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1
1.1

Johdanto
Opinnäytetyön taustat ja lähtökohdat

Maailma muuttuu huikeaa vauhtia. Digitaalisen transformaation vaikutus tämän päivän
ostokäyttäytymiseen ja siten asiakaskokemukseen on voimakkaampi kuin minkään ilmiön ennen sitä. Opiskellessani Saranen Consulting Oy:n järjestämässä Digital Excellence Academy in colloboration with Google -koulutuksessa vuonna 2015, opin digitaalisen transformaation laajemman merkityksen. Google Finland Oy:n toimialajohtaja
Hanna Kivelä kertoi koulutuksen aloituspäivänä, että digitaalisuus muuttaa kaiken. Silloin
höristelin korviani ja mietin, mitä kaikkea on vielä tulossa.
Olen 1960-luvun lopulla syntynyt mies ja nähnyt läheltä, mitä muutoksia eri medioissa
on tapahtunut elämäni aikana. Tulin työelämään vuonna 1994. Tuolloin otin ensiaskelia
mainosmiehenä, seurasin maailmaa avoimin silmin ja kuulevin korvin. Vuonna 1995 toteutimme työpaikassani valtakunnalliselle hotelliketjuasiakkaalle heidän ensimmäiset
www-sivunsa. Seurasin projektia läheltä ja ajattelin, että internet-maailma ja sen mukanaan tuoma digitaalisuus mahdollistavat tulevaisuudessa monia asioita, joita tänään
emme osaa kuvitellakaan.
Sittemmin olen saanut työelämässä olla mukana projekteissa, jotka ovat muun muassa
mahdollistaneet internetin käytön perinteisen suoramarkkinoinnin palautekanavana –
ensimmäisenä Suomessa. Kehityksen kulku digitaalisuuden hyödyntämisessä on ollut
nopeampaa kuin kukaan koskaan osasi ennustaa.
Hanna Kivelä kertoi edustamansa yrityksen ennustuksen Digital Excellence Academyn
aloituspäivänä. Se perustuu Googlen perustajan Larry Pagen ajatukseen: ”You don´t
know what´s actually going to happen. You just have to be ready when it does”. Vapaasti
suomennettuna se tarkoittaa: ”Et voi olla varma siitä, mitä tulee tapahtumaan. Sinun vain
pitää olla valmiina, kun se tapahtuu”. Mielestäni nuo kaksi lausetta kiteyttävät hyvin sen,
mitä voimme tulevaisuudelta odottaa. Internetissä on vielä varhainen aamu.
Työhistoriani sisältää monipuolisia tehtäviä markkinointiviestinnän parissa mainostoimistoissa sekä niin sanotusti pöydän toiselta puolelta, asiakkaan markkinointivastaavana.
Työssäni olen saanut seurata läheltä muun muassa suoramarkkinoinnin ja internetmarkkinoinnin kehitystä Suomessa ja maailmalla. Suoramarkkinointi on aina perustunut
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dataan, siis asiakastietoon. Asiakastietoa on hyödynnetty oivallisten markkinointikirjeiden laatimisessa eri kohderyhmille. Asiakkaan ostohistoria on otettu huomioon kirjeeseen ladatun tarjouksen muodossa. Parhaille asiakkaille on tarjottu mahtavimmat tarjoukset. Aikaisemmin suuri osa datan hyödyntämisestä vaati paljon käsityötä. Perusasiat
asiakassuhteen eri vaiheissa ja sen hoidossa ovat tänään samoja kuin suoramarkkinoinnin alkupäivien opitkin. Nykyään monet asiakaspolun eri vaiheiden vaatimat työt voidaan
automatisoida – kiitos teknologian, internetin ja markkinoinnin automaation kehityksen.
Edellä esiteltyä taustaa vasten olen vakuuttunut, että tämä opinnäytetyö tukee aikaisemmin oppimieni taitojen hyödyntämistä uudessa valossa. Uudet markkinointiviestinnän kanavat ja teknologiat mahdollistavat minulle uuden oppimista ja tukevat kehittymistäni ammatillisesti.
1.2

Opinnäytetyön keskeiset käsitteet

Tämän opinnäytetyön keskeisimpiä käsitteitä ovat markkinoinnin automaatio, inboundmarkkinointi ja inbound-metodi. Esittelen ne tässä lyhyesti, jotta lukijalle syntyy selkä
käsitys, mistä asiasta opinnäytetyössä on kyse. Tarkennan käsitteitä tämän opinnäytetyön luvussa 2. Useimmat inbound-markkinoinnin termit ovat englanninkielisiä, eikä niitä
kaikkia ole virallisesti käännetty suomen kielelle. Tämä johtuu siitä, että termit ovat vakiintuneita markkinoinnissa ja ne tunnetaan hyvin.
Markkinoinnin automaation tarkoituksena on tehostaa ja automatisoida usein toistuvia
markkinoinnin toimenpiteitä. Esimerkiksi luokitella liidejä eli potentiaalisia asiakkaita ja
ylläpitää potentiaalisten ja nykyasiakkaiden mielenkiintoa yrityksen tuotteita ja palveluita
kohtaan. Sen avulla yrityksen johto voi seurata markkinoinnin tehokkuutta erikseen määriteltävillä mittareilla. (Parma 2016.)
Inbound-markkinoinnilla pyritään tuottamaan asiakkaalle lisäarvoa, jonka johdosta hänelle syntyy positiivinen mielikuva yrityksen tarjoamista tuotteista tai palveluista (Parma
2016). Inbound-markkinoinnissa asiakas ottaa ensimmäisellä kerralla itse yhteyttä tuotteita ja/tai palveluita tarjoavaan yritykseen ja kommunikaatio on kaksisuuntaista (VähäRuka 2018). Inbound-markkinoinnin kokonaisuuteen kuuluvat muun muassa verkkosivut, sisältö- ja sähköpostimarkkinointi, hakukoneoptimointi, sosiaalinen media, blogit ja
videot. (Parma 2016). Näitä tarkastellaan lähemmin tämän opinnäytetyön luvussa 3.
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Inbound-metodi on alun perin amerikkalaisen Hubspot Inc.:n markkinoille lanseeraama
metodi. Sen perusajatuksena on, että yritykset voivat kasvattaa liiketoimintaansa tarjoamalla asiakkailleen lisäarvoa ja rakentamalla luottamusta yritystä kohtaan. (Saranki
2018.)
Google-haulla internetistä löytyvien määritelmien sanoma on kaikilla sama, ja ne eroavat
vain sanamuodoissa. Vakiintuneita, akateemisesti hyväksyttäviä määritelmiä ei inboundmarkkinoinnin eri termeille ole olemassa. Määrittelyjen puutteellisuuden vuoksi käytän
opinnäytetyössäni kaupallisten toimijoiden määrityksiä. Yhteenvetona asian voi määritellä seuraavasti: markkinoinnin automaatio on järjestelmä, joka mahdollistaa inboundmarkkinoinnin toteuttamisen internetissä eri kanavia hyödyntäen. Inbound-markkinoinnin tarkoituksena on houkutella potentiaalinen asiakas yrityksen sisältöjen pariin ja johdatella häntä ostopolulla eteenpäin. Lopullinen päämäärä kaikella toiminnalla on pitkäaikaisen asiakassuhteen rakentaminen siten, että asiakas saa asiakassuhteesta lisäarvoa yrityksen tuotteita ja/tai palveluja käyttämällä. Yrityksen näkökulmasta tavoitteena
on, että asiakkaasta tulee tyytyväinen ja pitkäaikainen asiakas, jonka tarpeet, toiveet ja
mieltymykset yritys kykenee täyttämään asiakassuhteen aikana hyödyntäen eri kanavia
systemaattisesti.
Outbound-markkinointi harjoittavat yritykset etsivät ja lähestyvät itse potentiaalisia asiakkaita. Perinteisiä outbound-markkinoinnin kanavia ovat muun muassa televisio- ja
printtimainonta, kylmäsoitot sekä ulkopuoliselta taholta ostetut sähköpostilistat. Outbound-markkinointi on tyypillisesti yksisuuntaista ja kohdistamatonta. (Vähä-Ruka 2018.)
1.3

Opinnäytetyön tavoite

Opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää, miten markkinoinnin automaatiojärjestelmien
avulla inbound-markkinointiaan aloittavat PK-yritykset voivat paremmin hyödyntää niitä
omassa inbound-markkinoinnissaan. Lopputuloksena saadaan selville, mitkä asiat vaikuttavat yritysten onnistumiseen inbound-markkinoinnissa. Lisäksi saadaan vastauksia
siihen, mihin asioihin on syytä kiinnittää huomiota ryhdyttäessä suunnittelemaan inbound-markkinointia.
Teoriasta ja tuloksista muotoilen suosituksia siitä, miten inbound-markkinointia aloittavan
tai jo toteuttavan PK-yrityksen kannattaa muotoilla omat prosessinsa ja mihin asioihin
pitää varautua. Suositusten pohjalta yritykset voivat suunnitella ja toteuttaa inbound-
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markkinointiaan perinteistä outbound-markkinointia tehokkaammin ja systemaattisemmin. Suositukset pohjautuvat tässä opinnäytetyössä tutkittuun Hubspotin markkinoinnin
automaatiojärjestelmään, mutta ovat käytettävissä järjestelmästä riippumatta.
1.4

Aineiston hankinta ja rajaukset

Teoreettisena viitekehyksenä opinnäytetyössä käytetään inbound-markkinoinnin teoriaa. Teoriaosuudessa hyödynnetään tutkimuksen kannalta merkityksellistä ammattikirjallisuutta sekä artikkeleita, verkkoaineistoja, videoita ja webinaareja. Tutkimustyöhön
aineostoja hankittiin henkilökohtaisten haastattelujen muodossa sekä havainnoimalla
yritysten tekemää inbound-markkinointia Suomessa. Asiantuntijahaastatteluissa haastateltiin markkinoinnin ammattilaisia.
Digitaalisen kehityksen nopeus ja sen myötä inbound-markkinoinnin trendien nopea päivittyminen johtaa siihen, että opinnäytetyön ensisijainen aineisto on ajankohtaista verkkoaineistoa. Käytetty aineisto on sekä suomen- että englanninkielistä.
Inbound-markkinoinnin teoriaosuudessa hyödynnetään saatavilla olevan kirjallisuuden
ja verkkomateriaalien lisäksi opinnäytetyön aikana suoritettua HubSpot Inbound Certificate -aineistoa, joka käsittelee inbound-markkinointia. HubSpotin ja HubSpot Academyn
tarjoamilla sivustoilla löytyy runsaasti ajankohtaista tietoa inbound-markkinoinnin kokonaiskuvasta.
Opinnäytetyön tavoitteen huomioiden aineiston pääpaino on inbound-markkinoinnissa ja
sen hyödyntämisessä. Tässä opinnäytetyössä keskitytään HubSpotin markkinoinnin automaatiojärjestelmän tarjoamiin ominaisuuksiin sekä niiden hyödyntämiseen. Opinnäytetyössä tutkitaan inbound-markkinointia PK-yritysten näkökulmasta ja loppupäätelmissä keskitytään yritysten markkinoinnin kehittämiseen inbound-markkinoinnin keinoin.
Opinnäytetyössä kerrotaan inbound-markkinoinnin ja tutkimustyön kannalta keskeisimmät määritelmät. Opinnäytetyössä ei käsitellä eikä selvitetä perinteisen tai digitaalisen
markkinoinnin kokonaisuuksia laajemmin, vaan työhön on valittu vain inbound-markkinoinnin kannalta merkittäviä osa-alueita. Työn tuloksista on hyötyä PK-yrityksille, jotka
harkitsevat markkinoinnin automaatiojärjestelmän käyttöönottoa sekä yrityksille, joilla on
halu kehittää ja tehostaa omaa inbound-markkinointiaan.
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1.5

Tutkimusmenetelmät

Opinnäytetyö toteutettiin tutkimustyyppisenä työnä, jossa henkilöt vastasivat avoimeen
haastatteluun. Avoimessa haastattelussa haastattelija ja haastateltava keskustelevat
yleisesti haastatteluaiheesta tai -ongelmasta (Moilanen & Ojasalo & Ritalahti 2014, 108).
Haastateltavat henkilöt olivat markkinoinnin ammattilaisia, joilla on pitkä kokemus inbound-markkinoinnin hyödyntämisestä yritysten markkinoinnissa. Haastatteluissa pyrittiin kartoittamaan inbound-markkinoinnin nykytilaa ja ilmiön merkitystä PK-yritysten tulevaisuuden markkinoinnin näkökulmasta. Analyysin avulla hahmotettiin nykyiset kipupisteet ja kehityskohteet eli se, mitkä asiat inbound-markkinoinnissa ovat vialla ja miten niitä
voidaan korjata.
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2
2.1

Miten inbound-markkinointi toimii?
Markkinoinnin automaatio

Markkinoinnin automaatiolla tarkoitetaan ennakkoon suunniteltujen ja määriteltyjen toimenpiteiden toteuttamista. Markkinoinnin toimenpide voi olla sähköpostiviesti tai sivuston vierailijalle personoitu sisältö. Markkinoinnin automaatiojärjestelmän tehtävänä on
koota yhteen asiakastiedot, markkinoinnin työkalut ja raportointi. Järjestelmän avulla on
mahdollista toteuttaa tavoitteellista markkinointia, jonka ansiosta voidaan mitata tehtyjen
toimenpiteiden vaikutusta. (Advance B2B 2018.)
Järjestelmää, jonka tehtävänä on automatisoida prosesseja ja ylläpitää potentiaalisten
asiakkaiden mielenkiintoa, kutsutaan markkinoinninautomaatiojärjestelmäksi. Sen tehtävänä on helpottaa ihmisten työtä automatisoimalla niitä työvaiheita, jotka vaativat runsaasti työaikaa. Lisäksi se mahdollistaa viestien ajoituksen sekä sisällön personoinnin.
(Parma 2016.)
2.2

Ostajapersoonat

Muun muassa suoramarkkinoinnissa on markkinoinnin kohdentamisen apuna perinteisesti käytetty asiakkaiden segmentointia. Segmentoinnin avulla asiakkaat jaotellaan helpommin hallittaviin kohderyhmiin. Kohderyhmäajattelun eli segmentoinnin etuna on
muun muassa se, että asiakkaiden hankintakustannukset voidaan minimoida ja jo hankittuja asiakkaita voidaan palvella paremmin ja heistä voidaan pitää kiinni (Patanen
2014). Ostajapersoonien luominen on yksi tapa segmentoida asiakkaita. Sen avulla pyritään vastaamaan inbound-markkinoinnin tarpeisiin.
Ostajapersoonat ovat ideaalisia asiakkaita kuvaavia fiktiivisiä ja yleisluontoisia hahmoja
(Hubspot Academy 2018). Persoona sanana kuvaa hyvin sitä, miten syvälle meidän tulee mennä, kun luomme ostajapersoonia. Haluamme oppia tuntemaan asiakkaat persoonina yhtä hyvin kuin hyvät ystävämme. Haluamme tietää millainen asiakkaamme normaali päivä on ja minkälaisia haasteita hän kokee elämänsä eri osa-alueilla. (Patanen
2014.) Kun ostajapersoonan ympärille rakennetaan tarina, voidaan ymmärtää syyt ja
seuraukset hänen käytökselleen ja hänen tekemilleen valinnoille.
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Ostajapersoonia luotaessa hyödynnetään olemassa olevia markkinatutkimuksia. Mikäli
niitä ei ole, niin teetetään markkinatutkimus ja haastatellaan myös nykyasiakkaita. Joskus käytettävissä olevan tiedon pohjalta joudutaan tekemään yleistyksiä, esimerkiksi ostajapersoonan tyypillisestä työpäivästä. On muistettava, että ostajapersoonien tuleekin
olla osittain mielikuvituksellisia (fiktiivisiä), jotta heidät voidaan asettaa yrityksen kohderyhmiin sopiviksi. Ostajapersoonista pyritään tekemään mahdollisimman yksityiskohtaisia, mutta niissä ei kuitenkaan kuvata yksittäistä henkilöä, joka joko tunnetaan tai joka
on jo yrityksen asiakkaana. (Patanen 2014.)
Ostajapersoonia luotaessa on syytä pitää mielessä se, että ostajien ostokäyttäytyminen
muuttuu ajan saatossa. Se, mikä tänään kuvaa hyvin potentiaalista ostajaamme, ei välttämättä huomenna pidä paikkaansa. Luomalla ostopersoonat ja huomioimalla seuraavaksi esiteltävän ostopolun vaiheet, saadaan luotua kohdennettua sisältöä asiakkaan
ostopolulle. Ostopolkujen luomiseen löytyy monia hyviä malleja ja ohjeita internetistä,
esim. Hubspot Academyn ja Sales Communications Oy:n sivuilta.
2.3

Ostopolku

Ostopolussa oletetaan, että potentiaalinen asiakas etsii internetistä lisätietoa kiinnostuksensa kohteesta tai apua haasteeseensa. Ratkaisu voi olla joko yrityksen tarjoama tuote
tai palvelu, mutta potentiaalinen asiakas ei sitä vielä tiedä. Kuviossa 1 on visualisoitu se,
mitä luvussa 2.2 määritelty ostajapersoona tekee ostoprosessinsa aikana.
Hubspot määrittelee asian seuraavasti: ostajat eivät halua olla prospekteja, demonstraation tai tuote-esittelyn kohteita eivätkä saavutettuja sopimuksia. Nämä vaiheet eivät tuo
asiakkaalle mitään lisäarvoa hänen matkallaan. He etsivät arvokasta lisätietoa myyjän
edustamasta tuotteesta, jota he eivät löydä muutoin internetistä. (Hintz 2018.)
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Kuvio 1. Ostopolun eri vaiheet (HubSpot Academy 2018).

Tietoisuusvaiheessa (Awareness Stage) yrityksen potentiaalinen asiakas ei mahdollisesti ole vielä tiedostanut tai määritellyt tarkasti omaa ongelmaa tai haastetta. Hän etsii
internetistä vastausta määritelläkseen sen. (Hintz 2018.)
Harkintavaiheessa (Consideration Stage) yrityksen potentiaalinen asiakas on jo tietoinen
omasta tarpeestaan ja pyrkii aktiivisesti löytämään siihen ratkaisua. Hän tekee internetissä hakuja, joiden avulla hän voi ymmärtää asiaa paremmin ja siten löytää itselleen
sopivimman ratkaisun. Ratkaisuehdotuksia voi olla tarjolla useampia, jolloin hän etsii lisätietoa aiheesta. (Hintz 2018.)
Päätöksentekovaiheessa (Decision Stage) yrityksen potentiaalinen asiakas on matkallaan tullut tietoiseksi omasta ongelmasta tai haasteesta. Hän on etsinyt aktiivisesti siihen
erilaisia ratkaisuja ja vertaillut tarjolla olevia vaihtoehtoja. Nyt hän on valmis tekemään
lopullisen ostopäätöksensä. (Hintz 2018.)
Kun ymmärretään potentiaalisen asiakkaan kulkeman ostopolun eri vaiheet, voidaan kehittää yrityksen omaa sisältömarkkinointia kokonaisvaltaisesti. Samalla hahmotetaan
millaisilla markkinointitoimilla ja -sisällöillä, voidaan vaikuttaa asiakkaan saamaan kokonaiskuvaan yrityksen tarjoamasta tuotteesta ja/tai palvelusta. Näin vaikutetaan asiakaskokemukseen, joka lopulta ratkaisee, syntyykö kauppa vai ei.
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2.4

Myyntisuppilosta vauhtipyöräksi

Myyntisuppilo on kuollut, tervetuloa vauhtipyörä. Provosoiva väittämä kertoo osan totuudesta. Kokonaan suppiloajattelu ei ole kuollut, mutta asiakassuhteen hoitamisen osalta
se on nyt haudattu. Näin kertoi Hubspotin perustaja ja toimitusjohtaja Brian Halligan
Hubspotin lanseeratessa uudistetun inbound-markkinoinnin metodin syksyllä 2018. Uudistetussa inbound-metodissa keskitytään yhä tarkemmin asiakkaaseen ja hänen palvelemiseensa entistä paremmin. (Halligan 2018.) Uusi vauhtipyörä on kuvattu alla kuviossa
2.

Kuvio 2. Hyvästi suppilo – Tervetuloa vauhtipyörä (Launchpad 2018).

Liiketoimintaa on helppo kuvata suppilolla, koska markkinoinnin tehtävä on lisätä suppilon yläpäästä potentiaalisia asiakkaita, joista myynti saa liidejä, jotka he jalostavat asiakkaiksi. Vauhtipyörä on kone, joka varastoi kertyvää energiaa (=asiakastietoa). Kun
vauhtipyörään lisätään energiaa, eli asiakastietoa, sen vauhti kiihtyy. Toisin käy suppilon
kanssa. Se vaatii koko ajan lisää mutta sen vauhti ei lisäänny. Yritystoiminnan näkökulmasta vauhtipyörän kasvava vauhti kuvaa liiketoiminnan kasvua. Tyytyväiset asiakkaat
lisäävät energiaa, joka ruokkii kasvua. Kaiken toiminnan pitäisi keskittyä asiakkaisiin,
jotka tuottavat lisää positiivista energiaa vauhtipyörään. (Jepson 2018.)
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Suppiloajattelua tarvitaan edelleen, sillä vauhtipyörän jokainen osio vaatii oman ”suppilon” joista asiakasdataa kertyy. Mitä paremmin markkinointi, myynti ja asiakaspalvelu
hoitavat asiakasta, sitä enemmän positiivista asiakasenergiaa vauhtipyörään kertyy. Asiakkaan ollessa kaiken liiketoiminnan keskiössä syntyy yritykseen uusi tekemisen kulttuuri. Markkinointi saa myynniltä ja asiakaspalvelulta koko ajan lisää tietoa asiakkaasta
ja pystyy näin tuottamaan asiakkaalle merkityksellistä ja lisäarvoa tuottavaa sisältöä.
Vahtipyörän keskiössä on CRM-järjestelmä, jonne asiakasdata kertyy. (Jepson 2018.)
2.5

Inbound-markkinointi

Inbound-markkinoinnissa on kyse lisäarvon tuottamisesta siten, että sillä on positiivinen
vaikutus ihmisiin (asiakkaisiin) ja yrityksen liiketoimintaan. Miten tuo tehdään? Houkuttelemalla potentiaaliset asiakkaat yrityksen verkkosivuille ja blogeihin tarjoamalla heille
merkityksellistä ja asiakasta auttavaa sisältöä. Kun he saapuvat sivustolle, heidät sitoutetaan keskusteluihin työkalujen, kuten e-mail tai chat-palveluiden avulla ja luvataan tuottaa heille jatkuvasti lisäarvoa. Myöhemmässä vaiheessa toimitaan empaattisena neuvonantajana ja asiantuntijana, joka haluaa aina auttaa asiakasta ja/tai pyrkii löytämään
ratkaisun hänen ongelmaansa tai haasteeseen. (HubSpot 2018a.)
Inbound-markkinointi on asiakkaan auttamista. Häntä houkutellaan yrityksen sivuille kiinnostavan sisällön avulla. Sisältö voi olla esimerkiksi blogikirjoitus, uutiskirje, webinaari
tai video. Kohderyhmästä ja sisällöstä riippuen eri sisältöformaatit toimivat eri tavoin eri
asiakkaille. Inbound-markkinoinnissa asiakkaat hakeutuvat yrityksen tuottamien sisältöjen luokse ja odottavat saavansa lisäarvoa kuluttamastaan sisällöstä. Tavoitteena on,
että ihmiset (asiakkaat) kiinnostuvat yrityksen palvelu- tai tuotetarjonnasta ja haluavat
antaa yritykselle luvan lähestyä heitä myös jatkossa. Hyvä sisältö voi ratkaista kohderyhmään kuuluvan ihmisen haasteen tai ongelman ja siten vahvistaa hänen luottamustaan yritystä kohtaan. Todennäköistä on, että hän kääntyy maksavaksi asiakkaaksi jollain aikavälillä, kun hän saa riittävän paljon hyvää sisältöä. (Tammikallio 2018a.)
Kirjassa Inbound Marketing – Get Found Using Google, Social Media, and Blogs inbound-markkinointia kuvataan seuraavasti: inbound-markkinoinnissa on kyse reaaliaikaisesta (online) löydettävyydestä hakukoneita hyödyntämällä. Sadat miljoonat ihmiset
etsivät ja käyttävät päivittäin esimerkiksi Googlea, Facebookia, YouTubea ja Twitteriä
löytääkseen vastauksia heitä askarruttaviin kysymyksiin. (Halligan & Shan 2015, XIV.)

11

Inbound-markkinoinnin perimmäisen tarkoituksen voisi hyvinkin kuvata edellä mainitussa kirjassakin esiintyvällä Benjamin Franklinin sitaatilla: ”Either write something worth
reading or do something worth writing.” (Halligan & Shan 2015, 27). Vapaasti suomennettuna se tarkoittaa seuraavaa: kirjoita jotakin merkityksellistä luettavaa tai tee jotakin
merkityksellistä, josta voi kirjoittaa. Mielestäni edellinen kuvaa hyvin kaikkea sitä, mistä
inbound-markkinoinnissa on kyse.
2.6

Inbound-metodi

Inbound-markkinointi on vain yksi osa suurempaa liike-elämän muutosliikettä. Suuren
muutosliikeen nimi on Inbound-metodi. Se tähtää yrityksen liiketoiminnan kasvattamiseen tarjoamalla asiakkaille lisäarvoa ja rakentamalla luottamusta. Inbound-metodi perustuu ihmisten houkutteluun (attract), sitouttamiseen (engage) ja asiakassuhteen ylläpitämiseen (delight). Teknologian kehittyessä inbound-metodi ohjaa yritysten liiketoimintaa inhimillisempään ja asiakasta auttavampaan suuntaan. Inbound-metodia hyödyntävät yritykset tekevät parempaa markkinointia, myyvät tehokkaammin ja palvelevat asiakkaitaan paremmin. Kun teette hyvää asiakkaalle, niin se merkitsee hyvää liiketoiminnalle ja siten voitte kasvattaa yritystänne pitkällä aikavälillä. (HubSpot 2018a.)
Kuviossa 3 on kuvattu Inbound-metodi, joka rakentuu kolmesta osasta: houkuttelusta,
sitouttamisesta ja ylläpidosta. Inbound-metodia hyödyntävät yritykset pyrkivät toiminnallaan rakentamaan luottamusta (trust), uskottavuutta (credibility) ja liikevoimaa (momentum). Inbound-metodin voima perustuu siihen, että asiakaspolun jokaisessa vaiheessa
asiakkaalle tuotetaan lisäarvoa. (HubSpot 2018a.)
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Kuvio 3. Mitä on inbound-markkinointi? (HubSpot 2018a).

Inbound on menetelmä, jonka avulla houkutellaan ja sitoutetaan potentiaalisia asiakkaita
sekä ylläpidetään syntyneitä asiakassuhteita. Sen avulla yritykset tuottavat lisäarvoa asiakkailleen ja rakentavat luottamusta asiakassuhteeseen. Teknologisesta näkökulmasta
tarkasteltuna, inbound ohjaa yrityksiä tekemään liiketoimintaa inhimillisellä ja auttamiseen keskittyvällä tavalla. Inbound on parempi tapa markkinoida, myydä ja hoitaa asiakassuhteita. (HubSpot 2018a.)
Liiketoiminnan näkökulmasta inbound-metodi edustaa liiketoiminnan kasvua, joka mahdollistuu asiakkaiden tuottamalla liikevoimalla ja siitä syntyvällä energialla. Tuo energia
syntyy siitä, että asiakkaat ostavat toistuvasti ja enemmän tai he tuovat uusia asiakkaita
yritykselle suosittelemalla yrityksen tuotteita tai palveluja omassa tuttavapiirissään. Mikäli yrityksesi tuottaa tyytymättömiä asiakkaita, joko myymällä asiakkaille sopimattomia
tuotteita tai ylilupaamalla ja alitoimittamalla yrityksesi kasvu hidastuu. Tällöin asiakkaat
eivät suosittele tuotteitasi tai jopa puhuvat niistä pahaa. (HubSpot 2018a.)
Kun yrityksen kaikki osastot ovat ymmärtäneet inbound-metodin merkityksen ja lähestyvät asiakkaita sen näkökulmasta, yrityksellä on mahdollisuus rakentaa holistinen, eli kokonaisvaltainen matka kaikille asiakkaille, ostopolun jokaiseen vaiheeseen. Houkutteluvaihe ei ole vain markkinoinnin työtä. Sitouttamisen vaihe ei ole vain myynnin työtä. Ylläpito ei ole vain asiakaspalvelun työtä. Jotta yritys voi rakentaa asiakassuhteita, jotka
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kestävät, niin jokaisen asiakasrajapinnan täytyy keskittyä siihen, miten he voivat oikeassa asiayhteydessä houkutella, sitouttaa ja ylläpitää potentiaalisia asiakkaita ja ostavia
asiakkaita. Vain näin toimimalla yritys voi sitouttaa asiakkaita luottamaan omaan brändiinsä. (HubSpot 2018a.)
Kuten edellä kerrotusta voi arvella, koetaan inbound-markkinointi yrityksissä usein haastavaksi ja vaikeaksi. Sitä se onkin, jos asiaan ei olla perusteellisesti perehdytty ja sitouduttu. Henkilökohtaisessa haastattelussa Metropolia Ammattikorkeakoulun opettaja
Antti Leino pohtii asiaa seuraavasti: ”Siirtyminen perinteisestä outbound-markkinoinnista
inbound-markkinointiin on yrityksen näkökulmasta suuri filosofinen muutos.” (Leino
2018.) Jäin haastattelun jälkeen pohtimaan hänen näkökulmaansa ja otankin siihen tarkemmin kantaa tämän opinnäytetyön luvussa 3.
2.7

GDBR – General Data Projection Regulation

Ymmärtääksemme inbound-markkinoinnin laajemman kuvan myös asiakkaan näkökulmasta on syytä pitää mielessä se, että inbound-markkinointiin tarvitaan aina asiakkaan
lupa tai suostumus. EU:n uusi tietosuojalaki GDBR (General Data Projection Regulation)
astui voimaan 25. toukokuuta 2018. Se koskee kaikkia yrityksiä, jotka käsittelevät ja säilyttävät henkilötietoja. Uudessa tietosuojalaissa henkilötiedoiksi määritellään kaikki henkilöihin liitettävät tiedot, esimerkiksi nimet, kuvat, sähköpostiosoitteet, IP-osoitteet ja sijaintitiedot.
Inbound-markkinoinnin tulee siis aina perustua asiakkaan antamaan lupaan. Luvan antaminen voi tapahtua esimerkiksi asiakkaan ladatessa materiaalia yrityksen internet-sivuilta tai tilaamalla yrityksen uutiskirjeen. Uuden lain astuessa voimaan yllättävän moni
b2b-markkinoija tuntui ajattelevan, että b2b-markkinointiala olisi uudistuksen ulkopuolella. Näin asia ei kuitenkaan ole. GDBR:n vaikutukset ulottuvat yhtä lailla b2b- kuin b2cmarkkinointiin. Laki ei erottele asiakkaita yritys- tai kuluttaja-asiakkaisiin. (Nyman 2018.)
Alla olevassa kuviossa 4 esitellään Hubspotin syksyllä 2017 teettämän tutkimuksen tulokset. Sen mukaan monet eurooppalaiset kuluttajat haluaisivat lopettaa kaiken keskustelun yritysten kanssa, mikäli siihen annetaan mahdollisuus. Tutkimuksen tulos antoi viitteitä siitä, miten tärkeänä kuluttajat kokivat oman yksityisyyden suojan ja miten he suhtautuivat omien tietojensa käsittelyyn ja säilyttämiseen. Yksi merkittävimmistä tuloksista
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oli se, että 71 prosenttia kuluttajista olisi valmis lopettamaan asiakassuhteen yrityksen
kanssa, mikäli yrityksen toiminta ei täytä GDBR-tietosuojalain kirjainta. (An 2018.)

Kuvio 4. Hubspot GDBR-tutkimus Q3 2017 (HubSpot Research 2018).

Voimassa oleva GDPR on yrityksille loistava tilaisuus kunnioittaa asiakkaidensa yksityisyyttä entistä paremmin. Se on myös oiva tapa rakentaa luottamusta ja parantaa läpinäkyvyyttä yrityksen liiketoiminnassa.
Inbound-markkinoinnin työkaluna Hubspotin CRM-ohjelma tarjoaa yrityksille mahdollisuuden vastata kuluttajien vaatimuksiin heidän tietosuojansa osalta. Hubspot CRM on
yrityksille ilmainen ohjelma, joka on integroitu Hubspot-alustaan. Sitä käyttämällä yrityksellä on mahdollisuus rikastuttaa omaan CRM-tietokantaansa helposti ja vaivattomasti.
Kun asiakas on kertaalleen tunnistettu ja hänen tietonsa ovat CRM-tietokannassa, asiakaan jokainen verkkosivuilla tekemä toimenpide lisää tietoa ja rikastuttaa asiakastietokantaa.
Viime vuosien aikana on tapahtunut monia korkean luokan tietovuotoja. Kuvio 5 kertoo
kuinka kuluttajat odottavat yritysten toimivan mahdollisen tietovuodon yhteydessä.

15

Kuvio 5. Hubspot GDBR-tutkimus Q3 2017 (HubSpot Research 2018).

Euroopassa kuluttajat odottavat yritysten ilmoittavan heti, mikäli joutuvat tietovuotojen
kohteeksi. Yritysten vastuulla on toimia läpinäkyvästi ja siten rehellisesti kuluttajaa kohtaan, mikäli he joutuvat tietovuodon kohteeksi. Heidän on kerrottava heti, mitä on tapahtunut ja miten he toimivat suhteessa asiakkaisiinsa. Sen johdosta 91 prosenttia kuluttajista odottaa yritysten kertovan, miten heidän henkilökohtaisia tietojaan käytetään yrityksissä. Vaatimus läpinäkyvyydestä on myös yksi avain asioita GDPR lain vaatimuksissa.
(An 2018.)
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3

Yhteistyöllä menestykseen

3.1

Organisaation sisäinen yhteistyö

Markkinoinnin automaatio ei ole vain markkinoinnin työtä, vaan siihen tulee sitouttaa
koko yrityksen henkilökunta, myynti ja asiakaspalvelu mukaan lukien. Sitouttaminen onnistuu, kun yrityksen johto on selvillä markkinoinnin automaation tarjoamista mahdollisuuksista. Yrityksen kannalta kyseessä on strateginen päätös: tiedämme, millaisen tulevaisuuden haluamme yrityksellemme ja tiedämme, millä keinoin sinne pääsemme.
Antti Leino kuvasi haastattelussa 26.10.2018, että siirtyminen perinteisestä outboundmarkkinoinnista inbound-markkinointiin on yritykselle filosofinen muutos (Leino 2018).
Sitä se onkin. Yrityksen on joko itse tai yhdessä markkinoinnin kumppanien kanssa määriteltävä muun muassa miten teemme itsestämme (tuotteistamme tai palveluistamme tai
molemmista) haluttavan ja yrityksenä kiinnostavan. Tässä yhteydessä tulee miettiä tarkkaan myös yrityksen tuottamien sisältöjen hakukonelöydettävyyttä. Merkittävää on, millaista sisältöä yritys tuottaa ja kenelle sitä tuotetaan (Leino 2018). Edellä kuvatut ostopersoonat ja asiakkaan ostopolku tulee siis pitää kirkkaana mielessä. Viestinnän laatu ja
sisällöntuotannon julkaisutiheys vaikuttavat paljon yrityksen onnistumiseen inboundmarkkinoinnissa.
3.1.1

SLA – Service Level Agreement

Yrityksen siirtyminen markkinoinnin markkinoinninautomaation ja inbound-markkinoinnin
käyttäjäksi voi alkaa, kun perusasiat ovat kunnossa. Myynnin ja markkinoinnin tulee yhdessä määritellä prosessin vaiheet riittävällä tasolla. Tätä varten on yleisesti käytössä
myynnin ja markkinoinnin välinen SLA (Service Level Agreement) -sopimus. Siinä määritellään tarkasti, millaiset markkinoinnin tuottamat liidit ovat myynnin kannalta merkityksellisiä. Määrittelyssä otetaan kantaa tarkasti muun muassa siihen, mitä ominaisuuksia
potentiaalisella asiakkaalla on? Markkinointi tekee tämän tiedon perusteella oman määrityksensä oman MQL (Marketing Qualifield Lead) -määrityksensä. (Heikkilä 2018.)
Myynnin ja markkinoinnin vuoropuhelun tulee olla jatkuvaa ja avointa. Yrityksen myyjillä
on paras tietämys potentiaalisten ja ostavien asiakkaiden tarpeista, sekä heidän mieltään askarruttavista kysymyksistä. Tämän tiedon on syytä välittyä myös markkinoinnille.
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Kun markkinoinnilla on tieto asiakkaiden tarpeista, voidaan jo markkinointivaiheessa
tuottaa parempaa sisältöä ja sitä kautta laadukkaampia liidejä myynnille. (Heikkilä 2018.)
Myynnin ja markkinoinnin on syytä mallintaa ja määritellä yhteiset toimintatavat. Sopimalla käytännöt ja toimintatavat tehostetaan molempien työtä. Esimerkkinä mainittakoon
yrityksen internetsivuilla toimiva chatbot. Sen avulla voidaan ennakkoon automaatiisesti
kartoittaa asiakaan tilannetta ja vastata tavallisimmin esitettyihin kysymyksiin. Näin toimimalla säästyy myyjän aikaa ja samalla kaikki asiakkaan antamat vastaukset tallentuvat yrityksen käyttämään CRM-järjestelmään rikastuttamaan asiakastietoa, ilman manuaalista työtä. (Heikkilä 2018.)
3.1.2

Markkinointiliidi (MQL) vs. myyntiliidi (SQL)

Markkinointiliidistä (MQL, marketing qualified leads) puhuttaessa on tärkeää muistaa,
että kyseessä on yrityksen sivuilla vieraillut potentiaalinen asiakas, jonka sitoutumisen
aste näyttää siltä, että hän on tulossa maksavaksi asiakkaaksi. Jotta henkilöstä voidaan
puhua markkinointiliidinä, niin muutamien yrityksen määrittelemien kriteereiden pitää
täyttyä. (Rouse 2015.)
Yritysten tulee seurata sivuillaan vierailevia henkilöitä aktiivisesti. Kun vierailija täyttää
verkkosivuilla esimerkiksi yhteydenottolomakkeen tai lataa verkossa olevaa materiaalia,
hän antaa tässä yhteydessä omat yhteystietonsa yrityksen käyttöön. Samalla hän antaa
yritykselle luvan käyttää yhteystietojaan yrityksen toimesta tehtävään markkinointiin. Potentiaalinen asiakas voi myöhemmin vierailla yrityksen sivuilla uudestaan ja tilata esimerkiksi yrityksen uutiskirjeen tai aloittaa verkkokauppaostokset. Jokainen aktiivinen toimenpide jättää potentiaalisesta asiakkaasta jäljen yrityksen asiakastietokantaan. Jokaisen toimenpiteen tulee olla erikseen pisteytetty yrityksen toimesta. Pisteet ovat niin sanottuja liidipisteitä (lead score) ja niiden painoarvo määräytyy yrityksen itse määrittelemien kriteereiden mukaan. Liidipisteiden avulla yritys voi seurata potentiaalisten asiakkaiden ostovalmiutta markkinoinnin tietokannassa. (Rouse 2015.)
Markkinointiliidille on tyypillistä, että yrityksen markkinointi hoitaa potentiaalisen asiakkaan matkaa asiakaspolun alkuvaiheessa kohti maksavaa asiakkuutta. Joissakin tapauksissa on mahdollista, että asiakas ilmaisee välitöntä kiinnostusta yrityksen tarjoamia
tuotteita tai palveluita kohtaan. Tuolloin markkinointiliidistä tulee suoraan myyntiliidi (SQL
– sales-qualified lead). Kyseisessä tapauksessa on suotavaa, että yrityksen myynnistä
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vastaava henkilö saa asiasta tiedon välittömästi ja on yhteydessä asiakkaaseen heti.
(Rouse 2015.) Markkinointiliidin on suotavaa kehittyä jonkin ajan kuluessa myyntiliidiksi,
mutta usein siihen vaaditaan pitkällistä seurantaa ja oikean sisällön ajoittamista asiakkaan ostopolulle juuri oikean aikaan.
Vanhakantaisen ajattelumallin mukaan markkinointiliidit (MQL) ovat yrityksen myyntisuppilon leveimmässä kohdassa ja myyntiliidit (SQL) vastaavasti suppilon kapeimmassa
kohdassa (Rouse 2015). HubSpotin lanseeraaman uuden vauhtipyörä mallin mukaan
markkinointiliidi kasvaa sitä mukaa, kun siihen kertyy liidipisteitä. Liidipisteet kertyvät potentiaalisen asiakkaan tekemien toimenpiteiden myötä. Kertyneiden pisteiden myötä
markkinointiliidi kasvaa myyntiliidiksi. Se milloin tämä tapahtuu, riippuu täysin yrityksen
myynnin ja markkinoinnin yhteistyössä määrittelemistä kriteereistä. (Rouse 2015.)
3.2

Inbound-metodin käyttö markkinoinnissa

Inbound-markkinoijan tavoite on houkutella potentiaalisia asiakkaita yrityksen verkkosivuille, sitouttaa heidät yrityksen tuotteisiin ja palveluihin sekä ylläpitää asiakassuhdetta.
Markkinointi ei tee tätä työtä yksin, vaan toimii yhteistyössä myynnin ja asiakaspalvelun
kanssa. Näin vauhtipyörään saadaan lisää asiakasdataa ja se pyörii hyvin mahdollistaen
yrityksen liiketoiminnan kasvun. (Hubspot 2018b.)
Inbound-markkinoija ei halua houkutella ketä tahansa yrityksen sivuille. Tavoitteena on
houkutella yrityksen tuotteista ja palveluista kiinnostuneita ihmisiä, joista syntyy liidejä
myynnille ja lopulta tyytyväisiä asiakkaita. Miten tämä onnistuu? Inbound-markkinoija tekee sen houkuttelemalla oikeaan kohderyhmään kuuluvia ihmisiä, tarjoamalla heille lisäarvoa tuottavaa sisältöä oikeaan aikaan. (Hubspot 2018 b.) Kuviossa 6 esitellään inbound-markkinoinnin tärkeimmät työkalut asiakkaiden houkutteluun, sitouttamiseen ja
ylläpitoon.
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Kuvio 6. Inbound-metodin käyttö markkinoinnissa (HubSpot 2018b).

Tuottamalla yrityksen sisältöstrategiassa määriteltyjä sisältöjä, yritys kykenee parantamaan verkon hakutuloksia ja sijoituksia potentiaalisten asiakkaiden silmissä. Tämä voi
tapahtua esimerkiksi julkaisemalla blogikirjoituksia tai videosisältöä sosiaalisissa verkostoissa. Tai luomalla mainoksia, joilla kasvatetaan brändin tunnettuutta kohderyhmässä.
Tutkimalla ja analysoimalla jokaisen aktiviteetin tuloksia saadaan selville, mikä toimii
kohderyhmässä ja mikä vaatii parantamista. (Hubspot 2018 b.)
Yritykset käyvät asiakasta sitouttavia keskusteluja niissä kanavissa, joissa asiakas haluaa keskustella. Kanavia voi olla käytössä samanaikaisesti monia, esimerkiksi sähköposti, botit, live chatit tai viestiapplikaatiot. Kaikissa viesteissä on syytä käyttää asiakasta
aktivoivia, call-to-action (CTA) elementtejä, joita ovat muun muassa täytettävät kaavak-
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keet ja ladattavat materiaalit. Näin toimimalla saadaan kerättyä asiakastietoa sivuilla vierailevasta potentiaalisesta asiakkaasta. Käyttämällä CRM-järjestelmään kertyneen tiedon yritys voi hyödyntää myös personointimahdollisuuksia sivustolla. Personoidun, eli
älykkään sisällön käyttö sivuilla mahdollistaa ainutlaatuisen asiakaskokemuksen ostopolun eri vaiheissa. Potentiaalisia asiakkaita sitoutetaan kasvattamalla brändin tunnettuutta
valitussa kohderyhmässä ja jakamalla esimerkiksi sosiaalisen median sisältöä tai tuotettua mainontaa. Sitouttamisen keinoiksi valitaan ostajapersoonissa määritellyt kohderyhmälle parhaiten sopivat tavat. (Hubspot 2018b.)
Suhdetta potentiaaliseen asiakkaaseen tai jo ostavaan asiakkaaseen ylläpidetään sähköpostitse ja markkinoinnin automaatiojärjestelmän tarjoamin keinoin. Järjestelmän tarjoamaa keskusteluiden postilaatikkoa voi hyödyntää aktiivisesti yhdessä myynnin ja
asiakaspalvelun kanssa. Asiakassuhdetta ylläpidetään monipuolisesti esimerkiksi merkittävällä ja muistettavalla sisällöllä. Sisällöt voivat olla esimerkiksi videoita tai blogikirjoituksia, näin varmistetaan, että asiakas löytää häntä miellyttävää sisältöä jaettavaksi
myös omille sidosryhmilleen. (Hubspot 2018b.)
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3.3

Inbound-metodin käyttö myynnissä

Päivittäisessä työssään inbound-metodia hyödyntävän myyjien tavoitteena on houkutella
liidejä eli potentiaalisia asiakkaita eteenpäin heidän ostopoluillaan. Myyjien pyrkimyksenä on sitouttaa potentiaaliset asiakkaat vuoropuheluun ja tarjota heille ratkaisuja heidän haasteisiinsa. (Hubspot 2018c.) Kuviossa 7 esitellään inbound-myyjän tärkeimmät
työkalut asiakkaiden houkutteluun, sitouttamiseen ja ylläpitoon.

Kuvio 7. Inbound-metodin käyttö myynnissä (HubSpot 2018c).

Myyjän tärkein työ on osoittaa potentiaaliselle asiakkaalle, että asiakas voi luottaa häneen. Lisäksi hän voi tarjota apua potentiaalisen asiakkaan mieltä askarruttaviin ongelmiin tai haasteisiin. Eräs sitouttamisen työkaluista voi olla internetsivuille sijoitettava
myyjän kalenteri. Potentiaaliset asiakkaat voivat varata siitä ajan myyjän kanssa tapahtuvaan keskusteluun. Näin potentiaalisella asiakkaalla on päätösvalta siitä, milloin hän
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on valmis ja halukas keskustelemaan omista tarpeistaan. Kun yritys käyttää CRM-järjestelmän prospektityökalua se näkee, ketkä potentiaalisista asiakkaista vierailevat sivuilla.
Ottamalla aktiiviseen käyttöön valmiit sähköpostipohjat, puhelut ja chatbotit yritys saa
potentiaaliset asiakkaat keskustelemaan myyjiensä kanssa. (Hubspot 2018c.)
Prospektityökalun avulla löytyneet potentiaaliset asiakkaat pyritään sitouttamaan vuoropuheluun yrityksen myyjien kanssa. Se onnistuu parhaiten ennakkoon kirjoitetuilla sähköposteilla. Niiden lähettäminen on mahdollista ajastaa käytössä olevassa markkinoinnin automaatiojärjestelmässä. On tärkeää seurata, kuinka paljon potentiaaliset asiakkaat
käyttävät aikaa lähetettyjen materiaalien parissa. Asiakkaiden aktiivisuutta seuraamalla
saadaan arvokasta lisätietoa asiakkaan kiinnostuksen kohteista. Jokainen potentiaalisen
asiakkaan kanssa käyty vuoropuhelu on organisaatiolle arvokas oppimisen ja kehittymisen paikka. (Hubspot 2018c.)
Käyttämällä myyntipuheluiden äänitysmahdollisuutta ja käsikirjoittamalla parhaat myyntipuhelut voi oppia ja jakaa opittua organisaation sisällä. Käyttämällä ja kirjaamalla ylös
lainauksia voidaan kirkastaa asiakkaille tehtyjä suositteluja tehokkaasti. Automatisoimalla ne myyntiprosessin osat, jotka eivät vaadi myyjän toimenpiteitä säästyy aikaa ja
vaivaa. Lisäksi potentiaaliset asiakkaat saavat vastaukset kysymyksiinsä nopeammin.
Ylläpitämällä asiakassuhdetta edellä mainittuja keinoja hyödyntämällä säästyy myyjien
aikaa ja asiakkaan elämä helpottuu. (Hubspot 2018c.)
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3.4

Inbound-metodin käyttö asiakaspalvelussa

Kun asiakaspalvelun ammattilaiset hyödyntävät työssään inbound-metodia tehokkaasti,
he auttavat asiakasta eri tilanteissa ja löytävät nopeasti vastaukset heidän kysymyksiinsä. Inbound-metodia hyödyntämällä he tietävät mitä kanavia asiakkaat käyttävät.
Näin he tukevat ja omalta osaltaan rakentavat asiakkaalle syntyvää palvelukokemusta.
(Hubspot 2018d.) Kuviossa 8 esitellään asiakaspalvelun käyttämät tärkeimmät inboundmetodin työkalut asiakkaiden houkutteluun, sitouttamiseen ja ylläpitoon.

Kuvio 8. Inbound-metodin käyttö asiakaspalvelussa (HubSpot 2018d).

Houkutteluvaiheessa asiakkaat etsivät vastauksia kysymyksiinsä. Kun kysymykset koskevat tuotteita tai palveluita, asiakkaat kysyvät niitä usein yritykseltä itseltään. Käyttämällä yrityksen tietämyskantaa asiakaspalvelijat voivat antaa asiakkaalle vastauksen
heti. Yrityksen oman tietämyskannan kasvattaminen ja kehittäminen on ensisijaisen tärkeää onnistuneelle asiakaspalvelulle. Tuottamalla valmiita vastauksia (sisältöä) asiakkaiden oletettuihin kysymyksiin asiakaspalvelun vasteaika lyhenee ja asiakaspalvelu
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koetaan nopeaksi ja tehokkaaksi. Tietämyskantaa voidaan rikastaa esimerkiksi videoiden, nauhoitteiden ja kuvien avulla. Näin toimimalla voidaan asiakkaalle tarjota vastuksia
juuri hänen toivomallaan tavalla. (Hubspot 2018d.)
Tietämyskantaan tuotetut sisällöt eivät aina välttämättä riitä antamaan vastausta asiakkaalle. Tällöin asiakaspalvelu voi hyödyntää tikettijärjestelmää asiakkaan sitouttamiseen
ja palvelukokemuksen parantamiseen. Tikettijärjestelmän avulla on mahdollista toteuttaa
esimerkiksi reaaliaikaisia chat-palveluita, jolloin asiakkaalle saadaan asiantuntijatason
vastauksia useita erilaisia kanavia hyödyntäen. (Hubspot 2018d.) Tikettijärjestelmän tarkoituksena on parantaa asiakaskokemusta ja virtaviivaistaa asiakaspalveluprosessia.
Asiakassuhteen ylläpidossa on tärkeää tietää, millainen asiakaskokemus asiakkaalle on
syntynyt. Se selviää kysymällä. Kysymällä saatujen vastausten sekä chat-palveluissa
esille nousseiden asioiden perusteella asiakaspalvelu voi kehittää omia vastauksia (sisältöä) jatkuvasti. (Hubspot 2018d.) Näin toimimalla asiakkaan saama palvelukokemus
paranee. Lisäksi myynti ja markkinointi saavat arvokasta tietoa asiakastietoa, joka auttaa
heitä suoriutumaan paremmin omassa työssään.
Markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun inbound-metodeissa on kaikissa kyse siitä,
miten hyvin palvelemme asiakasta. Kaikkien edellä mainittujen toimijoiden tekemät toimenpiteet tulee nivoutua yhteen saumattomasti, vain siten asiakkaat kokevat ylivertaista
asiakaspalvelua. Jotta ylivertainen asiakaskokemus toteutuu, tulee yrityksen jatkuvasti
kehittää omaa toimintaansa. Se vaatii sisällöntuotannon jatkuvaa parantamista sekä palvelumuotoilun hyödyntämistä omassa työssä. Palvelumuotoilun perimmäisenä tavoitteena on luoda käyttäjälle helppokäyttöisiä, hyödyllisiä ja haluttavia palvelukokemuksia
ja palvelevan organisaation näkökulmasta vaikuttavia, tehokkaita ja massasta erottuvia
palvelukonsepteja (Moilanen ym. 2014, 38).
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3.5

Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinointi – monet sanovat sitä tekevänsä, mutta mitä sisältömarkkinointi oikeasti on? Jotta pääsemme asiassa yhteiseen näkemykseen, niin avaan asiaa esimerkkien
kautta. Content Marketing Institute määrittelee sisältömarkkinoinnin seuraavasti: sisältömarkkinointi on markkinoinnin strateginen lähestymistapa, joka keskittyy arvonluontiin,
sekä olennaisen ja johdonmukaisen sisällön luomiseen ja jakamiseen. Tavoitteena on
houkutella ja pitää selkeästi määritelty kohdeyleisö. Viime kädessä tavoite on saada
asiakassuhteesta tuottava. (Content Marketing Institute 2018.)
Ida Hakola ja Ilona Hiila pohtivat sisältömarkkinointia sisältöstrategian näkökulmasta kirjassaan ”Strateginen ote verkkoon” seuraavasti:
• ”Sisältöstrategia on työkalu yrityksen merkityksellisyyden kasvattamiseen sille
tärkeiden kohderyhmien keskuudessa.”
• ”Sisältöstrategia jalkauttaa liiketoimintastrategian verkkoon, auttaa tavoittamaan
kohderyhmät ja resursoimaan sisällöntuotantoa.”
• ”Jatkuva kommunikointi on keino henkisen markkinajohtaja-aseman luomiseen.”
• ”Yleisöjen sisältöjä kaikuluotaamalla yritys voi oppia uusia asioita, joilla voi olla
merkitystä tuotteiden ja jopa liiketoimintastrategian kannalta.” (Hakola & Hiila
2012, 95.)

Yhteenvetona edellisistä voidaan todeta, että sisältömarkkinointi on yksi osa markkinoinnin strategiaa. Kuten nimikin kertoo, sisältömarkkinointi keskittyy sisältöihin, eli kaikkeen
mitä voi nähdä ja lukea medioissa: internetissä, painetussa mediassa ja televisiossa.
Sisältöjä ovat esimerkiksi internetin verkkosivustojen tekstit ja kuvat, blogitekstit, e-kirjat,
oppaat, videot, podcastit sekä erilaiset testit ja kyselyt. Yhteistä kaikille sisällöille inbound-markkinoinnissa on, että niiden avulla pyritään houkuttelemaan potentiaalista
asiakasta yrityksen verkkosivuille ja kuljettamaan ostopolulla eteenpäin. Lopullisena tavoitteena on saada potentiaalisesta asiakkaasta maksava asiakas.
Kun asiakaspolun viimeinen tavoite on saavutettu ja potentiaalisesta asiakkaasta on
saatu maksava asiakas, on hyvä muistaa, että silloin alkaa asiakassuhteen ylläpitovaihe.
Sen aikana on syytä kuunnella uuden asiakkaan antamia signaaleja erityisen herkällä
korvalla. Tuottamalla asiakkaalle merkityksellistä sisältöä hän pysyy tyytyväisenä ja haluaa kertoa asiakassuhteestaan myös omille sidosryhmilleen. Liiketoiminnan näkökulmasta inbound-metodin hyödyntäminen ja yrityksen verkkosivut toimivat myynnin ja
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markkinoinnin hermokeskuksena, josta johdetaan asiakassuhteen elinkaaren aikaista
toimintaa.
3.6

CMS-sisällönhallintajärjestelmä

CMS (Content Management Software) eli sisällönhallintajärjestelmä koostuu joukosta
erilaisia työkaluja ja applikaatioita, joiden avulla yritykset voivat tuottaa, muokata ja julkaista digitaalista sisältöä internettiin. Useimmat markkinoilla olevat sisällönhallintajärjestelmät toimivat internetissä selainpohjaisina, mutta joukossa on myös niitä, jotka tarjoavat käytettäväksi järjestelmän sisäänrakennettuja graafisia elementtejä. Elementtien
avulla käyttäjä voi luoda esimerkiksi yrityksen identiteetin mukaisia sivustoja valmiiden
sivupohjien sijaan. Nykyaikaiset sisällönhallintajärjestelmät tarjoavat laajat mahdollisuudet erilaisten sisältöjen julkaisuun. Niiden ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa sisäänrakennetut tekstieditorit, filtteröinti ja indeksointi mahdollisuudet, hakukoneoptimointi
(SEO – Seach Engine Optimization) ja metadata toiminnot. Edistyneet sisällönhallintajärjestelmät houkuttelevat yrityksiä ostamaan tarjolla plugineja eli lisäosia, jotka tarjoavat
sisällön tuotantoon hyödyllisiä työkaluja. (Hillsberg 2019.)
Markkinoilla on monia sisällönhallintajärjestelmiä, joista listaan tähän FinancesOnlinen
mukaan yksitoista suosituinta. HubSpot, Unicheck, WordPress, Squarespace, Acquia,
Drupal, Sitecore, Joomla, M-Files, Microweber ja VidSnippets Web (Hillsberg 2019).
Kuten listasta voi havaita, niin joukossa on monia yleisesti tunnettuja nimiä, mutta myös
asiaan vihkiytymättömälle tuntemattomampia sisällönhallintajärjestelmiä.
Valittaessa sisällönhallintajärjestelmää yrityskäyttöön Hillsberg suosittelee käyttämään
hyödyksi ohjelmistojen tarjoamaa ilmaista koeaikaa tai vähintäänkin tutustumaan verkossa löytyviin demoihin, eli tuote-esittelyihin. Sitä kautta saatte hyvän kuvan siitä, mitä
kukin järjestelmä tarjoaa. Koeajan puitteissa voi myös testata järjestelmän tarjoamia työkaluja. (Hillsberg 2019.)
Kun valitaan verkkosivujen julkaisualustaa, on yrityksen tarpeita palvelevan sisällönhallintajärjestelmän valinta erittäin tärkeää. Kuten edellä esitetystä FinancesOnlinen listasta
voi lukea, niin Hubspotin CMS tarjoaa tähän hyvän ratkaisun. Se on nopea ja vakaa, ja
sen tietoturva on omaa luokkansa. Verkkosivuston latausnopeus on nykypäivänä tärkeä,
sillä Googlen mukaan 53 prosenttia verkkosivuvierailijoista poistuu sivustolta, jos sen
lataaminen kestää yli kolme sekuntia. (Tammikallio 2018b.)
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Inbound-markkinoijan näkökulmasta Hubspotin CMS on hyvä valinta, sillä sen voi yhdistää Hubspotin CRM:ään. Yhdessä ne auttavat yritystä parantamaan asiakaskokemusta,
yhdenmukaistamaan markkinointia ja myyntiä sekä helpottavat yrityksen raportointia.
(Tammikallio 2018b.)
Hubspotin CMS tarjoaa lähes kaiken, mitä inbound-markkinoija tarvitsee. Sen avulla voi
luoda laskeutumissivut (landing pages). Niitä käytetään sisältömarkkinoinnin tarjousten
esille tuomiseen ja uusien potentiaalisten asiakkaiden houkuttelemiseen. Laskeutumissivujen luonnissa voidaan hyödyntää valmiita, muokattavia pohjia ja näin luoda yrityksen
tarpeisiin parhaiten soveltuvat laskeutumissivut. Järjestelmä tarjoaa myös mahdollisuuden eri laskeutumissivujen A/B-testaukseen. Lisäksi käytössä on blogityökalu, joka mahdollistaa tuotetun sisällön jakamisen blogikirjoituksina. Blogityökalu sisältää myös SEOtyökalun, joka tekee hakukoneoptimoinnista helppoa ja nopeaa. (Tammikallio 2018b.)
3.7

Sähköpostimarkkinointi

Sähköpostimarkkinointi on inbound-markkinoinnin oleellinen osa. Tässä yhteydessä
sähköpostimarkkinoinnilla tarkoitetaan yrityksen lähettämää viestiä, joka on kohdennettu
tietylle kohderyhmälle tai yksilölle. Sähköpostimarkkinoinnilla on ja pitääkin olla monia
erilaisia tavoitteita, ja sen sisältämän viestin tulee aina olla vastaanottajalleen kiinnostava. Kuten luvussa 2.7 on todettu, sähköpostimarkkinointi on aina luvanvaraista.
Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen mukaan sähköposti on kokonaisvaltaisin kommunikaation muoto liike-elämässä. Tutkimuksen mukaan uusia, nousevia sähköisen kommunikaation kanavia ovat muun muassa sosiaalisen median verkostoituminen, suoraviestit
(IM, instant messaging), chatit, ja mobiilialustojen suoraviestit. Uusista kommunikaatiokanavista huolimatta sähköposti pitää paikkansa johtavana liike-elämän kommunikaatiokanavana. Sähköposti on olennainen osa kokonaisvaltaista internet-kokemusta. Sähköpostiosoite tarvitaan lähes jokaiseen internetissä tapahtuvaan toimintoon, kuten esimerkiksi sosiaalisen median kanavien tilin luontiin sekä edellä mainittuihin suoraviestimien
käyttöön. Ilman sähköpostiosoitetta ei ole mahdollista käyttää aktiivisesti ja kokonaisvaltaisesti internetiä. Tutkimuksen arvion mukaan vuonna 2018 maailmassa lähetettiin päivittäin yli 280 miljardia sähköpostia liike-elämän ja kuluttajien toimesta. Kyseinen tutkimus arvio sähköpostien määrän ylittävän 330 miljardia päivittäistä viestiä vuoden 2022
loppuun mennessä. (The Radicati Group 2018.)
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Sähköpostien toimivuutta ja sähköpostimarkkinoinnin tehokkuutta on tutkittu aikojen saatossa monesta eri näkökulmasta. Sekä sähköpostin että suoramarkkinoinnin tutkimuksissa on noussut esille, että molemmilla on positiivinen vaikutus mm. asenteisiin, brändin
imagoon, brändiuskollisuuteen, asiakassuhteeseen, myymälävierailuihin ja ostoaikomukseen. (Hellman 2014, 34.)
Vaikka sähköpostin arvellaan olevan tehokas kommunikointikanava asiakkaiden suuntaan, tutkimuksia sisällöstä ja sen vaikutuksesta on tehty vähän, jos ollenkaan. Tutkimuksissa on selkeästi noussut esille, että tarkoituksen mukainen ja oikeaan aikaan lähetetty sähköposti on merkittävässä roolissa asiakasviestinnässä. Tarkkoja suosituksia
sähköpostin sisällön laadusta on vaikea löytää, ne kun ovat usein ympäripyöreitä tai
muutoin riittämättömiä. On suositeltavaa, että sähköpostin sisällön pitää olla kohderyhmälle kohdennettu, relevantti ja helposti ymmärrettävä. (Hellman 2014, 34.)
Mietittäessä sähköpostin käyttöä osana yrityksen inbound-markkinointia on syytä pitää
mielessä muutama perusasia sähköpostin eri muodoista. Niin sanottu keskusteleva sähköposti (Conversion e-mail) voidaan lähettää potentiaaliselle asiakkaalle, joka on vieraillut yrityksen verkkosivuilla ja rekisteröitynyt tai muutoin antanut luvan oman sähköpostin
käyttöön. He eivät välttämättä ole ostavia asiakkaita, mutta ovat kiinnostuneita yrityksen
tarjoamista tuotteista ja/tai palveluista. Nämä automaattisesti lähetettävät sähköpostit
voivat houkutella asiakasta esimerkiksi kokeilemaan palvelua maksutta määrätyn ajan.
(Chaffey & Smith 2017, 486.)
Uutiskirjeet (e-newsletter) ovat tyypillisin sähköpostimarkkinoinnin muoto. Niiden käytössä on hyvä miettiä erilaisia lähetystiheyksiä, esimerkiksi viikkokirje, kuukausikirje tai
neljännesvuosittain lähetettävä uutiskirje. Uutiskirjeitä laadittaessa on syytä pitää kirkkaana mielessä yrityksen asiakassegmentit. Kaikille vastaanottajille ei lähetetä saman
sisältöistä materiaalia, vaan sisällöntuotannossa otetaan huomioon vastaanottaja ja kohderyhmä. (Chaffey & Smith 2017, 486.)
Sähköposti on kansainvälisestikin todettu kustannustehokkaaksi ja hyväksi viestintäkanavaksi yrityksille. Tutkimusten mukaan sen suosio on edelleen kasvussa. Mitä sitten
pitää ottaa huomioon, kun suunnitellaan sähköpostimarkkinointia osaksi yrityksen inbound-markkinointia? Grapevine Oy on listannut verkkosivuilleen muutamia tärkeitä asioita vuoden 2019 sähköpostimarkkinointiin, joista osaa on jo käsitelty tämän opinnäytetyön tekstissä. (Grapevine 2019.)
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Tärkeintä Grapevine Oy:n mukaan on kohdentaa viesti oikein. Yleisesti tehty virhe on
se, että sama viesti lähetetään liian laajalla vastaanottajalistalle. Kun asiakas on kiinnostunut autoista, on turhaa lähettää hänelle viestiä tarjolla olevista polkupyöristä. Vuonna
2019 tärkeimmät muistettavat asiat ovat segmentointi ja viestien personointi. (Grapevine
2019.)
Älypuhelimien penetraatio maailman laajuisesti kasvaa jatkuvasti. Vuoden 2019 aikana
maailmassa tulee olemaan yli viisi miljardia älypuhelimen käyttäjää (Statista 2016). On
tärkeää muistaa, että sähköposteja luetaan mobiililaitteilla erittäin paljon. Siitä johtuen
yritysten on syytä pitää huolta siitä, että yrityksen viestit ovat helposti luettavissa ja silmäiltävissä kaikilla mahdollisilla päätelaitteilla. (Grapevine 2019.)
Laadukkaan sisällön merkitystä ei voi korostaa liikaa. Grapevine kehottaa astumaan hetkeksi asiakkaasi saappaisiin. Miettikää, mikä saisi teidät tilaamaan yrityksenne uutiskirjeen? Odotatte varmasti laadukasta sisältöä, joka sekä palvelee, että auttaa teitä saavuttamaan tavoitteenne tai löytämään oikean tuotteen tai palvelun. Parhaassa tapauksessa uutiskirjeen sisältö on viihdyttävää, ja sen sisältö lähtee jaettuna leviämään asiakkaanne verkostoissa. Tyrkyttävä ja ostamaan kehottava viestintä ei toimi nykyasiakkaille,
eikä potentiaalisille asiakkaille. (Grapevine 2019.) Tavoite vuoden 2019 sähköpostimarkkinoinnille Grapevinen mukaan onkin palvele tai kuole.
Myöhemmin tässä opinnäytetyössä, luvussa 4.1, käydään läpi myyjän ajankäyttöä ja erityisesti sähköpostien kirjoittamiseen kuluvaa aikaa. Grapevine listaa yhdeksi tärkeimmäksi kohdaksi sähköpostien automatisoinnin. Asiakkaan ollessa ostopolullaan siinä
kohdassa, että hän harkitsee ostopäätöksen tekoa, voi viestin oikea ajoitus ratkaista kaupan. Markkinoinnin automaatio mahdollistaa sähköpostien oikea-aikaisuuden ja voi siten
auttaa organisaatiota pääsemään parempiin liiketoiminnallisiin tuloksiin. Käyttämällä hyväksi markkinoinnin automaation tarjoamia mahdollisuuksia jää myynnille ja markkinoinnille aikaa oikeisiin asioihin, kuten kehittämiseen ja analysointiin (Grapevine 2019.)
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4
4.1

Asiantuntijahaastattelut
Toimitusjohtaja Jani Aaltonen, Sales Communications Oy, 26.9.2018

Ennen haastattelua lähetin Jani Aaltoselle LinkedIn-viestin, jossa kerroin tekeväni opinnäytetyötä Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Viestissäni pyysin häntä pohtimaan ennakkoon, mitkä asiat vaikuttavat yritysten onnistumiseen tai epäonnistumiseen inboundmarkkinoinnissa. Lisäksi pyysin häneltä näkemystä siihen, miten inbound-markkinointi
voidaan saattaa paremmalle tasolle.
Jani Aaltonen nosti haastattelussa esille mielestään merkityksellisiä asioita siihen, miksi
markkinoinnin automaatiota ja inbound-markkinointia ei Suomessa vielä hyödynnetä riittävän hyvin. Hän aloitti vahvasti, kertomalla näkemyksensä suomalaisten yritysten kasvuhaluttomuudesta. Yritykset eivät halua kasvattaa ja kehittää liiketoimintaansa. Tämä
näkyy hänen mukaansa selkeästi, kun tarkastellaan esimerkiksi yritysten tuloslaskelmia.
Niistä on nähtävissä, että myyntiin, markkinointiin ja teknologiaan tehdyt kokonaisinvestoinnit ovat useissa kotimaisissa yrityksissä hyvin pieniä. Suurin osa edellä mainituista
kuluista muodostuu palkoista. Aaltosen näkemystä yritysten kasvuhaluttomuudesta
puoltaa myös Suomen Yrittäjien, Finnveran ja Työ- ja elinkeinoministeriön teettämä PKyritysbarometri, joka julkaistiin 11.9.2018. Elinkeinoministeri Mika Lintilä kommentoi barometrin tuloksia: ”Tuloksissa minua huolestuttaa voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten
määrän kääntyminen laskuun. Nimenomaan kasvuyritykset ovat talouskasvun tekijöitä
ja työllistäjiä.” (Suomen Yrittäjät 2018.)
Tätä taustaa vasten onkin kysyttävä, miksi näin on? Aaltosen mukaan on yksi selkeä
vastaus. Nykyisin valtaosa yritysten johdossa toimivista ammattijohtajista ei ymmärrä
teknologian suomia mahdollisuuksia yritysten liiketoiminnan kehittämisen ja kasvattamisen näkökulmasta.
Aaltonen kertoi ammattijohtajia tavatessaan kuulleensa usein samankaltaisen hokeman:
strategia ensin ja teknologia sitten. Tarkennuksena edelliseen hän kertoi, että hänen
mielestään yritysten strategian kehittämiseen käytetään kohtuuttoman paljon aikaa. Se
johtuu hänen mukaansa siitä, että johtajat eivät yksinkertaisesti ole tietoisia nykyaikaisten markkinointityökalujen tarjoamista mahdollisuuksista. Hän lisäsi myös, että yritysten
nykyisin käyttämät järjestelmät ovat hankalia käyttää, eivätkä ne taivu ketterän, nopean
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ja kokeilevan toiminnan vaatimuksiin. Esimerkkinä kankeasta työnteosta Aaltonen mainitsi Sales Communications Oy:n tutkimuksessa esille nousseen asian. Sen mukaan yritysten myyjien ajasta 21 prosenttia kuluu sähköpostien kirjoittamiseen. Usein nuo sähköpostit ovat saman sisältöisiä ja niissä käsitellään asiakkaiden kysymyksiä yrityksen
tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin. Aaltosen mukaan lähes kaikki työtunnit, jotka myyjät
käyttävät sähköpostien kirjoittamiseen, olisi automatisoitavissa. Sitä kautta myyjille vapautuisi aikaa siihen, mitä he parhaiten osaavat, eli myyntityöhön.
Palataan Aaltosen usein kuulemaan hokemaan, strategia ensin ja teknologia sitten. Kysyin Aaltoselta, miten tämä asia voitaisiin korjata. Aaltosen ydinajatus on, että nykyinen
johtajasukupolvi tarvitsee lisää tietoa ja koulutusta nykyaikaisten teknologioiden mahdollisuuksista. Hän lisäsi myös, että avainasemassa yrityksissä ovat hallitus, omistajat ja
johto. Johtajien hokeman voi Aaltosen mukaan muuttaa vain, jos hallitus, omistajat ja
johtajat miettisivät hetken omaa liiketoimintaansa ja sitä, miten nykyisen liiketoimintamallin voisi kääntää vastaamaan nykyaikaan. Asiakkaat vaativat nykyisin nopeutta ja ylivertaista asiakaspalvelua. Tätä tausta vasten Aaltonen kommentoi, että nykyteknologia tarjoaa huomattavan paljon mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen. Hänen mukaansa valitettavan usein käy niin, että teknologia on alihyödynnettyä yritysten käytössä.
Toki tuotteen ja palvelun pitää olla kunnossa, jotta teknologiaa voidaan täysin hyödyntää
liiketoiminnassa, Aaltonen lisäsi.
Aaltosen mielestä yrityksen johdon tulee tietää, mihin me yrityksenä olemme menossa
ja miten tuo matka taitetaan. Yrityksen liiketoiminnan kasvussa nykyteknologia on suuressa mahdollistajan roolissa. Sitä hyödyntämällä voidaan tehostaa sisäisiä prosesseja
ja kerätä asiakasdataa, joka voidaan jalostaa tiedoksi. Ja siten mahdollistetaan parempi
asiakaskokemus. Aaltosen mukaan teknologia voi parhaimmillaan hoitaa koko asiakaspalveluketjun ilman ihmistä. Hän käytti tästä kuvausta, teknologia on hyvä renki ja hyvä
isäntä. Edellä kuvatussa teknologia on siis renki, joka tekee työt. Renki toteuttaa asioita
ja kerää tietoa. Sen avulla yrityksen johto saa valmiiksi jalostettua tietoa, jonka avulla
voidaan tehdä parempia päätöksiä. Mikäli yrityksen johto, hallitus ja omistajat eivät tunne
teknologian mukanaan tuomia mahdollisuuksia syntyy helposti tilanne, jossa päätöksentekoon vaikutta näkemysvaje, jonka johdosta tehdään huonompia päätöksiä.
Aaltonen kertoi Econsutancyn yhdessä IBM Watson Marketingin kanssa tekemästä tutkimuksesta. Sen mukaan 66 prosenttia yrityksistä ei usko, että heillä on tarpeelliset tiedot
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ja taidot hyödyntääkseen markkinointiteknologiaa riittävän tehokkaasti. Aaltosen sanojen mukaan, näin jää teknologian tarjoama mahdollistajan rooli hyödyntämättä. Saman
tutkimuksen mukaan vain 13 prosenttia yrityksistä on sitä mieltä, että heillä on hyvät
tiedot ja taidot saadakseen teknologian tarjoamista mahdollisuuksista kaikki tehot irti.
Aaltonen kertoo, että tilanne on Suomessa samankaltainen. Hänen näkemyksensä perustuu omiin kokemuksiin ja hänen yrityksensä henkilökunnan käymiin keskusteluihin
potentiaalisten ja nykyisten asiakkaiden kanssa. Aaltosen mukaan yrityksen jättävät
käyttämättä yli 60 prosenttia teknologian tarjoamista mahdollisuuksista osaamispulan takia. Toisin sanoen teknologiaan tehtyjä investointeja ei osata hyödyntää liiketoiminnan
vaatimalla tavalla. Näin myös teknologian mahdollistama kilpailuetu jää yrityksissä käyttämättä. Edellä mainittu Econsultancyn tutkimusraportti on luettavissa maksumuurin takana heidän sivustollaan (Econsultancy 2018).
Haastattelussa nousi esille myös yritysten tuottaman sisällön merkitys. Aaltosen mukaan
yritykselle ei ole mitään hyötyä markkinoinnin automaatiosta, mikäli yrityksen tuottamat
sisällöt eivät houkuttele ja vakuuta. Hän kertoi oman yrityksensä keskittyvät vahvasti sisällöntuotantoon. Heidän yrityksessään tuotetaan sisältöä markkinoinnin automaation
vaatimuksiin yli 300 tuntia kuukaudessa. Aaltosen mukaan sisällöntuotantoon vaadittu
työmäärä on asia, joka usein unohtuu yrityksiltä resursseja mietittäessä. Sisällöntuotannossa pitää hänen mukaansa keskittyä laatuun. Laadukas sisältö ei huuda kovaan ääneen: osta, osta, osta. Sisällön tulee keskittyä asiakkaan auttamiseen ja hänen elämänsä helpottamiseen. Jos ja kun sisältö on myös viihdyttävää, niin sillä on mahdollisuus
levitä asiakkaan omissa verkostoissa. Tuolloin sisältöä jaetaan asiakkaan omasta halusta ja hän kokee sen arvokkaaksi myös verkostolleen. Haastattelussa Aaltonen määritteli laadun seuraavasti: kohderyhmä saa oikeaa sisältöä, oikeassa kanavassa, oikealla
tavalla ja oikeaan aikaan silloin kun he itse sitä haluavat. Hän muistutti myös siitä, että
laatua ei määritellä yrityksen toimesta vaan laadun määrittelee aina asiakas. Aaltonen
kertoi myös sisällön ja tietokantojen merkityksestä markkinoinnin automaatiossa. Tietokannat oppivat päivittäin asiakkaan käyttäytymisestä. Sen johdosta tietokanta oppii asiakkaasta ja parhaassa tapauksessa saattaa asiakaan silmien eteen materiaalia, joka voi
olla se ratkaiseva tekijä kaupan syntymisessä.
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4.2

Markkinointiarkkitehti Antti Leino, Avidly Oyj, 26.10.2018

Ennen haastattelua lähetin opinnäytetyön ohjaajani Raisa Varstan suosituksesta Antti
Leinolle sähköpostiviestin, jossa kerroin tekeväni opinnäytetyötä Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Viestissäni pyysin häntä pohtimaan ennakkoon mitkä asiat vaikuttavat yritysten onnistumiseen tai epäonnistumiseen inbound-markkinoinnissa. Lisäksi lähetin hänelle Dingle Oy:n teettämän tutkimuksen ”Markkinoinnin automaatio Suomessa vuonna
2018: yleisimmät hyödyt, ongelmat ja käyttötavat”. Tutkimus on kokonaisuudessaan tämän opinnäytetyön liitteenä numero 1. Pyysin Leinoa ottamaan kantaa Dinglen tutkimuksessa esille nousseisiin asioihin.
Tapasin Antti Leinon Metropolian Ammattikorkeakoulussa, Myyrmäen toimipisteessä.
Antti Leino toimii koulussamme vierailevana luennoitsijana. Hänet tunnetaan yhtenä digitaalisen markkinoinnin ja palvelumuotoilun suomalaisena pioneerina. Leino on pitkän
työuransa aikana työskennellyt muun muassa kansainvälisessä mediatoimistossa, kansainvälisessä mainostoimistoketjussa, digitaalisen palvelumuotoilun toimistossa sekä
markkinoinnin automaation parissa. (Avidly 2019a.) Leino toimii nykyään markkinointiarkkitehtinä Avidly Oyj:ssä auttaen asiakasyrityksiä näkemään ja toteuttamaan digitaalisen markkinoinnin tarjoamia mahdollisuuksia (Avidly 2019b). Avidly Oyj on suomalainen, vuonna 1999 perustettu markkinoinnin palvelutoimisto, joka toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Suomessa Avidly toimii 11 paikkakunnalla. Avidlyn osake
on noteerattu NASDAQ OMX First North -markkinapaikalla. (Wikipedia 2019.)
Haastattelussa Antti Leino toi esille tärkeitä näkökulmia siihen, miten yritysten pitäisi suhtautua markkinoinnin automaatioon ja inbound-markkinoinnin tuomiin mahdollisuuksiin.
Aluksi hän painotti muutoksen merkitystä, kun yritys siirtyy perinteisestä outbound-markkinoinnista nykyaikaiseen inbound-markkinointiin. Hän kertoi, että kyseessä on filosofinen muutos. Perinteisesti yritykset ovat toimineet niin sanottua outbound-markkinointia
hyödyntämällä. Se perustuu siihen, että yritys etsii ja lähestyy itse potentiaalisia asiakkaita. Perinteisiä kanavia outbound-markkinoinnissa ovat muun muassa televisio- ja
printtimainonta, kylmäsoitot sekä ulkopuoliselta taholta ostetut sähköpostilistat. Myös
kylmäsoitot voivat perustua ostettuihin listoihin tai yrityksen itse laatimilleen listoille. Nykyään outbound-markkinointi koetaan usein häiritsevänä, koska potentiaalinen asiakas
ei ole valmis ottamaan vastaan yrityksen lähettämää viestiä. Hän ei siis ole itse ilmaissut
olevansa kiinnostunut yrityksen tarjoamista tuotteista ja palveluista.
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Antti Leino kuvasi nykyaikaista inbound-markkinointia ja siihen kiinteästi liittyvää sisällöntuotantoa sosiaalisen median ja hakukonelöydettävyyden kautta. Kun yritys tuottaa
laadukasta sisältöä se on sekä vastaanottajalleen relevanttia, että hakukoneiden löydettävissä. Googlen ja muiden käytettävissä olevien hakukoneiden perimmäinen tarkoitus
on tarjota etsijälleen mahdollisimman hyvin hakua vastaavia tuloksia. Kun yrityksen tuottama sisältö täyttää hakukoneiden vaatimukset, se nousee myös hakutuloksissa hyvin
esille. Näin sisällöstä tulee haluttavaa ja kiinnostavaa sekä vastaanottajalle että hakukoneille.
Markkinointiviestinnän osalta Leino painotti sisältösuunnitelman merkitystä. Hänen mukaansa on äärettömän tärkeää miettiä etukäteen millaista sisältöä potentiaaliset asiakkaat haluavat kuluttaa. Sisältösuunnitelman merkitys nousee vahvasti esille myös Dinglen tutkimuksessa (Liite 1). Sen mukaan 60 prosenttia yrityksistä kokee sisältöstrategian
olevan epäonnistunut tai ainoastaan kohtalainen. Leinon mukaan pohjana suunnittelulle
toimii hyvin ostopolun mielessä pitäminen sekä laaditut ostajapersoonat. Sisällönsuunnitteluun on syytä varata riittävästi resursseja, jotta valmista materiaalia on nopeillekin
ostopolun kehitysvaiheille. Sisällöntuotantosuunnitelman yhtenä kulmakivenä Leinon
mukaan ovat yrityksen valitsemat jakelukanavat.
Jos yrityksen yhtenä jakelukanavana on YouTube, niin sinne on tuotettava laadukasta
video sisältöä riittävästi, jotta potentiaalisen asiakkaan kiinnostusta voidaan ylläpitää.
Kaikessa sisällöntuotannossa pitää Leinon mielestä pitää kirkkaana mielessä, että se on
niin sanotusti ”trikkeripohjaista”. Tällä hän tarkoitti sitä, että jokaisen jaetun sisällön yhteydessä pitää miettiä call-to-action (CTA) eli kehote toimintaan.
Kun potentiaalinen asiakas löytää tiensä yrityksen verkkosivuille tai esimerkiksi YouTube-kanavalle on hänelle aina tarjottava mahdollisuus toimintaan, eli seuraavaan askeleeseen asiakaspolullaan. Mikäli tämä unohdetaan, on myynnin ja markkinoinnin turha
miettiä seuraavaa askelta asiakkuuden eteenpäin viemiseksi. Hän kuvasti tätä sanomalla: ”Saimme yrityksen CRM:ään kontaktin, so what? Siitä se työ vasta alkaa. Asiakasmerkintä CRM:ssä on täysin eri asia kuin kauppa, jossa raha vaihtaa omistajaa.”
Leino pohti puhuessaan myös myynnin ja markkinoinnin yhteistyön merkitystä kokonaisuuden kannalta. Hän kävi haastattelussamme lävitse myös markkinointiliidin (MQL) ja
myyntiliidin (SQL) merkityksen koko inbound-markkinoinninprosessin näkökulmasta ja
painotti niiden tärkeyttä. Edellä mainitut termit ja niiden merkitys kokonaisuuden kannalta
on esitetty tämän opinnäytetyön kohdassa 3.1.2.
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Leino muistutti, että markkinoinninautomaatio on vain työkalu, joka mahdollistaa asioita.
Se ei siis itsessään tee mitään automaattisesti. Yrityksen valitsemaan työkaluun on tuotettava laadukasta sisältöä, joka houkuttelee potentiaalisen asiakkaan yrityksen verkkosivuille. Näin toimimalla yrityksen ymmärrys asiakkaasta ja hänen käyttäytymisestään
kasvaa, ja vain siten asiakkaalle voidaan tarjota häntä kiinnostavaa sisältöä, joka tyydyttää asiakkaan tarpeet ja vetoaa hänen tunteisiinsa. Lopullinen tavoite on saada hänet
ostamaan yrityksen tuotteita tai palveluita. Leinon näkemystä tukee myös Dinglen tutkimuksen tulos, jonka mukaan vain 50 prosenttia yrityksistä kokee onnistuneensa hyvin
sisällöntuotannossa.
Kävimme Antti Leinon kanssa mielenkiintoisen keskustelun perinteisten kanta-asiakasohjelmien ja nykyaikaisen inbound-markkinoinnin näkökulmasta. Perinteisessä kantaasiakasmarkkinoinnissa on käytetty outbound-markkinoinnin metodeja asiakkaiden houkuttelemiseen. Suuret mediakampanjat televisiossa ja kokosivun printtimainokset valtakunnallisissa sanomalehdissä ovat houkutelleet kuluttajia hankkimaan lompakkoonsa
vihreitä ja sinisiä kanta-asiakaskortteja. Antti Leino suositteli minulle, että pohdin asiaa
tarkemmin. Kirjoitin aiheesta oman osion tämän opinnäytetyön johtopäätöksissä, luvussa 5.2.
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5

Tulokset ja johtopäätökset

5.1

Tulokset ja johtopäätökset Jani Aaltosen haastattelusta

Lopullisena tuloksena toimitusjohtaja Jani Aaltosen kanssa käydystä keskustelusta voidaan vetää seuraavat johtopäätökset:
•

Teknologian ja digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet ovat monissa yrityksissä
alihyödynnettyjä – usein kasvuhaluttomuudesta johtuen.

•

Sisällöntuotannolla on ratkaiseva rooli inbound-markkinoinnin onnistumisessa.

•

Markkinoinnin automaatio ja inbound-markkinointi eivät ole projekteja, vaan uusi
pitkäjänteinen tekemisen kulttuuri.

Kasvuhaluttomuudesta kertoo aikaisemmin mainittu Suomen Yrittäjien, Finnveran ja
Työ- ja elinkeinoministeriön teettämä PK-yritysbarometri. Barometristä käy ilmi, että voimakkaasti kasvuhakuiset yritykset investoivat myös muita yrityksiä enemmän. Jopa 59
prosenttia kasvuhakuisista yrityksistä suunnittelee kasvattavansa investointejaan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana. Prosenttiluku on kasvanut viime kevään luvusta
kolmella prosenttiyksiköllä. (Suomen Yrittäjät 2018.) Kuviossa 9 esitetään yritysbarometrin tuloksista kasvuhakuisuuden kehitystä.

Kuvio 9. Kasvuhakuisuuden kehitys, % pk-yrityksistä (Suomen Yrittäjät 2018).
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Haastattelussa Aaltonen kertoi teknologian tarjoamien mahdollisuuksien alihyödyntämisestä. Hänen näkemystään tukee myös PK-yritysbarometrin tulokset. Sen mukaan vain
muutama prosentti yrityksistä hyödyntää digitalisaatiota tehokkaasti yritystoiminnassaan. Digitaalisten alustojen, tekoälysovellusten, robotiikan, big datan ja teollisen internetin hyödyntäminen ovat useissa yrityksissä alihyödynnettyjä. Niillä on kuitenkin usein
suora yhteys yritysten tuottavuuden lisäämiseen ja kannattavuuteen ja sitä kautta yritysten liiketaloudelliseen menestykseen, joten tällä saralla on vielä paljon parannettavaa.
(Suomen Yrittäjät 2018.)
Sisällön tuotannon merkitystä inbound-markkinoinnissa on syytä korostaa johtopäätöksissä. Sisällön laatu ratkaisee lopulta inbound-markkinoinnin voittajat. On tärkeää muistaa, että sisällön laadun määrittelee viimekädessä viestin vastaanottaja. Hän päättää,
onko viestintä sisällöllisesti laadukasta ja hänen tarpeitaan palvelevaa. Content is king –
sisältö on kuningas, kirjoitti Microsoftin perustaja Bill Gates jo vuonna 1996. Hän kuvasi
kirjoituksessaan ajatuksiaan siitä, että tulevaisuudessa internet on sisällön markkinapaikka. (Bailey 2010.) Gatesin ajatuksiin on helppo yhtyä reilun kahden vuosikymmenen
jälkeen. Hänellä ei varmastikaan ollut täyttä käsitystä siitä, mihin internetin kehitys tulee
suuntautumaan. Kuten ei ollut minullakaan, kun osallistuin ensimmäiseen www-sivujen
projektiin mainostoimiston työntekijänä vuonna 1995.
5.2

Tulokset ja johtopäätökset Antti Leinon haastattelusta

Lopullisena tuloksena Antti Leinon kanssa käydystä keskustelusta voidaan vetää seuraavat johtopäätökset:
Inbound-markkinoinnin aloittaminen on filosofinen ja strateginen muutos.
Laadukas sisältö ratkaisee voittajan inbound-markkinoinnissa.
Inbound-markkinointi on uusi integroitu tekemisen kulttuuri, johon koko henkilökunta on
sitoutettava.
Antti Leinon kanssa käymieni keskusteluiden pohjalta ja hänen suosituksestaan pohdin
perinteisen kanta-asiakasohjelmien ja nykyaikaisen inbound-markkinoinnin yhtäläisyyksiä ja eroja. Suomi oli kanta-asiakasohjelmien luvattu maa 1990-luvulla. Tuolloin lähes
jokainen kaupparyhmittymä aloitti oman kanta-asiakasmarkkinointinsa. Perinteisessä
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kanta-asiakasohjelmassa yrityksen tavoitteena oli hankkia mahdollisimman paljon kantaasiakkaita. Heitä hankittiin outbound-markkinoinnin menetelmillä ja asiakkaan elinkaarta
seurattiin tarkasti. Perinteisesti kanta-asiakkaat jaettiin kohderyhmiin ostotiheyden ja uskollisuuden perustella. Parhaille, eli eniten ostaville tarjottiin parhaat edut.
Kanta-asiakkuutta ja sen eri vaiheita kuvattiin 1990-luvulla usein Murray Raphaelin kehittämällä Asiakasuskollisuuden tikapuut (The Loyalty Ladder) -kuviolla. Kuviossa 10 on
kuvattu asiakasuskollisuuden tikapuut. Kanta-asiakasohjelmat perustuivat siihen, että
asiakkaita pyrittiin nostamaan ylöspäin asiakasuskollisuuden tikapuilla.

Kuvio 10. Asiakasuskollisuuden tikapuut (Thorpe 2018).

Tikapuiden alimmalla puolalla on SUSPECT. Hän on henkilö, joka tuntee myyjäyrityksen
vain nimeltä. (Thorpe 2018.) Häntä on myyjän toimesta ehkä lähestytty markkinoinnin
keinoin, mutta hän ei ole tehnyt elettäkään tullakseen asiakkaaksi (Araviita 2000).
PROSPECT on kiinnostunut myyjäyrityksestä, muttei ole vielä ostanut mitään (Thorpe
2018). Hän on vastannut johonkin myyjän markkinointitoimenpiteeseen: osallistunut kilpailuun, halunnut lisätietoja tai vastannut kyselyyn. Hänen nimensä ja osoitteensa on
myyjäyrityksen tiedossa. (Araviita 2000.)
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CUSTOMER on ostanut kerran, esimerkiksi traffic bulding-kampanjan houkuttelemana
tai hän ostaa satunnaisesti (Thorpe 2018). Hän on syystä tai toisesta passivoitunut, ehkä
pettynyt asiakas, joka tuntee saaneensa huonoa palvelua tai huonon tuotteen. Kilpailijat
tarjoavat hänen mielestään paremman hinta-laatusuhteen. Hänen kohdallaan ei ole havaittavissa asiakasuskollisuutta. (Araviita 2000.)
CLIENT on tyypillinen kanta-asiakas. Hän on uskollinen yrityksen tarjoamille tuotteille tai
palveluille ja erittäin tyytyväinen yrityksen hinta-laatusuhteeseen. (Araviita 2000.)
ADVOCATE on yrityksen superasiakas. Hän on läpeensä tyytyväinen ja uskollinen asiakas, joka säteilee ympärilleen myönteisiä viestejä myyjäyrityksestä. Hän suosittelee yritystä ja sen tuotteita sekä palveluja ystävilleen ja tuttavilleen. Hän on tyypillinen kirja- ja
musiikkikerhojen (member-get-member) asiakashankkija. (Araviita 2000.)
Perusperiaate kanta-asiakasohjelmissa oli 1990-luvulla ja on edelleen se, että mahdollisimman monesta asiakkaasta pyritään tekemään client, uskollinen ja kannattava kantaasiakas. Jo etukäteen tiedetään, ettei kaikista kanta-asiakkaista tule advocateja. Mutta
tavoitteena on, että valtaosa asiakkaista tekee myyjäyrityksen myyntityötä, eli suosittelee
yrityksen tuotteita ja palveluita omalle verkostolleen.
Edellinen esitys johdattelee keskusteluumme Antti Leinon kanssa siitä, miten kanta-asiakasohjelmia kannattaisi nykypäivänä tehdä. Inbound-markkinointi tarjoaa monia mahdollisuuksia toteuttaa nykyaikaista kanta-asiakasmarkkinointia. Perusperiaate on sama,
kuin 1990-luvun asiakasuskollisuuden tikapuilla. Nykyaikaisten markkinointimenetelmien avulla asiakkaan houkuttelu tapahtuu laadukkailla ja asiakasta palvelevien sisältöjen avulla. Usein ensikontakti potentiaaliseen asiakkaaseen syntyy yrityksen internetsivustoilla. Markkinointieuroja ei siis tuhlata suuriin tv-kampanjoihin tai sanomalehtien
etusivuille. Toki outbound-markkinoinnin keinoja käytetään yhä täydentämään asiakaskokemusta, esimerkiksi henkilökohtaisten puheluiden muodossa.
Nykyaikainen asiakkuus ja usein myös kanta-asiakkuus alkaa aina asiakkaan tarpeesta.
Potentiaalisella asiakkaalla voi olla haaste, jota hän ei ole vielä tarkasti määritellyt. Tämä
tietoisuuden vaihe on kuvattu tämän opinnäytetyön luvussa 2.3 kuviossa 1. Tietoisuusvaiheessa asiakas etsii omaan ongelmaansa määrittelyä internetistä. Tyydyttämällä asiakkaan tarpeen laadukkaalla sisällöllä, yrityksellä on mahdollisuus tehdä potentiaalisesta asiakkaasta tyytyväinen client, eli maksava ja tyytyväinen kanta-asiakas.
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Asiakkaan löytäessä internetistä sisältöä, jonka avulla hän voi määritellä oman haasteensa hän usein tutustuu yritykseen ja sen tarjoamiin palveluihin ja/tai tuotteisiin tarkemmin. Juuri tässä on se hetki, jolloin inbound-markkinointi voi oikein toteutettuna tehdä
potentiaalisesta asiakkaasta maksavan asiakkaan nopeallakin aikataululla. Kun yrityksen tuottama sisältö ja tuotteen ja/tai palvelun laatu vakuuttavat asiakkaan, hän tekee
ostoksensa usein heti.
Kriittinen vaihe asiakkuuden kannalta on se, miten helposti asiakas voi ostoksensa
tehdä. Mikäli yritys tarjoaa verkkokaupan asiakkaalle, on hyvin todennäköistä, että asiakas ostaa suoraan sieltä – heti. Mikäli verkkokaupassa asiointi sujuu asiakkaan näkökulmasta helposti ja vaivattomasti jää asiakkaalle myönteinen mielikuva yrityksestä. Mielikuvan kehittymisen jatkoon vaikuttavat suuresti toimituksen nopeus ja asiakaspalvelu
laatu ostotilanteen jälkeen. Kun nämä asiat on hoidettu sulavasti ja asiakas on tuotteen
tilauksen ja toimituksen jälkeen tyytyväinen, on maaperä pitkäaikaiselle kanta-asiakkuudelle olemassa.

41

6

Yhteenveto ja pohdintaa

Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää, miten esimerkiksi Hubspotin markkinoinnin automaatiojärjestelmän avulla inbound-markkinointiaan aloittavat PK-yritykset voivat paremmin hyötyä siitä. Opinnäytetyön tekeminen oli minulle suuri haaste. Ajatukset pyörivät kehää monessa kohdassa ja erityisesti työn rakenteen kristallisoiminen vaati paljon
mietintää. Olen mielestäni tämän opinnäytetyön aikana onnistunut löytämään syitä, miksi
inbound-markkinointi aiheuttaa suuria haasteita yrityksille. Olen oivaltanut, millaisia resursseja tarvitaan ja mitkä asiat on syytä saattaa kuntoon, jotta inbound-markkinointi
onnistuu. Niistä olen koostanut konkreettisia suosituksia tämän opinnäytetyön loppuun.
Aloittaessani opinnäytetyön suunnittelun syyskuussa 2018, alkuperäisenä työhypoteesinani oli, että yritykset eivät osaa täysin hyödyntää HubSpotia inbound-markkinoinnissa.
Valitsemani työhypoteesi osoittautui oikeaksi. Sitä tukevat muun muassa asiantuntijain
haastatteluissa esille nousseet asiat, sekä Dingle Oy:n teettämä tutkimus, joka on kokonaisuudessaan luettavissa tämän opinnäytetyön liitteenä.
Sisällön ja rakenteen suunnittelun jälkeen opinnäytetyön kirjoittaminen sujui hyvin. Aikataulutin tekemiseni viikkotasolla. Pidin kirjoittamisessa myös taukoja. Otin siis etäisyyttä
omaan tekstiini. Useiden lukukertojen jälkeen sain tekstin mielestäni lukijaa palvelevaan
muotoon.
Opinnäytetyöhön haastateltavien valinnassa minulla ei ollut ongelmia. Tunnen Jani Aaltosen useamman vuoden takaa. Hänen edustamansa yritys, Sales Communications Oy
on Suomen johtava HubSpot-konsultointiin keskittynyt yritys. Heidät on palkittu HubSpot
Inc:n toimesta moneen kertaan. Jani Aaltonen edustaa mielestäni ylivertaista inboundmarkkinoinnin asiantuntemusta maassamme. Toinen haastateltavani, Antti Leino toimii
koulussamme vierailevana luennoitsijana. Hän on digitaalisen markkinoinnin ja palvelumuotoilun suomalainen pioneeri. Tiedän, että opinnäytetyöhön haastattelemani henkilöt
edustavat tiedoiltaan ja taidoiltaan alansa terävintä kärkeä.
Työni aikana kävi ilmi myös, kuinka suuri osa teknologian tarjoamista hyödyistä ja ominaisuuksista jää yrityksiltä vielä hyödyntämättä. Sales Communications Oy:n toimitusjohtaja Jani Aaltonen totesi haastattelussa, että heidän tekemänsä tutkimuksen mukaan
yritysten myyjien ajasta 21 prosenttia kuluu sähköpostien kirjoittamiseen. Kirjoitetut säh-
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köpostit ovat usein saman sisältöisiä, ja niissä käsitellään asiakkaiden kysymyksiä yrityksen tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin liittyen. Tämä yksinkertainen esimerkki kertoo
teknologian tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämättä jättämisestä. Helposti toteutettavalla toimenpiteellä markkinoinnin automaation avulla myyjät voisivat saada yhden kokonaisen työpäivän lisää viikoittaiseen työaikaansa.
Myöskään HubSpotin tarjoamaa älykkään sisällön (Smart Content) ominaisuutta ei hyödynnetä PK-yritysten markkinoinnissa juuri ollenkaan. Älykäs sisältö tarjoaa mahdollisuuden räätälöidä verkkosivuilla vieraileville asiakkaille henkilökohtainen asiakaskokemus. Älykäs sisältö on osa markkinoinnin inbound-metodia, joka on esitelty tämän opinnäytetyön luvussa 3.2. Älykkään sisällön yksinkertaisin käyttömuoto on esimerkiksi se,
että asiakasta tervehditään hänen omalla nimellään, kun hän palaa yrityksen verkkosivuille. Vaativammat toteutukset hyödyntävät asiakaan selailuhistoriaa ja tarjoavat häntä
mahdollisesti kiinnostavaa uutta sisältöä.
Mielestäni inbound-markkinointiin pätee sama totuus, kuin suoramarkkinointiinkin - mitä
ei voi mitata, sitä ei voi johtaa. On tärkeää ymmärtää, että digitaalisuus tuo mahdollisuuden mitata kaikkea toimintaa, joka tapahtuu digitaalisilla alustoilla. Mittaamismahdollisuuden myötä on tärkeää muistaa se, että keskittyy mittaamaan liiketoiminnan kannalta
olennaisia asioita. Rahavirtojen lisäksi merkityksellistä on esimerkiksi asiakaskokemuksen mittaaminen.
Jotta opinnäytetyöstäni olisi myös konkreettista hyötyä inbound-markkinointiaan aloittavalle PK-yrittäjälle, kokosin muistilistan omaisesti asioita, jotka on syytä pitää mielessä
ennen inbound-markkinoinnin aloittamista.
-

Inbound-markkinointi ja markkinoinnin automaatio ovat strateginen valinta, niiden
tulee olla liiketoiminnan ytimessä

-

Aseta inbound-markkinoinnille järkevät tulostavoitteet ja rakenna liiketoimintasi
kannalta tärkeät mittarit seurantaa varten

-

Mieti tarkkaan kohderyhmäsi ja rakenna sitten ostajapersoonat

-

Mallinna kohderyhmäsi ostopolku/-t
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-

Sitouta koko henkilökunta mukaan muutokseen

-

Tee sisältöstrategia – valitse kanavat, joita käytät

-

Varaa riittävästi resursseja sisällöntuotantoon

-

Markkinoinnin automaatio ei tee mitään automaattisesti

-

Määrittele liidit ja niiden pisteytys yhdessä myynnin ja markkinoinnin kanssa

-

Muista GDPR – General Data Projection Regulation

-

Hyödynnä nykyteknologian tarjoamat mahdollisuudet. Markkinoinnin automaatio
on kallis investointi, jos sitä käytetään vain sähköpostigeneraattorina

-

Loppupeleissä voittajan ratkaisee sisällön laatu!

Kun yrityksenne aloittaa inbound-metodin hyödyntämisen liiketoiminnan kaikilla osa-alueilla, saatte uuden tavan toimia. Samalla mahdollistuvat muun muassa seuraavat:
-

liidien kerääminen ja ohjaaminen myynnille

-

uusien asiakkaiden perehdyttäminen ja sitouttaminen

-

jatkuva asiakaspalautteen kerääminen

-

ristiin- ja jatkomyynti tehostuu

-

asiakassuositusten kerääminen

Inbound-markkinointia harkitsevana yrittäjänä et ehkä vielä ole tietoinen missä asiakassuhteen vaiheessa markkinoinnin automaatiota voi hyödyntää. Listaan tähän muutaman
esimerkin, joiden avulla voin toivottavasti avata inbound-markkinoinnin kiehtovaa maailmaa sinulle hieman enemmän. Markkinoinnin automaatio mahdollistaa yritykselle muun
muassa seuraavat mahdollisuudet:
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-

Uuden asiakkaan tervetulokampanja

-

Ensimmäisen sisältölatauksen jälkeen alkava asiakkaanhoitomalli

-

Ilmoittautumiskanava tapahtumiin

-

Ostavan asiakkaan hoitomalli perehdytyksineen

-

Syntymäpäivien huomioiminen asiakasviestinnässä

-

Automatisoidut palaute- ja asiakastyytyväisyyskyselyt

-

Muistutukset jatkotilauksista ja vuositarkastuksista tai -huolloista

Kuten edellisistä listauksista voi havaita, niin markkinoinnin automaatio ja inbound-markkinointi tarjoavat monia mahdollisuuksia. Nykyteknologia mahdollistaa useiden työvaiheiden automatisoinnin. Ihmisillä on aina ollut halu vastaanottaa hyvää, personoitua
markkinointia. Tänään sen toteuttaminen on helpompaa kuin koskaan. Se on myös mahdollista monille yrityksille, kokoon katsomatta. Hyödyntämällä HubSpotin maksuttomia
ominaisuuksia yrityksenne pääsee hyvin alkuun. Ja kukapa tietää, jos teidän yrityksenne
on se, jonka inbound-markkinoinnin keinoin toteuttamaa kanta-asiakasmarkkinointia,
joku Metropolian Ammattikorkeakoulun opiskelijoista lähtee tutkimaan ja tekee siitä tulevaisuudessa opinnäytetyönsä.

45

Lähteet
Advance B2B 2018. Mitä on markkinoinnin automaatio? 12.8.2018. Https://www.advanceb2b.com/fi/palvelut/markkinoinnin-automaatio. Luettu 14.11.2018.
An, Mimi 2018. The General Data Protection Regulation is Coming. 28.02.2018.
Https://research.hubspot.com/general-data-protection-regulation?_ga=2.73384533.736237527.1526278748272792420.1525780713&__hstc=131810640.37d3e1bac02e2896b1726fd4bac69ab4.1
541747676234.1541747676235.1541752940478.2&__hssc=131810640.1.1541752940
478&__hsfp=3967192470. Luettu 20.11.2018.
Araviita, Pertti 2000. Mainostoimisto Pälikkö ja business-to-business suoramarkkinointi.
01.03.2000. Yrityksen sisäinen muistio. Saatavilla pyydettäessä. Luettu 02.02.2018.
Avidly 2019a. Aamukahvit Mikkelissä – Somella liiketoiminta lentoon, käytännön vinkkejä ja caseja. 10.01.2019. Https://www.avidlyagency.com/fi/meista/ajankohtaista/somella-lentoon-mikkeli?utm_campaign=FI%20Events&utm_content=82667819&utm_medium=social&utm_source=linkedin&hss_channel=lcp-516305.
Luettu 16.01.2019.
Avidly 2019b. Antti Leino Zeeland Familyyn markkinointiarkkitehdiksi. 09.03.2016.
Https://www.avidlyagency.com/fi/meista/ajankohtaista/antti-leino-zeeland-familyynmarkkinointiarkkitehdiksi. Luettu 29.01.2019.
Bailey, Graig 2010. Content is king by Bill Gates. 31.03.2010. Https://www.craigbailey.net/content-is-king-by-bill-gates/. Luettu 02.02.2019.
Chaffey, Dave & Smith PR 2017. Digital Marketing Excellence – Planning, Optimizing
and Integrating Online Marketing, Fifth Edition. Routledge. New York.
Content Marketing Institute 2018. What Is Content Marketing? 15.10.2018. Https://contentmarketinginstitute.com/what-is-content-marketing/. Luettu 13.11.2018.
Econsultancy 2018. Marketing in the Dark: Dark Data. 01.01.2018. Https://econsultancy.com/reports/marketing-in-the-dark-dark-data/. Luettu 12.01.2019.
Grapevine 2019. Sähköpostimarkkinointi vuonna 2019 - viisi vinkkiä yrityksille.
03.01.2019. Https://grapevine.fi/2019/01/sahkopostimarkkinointi-vuonna-2019-viisivinkkia-yrityksille/?utm_source=Grapevinen+Sis%C3%A4piiri&utm_campaign=5ff3fd4e4d-UUTISKIRJE&utm_medium=email&utm_term=0_0d168cffdb5ff3fd4e4d-449417301&mc_cid=5ff3fd4e4d&mc_eid=48f37eb69a. Luettu 24.01.2019.
Hakola, Ida & Hiila, Ilona 2012. Strateginen ote verkkoon – tavoita & sitouta sisältöstrategialla. Sanoma Pro, Helsinki.

46

Halligan, Brian 2018. Replacing the Sales Funnel with the Sales Flywheel. 20.11.2018.
Https://hbr.org/2018/11/replacing-the-sales-funnel-with-the-sales-flywheel. Luettu
27.2.2019.
Halligan, Brian & Shah, Dharmesh 2009. Inbound Marketing – Get Found Using
Google, Social Media, And Blogs. John Wiley & Sons, Inc, New Jersey.
Heikkilä, Katja 2018. Mitä on Sales Enablement? 21.01.2018. Https://www.salescommunications.fi/blog/mita-on-sales-enablement. Luettu 09.11.2018.
Hellman, Pia 2014. The Effect of Communicating E-service Benefits on Consumer Eservice Adoption. 10.05.2014. Https://helda.helsinki.fi/handle/10138/135162. Luettu
09.01.2019.
Hillsberg, Alex 2019. What is Content Management Software? 16.01.2019. Https://content-management.financesonline.com. Luettu 23.01.2019.
HubSpot Academy 2018. How to create personas? 11.10.2018. Https://knowledge.hubspot.com/contacts-user-guide-v2/how-to-create-personas. Luettu 20.11.2018.
HubSpot Research 2018. The GDPR is Coming – Are We Ready? 11.11.2017.
Https://www.hubspot.com/data-privacy/gdpr/research. Luettu 12.12.2018.
HubSpot 2018a. What Is Inbound? 20.8.2018. Https://www.hubspot.com/inbound-marketing. Luettu 06.11.2018.
HubSpot 2018b. Using the Inbound Methodology in Marketing. 20.8.2018.
Https://www.hubspot.com/inbound-marketing. Luettu 06.11.2018.
HubSpot 2018c. Using the Inbound Methodology in Sales. 20.8.2018. Https://www.hubspot.com/inbound-marketing. Luettu 06.11.2018.
Hubspot 2018d. Using the Inbound Methodology in Services. 15.01.2019.
Https://www.hubspot.com/inbound-marketing. Luettu 15.01.2019.
Hintz, Lauren 2018. What Is the Buyer´s Journey? 05.02.2018. Https://blog.hubspot.com/sales/what-is-the-buyers-journey. Luettu 01.11.2018.
Jepson Kyle 2018. Growing Your Business Whith a Flywheel Model. 02.10.2018.
Https://app.hubspot.com/learning-center/4882663/lessons/292/1575. Luettu ja opiskeltu 04.11.2018.
Lounchpad 2018. What is an Inbound Flywheel? 01.10.2018.
Https://www.launchpadmy.co/what-is-an-inbound-flywheel/. Luettu 01.11.2018.
Leino, Antti 2018. Markkinointiarkkitehti, Avidly Oyj, Helsinki. 26.10.2018.

47

Moilanen, Teemu & Ojasalo, Katri & Ritalahti, Jarmo 2014. Kehittämistyön menetelmät
– Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Sanoma Pro. Helsinki.
Nyman, Jael 2018. GDPR: Mitä B2B-markkinoinnissa tulee huomioida? 21.05.2018.
Https://www.salescommunications.fi/blog/gdpr-mitä-b2b-markkinoinnissa-tulee-huomioida. Luettu 02.10.2018.
Parma, Fanni 2016. Mitä Markkinoinnin automaatiolla tarkoitetaan? 31.8.2016.
Https://www.salescommunications.fi/blog/mit%C3%A4-markkinoinnin-automaatiolla-tarkoitetaan. Luettu 03.11.2018.
Patanen, Anita 2014. Mikä on ostajapersoona ja mihin niitä tarvitaan? 10.12.2014.
Https://www.salescommunications.fi/blog/mikä-on-ostajapersoona-ja-mihin-niitä-tarvitaan. Luettu 20.11.2018.
Rouse, Margaret 2015. Marketing-qualified lead (MQL). 01.05.2015.
Https://searchsalesforce.techtarget.com/definition/marketing-qualified-lead-MQL. Luettu 22.01.2019.
Saranki, Suvi 2018. Mikä on HubSpot? 06.09.2018. Https://www.salescommunications.fi/blog/mika-on-hubspot. Luettu 9.11.2018.
Suomen Yrittäjät 2018. Pk-yritysbarometri: Yritysten kasvuun, rahoituksen pullonkauloihin ja digitalisaatioon tarvitaan edelleen toimia. 11.09.2018. Https://www.yrittajat.fi/tiedotteet/594864-pk-yritysbarometri-yritysten-kasvuun-rahoituksen-pullonkauloihin-ja. Luettu 02.02.2019.
Statista – The Statistics Portal 2016. Number of smartphone users worldwide from
2014 to 2020 (in billions). 01.06.2016. Https://www.statista.com/statistics/330695/number-of-smartphone-users-worldwide/. Luettu 24.01.2019.
Tammikallio, Taru 2018a. Mitä on inbound-markkinointi? 23.5.2018. Https://www.salescommunications.fi/blog/mita-on-inbound-markkinointi. Luettu 05.11.2018.
Tammikallio, Taru 2018b. Hubspot verkkosivut ja CMS – kuinka luoda asiakasta palvelevat sivut? 19.9.2018. Https://www.salescommunications.fi/blog/hubspot-verkkosivutja-cms. Luettu 05.11.2018.
The Radicati Group 2018. Email Statistics Report, 2018 - 2022. 01.03.2018.
Https://www.radicati.com/wp/wp-content/uploads/2017/12/Email-Statistics-Report2018-2022-Executive-Summary.pdf. Luettu 24.01.2019.
Thorpe, Peter 2018. Relationship Marketing – Back to the Future. 01.01.2018.
Http://www.successsecrets.com.au/thorpe9.html. Luettu 31.01.2019.
Vähä-Ruka, Eveliina 2015. Miten inbound-markkinointi eroaa outbound-markkinoinnista? 22.10.2015. Https://www.powermarkkinointi.com/blogi/miten-inbound-markkinointi-eroaa-outbound-markkinoinnista. Luettu 04.03.2019.

48

Wikipedia 2019. Avidly. 28.11.2018. Https://fi.wikipedia.org/wiki/Avidly. Luettu
16.01.2019.

Liite 1
1 (1)
Markkinoinnin automaatio Suomessa vuonna 2018: yleisimmät hyödyt, ongelmat
ja käyttötavat
Liitteen sisältö: Markkinoinnin automaatio Suomessa vuonna 2018: yleisimmät hyödyt,
ongelmat ja käyttötavat | Dingle

