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Tässä opinnäytetyössä perehdytään markkinoinnin automaatioviesteihin sekä niiden hyödyn-
tämiseen Yritys X:n markkinoinnin kehittämisessä. Automaatioviestit on toteutettu käyttäen 
pohjana Custobarin markkinointialustaa. Yritys X on vähittäistavaraliike, jonka kesän suurin 
myyntiosuus koostuu polkupyöristä. Kiireellisyyden vuoksi he eivät ole kerinneet perehtyä 
automaatioiden tekemiseen, jonka vuoksi tämä opinnäytetyö auttaa heitä näkemään, markki-
noinnin automaatioviestien hyödyt. Custobar haluaa auttaa heitä kehittämään automaatiota, 
jonka vuoksi Custobarin asiakaspalvelupäällikkö on luvannut ohjata automaatioiden tekemi-
sessä Yritys X:lle.  

Opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä 3 erilaista markkinoinnin automaatioviestiä Yritys 
X:lle, mitkä teorian ja/tai toiveiden pohjalta on katsottu toimiviksi. Kaksi näistä automaa-
tioviesteistä (kiitosviesti sekä keskeneräinen selaus) ovat Yritys X:n automaatioiden toivelis-
talta ja yksi (passiivisten herättely 180 päivää) luodaan teoriatiedon perusteella.  

Ensimmäisenä automaatioviesteille tehdään asiakasryhmien rajaus eli segmentointi. Tämän 
jälkeen suunnitellaan itse markkinoinnin automaatioviestin sisältö. Viimeisenä näille auto-
maatioille katsotaan aika-asetukset kuntoon ja lisätään tarvittaessa kuponkikoodit. Tämän 
jälkeen automaatiot ovat valmiita lähetettäväksi. 

Custobarin tavoitteena on saada markkinointiviestien keskimääräisiksi avausprosenteiksi 30 %. 
Jokaisen opinnäytetyön aikana luodun automaatioviestin avausprosentti on yli 30 %, joten 
viestit onnistuivat yli odotusten niin omalla, Yritys X:n kuin Custobarinkin mittakaavalla. Jo-
kainen viesti tuotti myös konversiota (eli tuottoa) Yritys X:lle. Myös laaditun asiakastyytyväi-
syyskyselyn tulokset olivat hyviä.  

Opinnäytetyöstä selvisi, että markkinoinnin automaatioviestit ovat hyödyllisiä. Viestien luomi-
sen jälkeen automaatiot pyörivät koko ajan taustalla ja tuottavat yritykselle konversiota. 
Tämän vuoksi markkinoinnin automaatioviestien tekemiseen ja suunnittelemiseen kannattaa 
käyttää aikaa, jotta ne houkuttelevuuden avulla saisivat asiakkaan reagoimaan viestiin. 
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This thesis focuses on marketing automation and the benefits that comes with it when devel-
oping Company X:s marketing.  The automations are created using Custobars marketing plat-
form. The Company X runs a retail business which biggest sales share comes from bicycles 
during summer time. Due to it being the most hectic time for sales Company X didn't have 
enough time to spare to actually familiarize with the automations, which is why this thesis 
will help them to see how useful marketing automations can be. Custobar also wants to help 
them develop their automations, which is why Custobars Head of Customer Success has 
agreed to direct and guide in the planning of these automations.  

The idea of the thesis is to make three different marketing automations for Company X ac-
cording to their wishes and based on theory. Two of these automations (Thank you for order-
ing and Abandoned browse) are from Company X:s wishlist and one (Activating passive cus-
tomers 180 days) is created based on studying best practices. 

When creating automations, the first step is to segment the target audience. After this has 
been done, the next step would be to design the content of the message. The last step is to 
define the messages settings, in which can be specified when the campaign can be sent and 
at what times. This is also the step in which coupon codes can be added if those are meant to 
be used. Once everything is ready the automation can be activated. 

The goal of Custobar is to reach an average opening percentage of 30 % for the automations. 
Every automation in this thesis had an opening rate that was above 30 %, this means that the 
automations exceeded all. Every campaign had also a nice conversion rate (brought in money) 
for Company X. Also the customer satisfaction questionnaire got good results.  

The thesis proved that marketing automations are very useful. After planning them and acti-
vating them the automations run in the background and usually bring in money without any 
effort. Due to this it is very important to dedicate time and effort in planning and creating 
automations, so that they become attractive for the customers which make them react to 
them. 
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OPINNÄYTETYÖSSÄ KÄYTETYT LYHENTEET JA SANASTO 
 

CRM-järjestelmä = On asiakashallintajärjestelmä, mikä auttaa asiakassuhteiden hallinnassa, 

myynneissä ja prosesseissa, tämän avulla lisätään yrityksen kannattavuutta (Lime 2019). 

GDPR = 2018 kesällä voimaan tullut lakimuutos, joka takaa paremman tietosuojan henkilötie-

doille (Tietosuoja 2019). 

RFM-matriisi = On yksi segmentointitapa, missä asiakkaat sijoitetaan kohderyhmittäin matrii-

siin, jotta saataisiin yleiskäsitys, miten myynti heille on toiminut (APSIS 2015). 

Template-pohja = Uutiskirjeissä/automaatiossa käytettävä valmiina oleva viestipohja (Melan-

der 2019). 

Viestin läpimenomaine = Sähköpostiviestit lähtevät palvelimen kautta asiakkaalle. Jos monet 

asiakkaat merkkaavat lähetetyn viestin roskapostiksi, niin lähettäjän sähköpostimaine saattaa 

huonontua. Jos lähettäjän sähköpostimaine huonontuu liikaa, saattavat heidän lähettämänsä 

viestit jatkossa joutua suoraan asiakkaan roskapostiin. Tällöin viestin läpimenomaine on huo-

no. Jos taas todella moni avaa yritykseltä tulleen viestin, tällöin läpimenomaine paranee ja 

samalla lähettäjän sähköpostimaine paranee (Melander 2019). 

Vloggaaja = Videobloggaaminen (Norha 2018). 
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1 Johdanto 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa Yritys X:lle markkinoinnin automaatioviestejä käyttä-

en Custobar-alustaa. Jotta pystytään tekemään oikeanlainen automaatio, pitää tietää ensin 

pohjatiedot automaatioviestien perusteista, sisältömarkkinoinnista sekä ostokäyttäytymisestä. 

Pohjatiedon peruste on kasattu kirjojen, tutkimusten, haastattelun sekä erilaisten nettiartik-

keleiden kautta. Taustatiedon lisäksi Yritys X:lle pitää suorittaa asiakkaiden segmentointia, 

jotta automaatioviestit pystytään kohdentamaan oikein. Yritys X:ltä saadaan myös etukäteen 

tieto, mitkä automaatioviestit he ehdottomasti haluaisivat saada pyörimään, mikä helpottaa 

oikeiden automaatioviestien löytämisessä. Näiden automaatioiden tekemisen tarkoituksena on 

tuottaa Yritys X:lle voittoa, itselleni enemmän tietoa markkinoinnista ja opetusta syvempään 

Custobarin käyttöön. Custobarille toimin osittaisena ohjelmointivirhe testaajana heidän uu-

dessa segmentointiympäristössä ja he saavat myös lisää mainetta tämän opinnäytetyön kautta 

tyytyväistä asiakasta unohtamatta.  

 

1.1 Toimeksiantajana Custobar 

Custobar on perustettu Helsingissä vuonna 2014, joten kyseessä on alle 10 vuotta vanha mark-

kinointiratkaisuja tarjoava startup-yritys. Yrityksen perustamisen takana on ollut kolmen mie-

hen tehotiimi, joiden idean pohjalta yritys on ottanut valtavan kasvuspurtin itselleen. Tällä 

hetkellä Custobarissa on noin 20 henkilöstä koostuva monikulttuurinen tiimi, joka toimii Suo-

men lisäksi monessa muussa eri maassa. Viimeisen 5 vuoden aikana Custobar on laajentunut 

yrityksen toimintaa Baltian maihin, Viroon, Ruotsiin, Norjaan, Saksaan, Belgiaan, Hollantiin ja 

viimeisin valloitus on Yhdysvallat. Suomessa Custobaria käyttävät monet isot yritykset kuten 

Pentik, Tokmanni, Suomalainen Kirjakauppa ja Varusteleka (Melander 2019). 

Mitä Custobar tekee? Normaalisti yrityksillä on useampia eri järjestelmiä, jotka keräävät eri-

laisia datoja kuten asiakas-, myynti- ja/tai tuotedatan. Kun yrityksellä on käytössä monta eri 

järjestelmää voi tulla helposti ongelma, että nämä ohjelmat eivät välttämättä osaakaan kes-

kustella keskenään eivätkä voi näin ollen yhdistää tätä kaikkea kerättyä dataa ymmärrettä-

väksi tiedoksi. Tätä tekee Custobar. Custobar toimii eri järjestelmien lukijana ja yhdistää 

kaiken tiedon helposti nähtäväksi sekä käytettäväksi käyttöliittymässä. Kun yhdistetään tuote-

, asiakas- ja myyntidatan, saadaan sitä kautta kehitettyä hyvin kohdennettua ja laadukasta 

markkinointia (Melander 2019). 

Custobarin kautta yritys voi myös hankkia itselleen kanta-asiakasjärjestelmän. Tällöin asiakas 

saa puhelimeensa kanta-asiakaskortin, minkä voi lisätä puhelimen kotinäytölle.  Mobiilikortti 

ei siis ole puhelimeen erikseen ladattava sovellus, vaan se on puhelimen selaimen avulla toi-

miva kortti. Mobiilikortin avulla asiakas pystyy tunnistautua asioidessaan kivijalkamyymälöis-
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sä. Mobiilikorttiin saa myös näkyviin esim. kanta-asiakaspistemäärän sekä mobiilikorttiin pys-

tyy tekemään kohdennettua markkinointia, kuten esim. tuotenostoja (Melander 2019). 

 

1.2 Kohdeyrityksenä Yritys X 

Tässä opinnäytetyössä puhutaan kohdeyrityksestä nimellä Yritys X. Yritykseltä tuli pyyntö, 

että tässä opinnäytetyössä ei paljastettaisi yrityksen nimeä tai mitään tietoja, mistä yrityksen 

saattaisi tunnistaa. Tämän takia kaikki yritykseen viittaavat nimet/kuvat/tekstit on vaihdet-

tu, piilotettu tai sumennettu. 

Yritys X on jo useamman vuosikymmenen vanha. Yritys on vähittäistavaraliike, joka myy esi-

merkiksi urheilutarvikkeita ja polkupyöriä. Heidän kevään/kesän isoin myyntituottonsa koos-

tuu pääasiassa polkupyörien myynnistä. Yritys X:llä on useita kivijalkaliikkeitä, mutta heiltä 

löytyy näiden lisäksi myös verkkokauppa. Tässä opinnäytetyössä keskitytään yrityksen verkko-

kauppatoimintaan ja luodaan heille markkinoinnin automaatioviestejä helpottaakseen Yritys 

X:n markkinointia. 
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2 Markkinoinnin automaatio 

Monet pitävät markkinointiviestintää pelkkänä roskapostina, vaikka siitä ei ole lainkaan kyse. 

Todellisuudessa sillä tarkoitetaan kohdennettua markkinointia (Aminoff & Rubanovitsch 2015). 

Parhaimmillaan markinnoinnin automaatio tuo asiakkaalle lisätietoa tuotteista ja palveluista, 

joista hän on itse kiinnostunut ja/tai joita hän on ehkä jopa miettinyt hankkivansa. 

Markkinoinnin automaatio on käsitteenä paljon vanhempi kuin voisi kuvitella. Markkinoinnin 

automaatio –käsitteenä on syntynyt 1990-luvun puolessa välissä (Sweezey 2014, 7). Yuchun 

Lee perusti vuonna 1992 Unica-nimisen yrityksen yhdessä David Cheung ja Ruby Kennedyn 

kanssa. Unica oli ensimmäinen markkinointiohjelmisto. 90-luvun keskivaiheilla Lee huomasi, 

että markkinointia ei ollut automatisoitu millään tavalla ja kiinnostui kovasti aiheesta. Hän 

ymmärsi, että markkinoinnin automatisointi olisi arvokas etu yrityksille varsinkin, kun siihen 

aikaan ei ollut kilpailijoita, ketkä olisivat yrittäneet tehdä markkinoinnista helpompaa sen 

automatisoinnin avulla. Myöhemmin Lee huomasi, kuinka vaikeata oli toteuttaa automatisoi-

tua markkinointia, sillä prosessit ja tehtävät, mitkä markkinointiin kuuluivat, ovat erittäin 

riippuvaisia analytiikasta ja sen vertailusta. Siihen aikaan markkinointiin tarvittiin luovia ihmi-

siä, mutta ihmiset pelkäsivät automatisoinnin vievän heidän työnsä. Tämä asetti markkinoin-

nin automatisoinnin kehitykselle haasteita (Huang 2010). 

90-luvun loppuvaiheilla Unica keskittyi markkinointiin ja asiakassuhteiden hallintaan (CRM) ja 

näiden avulla auttoivat yrityksiä ymmärtämään heidän asiakkaitaan. Tämän ymmärryksen 

kautta yritykset vaihtoivat markkinointi- sekä prosessointityylejään. Kun yritys oli saanut 

CRM:n kautta kerättyä tarpeeksi informaatiota asiakkaiden asiakasdataa koskien, he alkoivat 

kehittää enemmän markkinoinnin automatisoimista. Tämän jälkeen markkinoinnin automati-

sointi kehittyi hurjin harppauksin eteenpäin, sillä Unica korjasi virheitään nopeasti ja kehitti 

palveluaan kiihtyvällä tahdilla. Näin ollen vuonna 2005 yritys oli kerännyt 40 miljoonan liike-

vaihdon. Tässä tilanteessa Unican järjestelmä pystyi jo auttamaan yrityksiä sekä seuraamaan 

ja optimoimaan yrityksien markkinointikampanjoita sekä markkinoinnin hoitomalleja. Monet 

muutkin kilpailijat kuitenkin huomasivat jo markkinoinnin automatisoinnin helppouden ja sen 

takia markkinoille on tullut monia uusia yrityksiä Unican rinnalle, kuten esim. Oracle, ketkä 

kehittävät markkinoinnin automatisointia (Huang 2010).  

 

2.1 Miksi markkinointiviestejä tulisi automatisoida? 

Miksi joitakin markkinointiviestejä tulisi automatisoida? Viestien automatisointi säästää aikaa 

toistuvien tehtävien tekemisestä (viestien tekemisestä ja lähettämisestä), jolloin aikaa jää 

paljon muuhun esimerkiksi markkinointistrategioiden luomiseen (Mandeep 2019). 
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Yksi tärkeä motiivi viestien automatisointiin on tuoton eli konversion tekeminen (Liana tech-

nologies 2017). Automaatioviesti pyörii koko ajan taustalla ja aina kun asiakas osuu tähän 

tiettyyn automaation kohderyhmään, hänelle lähetetään automaattisesti automaatioviesti. 

Kenenkään ei siis tarvitse tarkkailla, milloin uusi asiakas osuu kohderyhmään, vaan automaa-

tiot pyörivät työntekijöiden nukkuessakin, markkinoinnin automaatioviestit sen sijaan eivät 

ikinä lepää (The Marketing Eye 2015). Onkin todella tärkeää, että markkinoinnin automaa-

tioviestit tehdään kerralla kunnolla. Tällöin yrityksen markkinointiin erikoistunut henkilö voi 

keskittyä muihin asioihin sillä aikaa, kun automaatioviestit pyörivät automaattisesti taustalla.  

Markkinoinnin automaatioviestien avulla pystyy myös mittaamaan, miten hyvin markkinointi 

ja/tai myyntitiimi osaa tehdä työnsä (Liana technologies 2017). Koska automaatiot pyörivät 

jatkuvasti taustalla, näistä saa nopeasti tuloksia (jos niitä on saadakseen). Automaatiovies-

teistä pystyy näkemään markkinointialustoista riippuen erilaisia asioita, esim. kuinka moni on 

avannut saapuneen viestin. Jos viestiä ei ole edes avattu, tällöin jo viestin otsikko ei ole ollut 

houkutteleva. Jos viesti kuitenkin on avattu, mutta kukaan ei ole klikannut mitään tuotetta 

viestin sisällä, viestin sisältö ei ole tällöin ollut tarpeeksi houkutteleva. Automaatioviestin 

avulla huomaa jo pienen ajan sisällä, mikä vetoaa asiakkaisiin ja mikä ei. Näiden avulla voi 

myös löytää ns. ”pullonkaulan” (Liana technologies 2017), eli missä kohtaa viestien lukeminen 

jää. Onko se jo pelkkä otsikko vai eivätkö asiakkaat klikkaa mitään viestin sisältä. Jos viesti 

avataan, sen sisältöön reagoidaan, mutta myyntiä ei tapahdu, vika voi olla epäselvässä verk-

kokaupparatkaisussa tai esimerkiksi liian kalliissa tuotteissa. Pullonkaulailmiön ja kaiken au-

tomaatioviesteistä saadun datan avulla pystytään selvittämään, missä ongelmakohta voisi 

olla. Markkinoinnin automaatioviesteissä sama viesti lähetetään jatkuvasti samalle kohderyh-

mälle. Esimerkiksi kiitos tilauksesta –automaatioviesti lähetetään aina noin viikon kuluttua 

siitä, kun asiakas on tehnyt tilauksen. Koska kohderyhmä pysyy koko ajan samana, markki-

noinnin ja viestinnän ongelmakohdat on helppo selvittää näiden automaatioviestien avulla.   

Koska kohderyhmät ovat automaatioissa koko ajan periaatteessa samat, on todella kätevää 

kokeilla A/B-testausta (The Marketing Eye 2015). Nimensä mukaisesti tällaisessa viestissä sel-

vitetään, kumpi viesti toimii paremmin: viesti A jossa on kuvia enemmän vai viesti B, jossa on 

enemmän tekstiä ja vähemmän kuvia. Kumpaan viestiin asiakkaat reagoivat herkemmin? Tä-

män avulla pystytään löytämään ja hakemaan juuri omalle yritykselle sopiva tyyli ja toimiva 

tapa markkinoida. 

Markkinoinnista puhuttaessa monesti tulee esiin sana liidi. Liidillä tarkoitetaan mahdollista 

tulevaa asiakasta, joka on kiinnostunut yrityksestä, mutta ei ole vielä tehnyt ostopäätöstä 

(Tuutti & Viljanen 2019). Yrityksen kannalta on tärkeää, että he saavat jatkuvasti kartoitet-

tua uusia liidejä itselleen. Tässä auttaa myös markkinoinnin automaatioviestit (Relish Marke-

ting 2017). Miten asiakkaasta voi saada liidin automaatioviestin perusteella? Kun asiakas käy 

yrityksen sivuilla, häntä voi yrittää houkutella tilaamaan yrityksen uutiskirjeen vaikkapa jon-
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kin alennusprosentin varjolla. Jos asiakas tilaa uutiskirjeen, hänelle aktivoituu samalla mark-

kinointilupa päälle. Kun asiakas on pelkästään selannut yrityksen verkkosivuilla tuotteita, 

mutta ei ole ostanut mitään, hänelle voidaan lähettää esim. keskeneräinen selaus –

automaatioviesti. Hänelle lähtee automaatioviesti, jossa näytetään kuvat tuotteista, mitä hän 

on selannut. Jos viesti onnistuu hyvin, asiakas palaa ostamaan nämä tuotteet ja tällöin hänes-

tä tulee liidin (eli mahdollisen ostajan) sijasta oikea asiakas. 

Kun markkinoinnin automaatioviestejä lähetetään, niiden onnistumista täytyy myös analysoi-

da. Riippuen järjestelmästä, erilaisia viestin statistiikkatapoja (viestin avaukset, konversio-

prosentti jne.) voi olla muutamasta kymmeniin. Yleisimmät ovat viestin avausten määrä, klik-

kausten määrä ja niiden määrä, jotka tämän viestin perusteella peruivat markkinointilupansa 

(Melander 2019). 

 

Kuva 1. Custobar - Hylätty ostoskori –automaation arviointikriteerit . 

Yllä on Custobarin luoma havainnointikuva (Kuva 1.) hylätty ostoskori –nimisestä automaa-

tioviestistä. Yllä oleva kuvaaja ei ole minkään oikean yrityksen hylätty ostoskori –

automaatioviestistä, vaan kuvaaja on tehty pelkästään havainnointimateriaaliksi, miltä täm-

möinen hylätty ostoskori –automaatioviestin kuvaaja voisi näyttää. Tämä johtuu siitä, että 

oikean yrityksen tuloksia ei saisi ilman heidän lupaansa käyttää havainnointimateriaalina. 

Kaaviolla on vain tarkoitus osoittaa, mitä kaikkea Custobarin asiakas näkee automaatiovies-

tiensä onnistumisesta.  

Oikeasta yläkulmasta taas pystyy vaihtamaan aikaväliä, minkä ajan sisällä haluaa tarkastella 

automaation onnistumista. Tällä hetkellä tarkasteltavana välinä on 1.11.2018 – 27.11.2018. 

Kuvaaja on vain suuntaa antava siitä, miltä hylätty ostoskori –nimisen automaatioviestin tu-
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lokset voisivat näyttää. Tärkeimmät asiat yrityksen kannalta, mitä viestistä kannattaa ensiksi 

huomioida ovat viestin avaukset (Opens), viestin sisäiset klikkauset (Clicks) sekä viestin kon-

versioprosentti (Conversion).  

Hylätty ostoskori –automaatioviesti on lähetetty vajaa kuukauden sisällä 7 670 ihmiselle. Vies-

ti on toimitettu 117.8 % viestin vastaanottajista. Koska kyseessä on automaatioviesti, joka voi 

lähteä monta kertaa uudelleen samalle vastaanottajalle, viestin toimitusprosentti voi nousta 

yli 100 %. Esimerkiksi tämä tapahtuu silloin, kun asiakas menee yrityksen verkkosivuille, lisää 

jonkun tuotteen ostoskoriin, mutta ei sitten ostakaan sitä. Hänelle tulee vähän ajan kuluttua 

automaatioviesti, jossa muistutetaan, että ostoskorissa on edelleen tuotteita, mitkä asiakas 

voi ostaa. Tämän jälkeen asiakas on palannut uudelleen verkkosivuille, ehkä muuttanut jota-

kin ostoskorissaan, mutta ei ole vieläkään ostanut. Tämän jälkeen hän saa uuden hylätty os-

toskori –automaatioviestin, jossa häntä jälleen muistutetaan, että ostoskorissa on edelleen 

tuotteita. Tällöin sama automaatio on lähtenyt useamman kerran samalle asiakkaalle.  

Delivered eli toimitettu –kohdan vierestä löytyy Opens-kohta eli tästä nähdään, kuinka moni 

on avannut automaatioviestin. Tämä kohta näkyy myös yllä olevassa kuvaajassa (Kuva 1.) 

(ylempänä oleva sininen viiva). Mailchimp (Custobarin kilpaileva yritys) on kertonut marras-

kuussa 2018, että heidän viestiensä keskiverto avausprosenttinsa on 20.81 % (Malchimp 2018). 

Kaikki tätä korkeampi on parempi kuin keskiverto. Custobar on linjannut, että he pyrkisivät 

siihen, että heidän kaikkien asiakkaidensa yhteinen keskiverto avausprosenttinsa olisi n. 30 % 

(Melander 2019). Hylätty ostoskori –automaatioviestin avausprosentti on 31.2 % eli se on rei-

lusti yli Mailchimpin keskiverto avausprosentin ja samalla myös yli Custobarin linjaaman 30 

%:n. Viestin avausten osuus on siis ollut todella hyvä.  

Clicks % tarkoittaa sitä prosentuaalista osuutta, kuinka moni viestin avanneista on klikannut 

jotakin viestin sisällöstä (esimerkiksi verkkokaupan tuotetta tai linkkiä verkkokaupan sivuille). 

Klikkien määrä näkyy yllä olevassa kaaviossa (Kuva 1.), alempana olevana tummemman sini-

senä käyränä. Mailchimpin taulukosta näkee myös, että markkinointiviestin keskimääräinen 

klikkien prosenttiosuus on 1.74 % (Mailchimp 2018). Custobarin luoman havainnointikuvan 

klikkausprosentti on 12.8 % mikä on todella hyvä, jos verrataan tähän Mailchimpin keskiverto 

klikkausprosenttiin. 

Koska Unsubscribes on 0 %, tämä tarkoittaa sitä, että kukaan ei ole peruuttanut markkinointi-

lupaansa tämän automaatioviestin perusteella. Tämä näkyy myös yllä olevassa kuvaajassa 

(Kuva 1.) vaakasuorana kulkevana punaisena viivana. Viestillä on ollut myös ”pomppua” 

(Bounces), jolloin 0.1 % vastaanottajista ei ole saanut tätä automaatioviestiä. Nämä ns. 

”pomput” viestien lähetyksessä voi johtua siitä, että asiakkaan sähköpostiosoite on ollut vial-

linen/väärin kirjoitettu/tili voi olla suljettu.  
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Viimeisimpänä taulukosta löytyy Conversion-osio, missä näkyy, kuinka paljon tämä kyseinen 

automaatioviesti on tuottanut yritykselle voittoa. 22.4 % viestin avanneista on ostanut jotakin 

tämän viestin perusteella, eli yritys on tienannut tällä viestillä 22.4 % konversiota. Konversio-

prosentti lasketaan siitä, kuinka moni prosentti viestin saaneista on ostanut jotakin tämän 

viestin perusteella (Melander 2019). 

2.2 Automaation erilaiset tyypit Custobarissa 

Automaatiot pystytään jakamaan niiden tarkoituksen perusteella 3 eri alalajiin: asiakastyyty-

väisyyttä kohottaviin, myynnillisiin sekä transaktionaalisiin automaatioihin (Melander 2019). 

Kaikissa näissä lähetetään kohdennettua markkinointia, mutta viestien tarkoitusperät vaihte-

levat.  

Asiakaspalvelua kohottavilla automaatioviesteillä tarkoitetaan sellaisia automaatioviestejä, 

joiden tarkoitus on parantaa asiakaskokemusta. Tällaisesta esimerkkinä toimii jonkinlainen 

kiitosviesti-automaatio. Kiitosviestin tarkoitus on kerätä asiakastyytyväisyyttä ja ehkä kertoa 

jotakin asiakkaan ostamasta tuotteesta. Esimerkiksi: Asiakas on ostanut mehulingon. Hän saa 

viikon kuluttua tilauksesta kiitosviesti-automaation, missä kysyttäisiin asiakkaan mielipidettä 

mehulingosta, mutta jossa olisi myös tämän hetken sadonkorjuutuotteiden mehureseptejä. 

Tämä automaatioviesti ei tuota firmalle voittoa, mutta asiakas saattaa antaa yritykselle tär-

keää palautetta sekä samalla hän saa hyviä ohjeita, kuinka hyödyntää tämän hetken sadon-

korjuutuotteita. Jos reseptivinkeistä oli asiakkaalle hyötyä ja hän koki palvelun onnistuneeksi, 

hän saattaa palata uudelleen yrityksen verkkokauppaan, kun ensi kerralla tarvitsee jotakin 

(Melander 2019). 

Myyntiin keskittyvät markkinoinnin automaatioviestit keskittyvät nimensä mukaisesti myy-

mään asiakkaille tuotteita. Esimerkki myynnillisestä automaatioviestistä on tilanne, missä 

asiakas on ostanut esim. grillin. 2 viikon kuluttua siitä kun grilli on tilattu, asiakkaalle lähtisi 

automaatioviesti, mihin on liitetty grillin huolto-ohjeet ja kerätty puhdistustuotteita, jotka 

sopivat juuri tämän grillimallin hoitamiseen ja puhdistamiseen. Asiakkaan on todella helppoa 

lisätä nämä vain ostoskoriinsa ja ostaa ilman, että hänen tarvitsee tehdä itse työtä ja selvit-

tää, mitkä hoitovälineet sopivat mihinkin grilliin. Tämän vuoksi myynnillinen automaatio voi 

olla samalla myös asiakaspalvelua kohottava automaatio, koska tämä viesti lisää myyntiä ja 

helpottaa asiakkaan toimimista (Melander 2019). 

Toinen esimerkki myyntiin kohdistuvasta automaatiosta on esimerkiksi yllä mainittu unohtu-

nut ostoskori –automaatioviesti. Tämä viesti ei ole asiakaspalvelua kohottava vaan keskittyy 

pelkästään markkinointiin ja myyntiin.  

Transaktionaaliset automaatioviestit eivät lukeudu kumpaankaan edellä mainituista viesti-

ryhmistä. Transaktionaaliset viestit ovat kaikista ”robottimaisimpia”. Esimerkkeinä transak-
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tionaalisista automaatioista ovat salasanan nollaaminen, tilausvahvistus ja uutiskirjeen peru-

misvahvistus. Näillä viesteillä ei ole tarkoitus myydä eikä myöskään kohottaa asiakaspalvelua 

vaan nämä viestit ovat pelkästään ns. tiedoksiantoja jostakin tapahtumasta (Melander 2019). 

2.3 Tärkeimmät automaatiot 

Kun tavataan uusi ihminen, pyritään luomaan mahdollisimman hyvä ensivaikutelma. Tällaisen 

yritys saa heidän tervetuloa-automaatioviestistä, mikä on listattu yhdeksi tärkeimmäksi au-

tomaatioksi (Suomen digimarkkinointi 2019). Tervetuloa-automaatioviesti lähetetään, kun 

asiakas tilaa uutiskirjeen. Tämä automaatio on todella tärkeä, koska se on ensimmäinen vies-

ti, minkä asiakas saa yritykseltä. Tämän vuoksi automaatioviestin pitää antaa yrityksestä hyvä 

kuva ja siinä tulee olla kaikki tärkeimmät tiedot yritykseen liittyen. Tämän vuoksi tähän au-

tomaatioon kannattaa käyttää aikaa ja miettiä yrityksen johdon kanssa, mitä asioita yrityk-

sestä halutaan kertoa tässä ensimmäisessä viestissä (vai halutaanko mitään). Tämä on myös 

ainoa automaatio, joka Yritys X:llä on jo käytössä. 

Joskus käy niin, että asiakas tilaa uutiskirjeen pelkästään sen mukana tulevan 15 % alennuk-

sen vuoksi. Tällöin hän avaa pelkästään tämän tervetuloa-automaatioviestin, jossa on mukana 

alennuskoodi, mutta tämän jälkeen ei reagoi ollenkaan automaatioviesteihin tai yrityksen 

laittamiin uutiskirjeisiin. Näissä automaatioissa/uutiskirjeissä voi kuitenkin olla jotakin tärke-

ää tietoa liittyen asiakkaan tilaamaan tuotteeseen (esimerkiksi päivitys), mutta mitä hän ei 

saa tietää, koska ei avaa yritykseltä tulevia sähköposteja. Tämän takia olisi todella hyvä saa-

da asiakas aktivoitumaan ja seuraamaan yritykseltä tulevia automaatioviestejä/uutiskirjeitä. 

Tällaiseen asiakkaan aktivoimistapaukseen käytetään passiivisten herättely –nimistä automaa-

tioviestiä. Custobarin Stefan Melander nimesi tämän passiivisten herättely –automaation yh-

deksi tärkeimmistä automaatioviesteistä ja tämä mainittiin myös Suomen digimarkkinoinnin –

sivustolla tärkeäksi automaatioksi yritykselle (Suomen digimarkkinointi 2019). Tässä viestissä 

yhdessä isoimmista rooleista pelaa otsikko, koska otsikon tarkoituksena on herättää asiakkaan 

huomio ja saada hänet avaamaan yrityksen automaatioviesti.  Yleensä passiivisten aktivointi –

automaatioviestiin liitetään alennuskoodi, koska heräteostosten tekeminen kasvaa vajaalla 90 

%:lla, jos tuote on alennuksessa (Aminoff & Rubanovitsch 2015). Jos asiakas saadaan avaa-

maan yrityksen automaatioviesti/uutiskirje tai hän käy yrityksen verkkokaupassa selaamassa 

tuotteita, hänestä tulee jälleen aktiivinen asiakas.  

Kuten aikaisemmin on mainittu, ihmiset haluavat tuntea itsensä tärkeiksi ja haluavat tulla 

kohdelluksi yksilöinä. Tämän vuoksi tärkeiden automaatioiden listaukseen pääsee automaatio, 

joka on tarkoitettu yrityksen kannalta arvollisesti tärkeimmille asiakkaille (Suomen digimark-

kinointi 2019). Tällaisille asiakkaille saatetaan laittaa tietyin väliajoin erikoistarjouksia, ku-

ponkeja tai erikoistuotteita, mitkä ovat saatavilla vain tälle kyseiselle pienelle, tärkeiden 

asiakkaiden kohderyhmälle. Erikoistarjouksia sisältävä automaatio lähetetään sen takia, että 

halutaan pitää asiakas mahdollisimman uskollisena yritykselle. Jos yrityksen tärkeä asiakas ei 
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ole hetkeen ostanut mitään, tulee hänet aktivoida uudelleen jollakin erityisen hyvällä tarjo-

uksella.   

2.4 Sisältömarkkinointi 

Sisältömarkkinointia ei ole pelkästään uutiskirjeiden/markkinoinnin automaatioviestien sisältö 

vaan sisältömarkkinoinnilla tarkoitetaan kaikkea sisällöntuottoa twitter-viesteistä blogeihin 

asti (Genero 2019). Mietittäessä viestin sisältöä pitää pohtia, mihin tarkoitukseen viestiä käy-

tetään ja millaiselle kohderyhmälle viesti on tulossa. Kun kohderyhmä on tiedossa, viesti tu-

lee rakentaa niin, että se palvelee vastaanottavien asiakkaiden tarpeita (Seonseon 2019). 

Yrityksen uutiskirjeet/automaatioviestit eivät saa enää keskittyä pelkästään yritykseen ja 

myytäviin tuotteisiin, vaan yrityksen tulee näiden lisäksi luoda sisältöä, mikä kiinnostaa asia-

kasta ja saa hänet esimerkiksi innostumaan sisällöstä (Glad 2019). Jos yritys lähettää väärän-

laista sisältöä sisältäviä viestejä sekä massameilejä, nämä saattavat heikentää asiakkaan luot-

tamusta yritystä kohtaan (Kouta 2019). 

Koska nykyään ihmiset ovat todella kiireisiä, heillä ei ole aikaa lukea pitkiä sähköpostivieste-

jä. Tulos on myös linjannut, että koska ihmisten keskittymiskyky on todella lyhyt, heidän 

kiinnostumisensa pitää saada 8 s aikana (Aho 2015). Tämän takia viestit eivät saa olla liian 

pitkiä (Suomen digimarkkinointi 2019) ja viestin tarkoitus tulee paljastua heti viestin alussa 

(Ikäheimo 2016). Viestien tulee myös herättää jotakin tunnetta, jotta ne saavat asiakkaan 

mielenkiinnon. Tätä helpottaa esimerkiksi ajankohtaisten aiheiden käyttäminen sisältömark-

kinoinnissa (Glad 2019). 

Muutaman kerran on jo tullut esille, että ihmiset haluavat tulla kohdelluiksi yksilöinä. Tätä ei 

voi tässä aikakautena korostaa liikaa. Tämän takia automaatioviesteistä kannattaa tehdä per-

sonoituja esim. laittamalla asiakkaan nimi otsikkoon/viestin sekaan. Asiakkaille on myös tär-

keää tietää, että he ovat tekemisissä oikean ihmisen eivätkä robotin kanssa. Tätä voisi hel-

pottaa esimerkiksi laittamalla uutiskirje/automaatioviestin loppuun kuvan henkilöstä, joka 

hoitaa markkinointia/asiakaspalvelua (Suomen digimarkkinointi 2019). Tämä tekee viestistä 

paljon henkilökohtaisemman ja tällöin on myös helpompi muistaa, että on tekemisissä oikei-

den ihmisten kanssa. Viestin luomisessa kannattaa kiinnittää huomiota myös siihen, miten se 

vaikuttaa asiakkaiden ostokäyttäytymiseen.  
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Kuva 2. APSIS verkkoseminaari (APSIS 2018). 

APSIS on yksi Custobarin kilpailijayrityksistä Suomen markkinoilla. APSIS on esittänyt verkko-

seminaari, mikä kertoo markkinoinnin automaatioista. Tässä verkkoseminaarissaan he olivat 

koonneet yhteen, mitä kannattaa ottaa huomioon tehdessä viestiä kuluttajalle ja/tai toiselle 

yritykselle. Kuluttajilla ohjaa tunteet päätöksentekoja ja mitä näihin päätöksientekoon tulee, 

ne ovat nopeita. Tämän takia ostopolku kannattaakin rakentaa mahdollisimman lyhyeksi, jot-

ta asiakkaalle ei jää liian monta tilaisuutta peruuttaa tilausta ennen sen tilaamista (APSIS 

2018). 

Suunnattaessa markkinointia tavallisille kuluttajille kannattaa keskittyä esillepanoon, sillä se 

vetoaa ihmisten tunteisiin (Verkkovaria 2016). Esimerkiksi Yritys X vetoaa tunteisiin sillä, että 

heillä mainostetaan lastenpyörien vieressä aina pyöräilykypäriä. Yksi tärkeimmistä vaikutta-

jista ostoksiin onkin perhe (Verkkovaria 2016). Perheen lisäksi myös markkinoinnissa kannat-

taa käyttää valloilla olevia arvoja ja vedota niihin (Verkkovaria 2016.) Jos arvoihin haluttaisiin 

vedota, niin esim. pääkaupunkiseudulla voisi yrittää ympäristöystävällisyyttä ja vihreä Helsin-

ki –periaatetta. Eli Helsingissä tulisi suosia enemmän pyöriä kuin kulkemista omalla autolla 

(Helsingin vihreät 2019). 

Yrityksille markkinoidessa heidän ostopolkunsa on paljon pidempi, sillä yrityksillä päätöksen-

teko kulkee monen eri henkilön kautta. Tavallinen kuluttaja saattaa tehdä ostopäätöksen 

hetken mielijohteestakin. Vajaa puolet ostoksista, joita nykyään tehdään verkkokauppojen 

kautta, ovatkin heräteostoksia (Aminoff & Rubanovitsch 2015). Aiemmasta poiketen ostoksia 
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ei tarvitse tehdä enää kivijalkaliikkeessä tai kiinteän PC:n ääreltä vaan nykyään pystyy teke-

mään ostoksia esimerkiksi kylpyhuoneesta käsin. Ostoksien tekemiseen vaikuttaa myös tuot-

teen hinta. Heräteostosten suuruus kasvaa vajaalla 90 %, jos tuote sattuu olemaan alennuk-

sessa (Aminoff & Rubanovitsch 2015).  

2000-luvulla sosiaalinen media on nostanut rajusti päätään samalla nousten yhdeksi suureksi 

markkinointitekijäksi. Jo 2011 tehty tutkimus osoittaa, että vajaa 30 % kyselyyn vastanneista 

kertoi sosiaalisen median vaikuttavan ostokäyttäytymiseensä. Esimerkki tällaisesta sosiaalisen 

median kautta vaikuttavasta yrityksestä on esimerkiksi Sinituote. Nuorison keskuudessa todel-

la kovassa suosiossa oleva vloggaaja Ilona on tehnyt useamman videon verran jo yhteistyötä 

Sinituotteen kanssa (Ilona 2019). Ilona näyttää videollaan, mihin tarkoitukseen käyttää Sini-

tuotteen hänelle sponsoroimia tuotteita. Seuraavan kerran kun asiakkaan tarvitsee ostaa uu-

sia keittiörättejä, niin mieleen saattaa tulla Ilonan videolla nähty Sinituotteen yleissiivouk-

seen tarkoitettu siivousliina, jolloin asiakas saattaakin kokeilla tätä vanhojen keittiörättien 

sijaan. 

Muita asioita, joita kannattaa ottaa huomioon viestien suunnittelussa, on esimerkiksi viestin 

lähetysaika. Markkinointiviesti/automaatio kannattaa lähettää lounasaikaan, koska silloin 

ihmiset käyttävät yleensä vapaa-aikaansa selailemalla internettiä (OP 2019). Toinen asia, 

mikä kannattaa ottaa huomioon ennen viestien lähetystä, on ajantasainen varastotilanne (OP 

2019). Asiakkaat eivät ole tyytyväisiä, jos saavat mainoksen tuotteesta, jota on vain vähän 

jäljellä tai joka on jo myyty loppunut. Tämän takia kannattaa tarkastaa varastotilanne, että 

markkinoi varsinkin isolle kohderyhmälle sellaisia tuotteita, joita on paljon varastossa.  
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3 Segmentointi 

Segmentoinnilla tarkoitetaan asiakasryhmää, joiden asiakkailla on vähintään 1 yhteinen omi-

naisuus (Karelia 2019). Segmentoinnin tarkoitus on jakaa asiakkaat pienempiin ryhmiin, mikä 

auttaa juuri heitä kiinnostavan viestin luomisessa. Koska ihmiset ovat erilaisia, markkinoinnis-

sa on vaikeaa löytää kultaista keskitietä, joka miellyttäisi kaikkia. Tämä on erityisen vaikeaa, 

jos lähetettävien viestien sähköpostilista on pitkä (Suomen digimarkkinointi 2019). Jotta voi-

daan kohdentaa markkinointia, tulee asiakkaat jakaa erilaisiin luokkiin. Yleiset CRM-

järjestelmät jakavat asiakkaita valmiiksi luokkiin heidän ostokäytöstensä mukaan. Mitä 

enemmän asiakkaat ostavat, sitä korkeammalle he kohoavat pistejärjestelmässä.  

 

Kuva 3. Custobarin testiympäristön RFM-matriisi. 

Yllä näkyy, miltä RFM-matriisi näyttää Custobarissa (Kuva 3.). Käyttäessä tärkeimpiä markki-

noinnin automaatioviestejä läpi mainitaan yhdeksi tärkeimmistä automaatioista automaation, 

mikä on suunnattu yrityksen kannalta tärkeille asiakkaille. Yläpuolella on Custobarin luoma 

havainnointikuva (Custobarin testiympäristön RFM-matriisi) siitä, miltä RFM-matriisi näyttää 

heidän asiakkailleen. Tämä on yksi nopeimmista tavoista lähettää tietyn arvoisille asiakkaille 

viestiä.  

Kyseessä on siis havainnointikuva, minkä Custobar on luonut esitysmateriaalikseen. Vasem-

malla oleva y-akseli näyttää kuinka monta ostoa asiakasryhmä on tehnyt. Vaakasuoralla eli x-

akselilla olevat lukemat kertovat, kuinka monta päivää sitten asiakas on viimeksi tehnyt os-

toksen verkkokaupan kautta.  

Vasemmalla ylhäällä ovat kaikista tärkeimmät asiakkaat (kirkkaan vihreät laatikot, missä lu-

kee VIP), kun taas oikealla alhaalla nimensä mukaisesti asiakkaat ovat vaarassa lähteä. Oike-

alla ylhäällä löytyvät passiiviset (eli jotka eivät ole reagoineet yrityksen viesteihin) asiakkaat 
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ja vasemmalta alhaalta uudet asiakkaat. Vanhat ”normaalit” asiakkaat jakautuvat matriisiin 

heidän ostokäyttäytymisensä sekä uutiskirjeiden avausten perusteella. VIP-asiakkaat ovat 

käyttäneet kaikista eniten rahaa 1-3 kk sisällä ja he ovat myös avanneet ahkerasti uutiskirjei-

tä. Alhaalla näkyvä horisontaalinen jana kertoo, kuinka monta päivää on kulunut viimeisestä 

ostoksesta. Oikeasta reunasta näkee myös tarkemmat tiedot esimerkiksi siitä, kuinka monta 

prosenttia esimerkiksi passiivisia on yhteensä. Tässä havainnointitapauksessa heitä on 10 tu-

hatta eli 10.2 % (Melander 2019). 

Segmentointi RFM-matriisin kautta on helpoin ja nopein tapa Custobarissa segmentoida asiak-

kaita, jos halutaan lähettää viesti asiakkaan arvoluokituksen perusteella. Jos haluttaisiin esi-

merkiksi kiittää VIP-ryhmässä olevia asiakkaita heidän aktiivisuudestaan ja palkita heidät esi-

merkiksi jollakin alennuksella, tarvitsee vain valita ne ”ruudut”, joiden asiakkaille haluaa 

lähettää viestin ja tämän jälkeen luoda itse viesti. Jos yritys myisi esimerkiksi pelkästään 

verkkokaupassaan polkupyöriä, RFM-matriisia voisi käyttää muistutuksena uusille asiakkaille, 

että heidän täytyy muistaa 100-200 km ajettuaan tehdä pyörälleen ensihuolto, mikä auttaa 

pidentämään pyörän elinikää runsaasti.  

Markku Leskinen totesi tekstissään ”Mitä segmentointi tarkoittaa ja mitä sillä tehdään”, yri-

tystä ei ole ilman asiakkaita (Leskinen 2017). Yksittäisen asiakkaan mielenkiinnonkohteisiin ei 

pysty vaikuttamaan, mutta segmentoinnin avulla pystyy rajaamaan osan asiakkaista, joilla 

saattaa olla samoja mielenkiinnonaiheita. Segmentoinnin isoin haaste onkin keksiä tapa, millä 

luokitella ihmiset tiettyihin ryhmiin, missä jokaisella asiakkaalla olisi vähintään 1 yhteinen 

tekijä/kiinnostuksen kohde.  

Yksi isoimmista haasteista yritykselle on ylipäätänsä aloittaa segmentoinnin tekeminen. Ylei-

nen huoli on, että keskitytään vain tiettyyn osaan ihmisistä ja hylätään loput (Lähdemäki 

2018). Tästä ei ole kyse, vaan tarkoitus on saada viesti siitä kiinnostuneille asiakkaille. Tästä 

tullaankin seuraavaan ongelmaan eli liian tiukka (Active marketing 2019) tai aivan vääränlai-

nen rajaaminen (Karelia 2019). Kummassakin tapauksessa rahaa, aikaa ja resursseja on käy-

tetty väärin, eikä tällainen tuote yritykselle voittoakaan. Edellisten vastakohtana voisi myös 

mainita segmentoinnin, mihin keskitetään liikaa aikaa ja resursseja (Karelia 2019). Tällöin 

lähetetään tietylle asiakasryhmälle liikaa esimerkiksi uutiskirjeitä ja unohdetaan samalla 

muut asiakkaat.  

Yksi segmentoinnin haaste on myös pysyä firman tavoitteiden sisällä. Segmentointeja tehdes-

sä kannattaakin pitää mielessä, mitkä ovat yrityksen tavoitteet ja tehdä segmentointeja sen 

mukaan (Sreenivasan 2019). Tällä haetaan sitä, että esimerkiksi jos yrityksen tavoitteena olisi 

muistuttaa asiakkaita päivittämään kanta-asiakasetunsa tietyn ajan sisällä, niin he tekisivät 

tälle oman segmentaation. Tämän avulla huolehdittaisiin, että asiakkaat jotka eivät ole uusi-

neet jäsenyyttään, saisivat tietyn aikavälein muistutusviestin. Jos yrityksen tavoitteet unoh-
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detaan, saattaa jäsenyyden uusimisen muistutus jäädä välistä ja tällöin asiakkaat eivät muista 

uusia niitä.  

Markkinointivastaavilla on myös iso taakka segmentoinnin suhteen, joten yrityksellä on pai-

neet löytää juuri heille sopivat markkinointivastaavat. Jos markkinoinnista vastaavat työnteki-

jät eivät osaa suunnitella oikeanlaisia ja kiinnostavia sisältöjä, tällöin myös automaatioiden 

sekä uutiskirjeiden avausprosentit jäävät huonommiksi. Tämän vuoksi markkinoinnista vastaa-

vien työntekijöiden koulutusta ja osaamista pitää koko ajan pitää yllä, jotta he osaavat tuot-

taa juuri oikeanlaista sisältöä (Active marketing 2019). 

Helpointa segmentoinnin kanssa on päästä alkuun, kun aloittaa sellaisesta segmentoinnista, 

mikä on yrityksen kannalta paras (Active marketing 2019). Kun yhden segmentoinnin ja viestin 

(oli se sitten automaatio tai uutiskirje) saa liikkeelle, tästä näkee varmasti parhaiten tulok-

set, miten juuri tämä segmentointi on vaikuttanut esimerkiksi konversioon tai avausprosent-

tiin. Tämän jälkeen on helpompi paneutua muihin segmentointeihin. 
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4 Markkinoinnin automaatioviestien rakentaminen Custobar-ympäristössä 

Ensimmäisellä tapaamiskerralla Yritys X:n kanssa sovittiin, että heille saataisiin jotain konk-

reettista aikaan seuraavaan tapaamiskertaan mennessä. Tämän vuoksi sovittiin, että ensim-

mäiseen status-palaveriin (15.2.) mennessä heille olisi tehty ainakin 1 automaatiorun-

ko/automaatio valmiiksi. Ensimmäisellä tapaamiskerralla Yritys X antoi myös listan, missä he 

olivat esittäneet alustavia toivomuksiaan liittyen markkinoinnin automaatioviesteihin. Tästä 

listasta valittiin 1 automaatio, joka olisi kokonaan valmiina tuohon ensimmäiseen status-

palaveriin mennessä. Yritys X myös esitti toiveen näiden automaatioiden suhteen, että auto-

maatioita olisi helppo muokata esimerkiksi vuodenaikaan sopiviksi, joten mitenkään hirveän 

persoonallisia ja monimutkaisia automaatioista ei tällöin voisi tehdä.    

Ensimmäinen automaatio, joka otettiin työn alle, oli kiitosviesti-automaatio. Tämän automaa-

tion valinta tuli Custobarin Stefan Melanderin suosituksesta, sillä tästä automaatiosta olisi 

helppo päästä liikkeelle ja saada tutustumapintaa Custobar-alustasta.   

Kiitosviesti-automaatio on todella tyypillinen ja usein käytetty automaatio. Tämä automaatio 

lähetetään, kun asiakas on ostanut jonkin tuotteen yrityksen verkkokaupasta. Tämän auto-

maation tarkoituksena ei ole tuottaa yritykselle tuottoa, vaan tämän tarkoitus on saada koho-

tettua asiakastyytyväisyyttä ja samalla saada mahdollisesti palautetta yrityksen/palvelun 

onnistumisesta. 

4.1 Kiitosviesti 

Kun Custobar-ympäristön aukaisee, päästään seuraavalla sivulla olevan kuvan (Kuva 4.) mu-

kaiseen tilanteeseen. Valitettavasti GDPR:n takia kaikki yrityksen tiedot, missä näkyy heidän 

liikevaihtoaan tai heidät tunnistavaa tietoa, täytyy piilottaa. Tämän vuoksi joitakin kohtia 

kuvista on joko sumennettu tai sitten peitetty mustilla palkeilla. 

Tästä näkymästä nähdään heti yhdellä vilkaisulla yrityksen tilanne esimerkiksi kuinka monta 

uutta asiakasta on saatu kyseisen ajanjakson aikana, kuinka paljon ostoja on tehty verkko-

kaupan (joissakin tapauksissa tässä näkyy myös kivijalkaliikkeen kautta tehdyt ostokset) sekä 

tilausten kokonaisarvo. Yhdellä silmäyksellä näkee siis koko yrityksen tilanteen valitulta ajan-

jaksolta. Esimerkkikuvan tapauksessa ajanjaksoksi on valikoitunut 31.12.2018 – 01.02.2019, 

mutta tarkasteltavaa ajanjaksoa pystyy muuttamaan mielensä mukaan. Oikealta ylhäältä on 

peitetty mustalla palkilla yrityksen nimi heidän toiveidensa mukaisesti.  
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Kuva 4. Custobar-ympäristö. 

Koska automaatiot tehdään aivan alusta alkaen, pitää niille rakentaa ensiksi kohderyhmä eli 

segmentointi. Opinnäytetyöni ajankohta osui juuri siihen kohtaan, kun Custobar muokkasi 

heidän segmentointitapaansa. Sain koulutuksen niin vanhalla kuin uudellakin segmentointi-

pohjalla. Koska pääsin tekemään segmenttejä uudessa segmentointiympäristössä ennen muita 

Custobarin asiakkaita, toimin Custobarille samalla myös ohjelmointivirheiden testaajana. 

Tässä opinnäytetyössä keskitytään kuitenkin pelkästään uuteen versioon, koska sitä versiota 

tullaan jatkossakin käyttämään (ja uudempi versio on myös paljon helppokäyttöisempi kuin 

vanha versio). 

Koska segmentointi on jokaisessa markkinointiohjelmassa erilaisensa, täytyy ensin selvittää 

Custobarissa käytetty segmentointi”kieli”. Segmentointipäivityksen myötä segmentointia hel-

potettiin lisäämällä kaikki eri segmentointitavat yhdeksi ohjelistaukseksi.  Tämä löytyy va-

semmassa yläkulmassa olevan Asiakkaat-kohdan kautta (Kuva 5.). Tämän alle tulee auki valik-

ko, josta valitaan myöskin Asiakkaat-kohta. Tästä päästään alla näkyvän kuvan (Kuva 5.) mu-

kaiseen tilanteeseen, jossa tärkein huomio täytyy kiinnittää siniseen kysymysmerkkiin (ympy-

röity punaisella). Kun tästä sinisestä kysymysmerkistä klikkaa, aukeaa esille kaikki segmen-

tointitavat, mitä Custobarissa voi käyttää.  

 

Kuva 5. Erilaiset segmentointityylit. 
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Seuraavalla sivulla olevassa kuvassa (Kuva 6.) näkyy osa segmentointimahdollisuuksista, mitä 

Custobarissa voi käyttää. Listan vasemmalla puolella olevat termit syötetään Custobariin seg-

mentointivaiheessa ja oikealla puolelle löytyy jokaiselle termille selitykset.  

 

Kuva 6. Erilaiset segmentointityylit osa 2. 

 

4.1.1 Segmentointi 

Varsinaisen segmentoinnin aloittamiseksi ylhäältä valitaan Asiakkaat-kohdasta Hakublokit 

(näkyy Kuva 7., merkattu sinisellä). Tällöin päästään seuraavalla sivulla olevan kuvan (Kuva 

7.) kaltaiseen tilanteeseen. Vasemmassa reunassa on sumennettuna iso alue. Tämän alle on 

piilotettu yrityksen aikaisemmin luotuja segmentointeja, mutta koska näissä näkyy yrityksen 

nimi sekä segmentoinnin tekijöiden nimiä, on ne pitänyt piilottaa. Sen sijaan vasemmassa 

reunassa näkyy 7 Custobarin logolla varustettua segmentointia, mitkä Custobar on luonut val-

miiksi. Jos näitä aiemmin luotuja segmentointeja pystyttäisiin hyödyntämään, voitaisiin vain 

vetää vasemmalta puolelta segmentti oikealla puolella olevaan isoon, tyhjään alueeseen. 

Mutta koska tällä kertaa valmiina ei ole yhtäkään segmenttiä, mitä voitaisiin hyödyntää auto-

maation tekemisessä, joudutaan luomaan uusi oikeassa yläkulmassa olevan Luo uusi –

painikkeen (keltainen) kautta.  
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Kuva 7. Kiitosviesti-automaation segmentointi. 

Luo uusi –painikkeen takaa päästään seuraavalla sivulla olevan kuvan (Kuva 8.) tilanteeseen. 

Jälleen vasemmasta kulmasta on piilotettu valmiina olevat segmentoinnit. Oikealla näkyy, 

että tämän segmentoinnin nimi on tällä hetkellä Nimetön. Segmentoinnille pystyy antamaan 

nimen Nimetön-tekstin alla olevan Nimi-tekstin avulla. Tähän täydennetään ”Kiitosviesti ti-

lanneille”.  Kuvaus-kohtaan voisi täydentää, mitä varten segmentointi on tehty, mutta tähän 

kohtaan ei tarvitse kirjoittaa mitään, koska tieto tulee selville jo segmentoinnin nimestä.  

Kuvauksen alapuolella on teksti ”Haku on näkyvillä kohderyhmävalitsimissa” (Kuva 8.). Tämä 

tarkoittaa sitä, että kun segmentointi on tehty loppuun ja tallennettu, tämä haku tulee nä-

kymään vasemmalle olevaan palkkiin (sumennettuun osioon), mistä sitä voi käyttää uudel-

leen. Tässä saa siis olla rasti. Tämän alapuolella on teksti ”Jaa haku muille käyttäjille”. Koska 

en tee automaatioita Yritys X:n tunnuksilla, vaan Custobarin vierastunnuksilla, tähänkin koh-

taan tulee laittaa hyväksyntä. Jos tähän kohtaan ei laitettaisi raksia, segmentointi ei näkyisi 

Yritys X:lle, vaan pelkästään Custobarin vierastunnuksille. 
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Kuva 8. Kiitosviesti, segmentoinnin nimeäminen. 

Alla on kuva (Kuva 9.), missä edellä sivulla mainitut muutokset on tehty valmiiksi.  

 

Kuva 9. Kiitosviesti, segmentoinnin nimeäminen osa 2. 
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Parametri-kohdan alapuolella on englanninkieliset ohjeet siitä, kuinka hakuparametreja käy-

tetään. Parametrien alla näkyy punainen laatikko (Kuva 10.). Tämä on alasvetovalikko, mistä 

pystyy valitsemaan hakuparametrin, mitä halutaan segmentoinnissa käytettävän. Alasvetova-

likosta löytyy todella monta eri vaihtoehtoa, joten haku tulee olla tiedossa ennen kuin seg-

mentointia aletaan tehdä.  

 

Kuva 10. Kiitosviesti, segmentoinnin hakuparametrit. 

Punaisena olevasta alasvetovalikosta löytyy paljon erilaisia valmiita hakuparametreja, mitä 

voi käyttää Custobar-ympäristössä. Alla näkyy osa näistä valmiista hakuparametreista (Kuva 

11.). 

 

Kuva 11. Kiitosviesti, segmentoinnin erilaiset hakuparametrit. 
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Koska kiitosviesti lähetetään verkkokaupasta tilanneille asiakkaille, tulee tarkastella myynti-

päivää (seuraavat osiot näkyvät kuvassa Kuva 12.). Tämän takia alasvetovalikosta valikoitui 

sale.date –parametri (sale = myynti, date = päivä). Tämän viereen tuli teksti datetime ja tä-

män viereen muodostui tyhjä laatikko. Koska edelleen tarkastellaan myyntipäivää, täydenne-

tään laatikkoon {date}. Kun teksti on täydennetty, tulee tämä näkyviin Oletusarvot-nimisen 

tekstin alapuolella ja tämän viereen muodostui uusi tyhjä laatikko. Tähän laatikkoon täyden-

netään, miltä aikaväliltä myyntipäiviä tarkastellaan. Aikaväliksi valikoitui tästä hetkestä 7 

päivää aikaisempi tilanne. Eli siis toisin sanoen viesti lähtee asiakkaalle, kun hänen ostostaan 

on kulunut 7 päivää. Koska kiitosviestin yhteyteen pystyy laittamaan asiakastyytyväisyys-

kyselyn, valikoitui viestin lähetysajaksi 7 päivää. Kun segmentoinnin oikeat tiedot on tarkis-

tettu ja todettu oikeaksi, segmentoinnin voi tallentaa oikealla alhaalla olevasta vihreästä 

Tallenna-painikkeesta. Segmentointi on lähes valmis. 

 

Kuva 12. Kiitosviesti, segmentoinnin valmiit hakuparametrit. 

Seuraavaksi siirrytään yläpalkissa jälleen Asiakkaat-kohtaan ja sieltä valitaan Asiakkaat (näky-

vät seuraavalla sivulla olevassa Kuva 13.). Yritys X:llä on ollut kohderyhmiä jo valmiiksi teh-

tyinä, mutta nämä on sumennettu tietoturvan vuoksi, samoin kuten oikealla ylhäällä olevan 

mustan palkin alle on piilotettu yrityksen nimi. Tässä seuraavassa vaiheessa pystyisi vielä 

muuttamaan segmentoinnin tietoja tekeillä olevaa automaatiota vastaavaksi. 
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Kuva 13. Kiitosviesti, segmentoinnin viimeistely. 

Kun lähdetään kirjoittamaan ”Aloita hakemalla kentän nimellä...” –kohtaan Kiitosviesti tilan-

neille, tulee tämä äsken tehty segmentti esille (Kuva 14.). Tämän avautuneen ikkunan avulla 

pystytään vielä muuttamaan vielä esimerkiksi kyseisen segmentoinnin lähetysasetuksia. On 

täsmälleen –tekstin takaa löytyy alasvetovalikko, josta löytyy erilaisia aika-asetuksia. Tämä on 

todella kätevä, jos samaa segmentointia haluaa käyttää uudestaan, mutta lähettää erilaisilla 

aika-asetuksilla. Edellä olevassa kuvassa (Kuva 12.) laitettu now–7d sitten on aina tälle seg-

mentille oletusarvo. Koska haluamme, että tämä automaatio lähtee 7 päivän päästä tilaukses-

ta, valitaan alasvetovalikosta ”on täsmälleen” ja kirjoitetaan tekstin vieressä olevaan laatik-

koon jälleen now-7d (Kuva 14). Tämän jälkeen painetaan ”Lisää”-painikkeesta. 

 

Kuva 14. Kiitosviesti, segmentoinnin viimeistely osa 2. 

Segmentointi on nyt valmis. Seuraavalla sivulla olevassa kuvassa (Kuva 15.) näkyy nyt valmiin 

segmentoinnin tiedot: segmentoinnin nimi (Kiitosviesti tilanneille) sekä milloin automaatio 

lähetetään (7 päivää sitten ostaneille). Tämän jälkeen painetaan ”Luo toimenpide”-

nappulasta ja aloitetaan itse viestin tekeminen. 
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Kuva 15. Kiitosviesti, segmentoinnin viimeinen osio. 

4.1.2 Automaatioviestin tekeminen 

Ensimmäiseksi täytyy nimetä viesti, mitä ollaan tekemässä. Tämä nimi tulee Nimi-otsikon alle 

(Kuva 16.). Tähän on kirjoitettu jo valmiiksi ”Kiitosviesti Ostaneelle”. Tämän jälkeen pitää 

päättää, minkälaista markkinointia ollaan suorittamassa. Kuten johdannossa jo mainittiin, 

Custobar taipuu moniin eri markkinoinnin tehtäviin. Custobar ei ole pelkästään automaatioi-

hin ja niiden suunnitteluun erikoistunut työkalu vaan Custobarilla pystyy myös tekemään eri-

laisia kampanjoita, uutiskirjeitä sekä ilmoituksia. Koska tällä hetkellä tarkoituksena on tehdä 

markkinoinnin automaatioviestejä, niin valitaan ”Email AUTOMAATIO” –osio. Tämän jälkeen 

kun viestin nimi on kirjoitettu ja toiminto valittu, painetaan ”Seuraava”-kohtaa. 

 

Kuva 16. Kiitosviesti, automaatioviestin aloittaminen. 

 

4.1.3 Sisällöntuotto sekä moduulien valinta 

Seuraava-painikkeen painamisen jälkeen päästään seuraavalla sivulla olevan kuvan (Kuva 17.) 

mukaiseen näkymään. Aloita alusta-painikkeella pystytään luomaan aivan uusi viesti, missä on 

vain viestin oletuspohja valmiina.  Ota toimenpide pohjaksi –painikkeen takaa pystyy valitse-

maan jo aikaisemmin luodun viestin pohjaksi. Tämä on hyödyllinen siinä tapauksessa, jos ha-
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lutaan luoda uusi viesti, joka on samantyylinen kuin jo jokin aikaisemmin luoto viesti. Koska 

Yritys X:llä ei ole valmista pohjaa valmiina, mitä voisi hyödyntää, valitaan ”Aloita alusta”. 

Tämän jälkeen painetaan oikealta alhaalta ”Seuraava”.  

 

Kuva 17. Kiitosviesti, luo toimenpide. 

Tältä näyttää Custobarissa automaatioviesti Yritys X:lle suunnitellulla template-pohjalla, kun 

viestille ei ole vielä tehty mitään (Kuva 18.). GDPR:n sekä yrityksen toiveen vuoksi jälleen 

kaikki yritykseen liittyvä on peitetty mustalla palkilla ja kuvat on vaihdettu.  

 

Kuva 18. Kiitosviesti, viestin aloittaminen. 
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Alempana on kuva (Kuva 19.), joka on sama kuin ylempänä olevan kuvan vasen puoli. Valin-

tanappulat on rengastettu eri väreillä, jotta niiden seuraaminen olisi helpompaa. Sininen 

valinta (tätä kohtaa sanotaan viestin tiedoiksi) onkin jo valmiina auki. Tässä voidaan täyttää 

automaation kaikki perustiedot. Viestin otsikko –kohtaan täydennetään teksti, joka näkyy 

vastaanottajalla viestin otsikkona. Tähän kohtaan täydennetään: ”Menikö kaikki hyvin?” mikä 

kysymyksellään saattaa herättää asiakkaan mielenkiinnon. Lähettäjän nimi – sekä Lähettäjän 

sähköposti –kohtiin täydentyy automaattisesti yrityksen tiedot, joten näitä ei tarvitse erikseen 

kirjata.  

 

Kuva 19. Kiitosviesti ostaneelle, suunnitteluosio. 



32 
 

 

Vihreän painikkeen takaa löytyvät moduulit, millä pystyy muovaamaan viestistä persoonalli-

sen. Limenvihreän painikkeen takaa taasen löytyy moduulien mahdolliset muokkaukset (esi-

merkiksi moduulin värin vaihtaminen). Moduulien avulla viestiin pystyy lisäämään esimerkiksi 

erilaisia buttoneita (nappuloita), joista pääsee vaikka tarkastelemaan yrityksen verkkosivuja 

tai jotakin tiettyä tuotetta. Moduuleihin palaamme tarkemmin hieman myöhemmin.  

Keltaisen painikkeen takaa löytyy tuotehaku (Kuva 20.). Kun yritys ottaa Custobarin käyttöön, 

yritys lataa heidän verkkokaupan/myymälän tuotteet Custobariin, jonka jälkeen näitä tuottei-

ta pystyy hakemaan tuotehaun kautta. Tämä mahdollistaa tuotteiden nopean lisäämiseen niin 

automaatio- kuin uutiskirjeviesteihin. Tuotehausta löytyy myös ns. ”tuote”-kohta (tässä tapa-

uksessa Recommended Product), jonka voi upottaa mukaan markkinointiviestiin. Yritykset 

voivat itse tehdä näitä ”tuotteita” mielensä mukaan. Yritys X:llä ei ole tehty kuin vasta tämä 

yksi ”tuote” eli Recommended Product. Kun tällainen ”tuote” lisätään viestisisältöön, tähän 

kohtaan tulee asiakkaalle näkyviin tuotteita, joita suositellaan hänelle. Tuotesuositus perus-

tuu asiakkaan tekemiin selauksiin, ostoihin sekä siihen, mitä muut samoja tuotteita selanneet 

ja ostaneet asiakkaat ovat saattaneet ostaa tai selata lisäksi.  

 

Kuva 20. Kiitosviesti, tuotehaku. 

Oikealta kolmannen painikkeen, eli oranssin painikkeen takaa löytyvät kaikki kuvat, mitä Cus-

tobar-järjestelmään on yrityksen puolesta ladattu. Kuvia pystyy lataamaan esim. tietokoneel-

ta, jonka jälkeen ne jäävät Custobarin tietoihin ja kuvia pystyy käyttämään uudestaan ilman 

että niitä täytyy aina hakea uudelleen.  

Toiseksi viimeisenä löytyy ruskea painike. Tämä painike on toinen Custobarin uusista tulok-

kaista. Painikkeen takaa löytyy tarratoiminnallisuus, mikä tarkoittaa sitä, että Custobariin voi 

ladata tarroja. Näitä tarroja voi sitten vetää esimerkiksi kuvien päälle jos halutaan korostaa 

uutuus- tai tarjoustuotteita.  

Viimeisenä on punaisella ympyröity painike. Tämä on myös uusi tulokas Custobar-

järjestelmässä. Tähän tulee aina punainen pallo varoituksena, jos viestissä on jokin vikana. 

Tämä on siis ns. varoituskolmio. Esimerkiksi varoitus, mikä on tämän ”varoituskolmion” ansio-
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ta näkyy alempana olevassa kuvassa (Kuva 31.). Tässä näkyy punainen varoitusteksti, koska 

aktiivisia viikonpäiviä ei ole valittu.  

Ylempänä mainittiin moduulit jo kertaalleen. Custobar räätälöi jokaiselle heidän asiakkaal-

leen moduulit, kun he luovat asiakkaalle template-pohjan. Moduuleja on siis olemassa paljon 

enemmän, kuin mitä tässä Yritys X:n moduulilistauksessa näkyy, mutta nämä moduulit on 

valittu juuri tämän yrityksen käyttötarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Custobarissa asiakkaal-

la on myös mahdollisuus itse lisätä moduuleja itselleen. Custobarissa on erillinen osio, mistä 

voi vapaasti ohjelmoida erilaisia sisältöpohjia ja moduuleja käyttäen HTML/CSS-koodikieliä. 

Yrityksen viestit ovat siis aivan riippuvaisia heidän omista taidoistaan sekä toivomuksistaan.  

Moduulit löytyvät vasemmalta toisena olevasta painikkeesta eli vihreän painikkeen takaa. 

Moduulien avulla viestistä pystyy rakentamaan personoituja ja houkuttelevamman näköisiä.  

Kaikkia näitä moduuleja pystyy yhdistelemään keskenään. Moduulien yhdisteleminen keske-

nään on yksi isoimmista eroavaisuuksista Custobarissa verrattuna moneen muuhun markkinoin-

tialustaan, missä viestipohjat on rakennettu valmiiksi (Melander 2019). 

Moduuleita on monia erilaisia (Kuva 21.). Ylärivistä vasemmalta ensimmäiset 2 moduulia sisäl-

tävät sekä kuvia että tekstit kuvien alapuolella. Ylärivistä aivan oikeasta reunasta löytyy myös 

kuvamoduuli. Tähän moduuliin pystyy upottamaan 4 kuvaa, mutta tähän ei pysty samalla ta-

valla liittämään tekstiä alapuolelle kuten näihin kahteen ensimmäiseen.  
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Kuva 21. Kiitosviesti, moduulit ja niiden toiminnat. 

Toiselta rivitä löytyy aiemmin mainittu button-moduuli kahtena eri versiona (Kuva 21.). Näi-

den kahden buttonin erona on se, että toinen näistä buttoneista on läpinäkyvä (eli pelkästään 

teksti näkyy) ja toisessa teksti on värikkäällä pohjalla. Tällaiseen button-moduuliin voi piilot-

taa jonkin linkin, mitä klikkaamalla asiakas voi päätyä esimerkiksi yrityksen verkkosivuille tai 

sitten katsomaan jotakin tiettyä tuotetta yrityksen verkkosivuilta.  

Button-moduulien vierestä toiselta riviltä oikeasta kulmasta löytyy Customer satisfaction –

niminen moduuli, joka on maksullinen lisäosa Custobarissa (Kuva 21.). Tämän moduulin takaa 

paljastuu tyytyväisyyskysely, minkä pystyy liittämään niin automaatioviesteihin kuin vaikka 

esimerkiksi uutiskirjeisiin. Kun tämä liitetään viestiin, asiakas pystyy vastaamaan, kuinka to-
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dennäköisesti hän suosittelisi yritystä ystävälleen. Tyytyväisyyskyselyn jokaisen arvosanan alle 

on piilotettu linkki. Kun asiakas painaa jotakin asiakastyytyväisyyskyselyn arvosanoista, hän 

pääsee verkkosivuille, jossa hän pystyy jättämään myös palautetta yritykselle. Alla on kuva 

(Kuva 22.) siitä, millaiselle verkkosivulle linkin kautta päätyy. Täältä pystyy antamaan yrityk-

selle arvosanan 0-10 ja jättämään myös palautetta, mikä meni hyvin tai mikä meni huonosti. 

Se, miltä tämä moduuli näyttää viestipohjassa, näkyy hieman alempana (Kuva 28.). 

 

Kuva 22. Kiitosviesti, tyytyväisyyskysely. 

Kolmannelta riviltä heti vasemmalta löytyy ”Header-S” niminen moduuli (Kuva 21.). Tämän 

moduulin avulla saa lisättyä tekstiä yrityksen nimen/logon yläpuolelle. Jos aiemmin olevaan 

kuvaan (Kuva 18.) lisäisi tämän Header-S –moduulin, niin tämä tulisi viestiin mustan palkin 

yläpuolelle. Yksi yleisimmistä käyttötarkoituksista tälle Header-S-moduulille on, että tähän 

piilotetaan linkki, minkä avulla viestin voi avata sähköpostin sijasta selaimessa. Samalta rivil-

tä löytyy Headline, Hero image (Kuva 21.). Headline on hämäävästi pelkkä otsikko. Hero Ima-

ge tarkoittaa nimensä mukaisesti pääkuvaa. Tämä pääkuva löytyy aikaisemmin olleesta kuvas-

ta (Kuva 18.) mustan palkin alta.  
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Neljännestä rivistä löytyvät Image +text, tekstien jakaja eli Line divider sekä Spacer (Kuva 

23.). Image + text –moduulin avulla viestiin saa lisättyä kuvan, mihin voi kirjoittaa tekstiä 

kuvan oikealle puolelle. Line divider –moduuli eli ns. viivaerotin, mikä luo viivan esim. kahden 

eri moduulin väliin. Viimeisimpänä tältä riviltä löytyy Spacer-niminen moduuli, joka luo väliti-

lan kahden eri moduulin esimerkiksi tekstien välille.  

Toiseksi viimeisestä moduulirivistöstä löytyvät Text-, Text + background - ja Text + Image –

nimiset moduulit (Kuva 23.). Text-moduuliin pystyy nimensä mukaisesti kirjoittamaan pelkäs-

tään tekstiä. Text ja Text + background –moduulien erona on, että Text + background –

moduulin taustaväriä pystyy muuttamaan, pelkässä Text:ssä sitä ei voi tehdä. Viimeisimpänä 

tällä rivillä on Text + Image moduuli, jossa teksti tulee vasemmalle puolelle ja kuva oikealle 

puolelle. 

Viimeisellä rivillä on jäljellä Title + text - sekä Event –moduulit (Kuva 23). Title + text on 

melkein samanlainen kuin pelkkä Text-moduuli, mutta Title + text –moduulissa tekstille pys-

tyy asettamaan otsikon. Viimeisimpänä on Event-moduuli. Tämä moduuli on mielestäni kaikis-

ta mielenkiintoisin, sillä tämä moduuli mahdollistaa mahdollisimman persoonallisen viestin. 

Tämä moduuli kerää asiakasdataa jatkuvasti noin 1 h ajalta. Jos asiakas on esimerkiksi pelkäs-

tään vieraillut sivustolla, mutta ei ole ostanut mitään, hänelle saattaa lähteä keskeneräinen 

selaus –automaatio. Event Modulen avulla viestiin saadaan upotettua juuri ne oikeat tuotteet, 

joita asiakas on selannut. Tämän asiakasdatan perusteella Event Moduleen tulee 1-5 hänen 

eniten selaamaansa tuotetta, mitä asiakkaalle sitten ehdotetaan.  



37 
 

 

 

Kuva 23. Kiitosviesti, moduulit ja niiden toiminnat osa 2. 

Moduulit pitää yhdistää viestin muuhun sisältöön. Sisältö on haastava tehdä. Sen pitää sopia 

käyttötarkoitukseen, mutta olla samalla yritykseen ja sen imagoon sopiva. Kiitosviestissä ei 

ole tarkoituksena myydä mitään vaan saada asiakkaalle parempi asiakaskokemus ja samalla 

saada parannusehdotuksia yrityksen toimintaan liittyen. Tämän takia mielestäni pehmeä ja 

rauhallinen kuva heti viestin alkuun herättää asiakkaissa paremman tunnelman ja nostattaa 

hyvää mieltä. Yritys X myös kertoi, että heidän yrityksensä myy kevät- ja kesäaikaan suurim-

maksi osaksi polkupyöriä sekä polkupyörien varaosia. Tämän vuoksi valitsin viestin alkuun 

valmiina olevaan Hero-moduuliin kuvaksi keväisen kuvan, missä on polkupyörä (Kuva 24.). 

Koska valmiit kuvat ovat Yritys X:n logoilla varustettuja, en voi käyttää heidän kuviaan opin-

näytetyössäni vaan kuva korvattiin mahdollisimman lähellä alkuperäistä olevalla kuvalla (Kii-

tosviestissä käytetty kuva 2019).  



38 
 

 

 

Kuva 24. Kiitosviesti, pääkuva ja esittely. 

Koska viestiin sijoitettiin moduuli, päästää nyt limenvihreän painikkeen takaa muokkaaman 

moduulin ominaisuuksia. Viestiin valmiiksi laitettua Hero-moduulia klikatessa aukeaa alla 

olevan kuvan (Kuva 25.) mukainen tilanne. Mustilla palkeilla on peitetty kuvan osoite, mistä 

kuva on otettu, sekä kuvan linkin osoite.  

Kuvaustekstiin täydennetty teksti tulee asiakkaalle näkyviin. Jos tähän täydennettäisiin vaik-

ka: Polkupyörä, näkisi automaatioviestin saanut asiakas tämän tekstin viedessään hiiren tä-

män Hero-kuvan päälle. Tämän takia kannattaa miettiä tarkkaan, mitä tähän kirjoittaa. Tä-

hän kohtaan ei nyt kuitenkaan kirjoiteta tällä kertaa mitään. Linkin osoite –kohdan alta pystyy 

muokkaamaan kuvan kokoa sekä kuvan sijaintia viestissä.  
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Kuva 25. Kiitosviesti, kuvamoduulin muokkaaminen. 

Seuraavana on moduulin näkyvyys (Kuva 26.). Tämä sekä seuraavana oleva UTM Content –

tunniste löytyvät jokaisesta moduulista. Moduulin näkyvyyden avulla moduulit voidaan piilot-

taa/näyttää tietylle asiakasryhmälle. Tämä on todella kätevä silloin, jos sama viesti halutaan 

lähettää monille eri asiakasryhmille, mutta vain esimerkiksi VIP-asiakkaille haluttaisiin näyt-

tää viestiin sijoitettu alennuskoodi. Silloin tämä alennuskoodi voitaisiin kirjata moduuliin ja 

laittaa tämä moduuli näkymään vain VIP-asiakkaille. Koska tähän automaatioon ei ole kuiten-

kaan piilotettu mitään, mitä joku toinen asiakas ei saisi nähdä, valitaan moduulin näkyvyy-

deksi että se näkyy kaikille. 
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Viimeisimpänä moduulin muokkausosiona on UTM Content –tunniste (Kuva 26.). Tähän kohtaan 

täyttyy aina automaattisesti kyseisen moduulin nimi. Tämä kohta on tarkoitettu helpottamaan 

automaation/viestin onnistumisen seuraamista Google Analyticsin kautta. UTM Content tun-

nisteeseen voi kirjoittaa jonkin tekstin esimerkiksi ”Uutuudet”. Google Analyticsiin tulee nä-

kyviin tällöin ”Uutuudet”-niminen kohta josta näkee kuinka hyvin juuri tämä moduuli on on-

nistunut (eli kuinka moni on esimerkiksi klikannut tätä moduulia tai kuinka moni on ostanut 

tämän moduulin kautta). Koska minulla ei ollut tiedossani, minkälaisia sanoja Yritys X käyttää 

näissä UTM Content –tunnisteissa, jätin nämä kohdat muuttamatta ja ilmoitin tästä myös Yri-

tys X:lle. He sitten myöhemmin täydensivät nämä kohdat tärkeimpien moduulien osalta, jotta 

näkevät näiden moduulien toimivuuden heidän Google Analyticsissaan. Valitettavasti Yritys 

X:n kiireellisyyden takia he eivät ennättäneet antamaan tarkkaa kuvaa, miten nämä laittama-

ni moduulit suoriutuvat Google Analyticsin kautta, mutta heidän mukaansa tulokset olivat 

olleet parempia kuin he olivat odottaneet.  

 

Kuva 26. Kiitosviesti, kuvamoduulin muokkaaminen osa 2. 

Sisältömarkkinoinnissa tuli esille, että ihmiset haluavat heitä kohdeltavan yksilöinä. Tämän 

takia on todella tärkeää, että myös heille lähtevät markkinoinnin automaatioviestit ovat yksi-

löllisiä. Jotta yksilöllistäminen näkyisi parhaiten, valikoitui seuraavaksi moduuliksi Title + 

Text (Ku a 27.).  Miten yksilöllistäminen sitten tapahtuu? Olisi hankalaa ja aikaa vievää kir-

joittaa jokaiseen viestiin asiakkaan nimi erikseen, mutta Custobarilla on tähän yksinkertainen 

ohjelmoitu kikka.  –-first_name-- -toiminto hakee tiedoissa olevan asiakkaan nimen ja liittää 

sen tähän kohtaan. Jos esimerkiksi tämä viesti menisi Matti-nimiselle henkilölle, olisi viestin 

otsikko: ”Hei Matti, kiitos tilauksestasi!”.  

Kuten kaikissa tekstipohjissa, myös Custobarissa voi muokata käytettyjä tekstejä. Kaikille 

asiakkaille on olemassa tietyt oletusasetukset tekstien suhteen, mutta niitä voi muuttaa yllä 

olevan (punaisella merkatun) palkin kautta (Kuva 27.). Tämä palkki ilmestyy aina, kun tekstiä 

sisältävä moduuli on valittuna. Erilaisia fonttityylejä löytyy 9, mistä yrityksellä on mahdolli-
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suus valita automaatioviestiin sopivan tyylin. Muokkausikkunasta löytyvät myös lihavointi, 

kursivointi, alleviivaus sekä yliviivaus. Yliviivaus-valinnan vierestä löytyy oikealta puolelta 

valikko, missä pystyy vaihtamaan myös tekstin väriä.  

Tekstin muotoilusta löytyy tekstin värien vaihto –valikon vierestä valinta, mikä poistaa kaikki 

valitun tekstin muotoilut. Tämän vieressä oikealla olevien 2 seuraavien valikoiden kautta voi-

daan tekstiin lisätä numerointi tai luettelomerkintä. Näiden jälkeen seuraavat 6 valikkoa liit-

tyvät tekstin rakenteen muokkaamiseen ja tasaamiseen. Kolmas valikko oikealta on linkki-

valikko, tämän kautta tekstiin voidaan lisätä linkki. Tämän vieressä on valikko, jonka kautta 

tekstistä voi poistaa linkin. Viimeisenä oikealta löytyy valikko, minkä kautta pääsee muok-

kaamaan viestipohjan lähdekoodia, jos haluaisi itse koodata vielä lisää tekstin muokkausmah-

dollisuuksia itselleen.  

 

Kuva 27. Kiitosviesti, tekstien muokkaaminen. 

Koska kyseessä on kiitosviesti ostaneelle, tällä viestillä ei ole tarkoitus tehdä myynnillistä 

tulosta. Asiakkaalla ei ole myöskään paljoa aikaa käytettävissään viestiä lukeakseen. Tulok-

sessa mainittiin 8 sekunnin säännöstä, asiakkaan kiinnostus tulee saada 8 sekunnissa (Aho 

2015). Tämän viestin tarkoituksena on antaa asiakkaalle mahdollisuus vaikuttaa yrityksen 

palveluun, laatuun ja tuotteisiin. Senpä takia viesti on lyhyt ja menee heti asiaan ja kertoo, 

kuinka toimia viestin suhteen. 

Koska tarkoituksena on, että asiakkaat voivat vaikuttaa mm. palvelun tasoon, seuraava mo-

duuli, joka viestiin tulee on Customer satisfaction –niminen moduuli. Tämän moduulin tarkoi-

tus on kerätä asiakastyytyväisyyttä. Valmiiksi viestiin liitetty asiakastyytyväisyyskysely näkyy 

seuraavalla sivulla olevassa kuvassa (Kuva 28.). Asiakas pystyy valitsemaan, kuinka todennä-
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köisesti hän suosittelisi Yritys X:ää ystävilleen ja kollegoilleen numeroarvosanoin 1-10. 1 on 

erittäin epätodennäköisesti ja 10 on erittäin todennäköisesti. Tämän alle laitetaan vielä Line 

divider –niminen moduuli, mikä erottaa varsinaisen pääviestin ja yrityksen yhteystiedot toisis-

taan.  

 

Kuva 28. Kiitosviesti, tekstiosio. 

Line divider –moduulin lisättyä ilmestyi seuraavalla sivulla näkyvä valikko (Kuva 29.) limenvih-

reän painikkeen takaa. Module background colour –kohdasta pystyy määrittämään moduulille 

reunavärin. Reunaväri tekee viivaerottimelle parin pikselin mittaisen reunavärin. Nämä pari 

pikseliä ovat jokaisessa pohjassa vakiot, mutta näitä pystyy itse muuttamaan yllä mainitusta 

erillisestä osiosta HTML/CSS-koodikielien avulla.  Reunaväri ei kuitenkaan näyttänyt mieleisel-

tä, joten se jätettiin laittamatta. Line colour –kohdassa on määritettynä yritykselle vakioväri 

ja tätä kautta tämän viivaerottimen väriä voisi muokata. Halusin kuitenkin jättää tämän värin 

ennalleen. 

Näiden jälkeen löytyy myös sekä Moduulien näkyvyys sekä UTM Content –tunniste, mitkä löy-

tyvät jokaisen moduulin takaa (Kuva 29.). 
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Kuva 29. Kiitosviesti, line divider –moduulin värin vaihtaminen. 

Koska viestissä annetaan mahdollisuus antaa palautetta niin kyselylomakkeen kautta kuin 

soittamalla/e-maililla, niin nämä yhteystiedot tulee myös löytyä automaatioviestistä. Jotta 

yhteystiedot olisivat helposti löydettävissä, käytetään Headline-moduulia ja kirjoitetaan otsi-

kon nimeksi ”Yhteystiedot” (Kuva 30.).  Miellyttävämmän ulkonäön vuoksi kursivoidaan vielä 

otsikko. Headline-moduulin alle laitetaan Text + background –niminen moduuli, mistä löytyvät 

yrityksen yhteystiedot. Tekstin taustaväriksi tuli samalla tavalla merenvihreän värinen tausta, 

mikä kuuluu yritykselle luotuihin vakioväreihin. 

Viestin lopussa näkyvät vielä Copyright-oikeudet, mitkä tulee näkyä nykyään kaikissa markki-

nointiviesteissä. Copyright-tekstin alapuolelta löytyy myös sinisen värinen ”Unsubscribe here” 

–niminen teksti, minkä takaa pystyy peruuttamaan markkinointilupansa. Jos tästä painaa, niin 

tämän jälkeen Yritys X ei pysty enää lähettämään markkinointiluvan peruuttaneelle asiakkaal-

le mitään markkinointiviestejä.  
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Kuva 30. Kiitosviesti, viestin loppuosa. 

Kun kaikki on itse viestin osalta valmiina, valitaan oikeasta yläkulmasta vihreällä pohjalla 

oleva Tallenna (nappi näkyy kuvassa Kuva 28.). Tästä painettua päästään markkinoinnin au-

tomaatioviestin tekemisen viimeiseen osuuteen.  

4.1.4 Viestin valmistelu 

Custobarin uuden ominaisuuden ansiosta viestin lähetyksen viimeiseen osioon tulee punainen 

varoitus, jos viestissä on jokin vikana. Tämä näkyy seuraavalla sivulla olevassa kuvassa (Kuva 

31.). Tällä hetkellä viestistä puuttuu viikonpäivät (eli minä päivinä viesti lähetetään). Va-

semmalla heti punaisen varoituspalkin alapuolelle tulee näkyviin, kuinka monelle viesti on 

lähdössä (kohdassa Vastaanottajien arvioitu määrä). Viesti lähetetään pelkästään niille henki-

löille, kenellä on markkinointilupa päällä. Valitettavasti näitä lukemia ei voida GDPR:n takia 

näyttää, joten näistä syistä vastaanottajien määrät on sumennettu. 

Tämän alapuolella on keltainen osio, missä näkyy, kuinka monella on markkinointilupa päällä 

ja kuinka monella ei. Tämän alapuolella punaisella näkyy, kuinka moni on ”Kontaktoitunut 

kuluneen 7 vrk aikana”. Kontaktoitunut tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, kuinka moni on saa-

nut esimerkiksi jonkin viestin yritykseltä kuluneen 7 vuorokauden aikana. Viimeisimpänä sini-

sellä näkyy, milloin asiakkaat ovat olleet aktiivisena eli milloin he ovat viimeksi käyneet se-

laamassa yrityksen verkkosivuja, ostaneet sivuilta jotakin tai avanneet jonkin yritykseltä tul-

leen sähköpostin. 
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Kuva 31. Kiitosviesti, viimeinen osio. 

Oikealla puolella pystytään säätämään viestin lähetysasetuksia (Kuva 32.). Aktiiviseen ajan-

jaksoon valitaan ”Aktiivinen kunnes perutaan”. Tämä valitaan sen takia, koska kyseessä on 

automaatio ja automaatioiden halutaan pyörivän koko ajan. Jos kyseessä olisi esimerkiksi 

jokin kevätkampanja, voitaisiin laittaa aikaväliksi vaikka 1.3.-31.5., että viesti pyörisi koko 

kevään ajan. Tämän alapuolelta pystyy valitsemaan päivät ja ajat, milloin halutaan viestin 

lähtevän. Kiitosviesti lähetetään täsmälleen viikko sen jälkeen kun tilaus on tehty, joten lähe-

tysviikonpäiviksi valitaan kaikki päivät sekä lähetyskellonajoiksi laitetaan 00:00 – 23:59 eli läpi 

vuorokauden.  

Ensimmäinen lähetys –kohdasta pystyy päättämään, milloin ensimmäinen viesti lähetetään. 

Jos valittaisiin ”Lähetä viesti kaikille jo kohderyhmässä oleville asiakkaille”, viesti lähtisi 

kaikille, keiden verkkokauppatilauksesta on jo kulunut 7 päivää (eli aivan kaikille, ketkä ovat 

joskus verkkokaupasta tilanneet). Tämän takia valitaan alempi vaihtoehto, milloin viesti lähe-

tetään pelkästään uusille asiakkaille ja heille, jotka täyttävät toistuvan lähetyksen ehdot.  

 

Viesti voidaan lähettää pelkästään tämän yhden kerran tai se voidaan lähettää useamman 

kerran samalle asiakkaalle. Koska kyseessä on kiitosviesti tilauksesta, johon on yhdistetty 

asiakastyytyväisyyskysely, halutaan, että viesti voidaan lähettää asiakkaalle enemmän kuin 

vain kerran. Tämän vuoksi valitaan kohta, missä lukee ”Lähetä viesti uudelleen, kun viime 

lähetyksestä on kulunut” ja ajanjaksoksi laitetaan 7 päivää.  Eli tämä automaatio voisi mennä 

aikaisintaan samalle asiakkaalle uudestaan 7 päivän kuluttua siitä, kun hän on saanut edelli-

sen kerran tämän automaatioviestin.  
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Kuponkikoodeilla tarkoitetaan alennuskoodeja, joita voisi liittää viestin yhteyteen. Tällaisia ei 

kuitenkaan haluttu liittää tähän viestiin. Markkinointiluvan pystyisi myös ohittamaan, mutta 

tämä viesti ei ole niin kriittinen, että luvan voisi kiertää. Tämä vuoksi Markkinointilupa-

kohdasta ei rastiteta mitään. Tämän jälkeen voitaisiin aktivoida tämä automaatio painamalla 

vihreästä ”Aktivoi toimenpide”-nappulasta. 

 

 
Kuva 32. Kiitosviesti, aika-asetusten muokkaaminen. 

Kaikkea, mitä teenkin Custobar-ympäristössä, seuraa Custobarin asiakaspalvelupäällikkö, jona 

toimii Stefan Melander. Hän hyväksyi automaation yhtä seikkaa lukuun ottamatta. Hän huo-

mautti, että Toistuvan lähetyksen aika-asetusta (Kuva 32.) kannattaisi muuttaa korkeammak-

si. Jos asiakas ostaa esimerkiksi 3 kertaa viikon aikana niin hän saa jokaisesta viestistä kiitos-

viestin, missä on asiakastyytyväisyyskysely. Tällöin näitä viestejä voi tulla asiakkaan mielestä 

liikaa ja saattaa suututtaa asiakasta. Tämän takia Melander suositteli, että lähetysväliä nos-

tettaisiin korkeammaksi. Lopputuloksena vaihdettiin kiitosviesti-automaation menevän 2 kuu-

kauden välein. Valmiit aika-asetukset löytyvät seuraavalla sivulla olevasta kuvasta (Kuva 33.). 
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Kuva 33. Kiitosviesti, aika-asetusten muokkaaminen osa 2.  

Kun aika-asetukset on laitettu kohdilleen, jätetään viesti odottamaan Yritys X:n hyväksymistä 

ja automaation aktivoimista. Ensimmäinen automaatio on nyt valmis.   
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4.2 Keskeneräinen selaus 

Seuraava automaatio, jonka Yritys X toivoi, on keskeneräinen selaus. Keskeneräinen selaus –

automaatio lähetetään sellaisille henkilöille, jotka ovat käyneet yrityksen verkkosivuilla, se-

lanneet jotakin/joitakin tuotteita, mutta eivät ole lisänneet niitä ostoskoriinsa/ostaneet nii-

tä. Tällöin heille lähetetään keskeneräinen selaus –automaatioviesti. Tämän viestin tarkoitus 

on edistää myyntiä, joten tämä automaatio lukeutuu myynnillisten automaatioiden ryhmään.  

4.2.1 Segmentointi sekä automaatioviestin rakentaminen 

Automaation luomisen alussa muovataan jälleen kohderyhmää. Koska tähänkään automaati-

oon ei ole luotu segmentointia valmiiksi, se tulee tehdä alusta alkaen. Asiakkaat-valikon alta 

valitaan jälleen Hakublokit-kohta, mistä päädymme alla olevan kuvan (Kuva 34.) mukaiseen 

tilanteeseen. Jälleen on vasemmasta palkista sumennettu yrityksen henkilökohtaisia tietoja. 

Sumennettujen segmentointien alapuolella näkyy Custobarin valmiiksi luomia segmenttejä. 

Näissä segmenteissä näkyy myös Custobarin valmiiksi luoma segmentti ”Selannut tuotetta”. 

Tätä ei kuitenkaan voi hyödyntää tässä. Tämä johtuu siitä, että Custobarin valmiiksi luoma 

Selannut tuotetta –segmentillä on erilainen käyttötarkoitus kuin sillä, mitä käytämme Kesken-

eräinen selaus –automaatiossa. Custobarin luoma Selannut tuotetta –segmentti sopii sellaiseen 

käyttötarkoitukseen, missä mainostetaan esimerkiksi jotakin uutuustuotetta tietylle kohde-

ryhmälle. Esimerkiksi jos kirjakauppaan tulee uutuuskirja Nalle Puhista. Tätä halutaan mark-

kinoida lastenkirjoja selanneille tai ostaneille asiakkaille, tällöin käytetään Custobarin luomaa 

Selannut tuotetta –segmentointa. Tämä Custobarin luoma segmentti on oivallinen esimerkiksi 

uutiskirjeisiin, ei niinkään automaatioihin.  

 

Kuva 34. Keskeneräinen selaus, segmentointi 
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Segmentoinnin nimeksi valikoitui ”Unohtunut selaus” (Kuva 35.). Jälleen halutaan, että haku 

tulee näkyviin kohderyhmävalitsimissa ja että haku näkyy myös muille (eli Yritys X:lle). Nämä 

valinnat ovat tuttuja, sillä nämä käytiin jo kiitosviestin segmentointia tehdessä.  

 

 

Kuva 35. Keskeneräinen selaus, segmentoinnin yläosa. 

Seuraavaksi tulee suurin eroavaisuus kiitosviesti- ja keskeneräinen selaus –automaatioiden 

segmentoinnin välillä. Kiitosviestissä oli ainoastaan 1 parametri, keskeneräisessä selauksessa 

parametreja on 2 (Kuva 36.). Event.type kertoo, mitä ollaan tarkastelemassa (eli tarkastel-

laan tapahtumatyyppiä) ja event.date kertoo tarkasteluvälin, miltä ajalta tilannetta tarkas-

tellaan. Kohtaan type täydennetään BROWSE , jotta tiedetään, että tarkastellaan asiakkaan 

selauksia. Tämän alle täydennetään, miltä aikaväliltä tapahtumaa tarkastellaan. From- ja to-

aikamääreiden välissä on 1 h. 1 h on se aikaväli, miltä ajanjaksolta halutaan tarkastella asiak-

kaan selattuja tuotteita. Jos asiakas ei ole 4 h:a tämän viimeisimmän selauksensa jälkeen 

tehnyt tilausta tai lisännyt tuotetta ostoskoriinsa, hänelle lähtee tämä keskeneräinen selaus –

automaatio. Jos asiakas kuitenkin käy ennen tätä 4 h selauksesta uudelleen yrityksen verk-

kosivuilla, edellinen aika nollaantuu ja keskeneräinen selaus –automaatio lähtee vasta 4 h 

asiakkaan viimeisimmän selauksen jälkeen. Koska halutaan, että automaatioviestiin tulee 

viimeisimmän 1 h sisällä selatut tuotteet ja että automaatio lähetetään 4 h:a viimeisimmästä 

selauksesta, from-parametriin tulee now-5 h (1 h sisällä selatut tuotteet + 4 h viimeisimmästä 

selauksesta = 5 h). Custobarin Melander suositteli kokeilemaan aluksi tätä aikaväliä ja seu-
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raamaan viestin vastaanottoa (eli miten asiakkaat suhtautuvat viestiin) sekä tuloksia. Tämän 

jälkeen voisi kokeilla pienentää tarkasteltavaa aikaväliä. Aikaväli kannatta pitää mahdolli-

simman pienenä, ettei keskeneräinen selaus –automaatioviestistä tule liian pitkä. Tällainen 

saattaisi tulla esimerkiksi päivän – viikon tarkasteluväliltä, jolloin tähän automaatioviestiin 

tulisi kaikki asiakkaan selatut tuotteet viikon ajalta, jolloin markkinoinnin automaatioviesti 

voisi olla jopa 30 sivua pitkä. 

Kun segmentoinnin aika-asetukset on katsottu läpi ja todettu niiden olevan oikein, painetaan 

oikeassa alakulmassa olevaa vihreää Tallenna-nappulaa. 

 

Kuva 36. Keskeneräinen selaus, segmentoinnin alaosa. 

Kun segmentoinnin ensimmäinen osa on tehty valmiiksi ja tallennettu, siirrytään yläpalkista 

jälleen Asiakkaat-valikosta Asiakkaat-kohtaan (Kuva 37.). Täällä aloitetaan taas yläpalkkiin 

kirjoittamaan ”Unohtunut selaus”, jolloin tämä äsken tehty segmentointi tulee näkyviin. Ero-

na kiitosviestin ja tämän keskeneräinen selaus viestin segmentoinnin viimeisessä osiossa on, 

että keskeneräisessä viestissä täytyy täydentää sekä event.type sekä event.date. Kuten ylem-

pänä olevassa kuvassa (Kuva 36.) kohtaan event.type täydennetään BROWSE ja event.date –

kohtaan now-5h – now-4h. Tällöin asetukset tulevat varmasti oikein. Kun tiedot on kirjattu, 

valitaan Lisää. 
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Kuva 37. Keskeneräinen selaus, segmentoinnin viimeinen osa. 

Alla olevassa kuvassa (Kuva 38.) näkyy valmiiksi tehty Unohtunut selaus –niminen segmentoin-

ti. Kun segmentointi on valmis, voidaan lähteä jälleen kasaamaan markkinoinnin automaa-

tioviestiä tälle kohderyhmälle klikkaamalla oikealla kulmassa olevaa Luo toimenpide –

nappulaa.  

 

Kuva 38. Keskeneräinen selaus, valmis segmentointi. 

 

Automaation tekeminen aloitetaan samalla tavalla kuin aiempi Kiitosviesti-automaatio. Ainoa 

ero mikä kiitosviestin ja keskeneräisen selauksen alun rakentamisessa on, on pelkästään eri-

lainen nimi (Kuva 39.). Muuten viestin luomiseen asti kaikki tapahtuu samalla tavalla kuin 

kiitosviestissä.  
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Kuva 39. Keskeneräinen selaus, automaation valintaikkuna. 

Kun on jälleen luotu uusi automaatio yllä olevan kuvan (Kuva 39.) mukaisesti päästään jälleen 

seuraavalla sivulla olevan kuvan mukaiseen tilanteeseen (Kuva 40.). Alkutilanne vastaa siis 

aivan täsmälleen kiitosviestin alkua. Tästä alkaa viestin muokkaus.   
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Kuva 40. Keskeneräinen selaus, viestin aloittaminen. 

4.2.2 Sisällöntuotto sekä moduulien valinta 

Tuloksessa oli maininta 8 sekunnin säännöstä (Aho 2015). Tämän vuoksi automaatioviestin 

pitää olla lyhyt, ytimekäs, mutta herättää kuitenkin jotain tunnetta. Miten kiireiset ihmiset 

sitten saadaan lukemaan viestejä? Koska ihmiset ovat kiireisiä, on otsikon oltava huomiota 

herättävä sekä aloituskuvan ja/tai –tekstin mukaansa tempaava (Keskeneräisessä viestissä 

käytetty kuva 2019). Tämän vuoksi viestin alkuun valikoitui aloituskuvaksi vauhtia ja vaaralli-

suutta sisältä Hero-kuva (Kuva 41.). Viestin otsikoksi syntyi teksti: ”Jäiköhän jotakin kes-

ken…?”. 

 

Kuva 41. Keskeneräinen selaus, Hero-kuvan ja otsikon valitseminen. 
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Hero Image –moduuli olikin jo viestissä valmiina. Tämän alle kirjoitetaan teksti, joka on per-

sonoitu, mutta myös lyhyt (Kuva 42.). Otsikossa puhutellaan vastaanottajaa jälleen etunimel-

lä. Viestistä tulee ilmi asiakaspalvelun aukioloajat ja hieman pidemmälle myös asiakaspalve-

lun vastaanottotiedot. Vielä asiakaspalvelun tietoja ei kirjattu, koska muutama moduuli tulee 

ennen näitä. Tähän viestiin valikoitui Event Module. Kiitosviestin yhteydessä tästä moduulista 

olikin jo pieni maininta, eli lyhyesti vielä, tämän moduulin tarkoitus on näyttää asiakkaalle 

hänen viimeisimmäksi selaamansa tuotteet (n. 1-5). Moduuli on upotettu ”Näitä tuotteita 

selasit”-kohdan alle. Tässä kohdassa ei näy mitään, koska ehdotetut tuotteet ovat jokaisella 

asiakkaalla yksilölliset. Vasta, kun viesti saapuu vastaanottajalle, tuohon tyhjään kohtaan 

tekstin alapuolella on ilmaantunut n. 1-5 asiakkaan viimeksi selaamaa tuotetta.  

Koska viestin loppuun tulee vielä yrityksen yhteystiedot, tämän vuoksi valikoitui moduuliksi 

jälleen Line divider –niminen moduulin. Tämän moduulin ansiosta viestin alareunaan ilmestyi 

turkoosin näköinen poikkiviiva, joka menee melkein koko vaakapituudelta viestin poikki. 

 

Kuva 42. Keskeneräinen selaus, moduulien valinta. 

Kun moduulit on saatu paikalleen, täydennetään yhteystiedot vielä Line divider –moduulin alle 

(Kuva 43.). Yhteystietojen alapuolella on jälleen tuttuun tapaan Copyright-teksti.  



55 
 

 

 

Kuva 43. Keskeneräinen selaus, moduulien valinta osa 2. 

Kun tekstit on saatu paikoilleen alkaa moduulien muokkaaminen. Ainoa moduuli, jolle voi 

tehdä jotakin muuta kuin määrittää moduulin näkyvyyden tai UTM-Content -tunnisteen on 

Line divider –moduuli. Ylempänä olevassa kuvassa (Kuva 43.) viivaerottimen väri on hieman 

merenvihreän värinen, mutta mielestäni tämä ei erotu kunnolla tässä viestipohjasta. Tämän 

vuoksi Line dividerin väri vaihdetaan Line colour –kohdasta (Kuva 44.). Eri värien testailemi-

sen jälkeen viivaerottimen väriksi valikoitui hieman ruskehtava väri, joka sopii Hero-moduulin 

väreihin hyvin, mutta erottuu kuitenkin tekstipohjan muista väreistä (Kuva 45.).  
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Kuva 45. Keskeneräinen selaus, line divider –moduulin tarkempi kuvaus. 

 

 

Kuva 44. Keskeneräinen selaus, line divider –moduulin värin vaihtaminen. 
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Tämän jälkeen, kun viestin sisältö on valmis ja moduulit katsottu läpi, painetaan ylhäällä 

oikealla olevaa vihreää tallennus-nappulaa (Kuva 45.). 

4.2.3 Viestin valmistelu 

 

Näkyviin tulee tuttu ikkuna (Kuva 46.). Koska automaation tekemisajankohta on todella aikai-

sin aamulla, ei tuohon 4-5 h aikaväliin ole ennättänyt vielä osumaan yhtään asiakasta. Tämän 

takia kaikki vasemmalla puolella olevat taulukot ovat tyhjiä. Lähetysasetuksiksi laitetaan 

samat asetukset kuin aikaisemmin olevaan kiitosviestiin. Ainoana erona keskeneräisen selauk-

sen sekä kiitosviestin aika-asetuksien välillä on toistuvan lähetyksen aikamääre. Kiitosviestissä 

viestin voi saada uudelleen vasta 2 kuukauden päästä edellisestä, kun taas keskeneräinen 

selaus –viestin voi saada uudelleen jo 2 viikon kuluttua edellisestä viestistä. Tämän viestin voi 

laittaa useammin, koska tämän viestin tarkoitus on saada yritykselle tuottoa ja samalla muis-

tuttaa asiakasta hänen selaamistaan tuotteista. 

 

Kuva 46. Keskeneräinen selaus, aika-asetukset. 

Kun aika-asetukset on laitettu valmiiksi ja viesti on käytetty Custobarin Melanderin kautta, 

jätetään viesti odottamaan vielä Yritys X:n hyväksymistä, jotta se voidaan aktivoida.  

 

4.3 Passiivisten herättely 

Tämä markkinoinnin automaatioviesti ei ollut Yritys X:n automaatioiden toivelistalla. Tämä 

automaatio on mainittu lähes jokaisella nettisivulla, jossa puhutaan tärkeimmistä automaa-

tioviesteistä (mainittiin kohdassa 2.3. kerrottaessa tärkeimmistä automaatioista). Tästä pu-
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huttaessa myös Stefan Melander mainitsi tämän yhdeksi tärkeimmistä automaatioista (Melan-

der 2019). Passiivisten herättely –automaatiolla tarkoitetaan sellaista automaatiota, joka 

lähetetään sellaisille henkilöille, jotka ovat olleet passiivisia tietyn ajan. Passiivisella tarkoi-

tetaan niitä henkilöitä, ketkä eivät ole avanneet yrityksen lähettämiä sähköposteja tai asiakas 

ei ole vieraillut yrityksen verkkosivuilla X-ajan sisällä. Tämä automaatio lukeutuu myynnillis-

ten automaatioiden ryhmää, koska tarkoitus on saada asiakas aktivoitumaan ja mahdollisesti 

ostamaan jotakin. 

Yritys X:lle esitettiin idea rakentaa tällainen passiivisten herättely –automaatioviesti. Yleensä 

passiivisten herättely –viestit lähetetään kolmessa osassa, silloin kun passiivista aikaa on ollut 

180 päivää, 270 päivää ja 365 päivää (Melander 2019). Yritys X ei kuitenkaan halunnut näitä 

kaikkia, vaan he halusivat ensin kokeilla passiivisten herättelyä 180 päivän automaatiolla. Jos 

tämä viesti onnistuisi, he kokoaisivat myöhemmin itse nämä 2 muuta automaatioviestiä luo-

mani ensimmäisen automaatioviestin pohjalta. Ehdotin myös Yritys X:n markkinointivastaaval-

le, että jos asiakas ei ole avannut edes automaatioviestiä, joka on tullut 365 päivän passiivi-

sena olemisen jälkeen, heidät voisi poistaa Custobar-ympäristössä, jotta hei eivät huononna 

Yritys X:n läpimenomainetta. Tämä oli Yritys X:stä hyvä idea ja he jäivät miettimään tätä.  

4.3.1 Segmentointi sekä automaatioviestin rakentaminen 

Viesti aloitetaan kuten aikaisemmatkin markkinoinnin automaatioviestit, ensin täytyy luoda 

segmentointi. Segmenttien luominen tapahtui yläpalkissa olevan Asiakkaat – Hakublokit –

kautta. Segmentointi aloitetaan jälleen nimeämisestä. Seuraavalla sivulla olevassa kuvassa 

(Kuva 47.) on kirjoitettu valmiiksi jo segmentoinnin nimi: Passiivinen 180 päivää. Segmentoin-

nille ei tarvitse kuvausta, koska jälleen pelkkä nimi riittää kertomaan, mistä on kyse. Raksi-

tettavista valikoista valitaan jälleen tuttuun tapaan niin ”Haku on näkyvillä kohderyhmävalit-

simessa” kuin ”Jaa haku muille käyttäjille”.  
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Kuva 47. Passiivisten herättely 180, segmentointi. 

Tarkasteluväli, jonka perusteella segmentointi tehdään, on last_active_date  eli viimeinen 

päivä, milloin asiakas on ollut aktiivinen (Kuva 48.). From-parametrilla katsotaan jälleen mi-

hin päivään asti (nyt-181 päivää) ja to-parametrilla katsotaan, mistä päivästä asti (nyt-180 

päivää). Kun asiakas osuu tähän aikaväliin, hänelle lähtee passiivisten herättely 180 päivää –

automaatioviesti.  
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Kuva 48. Passiivisten herättely 180, segmentointi osa 2. 

Kun segmentoinnin asetukset on tehty valmiiksi ja ne on huolella tarkistettu, painetaan oike-

assa alakulmassa olevaa vihreää Tallenna-nappulaa (Kuva 48.). 

Kun segmentointi on luotu siirrytään jälleen ylävalikosta Asiakkaat – Asiakkaat –kohtaan. Tä-

män jälkeen kirjoitetaan jälleen asiakkaan hakupalkkiin Passiivinen 180 päivää, jolloin juuri 

tehty automaatio tulee näkyviin (Kuva 49.). Tähän täydennetään vielä now-181d ja now-180d, 

eli samat tiedot kuin mitä täydennettiin yllä olevan kuvan (Kuva 48.) tilanteessa. Kun tiedot 

on täydennetty, painetaan Lisää-painiketta. 

 

Kuva 49. Passiivisten herättely 180 päivää, segmentoinnin viimeistely. 

Tämän jälkeen segmentointi on kokonaan valmis. Painetaan ”Luo toimenpide” –nappulaa, 

jonka kautta päästään rakentamaan itse automaatioviestiä (Kuva 50.).  

 

Kuva 50. Passiivisten herättely 180 päivää, segmentoinnin viimeinen osa. 

 

4.3.2 Sisällöntuotto sekä moduulien valinta 

Viestin suunnitteleminen aloitetaan ihan samalla tavalla kuin kahden muunkin aikaisemman 

automaation suunnitteleminen. Ensin keksitään viestille sopiva nimi. Tämän on kirjoitettu 

seuraavalla sivulla olevaan kuvaan (Kuva 51) valmiiksi. Kun viestin nimi on valmis, valitaan 

jälleen viestin tyypiksi automaatio ja Seuraava-nappulan kautta päästään jälleen suunnitte-
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lemaan viestiä. 

 

Kuva 51. Passiivisten herättely 180 päivää, viestin aloitus. 

Myös viestin aloitus näyttää aivan samalta kuin kiitosviestin tai keskeneräisen selauksen vies-

tiosio pieniä muutoksia lukuun ottamatta. Koska tämän viestin tarkoitus on saada asiakas ta-

kaisin aktiivisten asiakkaiden listalle, täytyy otsikon herättää huomiota lukijassa. Koska tällä 

hetkellä on kevät, ihmisiä kiinnostaa treenaamiseen liittyvät vaatteet, asusteet ja treenivin-

kit. Tämän takia haluttiinkin kokeilla, kuinka moni avaa markkinoinnin automaatioviestin, 

jonka otsikkona on ”Halvalla kesäkuntoon!”.  Koska viestin otsikko on ”Halvalla kesäkuntoon!” 

haluttiin tätä korostaa myös Hero-kuvassa (Kuva 52.). Tämän takia Hero-kuvaksi valikoitui 

hyvässä kunnossa oleva nuorimies, joka on valmiina lähdössä juoksuun (Passiivisten herättely 

180 päivää viestissä käytetty kuva 2019). 
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Kuva 52. Passiivisten herättely 180 päivää, viestin suunnittelu. 

Viestin sisältö alkaa jälleen moduulien asettamisella sekä tekstien suunnittelemisella. Koska 

automaatioviestin Hero-kuvassa on nuorimies, joka odottaa lähtölaukaisua pitää viestin sisäl-

lönkin otsikko olla nopealähtöinen. Tämän takia ”Ready, steady, GO!” toimittaa automaa-

tioviestin otsikon virkaa (Kuva 53.). Jälleen tulee muistaa 8 sekunnin sääntö (Aho 2015), jonka 

aikana asiakkaan mielenkiinto tulee herättää. Tämän vuoksi viestin sisällössä hypätään suo-

raan asiaan eli tässä tapauksessa alennuskoodiin. Koska asiakas ei ole käynyt ainakaan 180 

päivän sisällä verkkokaupan sivuilla, tämän takia hän ei välttämättä enää edes muista, mitä 

tuotteita kyseinen yritys myy. Asiakkaan helpottamiseksi viestin tekstin alle upotetaan 4 ku-

vaa sisältävä moduuli. Näihin moduuleihin upotetaan tuoteselauksen takaa (keltainen valikko) 

”Recommended Product” –tuotteita. Näihin tuotepaikkoihin hakeutuu automaattisesti tuottei-

ta, joista asiakas voisi olla kiinnostunut/jotka ovat tällä hetkellä suosituimpia. 



63 
 

 

 

Kuva 53. Passiivisten herättely 180 päivää, automaatioviestin sisältö. 

Seuraavalla sivulla on kuva (Kuva 54.), johon on valmiiksi upotettu tuotekuvien paikalle Re-

commended Product” –”tuotteet”. 
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Kuva 54. Passiivisten herättely 180 päivää, Recommended Product. 

Viestin alapuolelle tuli vielä Line divider, jonka väri muutettiin moduulin muokkausikkunasta 

(limenvihreän värisen painikkeen takaa) (Kuva 55.). Line divider –moduulin alapuolelle vali-

koitui jälleen Headline-niminen moduuli, jonka otsikko on ”Vauhtirikasta kevättä!”. Tämän 

Headline-moduulin alle tulee vielä Text + background –moduuli, johon laitetaan jälleen yri-

tyksen yhteystiedot. Muista viesteistä poiketen, tämän automaatioviestin yhteystiedot liha-

voidaan. Lihavoituna teksti erottuu paljon paremmin värikkäästä pohjasta kuin aikaisemmin.  
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Kuva 55. Passiivisten herättely 180 päivää, viestin loppuosa. 

Kun viesti on valmis, tallennetaan se jälleen oikeassa yläkulmassa olevasta vihreästä ”Tallen-

na” –painikkeesta (näkyy kuvassa Kuva 52.).  

4.3.3 Viestin valmistelu 

Alla oleva näkymä (Kuva 56.) on jo tutun näköinen. Tässä kohtaa ainoastaan nimi vasemmassa 

yläkulmassa ja vastaanottajien määrä ovat eri kuin aiemmissa luoduissa markkinoinnin auto-

maatioviesteissä.  

 

Kuva 56. Passiivisten herättely 180 päivää, aika-asetukset. 
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Koska kyseessä on automaatio, jonka tarkoitus on pyöriä taustalla jatkuvasti, on tämäkin ak-

tiivisena niin kauan, kunnes se perutaan (Kuva 57.). Viesti lähtee jokaisena viikonpäivänä ja 

kaikkina kellonaikoina. Viesti lähetetään vain niille henkilöille, jotka ovat juuri tässä kohde-

ryhmässä tai jotka jatkossa osuvat tähän kohderyhmään. Passiivisten herättely 180 päivää -

automaatioviesti voidaan lähettää myös uudelleen samalle asiakkaalle, mutta vasta puolen 

vuoden kuluttua edellisen viestin saamisesta. Tämä on samalla myös aikaisin aika, jolloin 

asiakas voisi osua kohderyhmään uudestaan.  

Isoin ero tämän ja aikaisempien automaatioviestien välillä on kuponkiasetukset. Tämän auto-

maatioviestin tarkoituksena on jälleen aktivoida asiakkaita lukemaan heidän uutiskirjei-

tään/automaatioitaan, käymään yrityksen verkkosivuilla ja/tai ostamaan yrityksen tuotteita. 

Tämän takia tähän viestiin yhdistetään kuponkikoodi, jolla asiakas saa 20 % alennusta seuraa-

vasta ostokerrastaan. Sisältömarkkinoinnissa kerrottiin, että asiakkaan heräteostoksen mah-

dollisuus kasvaa vajaalla 90 %, jos tuote on alennuksessa (Aminoff & Rubanovitsch 2015). Tällä 

yritetään saada viimeistään asiakasta aktivoitumaan.  

Tämän jälkeen, kun aika-asetukset ja kuponkikoodit on katsottu valmiiksi, jätetään viesti 

odottamaan Custobarin sekä Yritys X:n hyväksyntää ja viestin aktivoimista.   
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Kuva 57. Passiivisten herättely 180 päivää, aika-asetukset osa 2. 
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5 Viestien onnistuminen 

Miten tehdyt viestit onnistuivat?  Yhteenvetona automaatioviestit onnistuivat paremmin, kuin 

mitä niiden oli luultu onnistuvan. Custobarilla on pyrkimys, että heidän viestin avausprosent-

tinsa olisivat yli 30 % (Melander 2019). Tekemistäni markkinoinnin automaatioviesteistä jokai-

nen viesti pääsi yli tuon toivotun rajan.  

5.1 Kiitosviesti –automaation tulokset  

Kiitosviestin tarkoituksena ei ole tuottaa myynnillistä voittoa vaan ennemminkin kohottaa 

asiakastyytyväisyyttä ja samalla saada yritykselle tieto, kuinka hyvin he onnistuivat. Kiitos-

viestin avulla asiakas pystyy ilmaisemaan tyytyväisyyttään/epätyytyväisyyttä kohtaamaansa 

asiakaspalveluun/kauppaan/tuotteisiin ja tätä voidaan sitten lähteä selvittämään. Tarkoituk-

sena ei ole kuitenkaan tuottaa voittoa (konversiota) näillä viesteillä. Tämän takia olikin todel-

la iso yllätys, että kiitosviestin avulla Yritys X on kuitenkin saanut konversiota 9.7 %. Eli kun 

asiakas on saanut tämän viestin, hän on siirtynyt joko viestin kautta yrityksen nettisivuille tai 

on viestin lukemisen jälkeen siirtynyt itsenäisesti yrityksen verkkosivuille ja ostanut jotakin. 

Tämä oli todella iloinen yllätys. 

Aikavälillä 1.4.-15.4.2019 tämä automaatio on lähetetty 75 asiakkaalle eli näin monta asiakas-

ta on ostanut kyseisellä aikavälillä jotakin verkkokaupasta (Kuva 58.). Viesti on kuitenkin toi-

mitettu vain 96 % tilanneista (näkyy kohdassa ”Toimitettu”) eli 4 % verkkokaupasta tilanneilla 

on ollut esimerkiksi väärin kirjoitettu sähköpostiosoite, jonka vuoksi kiitosviesti ei ole mennyt 

perille. Prosenttiosuus, kenelle viesti ei ole mennyt perille, näkyy kohdassa ”Bouncet”.  

Kohta, mitä seuraavalla sivulla olevasta taulukosta (Kuva 58.) kannattaa katsoa on ”Avauk-

set”. Eli kuinka moni viestin vastaanottajista on avannut kyseisen automaatioviestin. Sano-

taan, että 30 % on jo hyvä, joten 55 % on todella hyvä avausprosentti (Melander 2019). Myös 

40.3 % ihmisistä on klikannut jotakin viestin sisällä olevaa kohtaa, eli he ovat todennäköisesti 

vastanneet tyytyväisyyskyselyyn tai menneet Yritys X:n verkkosivuille. Alla olevasta taulukos-

ta kannattaa myös huomioida kohta ”Peruutukset”. Tämä on 0 %, eli kukaan ei ole peruutta-

nut markkinointilupaansa tämän kiitosviestin perusteella, mikä on erittäin hyvä asia Yritys X:n 

kannalta. Tämä tarkoittaa sitä, että viesti ei ole ainakaan herättänyt negatiivisia tunteita 

ihmisissä. 
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Kuva 58. Kiitosviesti aikaväliltä 1.4.-15.4.2019. 

Mitä asiakastyytyväisyyskysely antoi vastaukseksi? Sain nähtäväkseni asiakastyytyväisyys-

kyselyn vastaukset ja tulokset olivat erittäin hyviä. Suurin osa oli antanut palautteen ilman 

erillistä palautetekstiä. Palautetekstien antaneissa oli pelkästään positiivisia palautteita kos-

kien tyytyväisyyttä asiakaspalvelua kohtaan. Nämä ihmiset ovat varmaankin pyytäneet yrityk-

seltä apua verkkosivuilta löytyvän chatin kautta tai soittamalla asiakaspalvelunumeron. Seu-

raavalla sivulla olevassa kuvassa (Kuva 59.) näkyy muutama asiakastyytyväisyyskyselyn vasta-

uksista. 
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Kuva 59. Kiitosviestin asiakastyytyväisyyskyselyn vastauksia. 

Kuten yllä olevista tuloksista kävi ilmi, kiitosviestin avausprosentti oli todella hyvä. Seuraa-

vassa kiitosviestin versiossa voisi pyrkiä esimerkiksi vaihtamaan viestin värejä. Kiitosviestissä 

olleet värit olivat ehkä liian kylmät keväiseen/kesäiseen kuvaan, kun viestin reunavärit olivat 

siniset. Seuraavassa kiitosviesti-automaatioviestissä voisi vaihtaa sinisellä/sinivihreällä olevat 

värit joksikin muuksi. Kesän tullessa voisi kokeilla keltaista, syksyn tullessa voisi kokeilla rus-

keaa, punaista ja oranssia. 

Kiitosviestin tarkoituksena ei ole myydä tuotteita. Mutta tätä voisi tietenkin kokeilla. Yritys 

pystyy tekemään Custobariin ehdotuksia. Esimerkiksi jos ostaa grillin, niin seuraavaksi voisi 

mainostaa grillinpesuaineita. Tähän kiitosviestiin voisi yhdistää niitä tuotteita, jotka liittyvät 

jotenkin aikaisemmin ostettuun tuotteeseen. Nämä mainostetut tuotteet voivat jotenkin te-

hostaa ostetun tuotteen käyttöä tai näitä voi yhdistää jo ostettuun tuotteeseen. Viesti voisi 

alkaa samalla tavalla Hero-kuvalla kuin nytkin, tulisi sama teksti ja tyytyväisyyskysely kuin 

aikaisemmassakin viestissä. Mutta ennen Yhteystiedot-osiota viestiin lisättäisiin osio, jossa 
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olisi otsikko ”Psssst”. Tämän alapuolella teksti voisi olla teksti, missä asiakkaalta kysyttäisiin, 

onko hän kiinnittänyt huomiota näihin tuotteisiin, jotka sopivat yhteen asiakkaan ostaman 

tuotteen kanssa. Näitä tuotteita voisi olla 2-4 ja näistä olisi pienet, muutaman lauseen pitui-

set myyntikuvaukset. Näin kiitosviestillä voitaisiin myös saada hieman enemmän konversio-

naalista voittoa.  

 

5.2 Keskeneräinen selaus –automaation tulokset 

 

Kuva 60. Keskeneräinen selaus aikaväliltä 1.3.2019-31.3.2019. 

Yllä näkyy kaavio (Kuva 60), joka näyttää, kuinka hyvin keskeneräinen selaus –

automaatioviesti on toiminut. Muistutuksena vielä, että tämä viesti lähetetään aina silloin, 

jos asiakas käy verkkosivuilla, katsoo jotakin tuotetta, mutta ei osta sitä tai lisää sitä ostosko-

riin 4 tunnin kuluessa. Tällöin lähetetään tämä markkinoinnin automaatioviesti.  

Viesti on lähetetty 5 590 osoitteeseen, joista 99.9 % on toimitettu perille. Viestissä on ollut 

0.2 % pomppua, eli 0.2 % osoitteista on voinut olla esim. väärin kirjoitettuja, jolloin viestiä ei 

ole voitu lähettää. Jopa 32.4 % viestin vastaanottajista on avannut viestin ja heistä 14.8 % on 

klikannut jotakin tuotetta viestin sisällä. Kukaan tämän viestin saaneista ei ole viestin perus-

teella peruuttanut markkinointilupaansa.  Tämän viestin avulla yritys on saanut 18.8 % kon-

versiota. Eli se aika, minkä Yritys X:n markkinointipäällikkö vietti kanssani, kertoi mitä he 

haluaisivat ja toivoisivat heidän markkinoinniltaan ja automaatioiltaan, tuotti heille 18.8 % 

tuottoa ilman, että heidän tarvitsi tehdä mitään. Tähän nähden myös tämä automaatioviesti 

on onnistunut. 



72 
 

 

Viesti onnistui todella hyvin, mutta seuraavaksi voisi kokeilla, mitä tapahtuu konversiolle ja 

klikkauksille, jos aloituskuvan vaihtaisi. Aloituskuvaan voisi vaihtaa kuvan esimerkiksi aurin-

koisesta kevät/kesäpäivästä, missä on kuvattu 1-2 pyöräilevää ihmistä takaapäin. Toinen näis-

tä ihmisistä voisi olla hieman isompi kokoinen ja toinen pienempi kokoinen. Kuvassa voisi 

myös lukea hieman häivytettynä ”Pyöräillen kuntoon” tms. Tällöin vedotaan yleiseen ”Kesä-

kuntoon vuonna xxxx” –trendiin.  Luodaan illuusio siitä, miten pyöräilemällä huonompikuntoi-

sestakin saadaan parempikuntoisempi. Tällöin on luotu ihmiselle tarve (tulla hoikemmaksi ja 

parempi kuntoisemmaksi), mikä saattaa lisätä heräteostosten määrää (Bergström & Leppänen 

2015). Tarpeen lisäksi myös kirkkaat ja kesäiset värit saattavat herättää herkemmin huomion 

kuin tummat ”syksynsävyiset” värit.  

Toinen vaihtoehto voisi myös olla vetoaminen ekologisuuteen, koska se on ollut viime päivinä 

todella kovasti esillä. Pyöräilyä halutaan edistää Helsingissä ja vuodelle 2020 on tavoitteena 

saada nostettua pyöräilyn määrää 15 %:tiin (Helsingin vihreät 2019). Koska suurin osa yrityk-

sen tuotosta tulee kesällä pyörien myynnistä, kannattaisi tätä Helsingin vihreiden pyöräilyta-

voitetta jotenkin hyödyntää pääkaupunkiseudulle markkinoidessa. Jos halutaan pitää auto-

maatio, mikä sopii kaikkiin Suomen kaupunkeihin, voitaisiin mainita ekologisuus ja koittaa 

hyödyntää tätä keskeneräinen selaus -markkinoinnin automaatioviestissä. 

Kolmas vaihtoehto, miten viestiä voisi muokata, olisi kokeilla vaihtaa lähetysajaksi pelkästään 

lounasajan, koska silloin ihmiset käyttävät vapaa-aikaansa selailemalla internettiä (OP 2019). 

Voisi olla kiinnostavaa nähdä, vaikuttaako tämä viestin avausprosenttiin ja jos vaikuttaa niin 

millä tavalla. 

5.3 Passiivisten herättely 180 päivää –automaation tulokset 

Passiivisten herättely 180 päivää –automaation tarkoituksena oli herättää passiivisten asiak-

kaiden kiinnostus ja saada heidät aktivoitumaan uudelleen. Viesti on lähetetty aikavälillä 

1.4.-15.4.2019 184 passiiviselle asiakkaalle, joista viesti on toimitettu kaikille (Kuva 61.). 

Bouncet-kohdastakin näkee, että mukana ei ole ollut yhtään rikkinäistä sähköpostiosoitetta.  

31.5 % asiakkaista on avannut automaatioviestin. Sain kuulla, että tämä on tämän tyyliselle 

automaatioviestille todella hyvä suoritus (Melander 2019), mikä tarkoittaa, että laittamani 

otsikko on herättänyt asiakkaiden huomion. Kuitenkin vain 4.3 % ihmisistä on klikannut jotakin 

automaation sisällä, joten viestin sisältö ei ole yhtä hyvin onnistunut kuin mitä pelkkä otsikko 

on onnistunut. Kuitenkin tämä viesti on tuottanut yritykselle 3.8 % konversiota. Se on 3.8 % 

enemmän tuottoa kuin ennen tätä viestiä, joten tämä viesti on onnistunut kuitenkin tuotta-

maan yritykselle voittoa. Myöskään yksikään asiakas ei ole peruuttanut markkinointilupaansa, 

mikä näkyy Peruutukset-kohdasta. Viesti onnistui siis suhteellisen hyvin.   
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Kuva 61. Passiivisten herättely 180 päivää –automaation tulokset. 

Passiivisten herättely –viestin avausprosentti on yllättävän hyvä, mutta klikkausten määrä on 

todella matala. Tämä tarkoittaa sitä, että viestin sisällössä on ollut jotakin, mikä ei ole vetä-

nyt asiakkaita puoleensa. Otsikko on kuitenkin saanut 31.5 % vastaanottajista avaamaan vies-

tin, joten viestin sisällössä voisi keskittyä vielä enemmän otsikonmukaiseen mainontaan. Yri-

tys päivittää säännöllisen epäsäännöllisesti verkkosivuilleen erilaisia treenaamiseen ja ruoka-

valioon liittyviä vinkkejä. Tästä vinkkien päivittämisestä voisi tehdä säännöllisiä ja aina uuden 

trendin tullessa näitä voisi liittää linkin kautta myös automaatioihin.  

Toinen keino lisätä automaatioviestin klikkauksia sekä konversiota on nostaa alennusprosentti 

esim. 25 %:tiin ja katsoa, kuinka iso muutos tällä on verrattuna aiempaan. Myös viestipohjan 

värejä voisi kokeilla muuttaa kirkkaammaksi, jotta ne herättäisivät enemmän huomiota asiak-

kaissa. Jo pienet muutokset voivat saada paljon aikaan.  
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6 Kehitysideat Custobarille ja Yritys X:lle sekä yhteenveto 

Tämän opinnäytetyön aikana tuli myös esille erilaisia kehitysideoita, joista voisi olla hyötyä 

niin Custobarille kuin Yritys X:llekin.  

Isoin kehitysidea Yritys X:lle oli juurikin tämä kohdentaminen. Koska opinnäytetyöprojektini 

aikana loin heille uusia segmentaatioita, heidän tulee alkaa käyttämään näitä nyt oikein jat-

kossa kun he lähettävät uutiskirjeitä matkaan. Aikaisemmin he ovat lähettäneet uutiskirjeet 

kaikille, keillä on markkinointilupa eli ns. massameilinä. Tämä huonontaa todella paljon uu-

tiskirjeiden avausprosenttia ja samalla huonontaa heidän kaikkien viestiensä läpimenomainet-

ta. Tämän takia jatkossa heidän kannattaisi luoda segmentointi, joka rajaa esim. uutiskirjeis-

tä pois ne asiakkaat, jotka eivät ole olleet aktiivisia esim. 2 kuukauden aikana. Jos asiakas 

tippuu tästä kohderyhmästä, hän pääsee siihen takaisin esim. passiivisten herättely 180 päi-

vää –automaatioviestin avulla. Heti kun asiakas palaa taas tähän kohderyhmään, hän alkaa 

saada yritykseltä sähköposteja. Tämä parantaa viestien läpimenomainetta ja tämän avulla 

tuloksetkin ovat oikeanlaisia.  

Toinen idea Yritys X:lle on, että he lisäisivät heidän automaatioihin (ja samalla uutiskirjeisiin) 

kuvan asiakaspalvelussa työskentelevästä henkilöstä. Tästä puhuttiin 2.4 Sisältömarkkinointi –

kohdassa, kuinka tärkeää asiakkaan on nähdä, että hän on tekemisissä oikean ihmisen eikä 

robotin kanssa (Suomen digimarkkinointi 2019). Tämän takia voisi olla hyvä lisätä asiakaspal-

velijasta/asiakaspalvelijoista kuva myös niin uutiskirjeisiin kuin automaatioihinkin.  

Custobarille suuri kehitysidea, mikä nopeuttaisi ja parantaisi vielä enemmän segmentointia ja 

viestien lähettämistä, olisi suurempi hyöty koneoppimisesta. Koska kaikki data on Custobaris-

sa, voisi koneoppimista hyödyntää siihen, että se alkaisi itse ehdottaa yrityksille, että tälle 

kohderyhmälle kannattaisi lähettää viesti koskien näitä ja näitä tuotteita. Tämä tekisi yrityk-

sen viestien segmentoinnista ja viestien tekemisestä helpomman, koska koneoppiminen olisi 

osannut laskea yritykselle jo valmiin kohderyhmän ja katsoa tuotteet, joita tälle kohderyh-

mälle kannattaisi ehdottaa. 

Opinnäytetyöstä kävi ilmi, että automaatioiden tekemiseen kannattaa käyttää aikaa, sillä 

niiden avulla yritys pystyy parantamaan läpimenomainettaan, aktivoimaan heidän asiakkai-

taan sekä tuottamaan konversiota. Mitä enemmän automaatioihin käyttää aikaa, tuloksia seu-

raa ja automaatioita kehittää, se parantaa yrityksen tuottoa.  
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