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1 JOHDANTO 

Markkinoinnin digitalisaation myötä on selvää, että yritysten tulee paitsi keskit-

tää, myös panostaa markkinoinnin digitaaliseen tekemiseen. Jo vuosia on pu-

huttu automatisoinnista, eikä markkinointi ole tässä mitenkään poikkeus. Get-

Responsen toteuttaman tutkimuksen ”Email marketing and marketing automa-

tion excellence 2018” mukaan kuitenkin 47% vastaajista ei käyttänyt työssään 

joko ollenkaan tai käytti hyvin harvoja markkinoinnin automaation ominaisuuk-

sia. (Chaffey, D. ym. 2018.) 

 

Automaation merkitys kasvaa vuosi vuodelta enemmän ja perinteinen markki-

noinnin tekeminen ilman automaatiota nähdään menneen ajan toimintata-

pana. Suurimpia kompastuksia markkinoinnin automaation suhteen ovat kui-

tenkin liian suuret odotukset tuloksilta ja liian varovainen arvio siihen tarvitta-

vasta työmäärästä. Jos markkinoinnin rooli muuttuu digitalisaation myötä, 

muuttuu sen rooli myös yrityksen strategiatasolla jatkuvasti. Aiemmin myynti ja 

markkinointi nähtiin monesti erillisinä yrityksen osina, joka vaikeuttaa markki-

noinnin automaation tärkeyden hahmottamista. (Saali 2018.) 

 

Markkinoinnin automaatio yhdistää myyntiä ja markkinointia teknologian 

avulla. Tarkoituksena on ymmärtää ostajan aikomukset, sitouttaa myyntimah-

dollisuuksia persoonallisella ja oikea-aikaisella viestinnällä sekä laukaista 

viestien julkaiseminen ostajan käyttäytymisen perusteella. Sen lisäksi, että 

markkinoinnin automaatio käsittää hyvin tavallisia palveluita, kuten sähköpos-

timarkkinointia, laskeutumissivuja sekä web-lomakkeiden rakentamista, mark-

kinoinnin automaatio yhdistää myös inbound-markkinoinnin, jossa potentiaali-

nen ostaja lähestyy markkinoijaa (Seppä 2016) ja outbound-markkinoinnin, 

jossa potentiaalista ostajaa lähestytään markkinoijan voimin. (Ginty ym.). 

 

Koska aihe on hyvin ajankohtainen datan määrän jatkuvan lisääntymisen 

myötä, ovat myös markkinoinnin automaatiosta tehtävät tutkimukset yleisty-

mässä. Siltikin markkinoinnin automaatiosta kertovat tieteelliset kirjoitukset ja 

teoria ovat melko harvinaisia. Yhdistelemällä näkemyksiä saa kuitenkin hyvän 

kuvan markkinoinnin automaation nykytilasta. 

 



 

Työssä ei varsinaisesti viitata aiemmin tehtyihin opinnäytteisiin, mutta havain-

noin muutamaa eri työtä ja niiden tuloksia. Repo (2019, 1) kuvailee opinnäyte-

työssään markkinoinnin automaatiota yleisesti ja tarkoituksena on vertailla 

sekä valita kohdeyritykselle käytettävä automaatiojärjestelmä. Lahnalampi 

(2017, 1) kuvaa omassa opinnäytetyössään automaation käyttöä tapahtuma-

markkinoinnin apuna. 

 

Molemmat näistä opinnäytteistä liittyvät työhöni oleellisesti. Revon työssä tut-

kitaan käytettävien järjestelmien vaihtoehtoja, kun taas Lahnalammen työ tut-

kii markkinoinnin automaation hyödyntämistä tapahtumamarkkinoinnissa. 

Kummassakaan työssä ei tutkita markkinoinnin automaation toteuttamista 

käytännössä, kuten omassani. 

 

1.1 Toimeksiantaja Cloudriven Oy 

Cloudriven Oy on vuonna 2012 perustettu IT-alan konsultointi- ja asiantunti-

jayritys, joka muotoilee kannustavia työympäristöjä, joissa yhdistyvät asiakas-

kokemus, organisaation vuorovaikutus sekä henkilöstön motivointi. Yritys kes-

kittyy pääosin kolmeen eri alueeseen: Microsoftin Office 365:n pohjalle raken-

nettuihin räätälöityihin ratkaisuihin ja niiden konsultointiin, Dynamics 365 -asi-

akkuudenhallintajärjestelmän ympärille rakennettavien ratkaisujen räätälöintiin 

sekä konsultointiin ja vaativaa sovelluskehitystä tarvittavien projektien läpi-

vientiin. (Cloudriven.) 

 

Yritys on 100% yksityisomisteinen ja kaikki omistajat työskentelevät yrityksen 

palveluksessa. Yritys on käynyt paljon muutoksia läpi viimeisen kahden vuo-

den aikana. Yrityksen henkilöstö on vaihtunut ja toimitusjohtaja, myyntijohtaja 

sekä hallituksen puheenjohtaja kokivat vaihdoksen. Yritykseen kuuluu noin 30 

työntekijää ja projekteja tehdään Suomen lisäksi myös Sveitsissä. 

 

Yritys on Microsoftin kultapartneri sekä kauppalehden menestyjäyritys vuonna 

2016. Liikevaihto on pysynyt muutaman vuoden samana noin 2 miljoonan eu-

ron paikkeilla. Cloudriven on saanut tunnustusta myös maailmanlaajuisesti te-

kemästään ohjelmistokehitystyöstä oman Happit-sovelluksensa ansiosta. Se 

valittiin Euroopan parhaaksi Microsoft Office 365 -lisäosaksi ja Microsoft valitsi 

Cloudrivenin vuoden 2018 ohjelmistokehittäjäkumppaniksi. 



 

1.2 Opinnäytetyön tavoitteet ja toteutus 

Valitsin aiheen, koska työskentelen itse yrityksessä ja prosessien selkeyttämi-

nen helpottaa myös omaa työtäni. Kontaktiverkostooni kuuluu yrityksen johtoa 

ja asiakkuudenhallintajärjestelmän parissa työskenteleviä henkilöitä. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on havainnollistaa markkinoinnin automaation 

avulla kohdeyritykselle prosessikuvaus, jota noudattamalla ja jalostamalla 

saadaan tehostettua markkinointitoimenpiteitä ja vähennettyä markkinointiin 

käytettäviä työvaiheita. Tarkoituksena on selvittää, miten markkinoinnin auto-

maation avulla voidaan tehostaa viestintää nykyasiakkaille verrattuna perintei-

seen sähköpostimarkkinointiin tekemällä automatisoitu kutsuprosessi yrityk-

sen aamiaistilaisuuteen. Tutkimuksessa hyödynnetään asiakkuudenhallintajär-

jestelmästä löytyvää dataa nykyasiakkaista ja käytetään sitä hyödyksi sähkö-

postimarkkinoinnissa. 

 

Kohdeyritykselle on erittäin tärkeä saada laajennettua tarjontaa nykyasiak-

kaille. Nykyiset asiakassuhteet voivat olla pitkäaikaisia tai tuoreita ja yhteinen 

tekijä molemmille on jo olemassa oleva luottamus kohdeyrityksen ja asiakas-

yrityksen välillä. 

 

Yrityksessä on juuri vastikään lanseerattu uusi palveluliiketoiminta-alue. Tä-

män uuden liiketoiminta-alueen houkuttelevuutta testataan nykyisten asiakkai-

den avulla. Tarkoituksena on toteuttaa kampanja-automaatio, joka automatisoi 

sähköpostimarkkinoinnin toimenpiteitä. 

 

Työ koostuu teoriasta, tutkimuksesta ja pohdinnasta. Ensimmäinen osa käsit-

telee markkinoinnin, markkinoinnin automaation sekä asiakkuudenhallinnan 

teoriaa, jossa käsitellään sen kehittymistä, nykytilaa ja sen hyödyntämistä yri-

tyksessä. Toisessa osiossa keskitytään keräämään tietoa toteuttamalla kam-

panja-automaatio sekä tutkitaan sähköpostimarkkinoinnin vaikutuksia työn te-

hokkuuteen. Viimeinen osa kokoaa tulokset yhteen ja sisältää pohdinnan 

markkinoinnin automaation hyödyntämisestä ja sen tehokkuudesta. 

 



 

Tarve opinnäytetyölle syntyi puutteellisesta asiakkuuksien hoitomallista ja 

markkinoinnin automaation vähäisestä hyödyntämisestä. Järjestelmä oli jo va-

littu ja sitä käytetty myös aiemmin. Vähäisen käytön seurauksena käytettä-

väksi järjestelmäksi valittiin yksinkertaisempi, mutta rajallisempi järjestelmä. 

Aiempaa järjestelmää käytettiin lähinnä sähköpostimarkkinointiin, joka keräsi 

verkkosivuilta lomaketiedoista dataa ja muodosti sähköpostilistoja. Nämä säh-

köpostilistojen tiedot erosivat usein asiakkuudenhallintajärjestelmän tiedoista, 

mikä vaikeutti myynnin ja markkinoinnin kommunikaatiota. 

 

Uuden järjestelmän tarkoituksena oli pitää kaikki data selkeästi ja ennen kaik-

kea turvallisesti yhden järjestelmän, Microsoft Dynamics 365 -asiakkuudenhal-

lintajärjestelmän sisällä. Tulevaan käyttöön entinen järjestelmä ei olisi soveltu-

nut, koska osa manuaalisesti suoritettavista prosesseista oli tarkoitus saada 

automatisoitua. 

 

1.3 Tutkimuskysymykset ja näkökulmat 

Lähestyn opinnäytetyössäni aihetta seuraavien tutkimuskysymysten ja näkö-

kulmien kautta: 

 

1. Miten voin helpottaa ja tehostaa omaa työskentelyäni markkinoinnin au-

tomaation avulla? Tähän kysymykseen vastatakseni lähestyn omaa 

työtäni tarkastellen manuaalisesti tehtävien ennen ja jälkeen proses-

sien automatisoinnin. 

2. Kuinka markkinoinnin automaatiota voidaan hyödyntää markkinoinnissa 

käytettävien toimenpiteiden tuottavuuden kasvattamiseen? 

 

Aihetta käsitellään hyvin käytännönläheisesti, ja työn tarkoitus on tutkia vain 

osaa markkinoinnin automaation kokonaisuudesta. Työssä ei oteta kantaa asi-

akkaiden kokemukseen Cloudrivenistä, vaikka se on tuloksellisen markkinoin-

nin oleellisimpia mittareita. Kaikki asiakaskokemukseen perustuvat väittämät 

ovat joko oletuksia tai perustuvat kirjallisuuteen. 

 

Markkinoinnin automaatio ja asiakkuudenhallinta ovat hyvin sidoksissa toi-

siinsa, mutta tässä työssä keskitytään asiakkuudenhallintaan ja markkinoinnin 

automaatioon pitkälti markkinoinnillisesta näkökulmasta. Työssä ei myöskään 



 

oteta käsittelyyn käytettävän markkinoinnin automaation työkalun vertausta 

kilpaileviin järjestelmiin, koska käytettävän järjestelmän valinta on tehty jo 

aiemmin.



 

2 DIGITAALINEN MARKKINOINTI 

Tietotekniikan viimeaikainen kehitys ja erityisesti digitaalisen sisällön yleisty-

minen ovat muuttaneet tapoja, joilla yksityiset henkilöt ja yritykset etsivät tietoa 

ja haluavat olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa (Järvinen & Tamminen 

2016). Tämän takia digitaalista markkinointia tarvitaan tyydyttämään verkossa 

liikkuvien asiakkaiden tarpeita. Vaikka suurin osa B2B-yritysten markkinointi-

budjetista ei kuulu digitaalisen markkinoinnin piiriin, digitaalinen markkinointi 

on yhä yleisempää ja se täydentää perinteistä markkinointia (Ginty ym. 2012, 

30). Koska markkinointi on alkanut panostaa enemmän IT-järjestelmiin, on 

niistä tulossa myös entistä tärkeämpiä nykyaikaisten markkinointitiimien onnis-

tumiselle (Buckley 2015, 289).  

 

Markkinoinnin tehtävänä on siis tuoda yrityksen tuotteet tai palvelut potentiaa-

listen asiakkaiden lähelle. Toteuttaakseen tämän kilpailun keskellä on yritys-

ten tunnettava asiakkaat ja heidän tarpeensa, jotta he voivat palvella asiak-

kaita paremmin. Menestyäkseen yritysten on pidettävä erityisen hyvä suhde 

nykyisiin asiakkaisiin ja tiedettävä heidän tulevat tarpeensa ennen kuin he tie-

tävät niistä itse. (Todor, 51.) 

 

Digitaalinen markkinointi nähdään monesti sähköpostimarkkinointina, vaikka 

se on vain osa koko palettia. Sähköpostimarkkinointi on kustannustehokas 

tapa saavuttaa vastaanottajat printtimuotoista kirjettä muistuttavalla viestillä. 

Sähköposti välineenä on nykyisin läsnä lähes jokaisessa yrityksessä ja sitä 

käytetään paljon. Myös suurimman osan kuluttajista tavoittaa sähköpostitse. 

(Koodiviidakko.) 

 

2.1 Segmentointi 

Perinteisesti markkinointi lähtee aina segmentoinnista, jonka tarkoitus on ja-

kaa markkinat homogeenisiin ryhmiin näiden maantieteellisten, demografisten, 

psykografisten ja käyttäytymisprofiilin perusteella. Tyypillisesti segmentointia 

seuraa kohdistaminen, jolloin valitaan yksi tai useampi segmentti, jota brändi 

on sitoutunut toteuttamaan perustuen houkuttelevuuteen ja brändin sopivuu-

teen. Segmentointi ja kohdentaminen mahdollistavat tehokkaan resurssien al-



 

lokoinnin ja tarkemman paikannuksen. Ne auttavat myös markkinoijia palvele-

maan useita segmenttejä, joilla jokaisella on eriytetty tarjonta. (Kotler, Kart-

jaya, Setiwan, 47.) 

 

Segmentointi ja kohdistaminen kuvaavat kuitenkin myös brändin ja asiakkaan 

välistä suhdetta, joka on hyvin samankaltainen kuin metsästäjällä ja saaliilla. 

Segmentointi ja kohdistaminen ovat markkinoijien päätöksiä, jotka tehdään il-

man asiakkaan suostumusta, koska markkinoijat määrittelevät segmenttien 

väliset muuttujat. Asiakkaiden osallistuminen rajoittuu pääosin heidän panok-

siinsa markkinointitutkimuksissa, joka yleensä edeltää segmentointia ja koh-

dentamista. Asiakkaat, jotka tuntevat olevansa ”kohteita”, tuntevat usein myös 

ärsytystä heihin kohdistuvasta epäolennaisesta viestinnästä. (Kotler, Kartjaya, 

Setiwan, 47.) 

 

Nykyisin digitaalisessa taloudessa asiakkaat ovat toisiinsa yhteydessä sosiaa-

listen yhteisöverkkojen kautta. Tämä tarkoittaa, että yhteisöistä on muodostu-

nut uusi segmentti. Toisin kuin segmentit, asiakkaat muodostavat yhteisöt 

luonnollisesti itse määrittelemissään rajoissa. Asiakasyhteisöissä koetaan ne-

gaatiota roskapostin ja merkityksettömän mainonnan suhteen. (Kotler, Kart-

jaya, Setiwan, 48.) 

 

2.2 Markkinointi mix: 4P:sta 4C:ksi 

Markkinointimix on perinteisesti yritysten käytössä oleva työkalu, joka vastaa 

kysymyksiin, mitä ja miten tarjota asiakkaille. Käytännössä tämän takana on 

neljä P.tä, eli tuote (product), hinta (price), paikka (place) ja menekinedistämi-

nen (promotion). Tuote on kehitetty usein asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden 

mukaan tekemällä markkina-analyysi kohderyhmälle. Tuotteen myyntihinnan 

määrittämiseksi yritykset käyttävät yhdistelmää kustannus-, kilpailu- ja asia-

kasarvoon perustuvista hinnoittelumenetelmistä. (Kotler, Kartjaya, Setiwan, 

49.) 

 

Kuitenkin nykyisin markkinointimallin käsite on kehittynyt asiakaslähtöisem-

pään suuntaan. Markkinointimallia tulisikin neljän P:n sijaan nimittää neljän 

C:n malliksi (kuva1). 4C:n mallissa ensimmäinen P, eli tuote (product) muuttuu 

asiakkaiksi (clients), koska markkinoinnin tulee ymmärtää asiakkaan tarpeet ja 



 

halut. Toinen P, eli hinta (price) muuttuu hankintahinnaksi. Hinta muodostuu 

hyvin laajaksi kokonaisuudeksi, kun mietitään, mitä sen hankkiminen maksaa. 

Kuluttajat haluavat yhä enemmän tietää tuotteen alkuperää ja olla mukana 

vastuullisessa tekemisessä. Kolmas P, eli paikka (place), muuttuu soveltuvuu-

deksi (convenience). Ostamisen mukavuus ja helppous näyttelevät entistä 

suurempaa roolia kulutuskäyttäytymisessä, joten se on otettava huomioon. 

Neljäs P, eli menekinedistäminen muuttuu vuorovaikutukseksi (communica-

tion), jolloin asiakkaat otetaan tiiviisti mukaan tekemiseen. (Vierula 2009, 29). 

 

Ottamalla asiakkaat mukaan jo kehitysvaiheessa ja luomalla yhdessä asioita, 

yritykset voivat parantaa uuden tuotekehityksen menestysastetta. Yhteisluomi-

nen antaa asiakkaille myös paremmat edellytykset räätälöidä tuotteita ja pal-

veluita, jolloin luodaan parempia arvolupauksia. (Kotler, Kartjaya, Setiwan, 

49.) 

 
Kuva 1 4C:n markkinointimix-malli (Acutt) 



 

 

Tällä uudentyyppisellä markkinointimallilla yritysten mahdollisuudet selviytyä 

digitaalisen aikakauden markkinoilla ovat huomattavasti paremmat. Myös 

myynnin on muututtava, koska perinteisesti asiakkaat ovat olleet myynnissä 

passiivisena osapuolena. Yhdistetyssä, 4 C:n ajattelumallissa ajatuksena on 

saada molemmille osapuolille kaupallista arvoa. (Kotler, Kartjaya, Setiwan, 

49.) 

 

Kuitenkaan digitaalisen markkinoinnin ei ole tarkoitus korvata perinteistä 

markkinointia, vaan näiden tulisi toimia yhteispelissä asiakkaan matkalla, jotta 

voi saavuttaa yleisön tehokkaimmin (Ginty ym. 2016, 30). Alkuvaiheen kom-

munikaatiossa perinteisen markkinoinnin rooli on yhä edelleen tärkeässä roo-

lissa kiinnostuksen ja tietoisuuden herättäjänä. Digitaalinen markkinointi ottaa 

isomman roolin, kun suhde asiakkaan ja yrityksen välillä tiivistyy. Sen tärkein 

tehtävä on ohjata toimintaa ja vaikuttamista. Voidaankin nähdä, että digitaali-

sen markkinoinnin painopiste on tulosten johtamisessa, kun taas perinteisen 

markkinoinnin painopiste on asiakkaan vuorovaikutuksen aloittamisessa (kuva 

2). (Kotler, Kartjaya, Setiwan, 51.) 

 

 
Kuva 2 Perinteisen ja digitaalisen markkinoinnin vaihtuvat roolit (Kotler, Kartjaya, Setiwan, 51, 

2016) 

 

 

 



 

3 MARKKINOINNIN AUTOMAATIO 

Termiä ”markkinoinnin automaatio” alettiin käyttää 1990 -luvun lopulla, kun 

muutama henkilö vertaili automatisoituja koodeja, joilla pystyi helpommin seg-

mentoimaan dataa tarkemmin yhä tarkempiin segmentteihin (Sweezey 2014, 

18). Yritykset kohtaavat suuren määrän dataa, alkaen verkkosivuilta, sosiaali-

sen median kanavilta ja suorista yhteydenotoista. Tätä dataa tulisi saada hyö-

dynnettyä mahdollisimman hyvin, jotta asiakkaat tunnistettaisiin mahdollisim-

man hyvin ja heidän liikkeitään pystyttäisiin ennustamaan. Jotta tätä isoa data-

määrää pystytään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti, yritysten tulee 

automatisoida markkinointiprosessejaan markkinoinnin automaatiotyökalujen 

avulla (Todor). 

 

Markkinoinnin automaatiojärjestelmän tarkoituksena on automatisoida proses-

seja, jotka vievät toistuvasti aikaa manuaalisesti tehtynä. Markkinoinnin auto-

maation tehtävänä on myös tuoda myynnille valmiimpia myyntimahdollisuuk-

sia, eli liidejä ja ylläpitää nykyasiakkaiden mielenkiintoa markkinoijaa kohtaan 

(Kurvinen & Seppä. 2016). On myös muita tapoja viitata prosesseihin, joihin 

markkinoinnin automaatio kuuluu. Jokainen markkinoinnin automaatiota tar-

joava toimija kutsuu näitä eri nimityksin. (Sweezey 2014, 18.) 

 

Mitä enemmän markkinoinnin tekemisestä voidaan poistaa rutiininomaista 

työtä, sitä enemmän aikaa vapautuu liiketoimintaa edistävään ja kehittävään 

työhön. Tämä muodostaa markkinoinnin automaation, jonka avulla yritys pys-

tyy tarjoamaan hyvin yksilöllistä palvelua perustuen asiakkaan käyttäytymi-

seen. (Keskinen & Lipiäinen. 2013). 

 

3.1 Markkinoinnin automaation tekijät markkinoilla 

Markkinoilta löytyy tällä hetkellä n. 350 teknologiaa, jotka kilpailevat toistensa 

kanssa (Datanyze). On siis järkevää nimetä suurimmat kolme nimeä, jotka toi-

mivat markkinoilla ja näin ollen ovat yleisimmin käytössä. 

 

Reilusti suurimmalla 21,35% markkinaosuudella toimii amerikkalainen 

HubSpot, joka tarjoaa hyvin monipuolisen kattauksen asiakkuudenhallinnan ja 

markkinoinnin automaation tekemiseen tarvittavia elementtejä, kuten liidihal-



 

linnan, analytiikan, sähköpostiseurannan, tapaamisten hallinnan, sähköposti-

automaation jne. (Hubspot). Toisella sijalla 14,26% markkinaosuudella on 

Adobe Marketing Cloud, joka on Hubspotin järjestelmään verrattuna huomat-

tavasti kalliimpi, mutta myös kattavampi (Adobe). Kolmatta sijaa pitää Oracle 

Marketing Cloud 12,09% osuudella (Datanyze). 

 

3.2 ClickDimensions – markkinoinnin automaatiojärjestelmä 

Kohdeyritys oli siis valinnut käytettäväksi markkinoinnin automaatiojärjestel-

mäksi ClickDimensions -järjestelmän, joka toimii saumattomasti käytettävän 

asiakkuudenhallintajärjestelmän kanssa. ClickDimensions on ikään kuin yli-

määräinen lisäosa käytettävän Dynamics 365 -järjestelmän lisäksi. 

 

ClickDimensionsin avulla pystytään toteuttamaan normaaleja markkinoinnin 

toimenpiteitä, kuten sähköpostimarkkinointia, kampanja-automaatiota, kyse-

lyitä, lomakkeita ja laskeutumissivuja verkkosivuille sekä sosiaalisen median 

markkinointia ja analytiikkaa. Koska ClickDimensions on saumattomasti Micro-

soft Dynamics 365 -asiakkuudenhallintajärjestelmän yhteyteen luotu sovellus, 

on tämä olennaisessa asemassa tehokkuuden kannalta. Juuri tästä syystä jär-

jestelmä on aiemmin valikoitunut käyttöön. 

 

Kampanja-automaatio on ClickDimensions-markkinoinnin automaatiojärjestel-

män kuvaus automatisoidusta prosessista, jossa liidiä tai kontaktia kuljetetaan 

personoidusti riippuen tämän tekemistä valinnoista reitin aikana. Esimerkkinä, 

kontakti tai liidi saa sähköpostin, joka sisältää kaksi linkkiä, linkin A ja linkin B. 

Riippuen kumman linkin hän valitsee, myös seuraava sähköposti on perso-

noitu hänelle valitun linkin perusteella. (Saraceni 2019.) 

 

 

3.3 Markkinoinnin automaatio tehostajana 

Usein markkinoinnin automaatioon liittyy harhakäsitteitä ja monesti markki-

noinnin automaation sijoitusta joutuu perustelemaan johdolle, koska onhan 

markkinointi isossa osassa yrityksen liiketoimintaan (Sweezey, 2014). Usein 

markkinoinnin automaatio nähdään myös kalliina ja mutkikkaana projektina, 

jonka sijoitukselle asetettujen saavutettavien tuottojen ja investointien suhteen 



 

mittaria, eli ROI:ta (Return on Investment) on hankala todistaa (Tikkanen, Frö-

sen, 2011, s. 129). Tilanne on usein kuitenkin se, että yrityksellä on jo ennen 

markkinoinnin automaatiota käytössä useita työkaluja, jotka tekevät samoja 

toimintoja kuin markkinoinnin automaatiojärjestelmä, mutta erillisillä alustoil-

laan. Tästä syystä dataa kertyy, mutta sitä on vaikea hallita sen rikkonaisuu-

den takia sekä riski manuaalisesti tehtäviin virheisiin on suurempi (Marketo). 

 

Asiakkaan ostoprosessi on myös vuosien saatossa muuttunut, ja nykyajan ku-

luttaja saa informaatiota hyvin paljon eri kanavista. Markkinoinnissa on aina 

etsitty hetkiä, jolloin kuluttajat ovat mahdollisimman avoimia mainonnalle. 

Näitä kosketuspisteitä on vuosia ymmärretty ”suppilo” -metaforan (kuva 3) 

kautta, jossa markkinointi kohdistetaan myyntisuppilon alkupäähän ja tätä 

kautta mahdollisia asiakkaita kuljetetaan myyntisuppilon läpi kohti kauppaa. 

(McKinsey). 

 

 
Kuva 3 McKinseyn perinteinen myyntisuppilon malli (Court ym.) 

 

Nykyisin tämä sama suppilokonsepti ei kuitenkaan poimi kaikkia kosketuspis-

teitä johtuen digitaalisten kanavien räjähdysmäisestä kasvusta. Kuluttajista on 

tullut yhä vaativampia ja tietoisempia ja tästä syystä markkinoinnin automaa-

tiota tarvitaan (McKinsey). Asiakasta pitää pystyä palvelemaan yhdistelemällä 

eri kanavia ja työkaluja asiakassuhteen eri vaiheissa. (Fluido & Digitys, 8.) 

 

3.4 Markkinoinnin automaatio osana asiakkuudenhallintaa 

Asiakkuudenhallinta on noussut jo vuosia ilmiöksi. Tällä halutaan nostaa esille 

yrityksen asiakkuuksien johtamista. Asiakkuudenhallinnan nimi juontaa juu-

rensa englannin kielisestä termistä Customer Relationship Management 



 

(CRM). Asiakkuudenhallinnassa on kyse asiakkuuksien hallinnasta ja asiakas-

tason tietojen keräämisestä, säilyttämisestä ja analysoinnista sekä tulosten si-

sällyttämisestä yrityksen päätöksentekoprosessissa. (Kumar & Petersen, 

2012, 20.) 

 

Asiakkuudenhallintajärjestelmä on nimensä mukaisesti järjestelmä, jonka 

avulla hallitaan tietoa asiakkaista, yrityksistä tai mahdollisista asiakkaista. 

CRM käsitteenä muuttuu yhtenään teknologisen kehityksen myötä ja voikin 

olla, että viiden vuoden päästä asiakkuudenhallinta on kokonaisuudeltaan pal-

jon laajempi. Yksinkertaisimmillaan asiakkuudenhallintaa voidaan pitää tieto-

pankkina, joka pitää sisällään sähköpostilistoja tai yhteystietoja. Nykyään asi-

akkaasta saatavaa dataa ymmärretään paremmin ja asiakkaan profiili on mo-

nipuolisempi. (Del Rowe.) 

 
Asiakkuudella taas tarkoitetaan asiakassuhdetta, jolloin asiakas ja 

toimittaja ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Tämän vuorovaikutuksen on-

nistumista voidaan kuvata vaihdannalla. (Pyyhtiä 2009.) 

 

Kuten aiemmin todettiin, yrityksen kohtaavat nykyisin mielettömän määrän da-

taa ja sitä kerääntyy eri lähteistä. Digitaalisessa maailmassa kaikki tämä data 

on äärettömän tärkeää ja siitä pitää saada hyöty irti. Tämän takia on erityisen 

tärkeää, että markkinoinnin työkalut liittyvät muihin toimintoihin, kuten CRM- 

järjestelmään. Ei ole ihme, että markkinoinnin automaatioon ja CRM -järjestel-

miin kohdistuneet panokset ovat yrityksissä kasvaneet huomattavasti, vaikkei 

kaikissa tapauksissa voida nähdä sen olleen merkittävä tekijä menestyksen 

kannalta. (Buckley 2015, 289.) 

 

Kuitenkaan markkinoinnin ei tulisi olla markkinointiosaston vaan koko organi-

saation yhteinen asia. Monesti yritysten eri osastoilla on omia erityisosaamis-

alueita, mikä voi johtaa helposti asioiden erilleen ajamiseen. Tämä selittyy yhä 

enenemällä osaamisella ja tiedolla, joka ajautuu omaan suuntaansa. (Vierula 

2009.)    



 

4 TUTKIMUSMENETELMÄ JA TUOTOS 

Tässä luvussa esitellään käytetty tutkimusmenetelmä ja toteutetun kampanja-

automaation eri vaiheet. 

 

4.1 Toiminnallinen tutkimusmenetelmä 

Tutkimusmenetelmänä on käytetty toiminnallista tutkimusmenetelmää, koska 

tavoitteena oli saada markkinoinnin automaatiojärjestelmän hyödyt paremmin 

jokapäiväiseen työhön. Tavoitteena oli hyödyntää kampanja-automaatiota aa-

miaistilaisuuden kutsuprosessissa. Lopputuloksena muodostui malli kam-

panja-automaatiolle, jota voidaan jatkokäyttöä varten jalostaa ja kehittää. 

 

Toiminnallisen opinnäytetyön, kuten tämänkin työn tarkoituksena on tuottaa 

tuotos, joka kehittää jotain toiminnallista osa-aluetta (Vilkka). Tässä tapauk-

sessa kehitetään markkinoinnin automaation hyödyntämistä nykyasiakkuuk-

sissa. 

 

Tärkeimpänä erona toiminnallisen opinnäytteen ja tutkimuksellisen työn välillä 

Salosen (2013, 6) mielestä voidaan pitää sitä, että ”toiminnallisessa opinnäy-

tetyössä opiskelija tekee tuotoksen (joka voi olla esimerkiksi malli, opas, esite, 

perehdytyskansio tai prosessikuvaus), kun tutkimuksellisen opinnäytetyön tu-

loksena syntyy uutta tietoa yleensä tutkimusraportin muodossa.” Eroja on 

myös toimintatavoissa, sillä yleensä toiminnallisen työn tuotoksen eri vai-

heissa on mukana toimijoita ja nämä toimijat ovat vuorovaikutuksessa toi-

siinsa (Salonen, 2013, 7). 

 

4.2 Kampanja-automaation toteutus 

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön lopputuloksena toteutettiin kampanja-au-

tomaatio, jonka tarkoituksena oli automatisoida aamiaistilaisuuden viestintään 

ja hallinnoimiseen tarkoitettu prosessi. Kampanjassa yhdistettiin markkinoinnin 

automaatiota ja asiakkuudenhallintajärjestelmää. Aamiaistilaisuuden ilmoittau-

tuminen toteutettiin eventbrite-verkkosivun kautta, josta on automatisoitu 

suora yhteys markkinoinnin automaatiojärjestelmään, joten ilmoittautuneita ei 

tarvinnut manuaalisesti siirrellä järjestelmästä toiseen.  

 



 

Kampanja oli tarkoitettu yrityksen nykyisten asiakasorganisaation edustajille, 

joista puhutaan tässä opinnäytetyössä asiakaskontakteina, ja CRM:ssä ole-

ville kontakteille. Voitiin nähdä, että pelkästään nykyasiakkaille lähetettävän 

viestinnän lisäksi paikalle haluttiin kutsua myös tietyn tittelin omaavia ihmisiä, 

koska aihe kosketti oletettavasti heidän työnkuvaansa. Etenkin johtajatason 

kontaktit olivat kohderyhmää heidän päättäjäasemansa takia. Näitä kontakteja 

olivat kaikki, joiden titteli oli joko ”CDO”, ”CTO”, ”CIO” tai sisälsi sanan ”Tieto-

hallinto”. 

 

Koska CRM-järjestelmää oli osittain käytetty puutteellisesti, tuli ensin määrit-

tää asiakkuus yrityksen kontekstissa. Asiakkuudeksi määriteltiin asiakkuus-

suhde, joka on pitänyt sisällään viimeisen 2 vuoden ajan laskutettavaa työtä. 

Tämä lista saatiin ajantasaisesta Excel-tiedostosta, josta pystyttiin varmuu-

della tunnistamaan laskutetut työt. Näitä laskutettavia asiakkaita saatiin yh-

teensä 129 kpl, ja asiakkuudet sisälsivät tietyn määrän kontakteja. Kontak-

teista luotiin dynaaminen markkinointilista, joka elää henkilön tietojen perus-

teella. Näistä henkilöistä koostui 570 henkilön markkinointilista, jotka osallistui-

vat kampanja-automaatioon. 

 

Kun kampanja-automaatio julkaistiin, siihen voitiin lisätä joko tietylle markki-

nointilistalle kuuluvia kontakteja tai kontakteja manuaalisesti esimerkiksi 

myynnin niin halutessa (Kuva 4).  

 

 
Kuva 4 Kampanja-automaation aloituspisteet 

 

Ensimmäiseen lähetykseen osallistui 729 henkilöä ja se käynnisti viestiketjun, 

joka piti sisällään kolme sähköpostiviestiä ja kolme odotuskäskyä (Kuva 5). 



 

Sähköpostiviestit olivat sisällöltään identtisiä, vain otsikot vaihtuivat lähetyksen 

mukaan. Automaatio piti koko ajan huolen, ettei jo rekisteröityneille kontak-

teille lähtenyt muistutusviestejä. 

 

 
Kuva 5 Kampanja-automaation ensimmäinen viestiketju 

 

Ensimmäinen viesti lähetettiin kesällä yleiseen kesäloma-aikaan 12.7.2019.  

Se saavutti loppujen lopuksi 675 kontaktia ja viestin avausprosentti oli melko 

vaatimaton 14,07 %. Se, miksi määrä on pienempi, kuin alkuperäinen 729 

kontaktia, liittyy vapaaehtoiseen opt-in -malliseen sähköpostijakeluun, jossa 

kontakti voi itse määrittää, millaista sähköpostiviestintää hän yritykseltä haluaa 

vai haluaako ollenkaan. Toinen viesti lähetettiin 29.7.2019 ja se saavutti 654 

kontaktia, avausprosentin ollessa hieman ensimmäistä parempi 15,6%. Kol-

mas viesti lähetettiin 8.8.2019, koska uskottiin kesälomien ollen jo monelta 

ohi. Se saavutti 647 kontaktia, mutta kuitenkin kaikkein heikomman avauspro-

sentin 11,44% (kuva 6). 



 

 
Kuva 6 Kampanja-automaation lähetettyjen viestien statistiikka 

 

Kontakteille lähetettiin siis kaiken kaikkiaan 3 kutsuviestiä riippuen heidän akti-

viteeteistään. Jos kontakti rekisteröityi tapahtumaan jo ensimmäisen viestin 

kohdalla, ei hänelle enää lähtenyt kutsuviestejä, vaan se siirtyi odottamaan 

seuraavaa vaihetta. Seuraava vaihe rekisteröityneille kontakteille tapahtui 

26.8.2019 eli kolme päivää ennen tapahtumaa. (Kuva 7.) Tällöin kontakteille 

lähti viimeinen muistutusviesti, joka sisälsi vielä tarkat saapumisohjeet ja aa-

mun agendan. 

 

 
Kuva 7 Kampanja-automaation kontaktien reitti rekisteröityneille 

 

Tapahtumaan osallistui kaiken kaikkiaan 31 kontaktia, joista voidaan laskea 

pois 2 Cloudrivenin työntekijän ilmoittautumista, eli yhteensä 29 kontaktia 



 

(kuva 8). Osa ilmoittautuneista oli jo yrityksen CRM-järjestelmässä kontak-

teina, mutta osa ilmoittautuneista oli uusia henkilöitä, jotka merkittiin liideiksi. 

 

 
Kuva 8 Aamiaistilaisuuteen ilmoittautuneiden määrä 

 

Tapahtuman jälkeen pystyttiin haravoimaan osallistuneet ja ei osallistuneet ni-

mikylttien perusteella. Tämä tieto tuotiin CRM-järjestelmään, joka laukaisi 

kampanja-automaation viimeisen vaiheen, eli personoidun viestiketjun. Viimei-

sessä vaiheessa osallistuneet saivat kiitosviestin tapahtumaan osallistumi-

sesta, joka sisälsi neljä CTA-toimintoa (Call to Action), eli linkin tilaisuudessa 

käytyyn esitykseen muistutuksena, linkin cloudriven.fi -sivun yhteydenottolo-

makkeelle, linkin palautelomakkeelle ja linkin tulevaan samaa aihetta käsittele-

vään webinaariin. Viestin lisäksi automaation avulla CRM-järjestelmään tehtiin 

yhteydenotto -aktiviteetti, joka osoitettiin ilmoituksella tietyille myyjille jatkon 

yhteydenottoa varten (kuva 9). 

 

Kontaktit, jotka eivät osallistuneet tapahtumaan, mutta olivat ilmoittautuneet, 

ajettiin kampanja-automaation loppuun toista reittiä pitkin. Heille lähetettiin 

viesti, joka sisälsi toisesta viestistä poiketen vain kaksi CTA -linkkiä, linkin tilai-

suudessa käytyyn esitykseen ja linkin tulevaan aihetta käsittelevään webinaa-

riin. 

 



 

 
Kuva 9 Kampanja-automaation viimeiset tapahtumat ilmoittautuneille kontakteille 

 

Kontaktit, jotka eivät rekisteröityneet, lähtivät toiselle, niin sanotulle ”negatiivi-

selle reitille” (negative path). Viestintää ei haluttu lopettaa näiden kolmen kut-

suviestin jälkeen välittömästi, vaan haettiin pehmeämpi lähestyminen ja vii-

meinen viesti lähetettiin otsikolla ”Ehkä ensi kerralla?”. Viesti sisälsi yrityksen 

viimeisimmät blogikirjoitukset ja tietoa tulevista tapahtumista sekä webinaa-

reista. Viestin seurantaa tehostettiin lisäämällä kampanja-automaatioon aktivi-

teetin seuranta painike, joka tutki kontaktin viestin sisällä tekemiä valintoja. 

Jos kontakti klikkasi joko linkkiä blogikirjoitukseen tai tuleviin tapahtumiin, li-

sättiin se markkinointilistalle ”Kiinnostuneet”, jota käytetään jatkossa muihin 

tapahtumiin kutsuttaessa (kuva 10). 

 



 

 
Kuva 10 Kampanja-automaation reitti kontakteille, jotka eivät ilmoittautuneet tapahtumaan 

 

Kampanja-automaation kävi lopulta kokonaisuudessaan läpi 5 kontaktia, jotka 

olivat jo ennestään CRM-järjestelmässä ja 24 liidiä, joista muodostui uusia 

kontakteja. Eli uusien kontaktien määrä oli varsin suuri verrattuna järjestel-

mässä olleiden kontaktien määrään. Tämä kertoo siitä, että henkilöt saivat tie-

don tapahtumasta myös muita reittejä pitkin, kuten myyjien henkilökohtaisen 

kontaktoinnin, sosiaalisen median ja päämiehen, eli tässä tapauksessa Micro-

softin, kautta. Kampanja-automaatio kokonaisuudessaan saattaa vaikuttaa 

monimutkaiselta kuviolta, mutta se toimii hyvin luonnollisen logiikan avulla 

(kuva 11).  



 

 
Kuva 11 Kampanja-automaation kuvaus aamiaistilaisuuteen kutsuttaville kontakteille 

 

 

 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA TULOKSET 

Avaan konkreettisen laskelman avulla markkinoinnin automaation vaikutuksia 

normaalisti manuaalisesti tehtävään prosessiin ja automaation avulla tehtävän 

prosessin välillä. Käytän esimerkkinä aiemmin tutkimuksessa tehtyä kam-

panja-automaatiota, jossa automatisoidaan aamiaistilaisuuden kutsuprosessi. 

Taulukossa 1 kuvataan prosessia ilman automatisointia ja taulukossa 2 kuva-

taan prosessi käyttäen automatisointia. 

 

Päätin tutkia opinnäytetyössä aihetta sähköpostimarkkinoinnin keinoin, eli ra-

kentamalla kampanja-automaation, jolla kutsumme asiakkaita aamiaistilaisuu-

teen. Tarkoituksena oli testata järjestelmän käytöllä säästettävää aikaa. 
 

Taulukko 1 Kutsuprosessi ilman automatisointia 

• Listan luominen 1. Kerätään lista myyjiltä ja 
CRM-järjestelmästä 

2. Lisätään kaikki tieto CRM-
järjestelmään 

• Listan syöttäminen sähköpos-
tijärjestelmään 

3. Luodaan lista sähköpostijär-
jestelmään 

4. Muodostetaan lista sellaiseen 
muotoon, että se voidaan li-
sätä järjestelmään 

• Tapahtuma ilmoittautumisjär-
jestelmään 

5. Käytetään esimerkkinä ul-
koista ilmoittautumisjärjestel-
mää 

• Sähköpostikutsut 6. Järjestelmään kirjautuminen 



 

7. Pohjan luonti 

• Sähköpostikutsun lähetys 8. Otsikko 
9. Testaus 
10. Lähetys 

• Ilmoittautuneiden hallinta 11. Kirjautuminen järjestelmään 
12. Excel ilmoittautuneista 
13. Excel CRM-järjestelmää tuke-

vaan muotoon 

• Uusintakutsu 14. Excel ilmoittautuneista 
15. Excel CRM-järjestelmää tuke-

vaan muotoon 
16. Kontaktilista järjestelmään 
17. Kutsun kopiointi ja mahdolli-

nen muokkaus 
18. Otsikot, ajankohta ja lähetys-

listat 
19. Testi 
20. Lähetys 

• Muistutus tapahtumasta 21. Excel ilmoittautuneista 
22. Excel CRM-järjestelmää tuke-

vaan muotoon 
23. Kontaktilista järjestelmään 
24. Kutsun kopiointi ja mahdolli-

nen muokkaus 
25. Otsikot, ajankohta ja lähetys-

listat 
26. Testi 
27. Lähetys 

• Lista osallistujista 28. Verrataan listaa kohtaan 12. 
29. Lopullinen osallistujalista 

CRM-järjestelmään 
 

Taulukkoon 1 on koottu pääpiirteittäin jokainen vaihe, joka sisältyy tapahtu-

man kutsuprosessiin, mikäli se tehdään useaa järjestelmää käyttäen. Taulu-

kosta voidaan todeta, että se pitää sisällään vähintään 27 eri vaihetta. Lähes 

poikkeuksetta muistutuksia lähetetään 2-4 kertaa, mikä lisää vaiheiden mää-

rää huomattavasti.



 

Taulukkoon 2 on koostettu saman kutsuprosessin vaiheet yhtä järjestelmää 

käytettäessä. 

 
Taulukko 2 Kutsuprosessi kampanja-automaatiota käyttäen 

• Listan luominen 1. Kerätään lista myyjiltä ja 
koostetaan markkinointilista 
CRM-järjestelmään 

• Tapahtuma ilmoittautumisjär-
jestelmään 

2. Käytetään esimerkkinä ul-
koista ilmoittautumisjärjestel-
mää 

• Sähköpostikutsut 3. Pohjan luonti 

• Kampanja-automaation mää-
rittely 

4. Ensimmäisen kutsun määrit-
tely 

5. Toisen kutsun määrittely 
6. Muistutusviestin määrittely 
7. Viestien pohjat oikeille koh-

dille 
8. Ensimmäisen kutsun otsikko 
9. Toisen kutsun otsikko 
10. Muistutusviestin otsikko 
11. Ehdot (Klikkasi, ei klikannut) 
12. Polun päättäminen 

• Kampanjan testaus ja lähetys 13. Testaus 
14. Lähetys 

• Ilmoittautuneiden hallinta 15. Tieto valmiina CRM-
järjestelmässä, nähdään uu-
det ja vanhat kontaktit 

• Uusintakutsu - Automaatio hoitaa kutsut vies-
tien avausten ja klikkausten 
perusteella 

• Muistutus tapahtumasta - Automaatio hoitaa. muistutuk-
sen aiempien määritysten pe-
rusteella 

• Lista osallistujista 16. Verrataan osallistujien mää-
rää kohtaan 13. ja merkataan 
CRM-järjestelmään 

- Tieto osallistujista löytyy suo-
raan CRM-järjestelmästä 

 

Taulukosta 2 pystytään nopeasti havainnoimaan, että automaatiota käyttäen 

vaiheiden työmäärä lähes puolittui 27 vaiheesta (Taulukko 1) 16 vaiheeseen 

(Taulukko 2). 

 



 

Taulukko 3 osoittaa, että työmäärien säästö kasvaa kumulatiivisesti kutsuvies-

tien määrän mukaan.  

 
Taulukko 3 Kutsujen lähetysmäärien vertailu 

Työvaiheiden 

määrä 

Kutsut ilman 

muistutuksia 

Kutsut muistu-

tuksella 

Kutsut kahdella 

muistutuksella 

Kutsumäärä il-

man automaa-

tiota 

15 22 29 

Kutsumäärä 

automaatiota 

käyttäen 

12 14 16 

Työvaiheiden 

määrän pudo-

tus 

3 8 13 

Työvaiheiden 

määrän pudo-

tus % 

20,00 % 36,36 % 44,83 % 

 

Tehtyjen toimenpiteiden perusteella voidaan vetää johtopäätöksenä se, että 

markkinoinnin automaation käyttöönottoon käytettäviä resursseja tarvitaan al-

kuvaiheessa huomattavasti enemmän kuin manuaalisessa prosessissa, 

vaikka automaatioon käytettävät työtehtävät ovat määrällisesti pienemmät. 

Automaation hyödyt voidaan todentaa merkittävästi toistuvien työtehtävien 

määrän lisääntyessä (taulukko 3). Voidaan myös todeta, että kampanja-auto-

maatiota hyödyntämällä vähennettiin merkittävästi virhemerkintöjen riskejä 

verrattuna manuaaliseen prosessiin.  



 

 

6 POHDINTA 

Markkinoinnin automaation hyödyntäminen nykyasiakkaille on erityisen tärke-

ässä asemassa varsinkin myynnin tukena. Esimerkissä nähty viestien klik-

kausraportointi tuo jo selkeää dataa myynnille siitä, mistä asiakkaat ovat kiin-

nostuneita ja mistä eivät. Tässä kaikessa ensiarvoisen tärkeää on kaiken da-

tan jalostuminen ja läpinäkyvyys CRM -järjestelmässä. Voidaankin todeta, että 

markkinoinnin automaatiojärjestelmän ja CRM -järjestelmän synergia on mer-

kittävä. 

 

Ensisijaisen tärkeää on kuitenkin tiedostaa markkinoinnin automaatioon vaa-

dittavat resurssit ja antaa tarpeeksi aikaa työlle. Mielestäni markkinoinnin au-

tomaation hyödyntäminen on syytä jakaa pienempiin osiin, kuten tässä työssä 

rajattiin ainoastaan kampanja-automaation ja sähköpostimarkkinoinnin osalta. 

 

Tämä opinnäytetyö antaa vain suuntaa siihen, mitä moderni myynti ja markki-

nointi on nykypäivänä. Siltikin on todettava, että jo muutamaa toistuvaa pro-

sessia automatisoimalla päästään parempaan lopputulokseen ja mahdollisuus 

tunnistaa asiakkaiden tarpeita eri kohtaamispisteissä on helpompaa. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että osa tutkimusongelmista selvitettiin. Markki-

noinnin automaation avulla saatiin todistettua, että on tehokkaampaa automa-

tisoida kutsuprosessi ja säästää työaikaa sen avulla. Kovinkaan laajaa kuvaa 

ei kuitenkaan saatu automaation hyödyistä markkinoinnille kokonaisuudes-

saan. Tehdyn kutsuprosessin automatisointi vei oletettua enemmän aikaa ja 

resursseja, mutta uskon tämän olleen panostus tulevaisuuteen. Automaatiota 

saatiin edes osittain käyttöön tehokkaammin. Pidän kuitenkin tärkeänä, että 

markkinoinnin automaation hyödyntämiseen paneuduttiin. Jatkossa voidaan 

olla varmoja, että CRM -järjestelmän käyttöaste lisääntyy myynnin sekä mark-

kinoinnin osalta automaation avulla. Kontakteista saadaan enemmän dataa 

irti, liidejä ei katoa järjestelmästä toiseen vaihtaessa ja tieto on heti saatavilla 

kaikille käyttäjille. Tämän tulisi ennen kaikkea lisätä myynnin ja markkinoinnin 

yhteisiä toimia eikä ajaa niitä erilleen. 

 



 

Tottuminen järjestelmien käyttöön ja uuden teknologian omaksuminen vie kui-

tenkin aikaa, eikä tule olettaa kaikkien aiempien ongelmien väistyneen. Tämä 

osoittaa kuitenkin sen, että asioihin paneutumalla ja ongelmien myöntämisellä 

saadaan aikaan parempi lopputulos kuin tekemättömyydellä. Markkinoinnin 

automaation kokonaisuus on valtava eikä se tule koskaan valmiiksi, vaan jat-

kuvaa kehitystä tapahtuu asiakkaiden sekä uusien teknologioiden tullessa 

markkinoille. Sain myynniltä hyvää palautetta toteutuksesta, koska juuri myyn-

nin kipupisteisiin tällä saatiin vastattua. Myynnin puolelta asiasta oltiin ensin 

epäileväisiä, mutta tulokset puhuivat puolestaan.  

 

Tutkimuksen luotettavuus eli reliabiliteetti on olennaisessa osassa tutkimusta. 

Sillä tarkoitetaan mittaamistavan oikeellisuutta ja se kertoo, voidaanko tuloksia 

saavuttaa uudelleen mittaamalla (Solatie 1997). Tässä työssä tutkimuksen re-

liabiliteetti ei nouse kovin korkealle tasolle, koska tutkimuksessa on käytetty 

ainoastaan toiminnallista menettelyä sen sijaan, että olisi yhdistetty toiminnalli-

nen ja laadullinen tutkimus tukemaan toinen toistaan. Opin kuitenkin opinnäy-

tetyöprosessin aikana markkinoinnin automaatiosta kokonaisuudessaan pal-

jon ja kehityin myös kirjoittajana. Tutkimuksesta olisi hyvä tehdä jatkotutkimus 

markkinoinnin automaation muiden osa-alueiden suhteen ja tutkia mahdollista 

kehitystä. 
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