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1 JOHDANTO 

HubSpot-järjestelmässä inbound-markkinointi, myynnin automaatio, CMS -ja 

CRM- järjestelmät yhdistyvät yhdeksi isoksi kokonaisuudeksi (Advanceb2b 

2018). Roister Marketing Oy käyttää järjestelmää omassa verkkopalvelussaan 

ja tarjoaa sitä asiakkailleen myynnin yhteydessä yhtenä vaihtoehtona heidän 

verkkopalvelunsa toteuttamiseksi. Järjestelmällä kasvatetaan asiakkaan digi-

taalista markkinointia ja näkyvyyttä sekä valtakunnallisesti että maailmanlaa-

juisesti. 

 

HubSpot-järjestelmän käyttö on hiljalleen lisääntynyt yrityksen käytössä. Sen 

tarjoamat ominaisuudet ovat todella monipuoliset ja sopivat hyvin yrityksen 

harjoittamaan liiketoimintaan ja tarjoamiin palveluihin. Näistä syistä Roister 

Marketing Oy halusi, että opinnäytetyöni tulisi olemaan HubSpot-järjestel-

mästä, sen ominaisuuksista ja miten sitä voitaisiin hyödyntää jatkossa vielä 

enemmän. Olen ennen opinnäytetyön suunnittelua tutustunut kyseessä ole-

vaan järjestelmään, joten lähtökohdat ovat hyvät tutkimusta varten. 

 

HubSpot-järjestelmästä on tehty lähivuosina muutamia opinnäytetöitä. Minun 

tutkimukseeni ei täysin vastaavia opinnäytetöitä ole tehty. Aikaisemmat opin-

näytetyöt pohjautuvat HubSpotin inbound-markkinointiin. Muista opinnäyte-

töistä poiketen tässä työssä perehdytään HubSpotin sisällönhallintajärjestel-

män toiminnallisuuteen ja verkkosivujen luomiseen ohjelmoinnin näkökul-

masta. 

 

Vuonna 2018 Ville Järvenpää teki Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa 

opinnäytetyön inbound-markkinoinnin liiketoimintamahdollisuuksien kartoitta-

misesta Savonlinnan seudulla ja käsitteli tutkimuksessaan HubSpot inbound-

markkinoinnin hyödyntämistä ja miten siinä liidien konverointi asiakkaiksi, 

verkkosivujen optimointi ja personoitu sisältö verkkopalveluissa edesauttaa in-

bound-markkinoinnin onnistumista. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan ker-

rota, miten verkkosivujen hallitseminen ja optimointi tapahtuu ohjelmoinnin ja 

sisällönhallintajärjestelmän näkökulmasta tai miten HubSpot poikkeaa jostain 

muusta sisällönhallintajärjestelmästä
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Opinnäytetyöni tavoitteena on tehdä tutkimus, jonka tarkoituksena on selvittää 

Roister Marketing Oy:lle kattavasti, mitä järjestelmä pitää sisällään ja mitä sillä 

voidaan tehdä. Tarkoituksena on antaa arvokasta tietoa ja käsitystä siihen, mi-

ten yritys voi hyödyntää HubSpottia omassa ja asiakkaidensa liiketoiminnassa 

digitaalisen markkinoinnin maailmassa. Opinnäytetyön tavoitteena on myös 

kasvattaa HubSpotin käytön teknistä ja muuta osaamista, jolla kasvatetaan 

Roister Marketing Oy:n kompetenssia ja yrityksen markkina-arvoa ja sitä 

kautta näkyvyyttä valtakunnallisesti. 

 

Tutkimuksessa hankitaan aineistoa erilaisista lähteistä. Opinnäytetyössä tul-

laan hyödyntämään HubSpotin kannalta oleellisia ammattikirjallisuuden teok-

sia, videoita, verkkoaineistoa ja artikkeleita. 

 

Tutkimuksessa tullaan myös hyödyntämään muiden lähteiden rinnalla opin-

näytetyön tekemisen aikana suoritettua HubSpotin Design Certification -sertifi-

kaattia ja sen tarjoamaa aineistoa. Tutkimuksessa tullaan myös hyödyntä-

mään HubSpotin ja HubSpot Academyn materiaaleja, joilla saadaan HubSpo-

tin kehittäjiltä tarkkaa tietoa järjestelmän käytöstä. 

 

Opinnäytetyön tutkimuksessa päätutkimuskysymys on: 

- Mikä HubSpot-järjestelmä on ja mitä se pitää sisällään? 

Sivututkimuskysymyksinä tutkimuksessa käytetään: 

- Minkälaisia HubSpotin CMS ja CRM ovat? 
- Minkälaisessa käytössä HubSpot on yrityksen sisällä ja miten sitä hyö-

dynnetään? 

 

Täten opinnäytetyö tulee olemaan teoriapohjainen tutkimus. Se toteutetaan 

kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Laadullinen tutkimus mahdollis-

taa HubSpot-järjestelmän tutkimisen ja antaa kattavan käsityksen sen käy-

töstä ja hyödyntämisessä digitaalisen markkinoinnin maailmassa. Opinnäyte-

työhön kerätään faktapohjaista aineistoa, joiden pohjalta opinnäytetyö raken-

tuu. Tutkimuksen aineistoa hankitaan laadullisella tutkimusmenetelmällä käyt-

täen puolistrukturoitua eli teemahaastattelua. Haastattelut kerätään kolmelta 
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Roister Marketing Oy:ssa työskentelevältä henkilöltä, joista saadaan näke-

mystä siihen, miten HubSpottia käytetään ja hyödynnetään yrityksen liiketoi-

minnassa sekä työntekijöiden mielipiteitä sen käytöstä. 

 

Teemahaastattelussa käytetään etukäteen laadittua kysymysrunkoa. Teema-

haastattelun avulla tuodaan esille työntekijöiden näkemyksiä ja mielipiteitä 

HubSpot-järjestelmästä ja sen käyttämisestä. Teemahaastattelussa keskity-

tään teemoihin, jotka ollaan valittu etukäteen ja niihin liittyviin käsitystä tarken-

taviin kysymyksiin. Teemahaastattelussa tuodaan esille henkilöiden tulkintoja 

ja sitä, miten merkityksen syntyvät vuorovaikutuksessa. Haastattelussa on tär-

keää saada vastauksia, jotka ovat tutkimuksen kannalta merkityksellisiä. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 75.) 

 

Haastattelut litterointiin tutkimuksen tulosten luotettavuuden takia. Litterointi 

tarkoittaa äänitallenteen kirjoittamista puhtaaksi tekstimuotoon. Haastatelta-

vilta kysyttiin lupa litterointia varten ennen haastattelun aloittamista. Äänital-

lenteiden käsittely aloitettiin heti haastatteluiden suorittamisen jälkeen. 

 

2 OPINNÄYTETYÖN TUTKIMUS 

HubSpot on järjestelmä, jolla toteutetaan inbound-markkinointia ja myyntiä, jo-

hon sisältyvät markkinoinnin ja myynnin automaatiot, CRM eli asiakashallinta-

järjestelmä, CMS eli sisällönhallintajärjestelmä verkkosivujen luontia varten ja 

hakukoneoptimoinnin, sosiaalinen media sekä sähköpostimarkkinointi. 

(HubSpot Academy 2018.) 

 

2.1 CRM 

CRM on lyhenne sanoista Customer Relationship Management, joka Suomen 

kielessä tunnetaan asiakkuudenhallintajärjestelmänä. Asiakkuudenhallintajär-

jestelmä tuetaan yrityksien toimintaa asiakassuhteiden ylläpidossa ja hallitse-

misessa. CRM- järjestelmän avulla voidaan markkinoilta etsiä ja löytää uusia 

potentiaalisia asiakkaita ja luoda näiden tietojen perusteella uudenlaisia myyn-

nin- ja markkinoinnin strategioita. (Accountorenteprise 2018.) 

 

Asiakkuudenhallintajärjestelmä tulevia asiakastietoja kerätään niiden analysoi-

miseksi ja raportoinniksi, jotta yrityksen toimintaa voidaan kehittää enemmän 
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asiakaslähtöisempään suuntaan. CRM- järjestelmällä pidetään huoli asiakas-

tietojen ja asiakkaiden kanssa käytyjen keskustelujen ajantasaisuudesta, jotta 

heille voidaan tarjota yksilöityä palvelua ja saada asiakas kokemaan itsensä 

tärkeäksi ja yrityksen tarjoaman palvelun laadukkaaksi ja luotettavaksi. (Ac-

countorenteprise 2018.) 

 

Kuten tämän luvun alussa todettiin, HubSpotin järjestelmä on yksi iso asiak-

kuudenhallintajärjestelmä, jonka pohjalta kaikki sen muut osa-alueet toimivat. 

 

 

Kuva 1. HubSpotin Marketing Dashboard- näkymän analytiikkaa 
 
 

HubSpotin hallintanäkymässä saadaan yksityiskohtaista tietoa kuinka paljon 

liikennettä verkkopalvelussa ja mistä tämä liikenne on lähtöisin. Kuvassa 1 

näytetään tilastoa yrityksen tarjoamista työpaikkojen landing-sivuista, joita 

mainostetaan eri kanavien kautta.

 

Kuva 2. Verkkopalvelun kävijämäärien lähteiden määrittelyä 
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Kuvassa 2 nähdään tilastoa siitä, mistä kävijät löytävät tiensä verkkopalvelun 

sivuille. Graafissa kuvataan muun muassa Organic Search eli esimerkiksi 

Googlen hakukoneen kautta sivuille päätymistä ja Social Media eli esimerkiksi 

yrityksen Facebook-sivujen kautta. 

 

 

 

Kuva 3. HubSpotin hallintanäkymä 
 

 

Kuvassa 3 esitetään HubSpotin yleistä hallintanäkymää. Ylhäällä olevasta na-

vigaatiopalkista päästään järjestelmän eri osa-alueille. Contacts näyttää niin 

yksityisiä kuin yritystason kontakteja. Conversation näkymästä nähdään verk-

kopalvelussa käytäviä keskusteluja. Tämän kautta voidaan verkkopalveluun 

integroida chat-palvelu, jonka takana keskusteluun osallistuu palvelun omista-

jan kautta oikea henkilö tai ennalta ohjelmoitu botti.  

 

Marketing- osiossa tarkastellaan nimensä mukaisesti markkinoinnin digitaa-

lista sisältöä. Tästä osiosta voidaan luoda automaattisia sähköpostivastauk-

sia, sosiaalisen median julkaisuja, verkkosivuja, tiedostoja, Call to Action-pai-

nikkeita, lomakkeita ja markkinoinnin kampanjoita. Sales-osiossa tarkastellaan 

yrityksen ja asiakkaan välisiä kaupankäyntejä ja niihin liittyviä prosesseja. Ser-

vice- osiossa voidaan tarkastella asiakkaiden antamaa palautetta, luoda 

Knowledge Base (toisin sanoen FAQ, johon voidaan luoda dokumentteja vas-

taamaan yritykseltä useimmin kysyttyihin asioihin) ja perustaa lippuja eli 

”Tickets”. Lipuilla helpotetaan verkkopalvelun omistajan työntekijöiden työnkul-

kua ongelmanratkaisutilanteissa. 
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Kuva 4. Inbound- markkinoinnin metodologia 

 

Inbound-markkinointi keskittyy asiakaskeskeiseen markkinointiin, jolla pyritään 

auttamaan asiakkaan päätöksenteossa jo ennen ostotapahtumaa. Inbound-

markkinoinnilla pyritään henkilökohtaistamaan mainontaa ja muuttumaan asi-

akkaan tarpeiden mukaisesti. Inbound- markkinoinnilla halutaan houkutella 

asiakasta tutustumaan ensin yrityksen tarjoamaan tuotteeseen tai palveluun 

ennen mahdollista ostopäätöstä, jolloin saadaan luotua luottamuksellista asia-

kassuhdetta. (Hokkanen 2017.) Kuvassa 4 hahmotetaan Inbound-markkinoin-

nin metodologiaa seuraavin tavoin: pyritään kiinnittämään potentiaalisen asi-

akkaan huomiota kiinnostavilla sisällöillä, ollaan vuorovaikutuksessa esimer-

kiksi chat-palveluiden tai sähköpostien välityksellä ja ylläpidetään asiakkuutta 

personoiduilla sisällöillä tai sähköpostimarkkinoinnilla.  

 

Inbound-markkinointi on vastakohtaansa Outbound-markkinointia varovaisem-

paa ja hienovaraisempaa, koska inbound-markkinoinnilla tuotetaan sisältöä 

mikä pyrkii vastaamaan asiakkaan toiveita eikä heille suoraan tyrkytetä tuot-

teita tai palveluita. (HubSpot Academy 2018.) 
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Inbound- markkinoinnin toiminta on enemmän asiakaspalveluun painottuvaa 

kuin suoraa myyntiä. Sen tärkein osa-alue on huomioida aina asiakkaan tar-

peet eli tarjotaan asiakkaan arvoille sopivaa hyödyllistä ja avuliasta sisältöä eli 

esimerkiksi blogikirjoituksia, webinaareja, oppaita tai testejä. (Hokkanen 

2017.) 

 

2.2 CMS 

CMS (Content Management System) eli sisällönhallintajärjestelmällä tuote-

taan verkkosivuja. Tällä työkalulla mahdollistetaan sisällön hallinta, mikä on 

tarpeellista, koska nykyaikaisilla verkkosivuilla voi olla useita satoja sivuja, ku-

via, videoita tai muita mediatiedostoja. Yleisimmin sisällönhallintajärjestelmät 

käyttävät PHP -ohjelmointikieltä, ja MySQL-tietokantajärjestelmää, jonne sisäl-

lönhallintajärjestelmä tallentaa kaikki tiedot, jota verkkosivustoilla näytetään. 

Maailman tunnetuimpia CMS-järjestelmiä ovat tällä hetkellä WordPress, 

Joomla ja Drupal (Hakukoneoptimointi Opas 2018.) 

 

Verkkosivustojen luomiseen tarvitaan minimissään HTML (Hypertext Markup 

Language), CSS- ja JavaScript-ohjelmointikielien osaamista. Sisällönhallinta-

järjestelmän antaa käyttäjälleen mahdollisuuden ottaa eri ohjelmointikielillä 

tehdyt tiedostot ja luoda niiden avulla verkkosivustoon sisältöä, jota esitetään 

verkkoselaimilla. (Hakukoneoptimointi Opas 2018.) 

 

Verkkosivustojen rakenne muodostuu HTML-merkintäkielellä luoduilla ele-

menteillä. HTML:llä luodaan sähköinen dokumentti, johon sisällytetään verk-

kosivustojen ”<head>” – elementti, johon syötetään metatietoja ja ”<title>” eli 

otsikko. Näillä annetaan dokumentille informaatiota, jotka näkyvät esimerkiksi 

hakukoneiden hauissa. ”<body>” – elementin sisälle tulee kaikki verkkosivus-

tolla näkyvä materiaali kuten esimerkiksi tekstit, kuvat ja videot. (w3Schools 

2018.) 

 

CSS-ohjelmointikielellä luodaan verkkosivustojen tyyli esittää sisältöä. Kysei-

sellä ohjelmointikielellä voidaan muokata sivuston esitystapaa räätälöimällä 

rakenteen visuaalista ulkoasua kuten taustavärejä ja fonttityylejä. CSS:n 

avulla pystytään myös tekemään responsiivisia verkkosivustoja, jotka näyttä-
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vät hyviltä ja oikean kokoisilta niin tietokoneen, tabletin kuin älypuhelimen ruu-

dulta katsottuna. (W3C 2018.) JavaScript- ohjelmointikielellä saadaan lisättyä 

verkkosivuille toiminnallisuutta. Sen avulla pystytään tuottamaan palveluita, 

jotka ovat enemmän käyttäjä ystävällisempiä. JavaScriptin avulla verkkosi-

vuille pystytään luomaan dynaamisia elementtejä kuten valikkoja, animaatiota, 

erilaisia grafiikoita, kuvakaruselleja ja muita toiminnallisuuksia, jotka antavat 

elävyyttä staattisille HTML-sivuille. (Sridhar 2018.) 

 

2.3 HubSpot COS 

HubSpotin CMS eli sisällönhallintajärjestelmää tunnetaan myös COS eli Con-

tent Optimization System. HubSpotin sisällönhallintajärjestelmä poikkeaa 

muista, koska se sisältää jo itsessään verkkosivut, aloitussivut, blogikirjoituk-

set ja analyytikat. HubSpotin sisällöntuotto on integroitu täysin HubSpotin 

markkinoinnin osa-alueen kanssa, jota kautta pystytään luomaan henkilökoh-

taisempaa sisältöä verkkosivuilla vieraileville käyttäjille. (Mathieu 2016.)  

 

HubSpotin verkkopalveluiden rakenne pohjautuu “Drag and Drop”- tyylisesti 

ennalta luotujen sivupohjien sijoittamista 12- palstaiseen ruudukkoon. Näiden 

taustalla pyörii CSS-tiedosto, joka tekee verkkosivusta responsiivisen eli verk-

kopalvelu muuttuu käyttäjän päätelaitteen mukaisesti. (HubSpot Designers 

2018.) 

 

 

Kuva 5. Uuden tiedoston luominen Design Managerissa 
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Kuvassa 5 luodaan uusi tiedosto HubSpot Marketing Hub:in Design Manage-

rissa. 

 

 

Kuva 6. HubSpot Drag and Drop- rakenne 

 

Tiedosto voi olla kuvan 6 mukainen ”Drag and drop”- tyylinen pohja (Temp-

late). 

 

 

Kuva 7. HTML + HubL rakennetta 
 
 

Tiedosto voi myös olla kuvan 7 mukainen pelkällä koodilla kirjoitettu pohja 

”HTML + HubL”, CSS- tiedosto tai Javascript- tiedosto. HubSpotin Design Ma-

nager on IDE eli Integrated Development Environment. Design Manager on in-

tegroitu kehitystyökalu HubSpotin sisällä, jossa sisällönhallintajärjestelmän toi-

minnallisuus tapahtuu saman sovelluksen alla. 

 

”Drag and drop” – template rakenne muodostuu komponenteista, jotka vuo-

rostaan koostuvat moduulista tai moduuliryhmistä. Moduulit ovat rakennuspali-

koita ja moduuliryhmillä voidaan sitoa yhteen yksittäisiä moduuleita. Moduulei-

den sisältö voi olla verkkopalveluissa löytyviä peruselementtejä kuten valik-

koja, kuvia, logoja tai tekstipalstoja. Moduuleihin voidaan linkittää CSS-tiedos-
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toja ja Javascript-tiedostoja tuomaan tyylejä ja toiminnallisuuksia verkkosi-

vulle. Moduuliryhmät voidaan konvertoida globaaleiksi moduuliryhmiksi, jolloin 

niitä voidaan viedä muille sivupohjille. (HubSpot 2018.) 

 

 

Kuva 8. HubSpotin esimerkki layoutista 
 
 

HubSpotin sisällönoptimointi järjestelmän rakenne koostuu riveistä (rows) ja 

palstoista (columns). Riville normaalisti saa luokan (class) ”row-fluid”, joka on 

leveydeltään koko päätelaitteen ruudun kokoinen. Palstojen leveys riippuu 

siitä, mikä luokka sille annetaan. Rivin sisälle oleville palstoille annetaan 

luokka ”span-1” ja ”span-12” väliltä. Kuvan mukaisesti on annettu kaksi ”span-

6”- luokkaa, jotka vievät 50 prosenttia eli puolet rivin tilasta. Jos päätelaitteen 

ruudun leveys on 767 pikseliä, kaikkien palstojen leveys muuttuu 100 prosent-

tisiksi, jolloin ne kasaantuvat päällekkäin mobiilissa. (HubSpot Designers 

2018.) 
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HubSpotin sisällönhallintajärjestelmästä löytyy oletukseltaan Javascript ja 

CSS-tiedostoja, jotka ollaan liitetty kaikille sivupohjille. Lisäksi järjestelmään 

pystyy luomaan omia toiminnallisuus – ja tyylitiedostoja, joita pystyy jokaisen 

verkkopalvelun hallinnasta linkittämään halutulle sivulle. (HubSpot Designers 

2018.) 

 

HubSpotin sisällönhallintajärjestelmä käyttää rakenteen logiikkanaan HubL:lia 

eli HubSpot Markup Language. Se pohjautuu Jinja- nimiseen mallimoottoriin, 

mutta HubSpotilla on omia merkintöjään, jotka ovat järjestelmälle uniikkeja. 

(HubSpot Designers 2018.) 

 

 

 

Kuva 9. HubL- kielen merkintöjä 

 

 

Kuva 10. Esimerkkejä if-lausekkeiden käytöstä 
 
 

Samalla tavoin kuin PHP:lla, HubL:ia voidaan yhdistää HTML-merkinnän si-

sälle. ”Statement” – erotinmerkkien sisälle voidaan luoda muokattavia moduu-

leita ja eri logiikoita kuten muuttujia (variables), silmukoita (loop), toistoraken-

teita (while) ja muita Javascript- funktioita. (HubSpot Designers 2018.) 
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Kuva 11. Lisää esimerkkejä lausekkeiden käytöstä 

 

”Expression” – lausekkeilla voidaan luoda sivupohjien kontekstia. Lausekkeita 

voidaan käyttää esimerkiksi tulostamaan jokin muuttuja, joka ollaan luotu ”Sta-

tements” – erotinmerkkien sisälle. 

 

”Comment” – lausekkeella voidaan luoda koodin sisälle nimensä mukaisesti 

kommentteja, joita käytetään verkkopalvelun kehityksen aikana. (Intro to HubL 

2018) 

 

HubSpot Markup Language:lla on valmiiksi määriteltyjä muuttujia ja käyttäjä 

voi tyylitiedostoihin merkata omia muuttujia ja makroja. 

 

 

Kuva 12. HubSpot CSS-tyylejä 

 

Kuvan 12 mukaisesti CSS-tiedostoon ollaan määritetty muuttuja, joka sisältää 

värin HEX (Heksadesimaali)-arvona. Tätä muuttujaa voidaan sitten tulostaa 

eri HTML-luokille tyylinä. 
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Kuva 13. HubSpot macro 

 

Makro- muuttujan (Macro) sisälle voidaan kirjoittaa monta eri arvoa, jotka hel-

pottavat verkkopalvelun kehityksessä, jos samaa koodia tarvitaan jatkuvasti. 

Kuvassa 13 makrolla määritetään siirtymisen (transition) arvoja muuttujalle, 

jota tulostetaan yhtenä rivinä HTML-merkin tyylissä. (HubSpot Designers 

2018) 

 

2.4 HubSpotin sertifikaatit 

HubSpot Academy tarjoaa ilmaisia sertifikaatteja HubSpotin eri osa-alueille 

kuten inbound-markkinoinnille ja sisällönhallintajärjestelmälle. Käyttäjän pitää 

suorittaa kurssi onnistuneesti, jonka lopuksi itselleen saa sertifikaatin, joka on 

todennus omasta osaamisesta. Sertifikaatit ovat voimassa 13 tai 25 kuukautta 

riippuen sertifikaatin osa-alueesta, jonka jälkeen sertifikaatti pitää suorittaa uu-

destaan. (HubSpot Academy 2018.) 
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Kuva 14. HubSpot Academyn kurssinäkymä 

 

Sertifikaattien suorittaminen koostuu useista kursseista, jotka käsittelevät kul-

lekin HubSpotin osa-alueelle olennaisia, erilaisia aihealueita. Kurssien suorit-

taminen kestää aihe-aluesta riippuen 75 minuutista 120 minuuttiin. Kursseja 

pystyy katsomaan videoina, joita on upotettu verkkokurssin sivuille. Videoiden 

sisällöistä pystyy lataamaan itselleen PDF-tiedostoja, joissa opetusmateriaali 

on tekstimuodossa kertausta ja lukemista varten. Kunkin kurssin alueen lo-

pussa on pieni testi, jolla suorittaja pystyy testaamaan omaa osaamistaan. Lo-

puksi kaikkien kurssien sisältöjen pohjalta suoritetaan vähintään 60 kysymyk-

sen loppukokeeseen, jota on aikaa suorittaa vähintään 75 minuuttia. Sertifi-

kaatin saamiseen vaaditaan 75 % onnistunutta suorittamista. 

 

Opinnäytetyöntekijä suoritti HubSpot Design- sertifikaattia, joka keskittyy 

HubSpotin sisällönhallintajärjestelmän hallintaan. Sertifikaattia muutettiin tä-

män vuoden elokuun lopussa ”CMS for Developers” – nimiseksi. Täten sertifi-

kaatin kurssin sisältö on otettu pois käytöstä eikä sertifikaattia pystytty täten 

suorittamaan loppuun saakka. Uudesta sertifikaatista HubSpot on julkaissut 

kaksi kurssia ja loput julkaistaan vuoden 2019 alkuun mennessä. Kahdesta 

kurssista oli kuitenkin opinnäytetyön prosessin kannalta iso merkitys, sillä 

niistä saamaa opetusmateriaali on pystytty hyödyntämään opinnäytetyön pro-

sessin aikana. 

 

2.5 GDPR 

GDPR eli General Data Protection Regulation on yleinen tietosuoja-asetus. Se 

on uusi laki, joka alettiin soveltamaan kaikissa Euroopan Unionin maissa 

25.5.2018 alkaen. GDPR:n tarkoituksena on antaa ihmisten henkilötiedoille 

parempaa suojaa ja enemmän ihmisille mahdollisuuksia hallita tietojensa kä-

sittelyä. Uuden tietosuoja-asetuksen tavoitteena on parantaa henkilötietojen 

suojaamista ja tietosuojaoikeuksia, yhtenäistää EU-maiden tietosuojasäänte-

lyä, kehittää digitaalisten sisämarkkinoiden kehitystä ja vastata globalisaa-

tiossa ja digitalisaatiossa pinnalle nousseisiin tietosuojakysymyksiin. (Tieto-

suojavaltuutetun toimisto 2018.) 
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Jos yksityinen henkilö on jakanut henkilötietojaan yrityksille, yhdistyksille tai 

organisaatioille, on hänellä oikeus tietää mitä henkilötietoja hänestä säilyte-

tään. Yksityisellä henkilöllä on myös oikeus pyytää: Tietojen poistamista, vir-

heellisten tietojen korjaamista, henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai niiden 

siirtämistä muualle. Lisäksi henkilöllä on oikeus olla joutumatta perusteetto-

masti päätöksenteon kohteeksi henkilötietoja keräävän tahon toimesta. (Tieto-

suojavaltuutetun toimisto 2018.) 

 

Organisaation on nimitettävä tietosuojavaltuutettu, jos organisaation toimin-

nassa tapahtuu: arkaluonteisten henkilötietojen laajamittaista käsittelyä, ihmis-

ten järjestelmällistä ja säännöllistä seurantaa tai organisaatio toimii julkisessa 

hallinnossa. Henkilötietoja on käsiteltävä lain- ja asianmukaisesti sekä tieto-

jaan jakaneen henkilön kannalta läpinäkyvästi, luottamuksellisesti ja turvalli-

sesti. Tietoa tulee vain kerätä tarpeellinen määrä ja käsiteltävä niitä laillista 

tarkoitusta varten. (Tietosuojavaltuutetun toimisto 2018.) 

 

Verkkopalveluiden saaminen uuden tietosuojalain mukaiseksi verkkopalvelulle 

pitää luoda julkiseksi näkyville rekisteriseloste, jossa kerrotaan seuraavia asi-

oita: Kuka rekisteriä pitää ja mitä henkilötietoja se sisältää ja mihin tietoja käy-

tetään. Jos yritys tai organisaatio, joka pitää asiakasrekistereitä markkinoinnin 

ja viestinnän tarpeisiin, kuuluu se taho tietosuoja-asetuksen piiriin. Lisäksi 

verkkopalvelussa on oltava omat sivut evästekäytännöille ja henkilötietojen 

käsittelylle. (Aura 2018.) 

 

Jos verkkopalvelussa kerätään henkilötietoja rekisteriin lomakkeiden kautta, 

pitää lomakkeilla olla kohta, jossa lomakkeen täyttäjä pystyy suostumaan hen-

kilötietojen keräämisen ja tutustumaan verkkopalvelun henkilötietojen käsitte-

lyyn. Evästeistä, joilla kerätään tietoja kävijöiden käyttäytymisestä (esimerkiksi 

Google Analytics), pitää ilmoittaa vierailijalle heti, kun hän saapuu verkkopal-

veluun. (Aura 2018.) 

 

Sivuston suojauksella suojataan verkkopalvelun käyttäjiä ja näiden tietoja. 

Tämä todennetaan SSL-sertifikaatilla (Secure Sockets Layer), joka suojaa tie-

tokoneen ja verkkopalvelun välisen yhteyden. Niin turvallisuus kuin uskotta-
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vuus lisääntyy ja se vaikuttaa positiivisesti hakukonenäkyvyyteen – esimer-

kiksi Google nostaa hakutuloksissa korkeammalle sertifioituja sivustoja. (Aura 

2018.) 

 

HubSpot-järjestelmässä pätevät samalla tavalla edellisissä kappaleissa maini-

tut asiat. HubSpotin GDPR on määritetty kolmeen eri osioon: Evästeisiin, lailli-

seen oikeuteen ja henkilötietojensa jakaneen henkilön oikeuksiin.  

 

 

Kuva 15. HubSpot evästekäytännön ilmoitus 

 

HubSpotin hallintapaneelin asetuksista pystytään määrittämään evästeiden il-

moituksia verkkopalvelun käyttäjille. Kuvan 15 mukaisesti määritetään, käyte-

täänkö seuranta evästeitä, ilmoitetaanko niistä ja aletaanko seurantaevästeitä 

käyttämään vasta sitten, kun käyttäjä on hyväksynyt ne. 
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Kuva 16. Kontaktien laillisen käytön perusta. 

 

Henkilötietojen käyttöön tarvitaan laillinen oikeus. Henkilötietojen käytön hy-

väksyntä on yksi laillinen perusta, mutta ei ainut. Myynnissä ja markkinoin-

nissa on kolme oleellista asiaa, jotka pitää ottaa huomioon: Henkilön itsensä 

antama suostumus, oikeutettua etua tai sopimuksellista perustetta. Sopimuk-

sellisella oikeudella voidaan lähestyä asiakkaita sähköpostimarkkinoinnilla. 

Suoramarkkinointi voi perustua oikeutettuun etuun ja B2B- liiketoiminnassa 

henkilötietojen käsittely yleensä markkinointitarkoituksessa perustuu oikeutet-

tuun etuun. Suostumuksella tarkoitetaan esimerkiksi lomakkeella käyttäjän 

klikkaavan aktiiviseksi hyväksynnän hänen henkilötietojensa käytölle. 

(HubSpot 2018.) 

 

Henkilöllä on oikeus pyytää pääsyä hänestä kerättyihin tietoihin. HubSpot-jär-

jestelmällä pystytään viemään henkilön kontaktitiedot luettavassa formaatissa 

(esim. CSV tai XLS). Muuhun dataan liittyen kontaktiin, kuten sille määritetyt 

tehtävät, muistiot ja soitot HubSpotin CRM- järjestelmässä, päästään käsiksi 

CRM engagements API:n kautta. Henkilöllä on myös oikeus pyytää hallitsevan 

tahon muuttaa hänestä kerättyjä tietoja sekä myös poistamaan ne kokonaan 

niin halutessaan. 

 

3 HUBSPOT VS. WORDPRESS 

HubSpot yhdistää verkkosivujen luonnin, hallinnan ja optimoinnin yhdeksi ko-

konaisuudeksi asiakashallintajärjestelmän (CRM) tukemana. (HubSpot 2018.) 

 

WordPress- sisällönhallintajärjestelmä sai alkunsa 2003, kun se julkaistiin 

PHP-kielen bloggaamiseen tarkoitettuna ohjelmistona. Toisin kuin HubSpot, 
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WordPress on ilmainen alusta. WordPress on kehittynyt ja muuttunut vuosien 

saatossa monipuoliseksi sisällönhallintajärjestelmäksi ja sitä käytetään blog-

gaamisen lisäksi myös yrityksien verkkopalveluiden alustoina. (Vital Design 

2018.) 

 

HubSpot on tehty alusta alkaen markkinoinnin työntekijöitä varten ja siinä si-

sällön julkaisu, optimointi ja analytiikat ovat samassa paikassa. Kyseessä 

oleva järjestelmä ei vaadi mitään erillisiä lisäosia sisällön rungon rakentami-

seen tai optimointiin. WordPressille on saatavilla erilaisia ilmaisia ja maksulli-

sia teemoja, jotka tarjoavat eri kustomointi mahdollisuuksia. Jos WordPressillä 

luotua verkkopalvelua halutaan räätälöidä ja optimoida, siihen saatetaan tar-

vita teknistä kehittäjää, joka tekee nämä asiat. (HubSpot 2018.) 

 

WordPressin suosio perustuu sen yksinkertaisuuteen ja helppokäyttöisyyteen. 

Valmiista teemoista käyttäjä voi rakentaa itselleen ammattimaisen näköisen 

verkkosivuston ilman koodin kirjoittamista tai sen opettelemista. WordPress 

tarjoaa tuhansia lisäosia, joilla käyttäjä voi lisätä verkkosivustoonsa toiminnal-

lisuutta ilman oman koodin kirjoittamista. Suuren suosion ansiosta internetistä 

löytää hyödyllisiä keskustelupalstoja ja videoita, jos käyttäjä haluaa luoda jo-

tain tiettyjä toiminnallisuuksia ja ominaisuuksia omalle verkkosivustolleen. 

HubSpotilla niin ikään on helppo saada verkkosivusto toimintoon. Se tarjoaa 

valmiiksi rakennettuja sivupohjia, jotka ovat optimoituja desktop, tablet ja mo-

bile – päätelaitteille. Vaihtoehtoisesti käyttäjä voi rakentaa myös omat sivu-

pohjansa. (Vital Design 2018.) 

 

WordPress käyttää dynaamisen sisällön esittämiseen PHP- kieltä, jota käyte-

tään myös muissakin sisällönhallintajärjestelmissä. HubSpot käyttää omassa 

järjestelmässään opinnäytetyössä jo aikaisemmin käsiteltyä HubSpot Markup 

Language:a (HubL) dynaamisen sisällön käsittelyssä. Tämä vaatii käyttäjäl-

tään uuden ohjelmointi kielen opettelemista. HubL kuitenkin muistuttaa toimin-

nallisuudeltaan PHP:ta. HubL ei kuitenkaan anna samanlaista mahdollisuutta 

back-end:in räätälöintiin kuin PHP, koska se on omisteista ohjelmistoa eli pa-

tentoitu. (Vital Design 2018.) 
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Kuva 17. Wordpress index-tiedoston rakenne 
 

 
 
Kuva 18. WordPressin MySQL-tietokanta  

 

Molempien sisällönhallintajärjestelmien front-end puolella käytetään HTML- ja 

CSS- ohjelmointikieliä rakenteiden ja tyylien luomisessa. Kuvan 17 mukaisesti 

WordPressin back-end kirjoitetaan PHP-kielellä ja kuvassa 18 tietojen tallentu-

minen tapahtuu MySQL-tietokantaan.  
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Kuva 19. HubSpotin Java merkintää. 

 

Kuvan 19 mukaisesti HubSpotin järjestelmä vastaavasti pyörii Java-kielellä. 

Back-end toimii MySQL ja Apachen HBase pohjalla. HubSpot sivustojen front-

end pyörii JavaScriptillä. 

 

Markkinoinnin maailmassa verkkopalvelun näkyvyys ja kävijämäärä riippuu 

suuresti sen hakukoneoptimoinnista eli SEO:sta (Search Engine Optimiza-

tion). Hakukoneoptimoinnin menestys riippuu siitä, miten käyttäjä hyödyntää 

eri työkaluja ja lisäosia, joita sisällönhallintajärjestelmille on saatavissa. (Vital 

Design 2018.) 

 

SEO:lla pyritään lisäämään verkkosivuston näkyvyyttä hakukoneiden hakutu-

loksissa. Suurin osa internetin välityksellä tapahtuvasta liikenteestä tapahtuu 

isojen kaupallisten hakukoneiden kautta kuten Google, Bing ja Yahoo kautta. 

Liikennettä syntyy myös sosiaalisen median kautta, mutta pääasiallisesti verk-

kosivustoissa käyminen tapahtuu hakukoneiden hakutuloksien kautta. (MOZ 

2018.) 

 

HubSpotin sisällönhallintajärjestelmässä on valmiina jokaiselle luodulle sivulle 

SEO- toiminnallisuus. WordPress- järjestelmä ei tarjoa hakukoneoptimointia 

asennuksen jälkeen, vaan sitä varten tarvitaan lisäosia. Näitä on tarjolla sekä 

ilmaisia että maksullisia. (Vital Design 2018.) Hakukoneoptimoinnin lisäosia 

ovat esimerkiksi Yoast SEO ja All in One SEO Pack. 
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Kuva 20. HubSpot yksittäisen verkkosivun SEO 

 

Kuvassa 20 näytetään HubSpotin kautta yksittäisen verkkosivun SEO-tiedot. 

Internal page name tarkoittaa sivun nimeä, Page title selaimen välilehdessä 

näkyvää otsikkoa, Page URL verkkosivuston osoitetta ja Meta description si-

vuston lisätieto, joka näkyy Googlen hakutuloksissa sivuston otsikon ja osoit-

teen alla. 

 

 
Kuva 21. Kaavio CMS-markkinaosuuksista 

 

Whatcms.org – sivuston tilastojen mukaan WordPress on maailman suosituin 

sisällönhallintajärjestelmä. Statistiikka perustuu sivuston tekijöiden kehittä-

mään algoritmiin, jossa se tunnistaa, mitä sisällönhallintajärjestelmä alustaa 
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sivusto käyttää tarkastamalla sen teknisiä ominaisuuksia. Kuvan 21 kaaviota 

tarkentaen WordPressillä on Whatcms.org-sivuston analytiikan mukaan 52,11 

prosentin market share eli markkinaosuus vertailuissa muihin sisällönhallinta-

järjestelmiin. HubSpotin sijoittuu vertailussa sijalle 37. ja markkinaosuus on 

0.243 prosenttia. 

 

4 TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSET 

Tässä luvussa käsitellään kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen kannalta 

esiin tulleita tuloksia ja tuloksen johtopäätöksiä. Tulokset esitetään työntekijä 

kerrallaan ja työntekijät ollaan nimetty Työntekijä A:na, Työntekijä B:nä ja 

Työntekijä C:nä. Haastatteluita varten oltiin laadittu valmis haastattelurunko ja 

haastattelukysymykset. Haastattelu toteutettiin näiden valmiiden haastattelu-

kysymysten pohjalta. Haastateltavat eivät etukäteen tienneet haastattelurun-

gon sisältöä, jotta vastaukset olisivat luonnollisia ja perustuisivat haastatelta-

vien mielipiteisiin ja näkemyksiin. 

 

Haastateltavaksi valittiin työntekijöitä, jotka täyttivät tietyt kriteerit; haastatelta-

vat olivat jo pidemmän aikaa työskennelleet HubSpot-järjestelmän parissa. 

Kaikille kohdehenkilöille lähetettiin haastattelukutsut yrityksen sisäisen viestin-

täjärjestelmänkautta ja kerrottiin opinnäytetyön tutkimuksen teemasta ja tavoit-

teesta. 

 

4.1 Haastatteluiden tulokset 

Kaksi haastattelua toteutettiin Lappeenrannan toimipisteellä henkilökohtaisella 

tapaamisella ja kolmas haastattelu toteutettiin Skypen välityksellä, koska ky-

seinen kohdehenkilö työskentelee yrityksen Helsingin toimipisteellä. Rajallisen 

ja haastavan aikataulun vuoksi paras vaihtoehto oli, että haastattelu suoritet-

tiin Skypen välityksellä. 

 

Ennakkoon laadittu haastattelurunko soveltui hyvin haastatteluihin. Kysymyk-

set olivat oikeanlaisia sekä tutkimuksen kannalta että työntekijöiden mielestä. 

Haastattelut sujuivat luonnollisesti, haastattelutilanteet pysyivät haastattelu-

rungon aiheessa ja vastaukset olivat luonnollisia ja luotettavia. 
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Tässä luvussa tuodaan esille haasteltavien vastauksia ja näkemyksiä 

HubSpot-järjestelmästä. Tutkimuksessa haastateltiin kolmea työntekijää: En-

simmäisen työntekijän tehtävänimike on ”Senior Front-end Developer”, toisen 

”Lead Strategist” ja kolmannen ”Project Director”. 

 

Työntekijä A 

 

Työntekijä A on koulutustaustaltaan insinööri ja on valmistunut Etelä-Karjalan 

ammattikorkeakoulusta 2006 (koulu on nykyään Saimaan ammattikorkea-

koulu). Hän työskentelee Roister Marketing Oy:ssa 12:tta vuotta. Työnimik-

keitä on ollut useita: suunnittelija, Software Developer, Front-End Developer. 

Hän on myös tehnyt graafisen puolen töitä verkkopalveluiden suunnittelun ja 

kuvan käsittelyn parissa. Yrityksen toimialalla myös markkinointi puolen tehtä-

vistä on kertynyt kokemusta. 

 

HubSpot-järjestelmä ei ollut työntekijälle entuudestaan tuttu, vaan hands-on 

tutustuminen ja kokemukset ovat alkaneet muutama vuosi sitten, kun Roister 

Marketing Oy (silloin vielä Mediakolmio Oy) otti HubSpot-järjestelmän käyt-

töönsä ja sen yhteydessä toteutettiin yrityksen uusi verkkopalvelu. Työntekijän 

vastuualueena oli CMS (Sisällönhallintajärjestelmä) ja verkkopalvelu. Muut 

työntekijät vastasivat CRM:stä (asiakkuudenhallintajärjestelmä) ja markkinoin-

nista. 

 

Haastateltu työntekijä ei osannut kokemuksien perusteella verrata HubSpotin 

etuja muihin asiakashallintajärjestelmiin nähden, mutta mainitsi HubSpotin si-

sältävän kaikki työkalut yhdessä paketissa. 

 

A:n kertoi, että markkinoinnin ja toteuttajien kannalta järjestelmän työkalujen 

sijaitseminen samassa paketissa on selkeä hyöty. Yritys pystyy saamaan tark-

kaa tietoa siitä mikä toimii ja mikä ei. Sen lisäksi saadaan myös paljon dataa 

esimerkiksi verkkopalvelun käyttäjien käyttäytymisestä. A kertoi sen edesaut-

tavan yrityksen toimintaa CRM-puolella, sillä kertyneen datan avulla voidaan 

rakentaa yrityksen palveluiden myyntiä edistäviä toimintoja. 
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A:n mielestä sisällöntuottajille järjestelmä tarjoaa hyvin apua hakukonelöydet-

tävyyteen suhteen, koska niihin liittyvät toiminnot tarkistetaan järjestelmän toi-

mesta ja tarjoaa ohjeistusta löydettävyyden maksimoiseksi. A ei osannut sa-

noa, kuinka helppoa verkkopalvelujen sisällön jakaminen on markkinoinnin 

osa-alueella oleville henkilöille. A totesi, että markkinoinnin työntekijöille ja si-

sällöntuottajille mennään samalla tasolla helppouden ja käytännöllisyyden 

suhteen, mutta teknisenä toteuttajana järjestelmässä on asioita, mitkä tuntuvat 

nykyaikaisiin kehitystyökaluihin tottuneella hiukan menneisyyden havinalta 

koska ohjelmointia toteutetaan suurissa määrin selaimen puolella. 

 

Työntekijä A:n mielestä täyden hyödyn irti saaminen HubSpot-järjestelmästä 

vaatii koko organisaatiolta sitoutumista järjestelmän käyttöön ja tämä vaatii 

joka päiväistä käytön jalkauttamista ja sitä mukaan enemmän työtunteja. Tek-

nisenä kehittäjänä A kertoi, että perinteisiin CMS- järjestelmiin verrattuna eroja 

löytyy aika paljon. A mainitsi kuitenkin, että HubSpot-järjestelmää käyttäessä 

ei kehittäjänä tarvitse miettiä verkkopalveluiden palvelin- puolta, joka osak-

seen helpottaa projektin edistymistä. 

 

A haluaisi, että ohjelmointia voisi tulevaisuudessa tehdä ohjelmilla eikä se-

laimessa, vaikka selaimessa työkalut eivät huonoimmasta päästä olekaan. A 

mainitsi järjestelmän ulkopuolella olevista työkaluista, mutta nämä kyseiset 

työkalut eivät ole tuoneet projektien työnkulkuun helpotusta. A kertoi, että asi-

akkuusmarkkinointipuolelle olisi hyvä asia, jos parannuksia tulisi vain siihen 

keskittyneiden palveluntarjoajien järjestelmän pohjalta niin sen puolen kanssa 

toimiminen yrityksessä helpottuisi.  

 

Lisäksi A kertoi, että yrityksen toiminnassa on parannettavaa, jotta järjestel-

mästä voitaisiin saada paras mahdollinen hyöty irti. HubSpot-järjestelmään yri-

tys on päättänyt panostaa enemmän, ja A totesi, että jokaisen tekijän niin 

asiakasrajapinnassa kuin markkinoissa on sitouduttava tähän panostukseen. 

Jos näin ei tapahdu, niin järjestelmään investoidut varojen hyöty tulee laske-

maan. 

 

Työntekijä B 
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Työntekijä B on koulutukseltaan markkinoinnin tradenomi, ylioppilas ja hän on 

suorittanut logistiikan ammattitutkinnon ammattikoulussa. B:lle työkokemusta 

on kertynyt yli viiden vuoden ajalta palvelualoilta (kauppa, ravintola) ja hän on 

työskennellyt Roister Marketing Oy:lla kolme vuotta. 

 

HubSpotin sisällönhallintajärjestelmä ei ollut B:lle myöskään tuttu ennen siirty-

mistä yritykseen. Markkinoinnin puolelta Inbound HubSpotin Academy- palve-

lusta on ollut entuudestaan tuttu ja B on suorittanut kyseiseltä puolelta 

HubSpotin verifioiman sertifikaatin. 

 

B kertoi, että HubSpot mahdollistaa yksittäisen asiakkuuden/kontaktin seuran-

nan tarkasti. Hän näkee mistä verkkopalvelussa vieraileva käyttäjä on kiinnos-

tunut ja mille eri sivuille palveluissa käyttäjä on edennyt. B kertoi, että tämän 

kontaktin taakse voi viedä merkintöjä, tiedostoja ja yleisesti tietoa esimerkiksi 

kontaktin/asiakkuuden yrityksestä. Liidien eli potentiaalisten asiakkaiden han-

kinnassa B kokee, että HubSpot on hyvä työkalu, sillä järjestelmällä voidaan 

seuloa jo myyntivaiheessa potentiaalisia NB-asiakkaita (New Business). Li-

säksi B mainitsee, että nykyistenkin asiakkaiden kiinnostuksen kohteita voi-

daan seurata ja mahdollisesti, jolloin myynnistä/asiakkuuden vastaavan on 

helpompi heitä lähestyä. Tällä saadaan vähennettyä kylmäsoittoja. 

 

Työntekijä B:n mielestä HubSpot-järjestelmällä yritys pystyy identifioimaan po-

tentiaalisia asiakkaita paremmin ja näkemään, mistä verkkopalvelussa kävijät 

ovat kiinnostuneita (mm. työnhakijat). B kertoi, että järjestelmä mahdollistaa 

liidien hallinnan ja kaikki markkinointi tapahtuu yhden palvelun kautta, joka B:n 

mielestä helpottaa yrityksen palveluiden markkinoinnin seuraamista ja analy-

sointia. 

 

B kertoi sisällönhallinnan olevan helppoa, koska kaikki sisällöt löytyvät yh-

destä ikkunasta sekä drag-and-drop pohja mahdollistaa eri moduulien ja sisäl-

tölohkojen viemistä, poistamista ja järjestelemistä miten itse haluaa. B sum-

masi, että yhdessä sivunäkymässä käyttö on kaikkein loogisinta ja selkeintä. 

Yleisesti B:n mielestä järjestelmässä hyvää se, että koko palvelu on englannin 

kielellä ja siihen on selkeät käyttöohjeet. Palvelun käyttöön on annettu sisäistä 

koulutusta sekä ihmisillä on tieto ja tarkat käyttöoikeuden niihin HubSpotin 

osa-alueisiin, joita he tarvitsevat. 
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B kuitenkin sanoi, että järjestelmän muu käyttö on haasteellista, koska jotkin 

ominaisuudet eivät löydy loogisista paikoista ja, että HubSpot muuttuu ulko-

asultaan lähes joka kuukausi. Tämän lisäksi verkkopalvelun lomakkeiden vas-

tauksien löytämiseen pitää käyttää luovuutta, sillä näitä on välillä hankala löy-

tää.  

 

B haluaisi, että uutiskirjeiden toteutus olisi innovatiivisempaa. Nykyinen uutis-

kirjeen ulkoasu on kankea eikä tärkeää CTA- painiketta (Call to Action) pys-

tytä muotoilemaan siten, että se olisi visuaalisesti linjassa uutiskirjeen tekstin 

kanssa. B toivoisi myös, että HubSpotilta tulisi niin sanottu kuukausittainen 

kirje, jossa kerrottaisiin palvelun muutoksista, jotta pysyisi ajan tasalla. 

 

B:n mielestä yrityksessä HubSpot-järjestelmää osataan hyödyntää vaihtele-

vasti. Osaamista pyritään jatkuvasti kehittää ja hyötyä saada täten enemmän 

irti järjestelmästä. Hän mainitsi, että integroitu chat-palvelu olisi hyvä lisä, 

jonka voisi HubSpotissa suoraan ohjata oikealle toimihenkilölle. 

 

B:n näkemyksen mukaan kalliissa järjestelmässä on paljon ominaisuuksia, 

jossa olisi kaikille vähän jotakin. Laskeutumissivujen ja verkkosivujen rakenta-

minen on erinomaista ja helppoa, mutta yrityksen toiminnan kannalta tärkeä 

uutiskirjeen toteuttaminen ja lähettäminen ovat kankeita. B ei ymmärrä, miksi 

HubSpot haluaa luoda uutiskirjeille automaattisia vastaanottajalistoja, koska 

niiden ollessa monia, on niiden hallinta vaikeaa. Suurin haaste/vaikeus B:n 

mielestä on ollut, ettei kaikkia HubSpotin tarjoamia ominaisuuksia olla pystytty 

täysin hyödyntämään. Tästä syystä järjestelmä on ollut toisin sanoen niin sa-

notulla tyhjäkäynnillä, ja yrityksessä on ollut palvelun käyttöönoton alkuvai-

heessa liian vähän ihmisiä, kenellä olisi ollut tietotaitoa ko. järjestelmästä. 

 

Työntekijä C 

 

Työntekijä C on koulutukseltaan ”Bachelor of Arts in Communication” ja kysei-

nen tutkinto on suoritettu Yhdysvalloissa. Hän on työskennellyt 1990-luvun lo-

pusta mainonnan ja markkinoinnin parissa. Hän kertoi olleensa kiinnostunut 
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internetin ja sen tuomista mahdollisuuksista vuodesta 1995 alkaen. Sen jäl-

keen C on toiminut erilaisissa markkinoinnin rooleissa, mainostoimistoissa ja 

Nokialla ja usein pääpaino on ollut digikanaviin liittyvissä kysymyksissä. 

 

C kertoi tutustuneensa HubSpot-järjestelmään vuonna 2015, kun työskenteli 

toisessa yrityksessä ja siellä haettiin vaihtoehtoista ratkaisua markkinoinnin 

automaatio järjestelmäksi. Silloin siinä yrityksessä oli käytössä Marketo, mutta 

haluttiin markkinointiin paremmin sopiva vaihtoehto. 

 

C kertoo HubSpotin CRM- ominaisuuksien olevan rajalliset, mutta sitä voidaan 

käyttää ilmaiseksi. Sen todelliset edut tulevat esiin, kun rinnalle ostetaan 

HubSpotin markkinointialusta, jonka kautta markkinoinnin ja myynnin data yh-

distyvät. C:llä oli työntekijä B:n kanssa hyvin samanlainen näkemys siitä, että 

järjestelmällä pystytään tehokkaasti seuraamaan potentiaalisen asiakkaan 

käyttäytymistä verkossa. Myös myynti voi automatisoida myyntiprosessin vai-

heita. Lisäksi C sanoi kuitenkin, että HubSpottia ei ole suunniteltu pitkälle vie-

dyn asiakkuuden hallintaan. 

 

C:n mielestä HubSpotin sisällönhallintajärjestelmä on hyvin selkeä ja suoravii-

vainen ja se tarjoaa mahdollisuuden personoida sisältöjä automaattisesti. C 

kertoi samaa kuin työntekijät A ja B, että järjestelmällä saa helposti toteutettua 

ja suunniteltua sisältöjä, että ne ovat hakukoneystävällisiä. 

 

C jatkoi, että muutenkin järjestelmän yleinen käyttö on helppoa, sillä se on 

suunniteltu markkinoijan ja sisällöntuottajien ehdoilla. Jos järjestelmää kehite-

tään tai verkkopalvelulle luodaan uusia sivupohjia, silloin tarvitaan teknistä tu-

kea (ohjelmoijia). C:n mielestä muuten järjestelmän käytön oppii kuka vain ja 

nopeasti. 

 

 

C oli samoilla linjoilla A:n ja B:n kanssa siinä, että järjestelmästä saadaan 

täysi hyöty irti vain, jos siihen panostetaan ja järjestelmää käytetään ahkerasti. 

Jos organisaatiossa ei olla valmiita panostamaan järjestelmän käyttöön, siitä 

tulee nopeasti kuluerä tuottavuuden sijaan. 
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HubSpotin hyödyntäminen yrityksen toiminnassa C:n mielestä on toistaiseksi 

heikkoa. Sisäiset prosessit ja vastuualueet ovat vielä keskeneräiset. C kuiten-

kin mainitsee, että järjestelmän käyttöä opiskellaan kovaa vauhtia ja hän us-

koo, että tulevaisuus on valoisampi. Lopuksi C kertoi, että yrityksen kannattaa 

panostaa HubSpotin käyttöön, jos myyntiä halutaan tehostaa markkinoinnin ja 

inbound-prosessia hyödyntämällä. 

 

4.2 Haastatteluiden yhteenveto 

HubSpot-järjestelmä ei ollut yrityksen työntekijöille kovinkaan tuttu entuudes-

taan. Ensimmäiset varsinaiset kokemukset ovat tulleet työntekijöiden ollessa 

työtehtävissä Roister Marketing:lla. Kaikki työntekijät olivat samoilla linjoilla 

näkemyksissään siitä, että järjestelmä on tehokas työkalu markkinoinnin ja 

myynnin työtehtävissä oleville henkilöille, sillä HubSpotilla voidaan tarkasti 

seurata kerättyä dataa ja määritellä, mikä verkkopalvelun toiminnassa kannat-

taa ja mikä ei. 

 

Sisällönhallintajärjestelmän käyttö oli haastateltavien mielestä helppoa käyttää 

yksinkertaisissa tehtävissä. Haasteita järjestelmän käytössä kuitenkin on, ku-

ten kaikkien ominaisuuksien löytäminen ja hyödyntäminen. Ohjelmoinnin puo-

lella työskentely ei ole kovin intuitiivista, koska koodin kirjoittamista joudutaan 

tekemään suoraan selaimessa ja tämä hankaloittaa työnkulkua. Sisällön tuot-

tajille työnkulku on helpompaa, koska heille prosessin aikana tarjotaan val-

miita moduuleita. 

 

Kauttaaltaan haastatellut työntekijät olivat hyvin samoilla linjoilla näkemyksis-

sään. Pieniä eroavaisuuksia löytyi niiltä osa-alueilta, johon kukin työntekijöistä 

on työtehtävissään perehtynyt, mikä on hyvin luonnollista.  

 

 

Haastatteluiden pohjalta tehtiin huomio, että HubSpot-järjestelmää ei tällä het-

kellä osata hyödyntää riittävän hyvin. Tämä voi johtua siitä, että kyseisen jär-

jestelmän käyttöön ei panosteta riittävän paljon resursseja. Panostuksen 

puute voi johtua siitä yksinkertaisesta syystä, että työntekijöiden työaika kuluu 

paljolti muiden asiakasprojektien parissa, jotta työtunteja voitaisiin allokoida 
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HubSpot-järjestelmässä toimimisen kehittämiseen. Haastateltavien näkemyk-

sistä jäi sellainen mielikuva, että kyseisessä järjestelmässä on paljon potenti-

aalia ja tätä mielellään valjastettaisiin kehittämään yrityksen liiketoiminnan 

markkinointia. 

 

5 PÄÄTÄNTÖ 

Roister Marketing Oy:ltä esiintyi useampi ehdotus opinnäytetyön aihetta var-

ten. Osa aiheista eivät kuitenkaan sopineet tietojenkäsittelyn koulutusohjel-

maani eivätkä palvelleet yrityksen tarpeita. Aihe johon päädyin, oli suhteellisen 

vähän tutkittu ohjelmoinnin näkökulmasta eikä vastaavasta aiheesta oltu tehty 

yhtään opinnäytetyötä tai pro gradua. Aihe oli yritykselle ajankohtainen, koska 

yrityksen oma verkkopalvelu pyörii HubSpot-järjestelmällä. Aihe oli myös itsel-

leni kaikista kiinnostavin, sillä sen sisällönhallintajärjestelmä (CMS) ei ollut it-

selleni entuudestaan tuttu ja tulen käyttämään sitä tulevaisuudessa työtehtä-

vissä. 

 

Suurin osa tutkimustyöstäni keskittyi HubSpot-järjestelmän kokonaisvaltaiseen 

tutkimiseen niin markkinoinnin kuin ohjelmoinnin kannalta. Lähteet olivat suu-

rimmalta osaltaan internetistä löydettyjä ja tarjosivat aiheeseen sopivia tietoja. 

HubSpotin omat verkkopalvelut mm. HubSpot Academy ja HubSpot Designers 

tarjosivat tärkeää informaatiota järjestelmän käytännöistä ja toiminnallisuuk-

sista markkinoinnin automaatiossa ja ohjelmoinnissa. Muut lähteet kertoivat 

asiakkuudenhallinta- ja sisällönhallintajärjestelmistä, markkinoinnista ja ohjel-

moinnista alkeiden tasolla, josta sai opinnäytetyölle vankkaa perustietoa. Kir-

jallisia lähteitä löytyi hyvin vähän, jotka eivät vuorostaan vastanneet opinnäy-

tetyön aihealuetta. 

 

Tutkimuksesta ilmeni, että HubSpot on hyvin monipuolinen Inbound-markki-

noinnin ja myynnin järjestelmä. Kaikki tarvittavat työkalut sijaitsevat saman 

palvelun alla, joka helpottaa työnkulkua. Tämä vuorostaan voi aiheuttaa se-

kaannusta, kun yritetään löytää tiettyjä osa-alueita laajasta kokonaisuudesta. 

Tutkimuksen aikana ilmeni, että järjestelmä käytössä pito on hyvin kallista. Yri-

tyksessä ei mahdollisesti pystytä muiden työkiireiden takia panostamaan tar-

peeksi työtunteja järjestelmän käyttöön, jolloin täyden hyödyn ja mahdollisen 

tuoton saaminen voi olla vaikeaa. 
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Opinnäytetyön aikataulutus oli suhteellisen hankalaa, koska tekijä oli samanai-

kaisesti töissä opinnäytetyön toimeksiantajalla. Työkiireiden, opinnäytetyön ja 

vapaa-ajalla opinnäytetyön toteuttamisen tasapainottaminen toi omia haas-

teita. Työajalla opinnäytetyön tekeminen jäi erittäin vähäiseksi nopeasti kasva-

vassa yrityksessä, jossa asiakasprojekteja tulee toteutukseen nopealla aika-

välillä. Nämä luonnollisesti ovat työntekijälle ensimmäisenä prioriteettilistalla. 

Toimeksiantajan puolelta sain perehdytystä HubSpot-järjestelmään ja kollegat 

auttoivat omien työkiireidensä ohessa antamalla suuntaa opinnäytetyön to-

teuttamiselle ja kolme työntekijää antoivat haastattelun, joka antoi hyvää nä-

kemystä ko. järjestelmään ja arvokasta tietoa järjestelmän hyödyntämisestä 

tulevaisuudessa. 

 

Isoimpia kehityskohtia ovat aikataulutuksessa, stressinsietokyvyssä ja työ-

määrän arvioinnissa. Aikataulutuksien epämääräisyys, työmäärän osittainen 

virheellinen arviointi opinnäytetyön toteuttamisen osalta aiheuttivat viivästyksiä 

omassa tekemisessään ja stressiä. Nämä osa-alueet kuitenkin kehittyivät 

opinnäytetyön edetessä, mikä on tekijälle positiivinen asia. 

 

Opinnäytetyön pohjalta voidaan todeta, että kaikkiin tutkimuskysymyksiin saa-

tiin vastaukset. HubSpot-järjestelmä on markkinoilla vielä suhteellisen uusi ja 

paljon muuttuva järjestelmä. Sen tarjoamat työkalut markkinointiin, myyntiin ja 

eri hallintajärjestelmiin ovat monipuolisia, mutta kehitettävää löytyy etenkin oh-

jelmoinnin puolelta kehitysympäristöissä. Työntekijöitä auttaa tietyin väliajoin 

suoritettavat sertifikaatit, joilla ylläpidetään osaamista. Järjestelmää voisi tutkia 

lisää ohjelmoinnin kannalta tekijän ollessa teknisenä kehittäjä yrityksessä, 

jotta järjestelmästä voitaisiin saada siltä osa-alueelta enemmän hyötyä irti. 

Myös yrityksen toimintaa järjestelmän parissa voitaisiin jalostaa ja kehittää pe-

rehtymällä syvemmälle HubSpotin maailmaan. Erilaisten integraatioiden ja ny-

kyisten ominaisuuksien tarjoamat mahdollisuudet voisi tutkia tarkemmin, josko 

niillä voitaisiin tuottaa lisää hyötyä ja näkyvyyttä yrityksen liiketoiminnalle.
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KYSELYLOMAKE 

 

Kyselylomake opinnäytetyön laadullista tutkimusta varten teemahaastatte-

lussa. 

 

MIKÄ HUBSPOT-JÄRJESTELMÄ ON? 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 

 

Tutkimus opinnäytetyöhön. 

Tutkimuksen toteuttaa Joonas Kinnunen. 

 

Roister Marketing Oy:n työntekijät 

 

1. Mikä on koulutustaustasi? 

2. Mikä on työtaustasi? 

3. Oliko HubSpot-järjestelmä entuudestaan sinulle tuttu? 

4. Mitä etuja HubSpot:lla on muihin asiakashallintajärjestelmiin verrat-

tuna? 

5. Mitä hyötyä HubSpot-järjestelmä on sinun mielestäsi tuonut yritykselle? 

6. Kuinka helppoa HubSpotin sisällönhallintajärjestelmä on tuottaa verk-

kopalveluille sisältöä? 

7. Onko järjestelmän käyttö helppoa ja käytännöllistä? 

8. Haluaisitko, että HubSpot muuttaisi jotain ominaisuuksiaan, jotta työn-

kulku helpottuisi? 

9. Kuinka hyvin sinun mielestäsi osataan hyödyntää HubSpot-järjestelmää 

yrityksen toiminnassa? 

10.  Mitä haasteita ja vaikeuksia HubSpotin käytössä on ilmennyt? 

11.  Kannattaako mielestäsi yrityksen panostaa HubSpotin käyttöön jat-

kossa enemmän? 


