
Vinkkejä
ravintolan 

somemarkkinointiin



• Sosiaalinen media on alati muuttuva, mitä 
kannattaa tietää juuri nyt:

• Visuaalisemmat sosiaalisen median palvelut 
kasvavat nopeasti (TikTok, Instagram).

• Alustat suosivat ”tavallisten ihmisten” sisältöä 
yritysten julkaiseman sisällön yli -> sisällölle 
pitää ostaa näkyvyyttä.

• Ihmisten innostus julkaista omaa sisältöä on 
hieman vähentynyt mutta sisällön 
kokonaiskulutus on kasvussa 
(ammattimaisemmat julkaisut).

• Nettisivujen merkitys ei ole katoamassa, somessa 
kannattaa linkata sinne tarkempaa tietoa saadakseen.

• Muista seurata, mitä ravintolastanne ja 
ympärillänne puhutaan, reagoi tarvittaessa.

• Seuraa muiden ravintoloiden sisältöjä, läheltä ja 
kaukaa. 

SOSIAALINEN MEDIA 
MARKKINOINNIN VÄLINEENÄ



• Instagram 3 milj.
• Facebook 2,9 milj.
• YouTube 2,7 milj.
• LinkedIn 1,5 milj.
• Snapchat 1,4 milj.
• TikTok 1,3 milj.
• Pinterest 1 milj.
• Twitch 1 milj.
• Twitter 0,9 milj.
• Whatsapp 88% suomalaisista.

• Jos aikaa ja resursseja on käytössä vähän, 
kannattaa keskittyä ottamaan ensin yksi tai kaksi 
kanavaa käyttöön. 
• Ravintolalle suosittelemme ainakin Facebookin, 
Instagramin ja TikTokin käyttämistä.
• Jos omistaja tai keittiömestari on erittäin aktiivinen 
somessa, käyvät LinkedIn ja Twitter 
henkilöbrändäyksen kanavina myös. 

KUUKAUSITTAISET KÄYTTÄJÄMÄÄRÄT SUOMESSA 
JA SUOSITUKSET KÄYTETTÄVISTÄ KANAVISTA



Mitä mittareita kannattaa seurata?
• Tunnettuuden kasvattaminen

• Tykkääjien/seuraajien määrän kehitys
• Tavoittavuus (Reach)

• Vuorovaikutuksen kasvattaminen
• Reaktiot
• Kommentit
• Jaot
• Videoiden katselumäärät

• Liikenteen ohjaus esimerkiksi nettisivuille
• Ostetun näkyvyyden tehokkuus

• Ostetun näkyvyyden tehokkuus kuten 
”CPM” eli tuhannen näyttökerran hinta

• Näyttötiheys (ideaali noin 2 
näyttökertaa per henkilö)

MITTARIT JA MAKSETTU MAINONTA



• Eri kanavat vaativat erilaisia formaatteja kuville ja 
videoille toimiakseen parhaalla mahdollisella tavalla.

• Seuraavalla sivulla yleisimmät kuvakoot kanavittain.
• Instagram ja TikTok – pystyvideot (9:16)
• On hyvä pyrkiä alle minuutin mittaisiin videoihin.

• Instagramissa näkyy feedissä, ei IGTV.
• Kiinnostavuus säilyy varmemmin.

• Millä ohjelmalla kannattaa tehdä tekstitys videoihin:
• Tekstitys onnistuu Windows:n Video Editor tai Applen 

iMovie sovelluksilla.
• Lisäksi on tarjolla useita ilmaisia ohjelmia.

• Videoissa käytettävä musiikki, mitkä äänikirjastot parhaita:
• Ilmaisia äänikirjastoja on useita mutta mm. YouTube 

tarjoaa kattavan kokoelman ilmaista taustamusiikkia.
• Miksi erilaiset koot on hyvä ottaa huomioon?

• Esimerkiksi vaakavideoita katsotaan vähemmän 
alustassa, joka tukee pystyvideoita.

• Esimerkiksi TikTok voi rajoittaa näkyvyyttä, jos video 
on vaakasuuntainen. 

MILLAISTA SISÄLTÖÄ TEKNISESTI?



FACEBOOK

Kansikuva 820x360 px
Profiilikuva 320x320 px
Julkaisut:
Vaaka 1200x628 px
Pysty 628x1200 px
Neliö 1200x1200 px
Tarina 1080x1920 px

INSTAGRAM

Profiilikuva 320x320 px
Julkaisut:
Vaaka 1200x566 px
Pysty 1080X1350 px
Neliö 1080x1080 px
Tarina 1080x1920 px
Pystyvideon koko 1080x1920 px

TIKTOK

Profiilikuva 200x200 px
Pystyvideon koko 1080x1920 px

Samoja kuvakokoja voi hyödyntää Facebookin ja 
Instagramin tarinoissa. Ja pystyvideot toimivat samalla 
niin Instagramissa ja TikTokissa. 

KUVA- JA VIDEOKOOT KANAVITTAIN



• Kannattaa tehdä suunnittelua yhdessä henkilökunnan 
kanssa, sieltä voi tulla hyviä ideoita erilaisilta osaajilta.

• Aloitetaan sillä, että päätetään pääasialliset kohderyhmät. 
• Onko kävijäkunta nuorempaa vai vanhempaa/lapsiperheitä 

vai aikuistalouksia?

• Tavoitellaanko lounasasiakkaita vai iltaruokailijoita?

• Alueellisia rajauksia, lähikunnat mukaan?

• Halutaanko tavoitella uusia ryhmiä?

• Kohderyhmien valinnan jälkeen on helpompaa päättää 
käytettävät kanavat.

• Keski-ikäisiä ja vanhempia tavoitetaan hyvin Facebookissa 
ja nykyisin myös Instagramissa.

• TikTokissa ja Instagramissa nuorempaa väestöä.

• Mikä on sisällön fokus?
• onko sisällön tarkoitus viihdyttää, antaa inspiraatiota (esim. 

teemaviikot, viikonlopun brunssi, esiintyjiä, kampanjat), 
opastaa, tiedottaa tai vakuuttaa (esim. raaka-ainevalinnat).

SOMEN SISÄLTÖSUUNNITTELU 



• Muista, ettei aina tarvitse olla niin yltiöpäisen luova, ala 
rakentamaan suunnitelmaa rutiinien ympärille.

• Somessa yrityksestä kannattaa tehdä helposti lähestyttävä, 
joten yleensä rento äänensävy toimii. 

• Onko yrityksessä yksi vai useampi somesisällön tekijä?
• Ei saa pelätä toistoa, se tukee muistijäljen syntymistä, viestiä 

kannattaa toki pienesti freesata.
• Monta päivitystä viikossa olisi hyvä?

• Mitä useammin, sitä parempi, mutta vähintään kolme julkaisua 
viikossa.

• Asiakaspalvelu somessa
• Messenger on monelle kuluttajalle nopein ja helpoin väylä lähettää 

palautetta.

• Varmistetaan, että sitä kautta saa myös vastauksia, mielellään 
vuorokauden sisällä.

SOMEN SISÄLTÖSUUNNITTELU



• Ravintolan lounaslistat ovat tärkeää sisältöä, niiden esilletuontiin voi 
keksiä vaihtelevia tapoja. Esimerkiksi keittiömestari voi kertoa viikon 
suosikkinsa lyhyellä videolla.

• Ravintolan tarinan kertominen monilla pienemmillä päivityksillä 
(ravintolan idea, ihmiset, millaisia tarinoita matkan varrelta).

• Voimmeko jakaa suosituimpien ruokien reseptejä – läpinäkyvyys?

• Uusien ja suosituimpien annosten esittely (myös niiden ei-niin-
suosittujen, rohkaistaan kokeilemaan).

• Teemaviikot ravintolassa.

• Ruokasesonkien tai ruokajuhlapäivien huomiointi.

• Lahjakortit ideaksi juhlakausien aikaan. Valmiita paketteja erilaisiin 
tarpeisiin ja hintaluokkiin tai yleinen lahjakortti. 

• Viisi syytä tulla meille (henkilökunta miettii yhdessä).

• ”Hästägit”, luodaan omat toistuvat, mutta jätetään tilaa myös 
luovuudelle.

• Henkilökunnan luomaa spontaania sisältöä (tänään on hyvä fiilis 
jostain syystä, lihapullia tulossa, terassilla paistaa koko päivän, 
tänään erikoistarjouksessa…)

• Henkilökunnan esittelyä, behind the scenes. 

• Mieti, mitä asiakkaat toistuvasti teiltä kysyvät. Tee niistä esim. TOP 5 
kysymys ja vastaus. 

• Jos tarjoat vaikkapa Snellmanin suomalaista lihaa, kerro siitä 
rohkeasti. Preferoiduin tuorelihabrändi auttaa ravintolaa 
laatumielikuvan luomisessa.

• Yhtä lailla lähituottajat (jos noudatte vaikka tilalta raaka-aineita).

• Vastuullisuus- ja arvotekojen rooli kasvaa. Esimerkiksi voitte ottaa 
kantaa hävikin vähentämiseen tai jos teette alueellisesti 
hyväntekeväisyyttä.

KONKREETTISIA SISÄLTÖIDEOITA



• Osallista somessa, aina ei tarvitse järjestää kilpailuja, vaan 
erilaisia kysymyksiä ja mielipiteitä voi kysyä muutenkin. 

• Annoskehityksen tueksi, kaksi annosta, kumpi listalle?

• Viikon suosituin lounasruoka?

• Mitä asiakas haluaa kuulla?

• Arvonnat toimivat aina, jos halutaan varmuudella 
reaktioita. 

• Seuraa teitä tägänneitä ja jaa päivityksiä omissa tarinoissa.

• Jos ravintolassa on isompi porukka ja fiilis hyvä, niin 
voisiko kysyä, että saako heistä ottaa kuvan someen ja 
jakaa tätä hyvää fiilistä?

• Someseuraajille jotain extraa? Asiakasiltoja, tarjouksia.

• Vaikuttajamarkkinointi paikallisesti mahdollisuutena.

OSALLISTA ASIAKKAITA



• Kaikki some-alustat tarjoavat kattavan valikoiman 
erilaisia mahdollisuuksia ostaa lisänäkyvyyttä 
sisällöille.

• Helpoin tapa saada omille julkaisuille lisää 
näkyvyyttä, on käyttää esim. Metan (Facebook, 
Instagram) ”Boost Post” –toimintoa.

• Tällä toiminnolla voit ostaa lisänäkyvyyttä 
julkaisemallesi julkaisulle helposti.

• Metan työkalut ohjaavat helposti eteenpäin ja 
budjetiksi riittää muutama kymmenen euroa.

• Hieman työläämpi mutta kattavampi ja 
monipuolisempi tapa ostaa lisänäkyvyyttä, on 
käyttää Metan Business Suitea ja sen 
mainonnanhallintaan tarkoitettua ”Ads” työkalua 
(aiemmin Ads Manager).

• Tällä työkalulla voit tehdä julkaisuistasi mainoksia, 
jotka näkyvät kaikissa Metan (Facebook, Instagram, 
Messenger ja Audience network) palveluissa.

• Voit määritellä kohderyhmän vain tiettyyn 
kaupunkiin, tiettyyn ikäryhmään ja jopa vain vaikka 
kasvisruoasta kiinnostuneille.

• Metan Ads-työkalu tarjoaa hyvän raporttinäkymän, 
jonka avulla näkee mainonnan tulokset hyvin.

• Somessa mainostamisessa kymmenet eurot vievät 
jo pitkälle joten liikaa ei kannata käyttää rahaa.

OSTA LISÄNÄKYVYYTTÄ



SOMEMARKKINOINNIN 
VUOSIKELLO

• Vuosikellossa valmiina vuoden
2022 juhlat ja ruokiin liittyvät
teemapäivät. 

• Helppo päivittää vuoden 2023 
päiville.

• Vuosikellon tekemiseen on 
olemassa myös erilaisia
sovelluksia.

• Jotkut sovelluksista
käytettävissä myös ilmaiseksi, 
kuten Trello.

Kuukausi Pvm Kanavat FB/Instagram/TikTok
Konsepti (esimerkiksi ruokajuhla, 

ravintolan tarina, ruokasesonki, 
asiakastarina, lounas, illallinen, 
henkilökunta, vastuullisuus…)

Aihe Sisältö Kuva/video/linkki Mainosbudjetti

Tammikuu 4.1. Spagettipäivä
Tammikuu 23.1. Piirakkapäivä
Tammikuu 27.1. Suklaakakkkupäivä
Tammikuu 30.1. Kansainvälinen croissant-päivä
Helmikuu 2.2. Ohukaispäivä
Helmikuu 3.2. Porkkanakakkupäivä
Helmikuu 5.2. Runeberginpäivä

Helmikuu 9.2.
Kansallinen kalakeittopäivä ja kansainvälinen 
pizzapäivä

Helmikuu 14.2. Ystävänpäivä
Helmikuu 27.2. Laskiaissunnuntai
Helmikuu 28.2. Kalevalanpäivä
Maaliskuu 1.3. Laskiaistiistai
Maaliskuu 8.3. Naistenpäivä
Maaliskuu 21.3. Patonkipäivä
Maaliskuu 22.3. Itämeripäivä
Maaliskuu 25.3. Kansainvälinen vohvelipäivä
Maaliskuu 26.3. Pinaattipäivä
Huhtikuu 1.4. Aprillipäivä
Huhtikuu 3.4. Kalapuikkopäivä, suklaamoussepäivä
Huhtikuu 4.4. Porkkanapäivä
Huhtikuu 7.4. Maailman terveyspäivä (WHO)
Huhtikuu 12.4. Lakrtsipäivä
Huhtikuu 15.-18.4. Pääsiäinen
Huhtikuu 19.4. Valkosipulipäivä
Huhtikuu 30.4. Vapputoivotus
Toukokuu 8.5. Äitienpäivä
Toukokuu 8.-15.5. Sydänviikko
Toukokuu 12.5. J.W. Snellmanin ja suomalaisuuden päiivä
Toukokuu 26.5. Helatorstai
Toukokuu 28.5. Hampurilaispäivä
Kesäkuu 4.6. Valmistujaisjuhlat
Kesäkuu 5.6. Maailman ympäristöpäivä
Kesäkuu 7.6. Suklaajäätelön päivä
Kesäkuu 18.6. Kansainvälinen piknik-päivä
Kesäkuu 24.6. Juhannusaatto
Heinäkuu 7.7. Suklaapäivä
Heinäkuu 13.7. Ranskanperunapäivä
Heinäkuu 20.7. Hodaripäivä
Heinäkuu 27.7. Crème Brûlée-päivä
Heinäkuu 30.7. Juustokakkupäivä
Elokuu 1.8. Vadelmapiirakkapäivä
Elokuu 9.8. Riisipuuropäivä
Elokuu 27.8. Mustikkapiirakkapäivä
Syyskuu 3.9. Kansainvälinen pekonipäivä
Syyskuu 4.9. Suomalaisen ruoan päivä
Syyskuu 5.9. Yrittäjänpäivä
Syyskuu 12.-18.9. Leipäviikko
Syyskuu 12.-18.9. Hävikkiviikko
Syyskuu 29.9, Maailman sydänpäivä
Lokakuu 1.10. Kansainvälinen kahvipäivä
Lokakuu 4.10. Korvapuustipäivä
Lokakuu 11.10. Roosanauha-päivä
Lokakuu ei vahvistettu Vanhustenviikko ja vanhustenpäivä
Lokakuu 31.10. Halloween
Marraskuu 1.11. Maailman vegaanipäivä
Marraskuu 5.11. Pyhäinpäivä
Marraskuu 13.11. Isänpäivä
Marraskuu 19.11. Kansainvälinen miestenpäivä
Marraskuu 25.11. Black Friday
Joulukuu 2.12. Osta työtä Suomeen
Joulukuu 6.12. Itsenäisyyspäivä
Joulukuu 22.12. Joulutervehdys
Joulukuu 31.12. Uudenvuodentervehdys



KIITOS!
Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli aiheesta heräsi
kysymyksiä tai voisin olla muutoin avuksi.

Sanna Soininen

Markkinointi- ja viestintäpäällikkö
Snellman Pro
Puh. 041 5314750
sanna.soininen@snellman.fi

Seuraa myös meitä somessa!

www.snellmanpro.fi
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