Datan analysointi: kannattaa kiinnittää huomiota siihen, miten kävijöiden määrä pidemmällä 
aikavälillä kehittyy. Jos kävijöitä on esimerkiksi huomattavan vähän jossain kuussa, kannattaa 
tarkistaa hakukonelöydettävyys. Jos siirtyminen jostain muusta kanavasta laskee 
merkittävästi, kannattaa selvittää, mistä tämä voi johtua (esim. linkitykset eivät toimi tai niitä 
ei ole).  
Hyvä työkalu: Google Analytics 
Kehityskeinot: tehokkaampi linkitys kanavasta toiseen ja suosittujen sisältöjen buustaaminen 
(esim. useammat somepäivitykset tai maksettu näkyvyys) 
 
2. Pysyvyys ja sisällön kulutusaika 
Mitä seurataan: kuinka kauan vastaanottajat kuluttavat sisältöjä.  
Datan analysointi: Välittömät poistumiset tai lyhyet sisältöjen kulutusajat voivat kertoa siitä, 
että sisällöt ovat epärelevantteja tai ne eivät kiinnosta kohderyhmiä. 
Hyvä työkalu: Google Analytics 
Kehityskeinot: Hakukoneoptimoinnin tehostaminen. Esim. tekstit kannattaa otsikoida niin, 
että ne vastaavat sisältöä tai ennakoivat niitä hakusanoja tai -lauseita, joita asiakkaat voisivat 
käyttää. Googlen algoritmi nostaa hyvin optimoidut sisällöt ensimmäiseksi. Joissain 
tapauksissa kannattaa myös harkita esim. Google-mainontaa.  
 
3. Sivun katselukerrat 
Mitä seurataan: kuinka monta kertaa sivua on katseltu ja jäävätkö käynnit yhteen kertaan. 
Datan analysointi: Sivun katselukerrat suhteessa uniikkeihin kävijöihin on tärkeä luku, koska 
sen avulla voidaan nähdä, paljonko yksittäinen ihminen sisältöjä kuluttaa, eli kuinka 
sitoutunut hän on. Lukujen avulla voitte myös tarkastella, palaavatko samat ihmiset yhä 
uudelleen sivuillenne.  
Hyvä työkalu: Google Analytics  
Kehityskeinot: Kannattaa seurata mm., kuinka monta sivua kävijät keskimäärin lukevat ennen 
poistumistaan. Tämä voi antaa tietoa sisältöjenne linkityksistä ja käytettävyydestä. 
  
4. Somejaot 
Mitä seurataan: kuinka paljon sisällöt kiinnostavat ja kuinka relevantteja ne ovat. Kertoo 
myös siitä, kuinka paljon ja mitä teistä puhutaan.  
Datan analysointi: Mittareina voivat olla somejakojen määrä ja nettisivuillenne osoittavien 
linkkien määrä. 
Hyvä työkalu: Google Analytics 
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Kehityskeinot: Kannattaa pitää huolta, että sisältöjen ja sivujen jakaminen on tehty helpoksi. 
Tätä voi edesauttaa mm. selkeillä jakonapeilla blogitekstien yhteydessä. 
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7.3.2. Sosiaalisen median mittaaminen 
 
Kuten sivustojen mittaamisessa myös somessa kannattaa mitata asioita, jotka perustuvat 
konkreettisiin tavoitteisiin: tavoitteita voivat olla esim. keskustelun, tykkäysten tai 
kommenttien, uutiskirjetilausten tai tuotteiden myynnin lisääntyminen, asiakaspalvelun 
onnistuminen tai oman someaktiivisuuden tehostuminen.  
 
Yhteisöpalvelut muuttavat algoritmejaan jatkuvasti, ja ne vaikuttavat siihen, millainen 
päivitys kerää luontaisesti eniten näkyvyyttä ilman maksettua mainontaa (esim. kuvapäivitys, 
linkkipäivitys, tekstipäivitys, video). Muutoksista kirjoitetaan mm. viestintätoimistojen 
blogeissa, ja niitä voi seurata, jos aihe kiinnostaa. Algoritmeistä ei kannata kuitenkaan 
stressata, vaan tärkeintä on keskittyä hyvään sisältöön ja siihen, että asiakasta ohjataan eri 
kanavissa eteenpäin museoiden palveluiden pariin. Älä kirjoita järjestelmille vaan ihmisille. 
 
Tärkeimmät mittarit: 
 
1. Seuraajamäärät 
Mitä seurataan: kanavien seuraajamääriä, niiden nousua ja laskua  
Datan analysointi: jos kävijäpiikit osuvat tiettyihin julkaisuihin, voi se antaa tietoa sisältöjen 
onnistumisesta. Kannattaa seurata, missä kohtaa tai minkä julkaisun kohdalla seuraajamäärät 
ovat nousseet tai laskeneet.  
Hyvä työkalu: somekanavien omat seurantatyökalut 
Kehityskeinot: Tavoitteena on seuraajien määrän tasainen kasvu, joka saavutetaan sisällöillä, 
jotka ovat aidosti tarpeellisia asiakkaille. “Klikkipostauksia”, esim. kisat, voi joskus hyödyntää, 
mutta ne eivät välttämättä kerro asiakaskunnan sitoutumisesta.  
 
2. Reaktiot ja tiedon leviäminen 
Mitä seurataan: jaot, tykkäykset, kommentit, retweetit, vastaukset ym.  
Datan analysointi: Päivitysten onnistumisesta kertovat paitsi tykkäykset myös se, kuinka 
paljon julkaisuja jaetaan. Vähintään kuukausittain on hyvä tarkastella, mitkä sisällöt ovat 
saaneet eniten reaktioita ja jakoja.  
Hyvä työkalu: somekanavien omat seurantatyökalut 
Kehityskeinot: Ei kannata ainoastaan verrata yhtä postausta, vaan verrata yleisesti 
aikaisempien reaktioiden määrään. Reaktioiden määrää voi kasvattaa ja sisällön leviämistä 
edistää käyttämällä aihetunnisteita ja tägejä. Kannattaa myös suosia kuvallisia postauksia, 
koska ne herättävät enemmän huomiota.  


