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Mediamyynnin ja tekoälyn yleisimpiä käsitteitä  

  

Adaptoituminen: Tarkoittaa tekoälyn kykyä kehittää oppimisen kautta toimintakykyä.   

  

Algoritmit: Ovat tekoälyn rakennuspalikoita. Ohjelmistojen toiminta perustuu kehittyneisiin 

ohjelmointikielellä perustettuihin algoritmeihin.   

  

Attribuutiomalli: Tarkoittaa sääntöjen joukkoa tai sääntöä, joka määrää myyntien tai 

konversioiden hyvittämisestä konversioreittien kosketuspisteille.  

  

Autonomisuus: Tarkoittaa tekoälyn kykyä tehdä asioita ilman jatkuvaa avustamista.  

  

Big data: massadata. Tietomassojen keräämistä, säilyttämistä, etsimistä, jakamista ja 

analysointia tilastotiedettä ja tietotekniikkaa hyödyntäen.   

  

Chatpot: Automatisoitu asiakaspalvelu verkkosivuilla, jota pyörittää tekoäly.  

  

Data scientist: Datan ja tekoälyn kanssa työskentelevä koulutettu henkilö. Data scientistit 

opiskelevat Datatiedettä.  

  

Display-mainonta: Tarkoittaa banneroitua verkkomainontaa, joka on tekoälyn avulla 

kohdennettua.   

  

Disruptio: Disruptiolla tarkoitetaan ilmiötä, jossa esimerkiksi jokin uuteen teknologiaan 

perustuva innovaatio haastaa alan perinteiset toimintatavat.  

  

Heikko tekoäly: Heikolla tekoälyllä tarkoitetaan, että se kykenee suorittamaan ennalta 

määriteltyjä tehtäviä siihen ohjelmoidun logiikan perusteella.  

  

Impressio: Impressio tarkoittaa näyttökertaa. Kun käyttäjä näkee mainoksen 

verkkosivustolla syntyy yksi impressio.   

  



 

Integroida: Integrointi voi tarkoittaa esimerkiksi kahden ohjelmiston yhdistämistä. Tehdä 

tai liittää jokin osanen osaksi suurempaa kokonaisuutta  

  

Konversioreitti/optimointi: tarkoittaa internetmarkkinoinnin osa-aluetta, jossa pyritään 

rakentamaan verkkosivua siten, että se kykenisi saamaan mahdollisimman monet sivun 

vierailijat toteuttamaan verkkosivun ylläpitäjän sivuilleen asettamia liiketoiminnallisia 

tavoitteita.  

  

Liidigenerointi: Liidigeneroinnilla tarkoitetaan liidien hankintaa. Liidi tarkoittaa 

myyntivihjettä eli asiakasta, joka on jo jollakin tavalla osoittanut kiinnostuksensa yrityksen 

palveluihin.    

  

Mallinvertailutyökalu: Tämän työkalun avulla voi vertailla, miten erilaiset attribuutiomallit 

vaikuttavat markkinointikanaviesi arvostukseen.   

  

Myyntisuppilo: Myyntisuppilo on malli, joka etenee vaiheittain kaikki myyntiprosessin 

vaiheet läpi käymällä kohti kaupan klousaamista.   

  

Neuroverkot: Neuroverkoilla voidaan ilmaista informaation käsittelyn, matematiikan tai 

laskennan malleja jotka perustuvat yhdistävään laskentaan. Opettaa tunnistamaan 

muotoja, tunnetiloja ja luonnollisen kielen rakenteita.   

  

Objekti: Objekti on ohjelmoinnin peruskäsite. Tarkoittaa kohdetta  

  

Parametri: tarkoittaa tietotekniikassa ohjelmalle tai komentojonotiedostolle käynnistyksen 

yhteydessä välitettäviä tietoja ja ohjelmoinnissa funktiolle tai käskylle välitettäviä tietoja.  

  

Personoitu asiakaskokemus: Asiakkaalle henkilökohtaisesti räätälöity kokemus.  

  

Polarisoituminen: Ilmiöt ja tapahtumat keskittyvät tietylle alueelle.  

  

Profilointi: Profilointi tarkoittaa tutkimusmenetelmää, jonka perusteella on tarkoitus tehdä 

päätelmiä. Esimerkiksi henkilön toimintatavasta tai motiiveista.   

  

Puheentunnistus (eng. Voice Recognition): Puheentunnistuksella tarkoitetaan 

järjestelmää, joka kykenee muuttamaan puheen tekstiksi reaaliajassa. Tekoälyn alle 

meneviä järjestelmiä ovat älykkäät assistentit, kuten Google Home ja Amazon Alexa.  

Reliabiliteetti: Reliabiliteettillä kuvataan tutkimuksen luotettavuutta.  

Haastattelututkimuksen reliabiliteettia pystytään kasvattamaan esimerkiksi haastattelujen 

äänittämisellä tai videoimisella.  



 

  

Statistiikka: Termi statistiikka liitetään tilastotieteeseen ja tilastoihin.   

  

Syväoppiminen: Syväoppimisen avulla kehitetään tekoälyn puheen- ja 

kuvantunnistustaitoja.Syväoppiminen on tekoälyn oppimismenetelmä, jossa 

hyödynnetään usean kerroksen neuroverkkoja.   

  

Tekoälypohjainen asiakassegmentointi: Tarjoaa älykkään segmentoinnin ja analysoi 

ostokäyttäytymistä ja tarjoaa sopivaa markkinointia.   

  

Vahva tekoäly: Vahva tekoäly on taas kykeneväinen itsenäiseen ajatteluun ja tietoisuuden 

saavuttamiseen samoin kuin ihminen.   

  

  



  

1  

1 Johdanto  

Tekoäly on koko yhteiskuntaa ja maailmaa mullistava keksintö. Sen jalkauttaminen 

yritysten toimintaan ja erityisesti myyntiin on lähitulevaisuuden yritystalouden merkittäviä 

tekoja. Tästä voidaan päätellä, että nyt ja tulevaisuudessa aihe kiinnostaa myös mediaalan 

asiantuntijoita. Tekoäly koostuu valtavasta joukosta erilaisia teknologioita ja sisältää paljon 

terminologiaa. Ilmiönä tekoäly on kompleksinen. Yrityksille tekoäly mahdollistaa 

tehokkaampia toimintatapoja, kun yksinkertaisimmat tehtävät automatisoidaan ja tätä 

kautta resursseja vapautuu ihmisläheisempään työhön. Tekoälyn tuomat edut ovat 

hyödyllisimpiä yrityksille, joilla on rahaa ja tehokkuusajattelu korostuu toiminnassa. Kilpailu 

yrityksien välillä on kova ja tekoälyn tuoma hyöty myynnin tehostamisessa on tärkeä 

kilpailutekijä tulevaisuudessa.   

  

Opinnäytetyössäni on tarkoitus selvittää miten tekoäly vaikuttaa nyt ja tulevaisuudessa 

suurimmissa suomalaisissa mediayrityksissä myyntiin ja mainontaan. Lisäksi tutkitaan, 

minkälaisia tekoälysovelteisia ohjelmistoja on käytössä ja kehitteillä. Teoriaosuudessa 

käydään läpi myös median murrosta ja ajankohtaisia trendejä, jotka vaikuttavat alaan. 

Tämän jälkeen luodaan katsaus tekoälyn käsitteeseen ja miten sitä hyödynnetään 

myynnissä ja asiakkuuksien hallinnassa. Lopuksi käydään läpi yleisimpiä järjestelmiä jotka 

hyödyntävät tekoälyä.  

  

1.1 Tutkimuksen tavoitteet  

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää mediamyyntialan trendejä ja miten tekoäly vaikuttaa 

alaan. Lisäksi selvitetään mitä tulevaisuuden näkymiä myyntityöllä on alalla.  

Tutkimuskysymys on seuraava: ”Miten tekoäly vaikuttaa myyntiin nyt ja tulevaisuudessa 

media-alalla?” Alakysymyksiä ovat: Mitä CRM-järjestelmiä yrityksissä käytetään ja onko ne 

integroitu tekoälysovelluksiin? Entä mikä on tekoälyn osuus tulevaisuudessa? Työ rajataan 

haastatteluihin 6 yrityksessä sekä muihin lähteisiin  

Tutkimuksen tavoitteena on myös selvittää miten mediamyynti ala hyödyntää tekoälyä 

käyttäviä CRM-järjestelmiä. Tavoitteena on saada selkeä kuva kaikista yleisimmin 

käytössä olevista mediamyynnin CRM-järjestelmistä ja minkälaisia tekoälysovelluksia 

järjestelmissä on. Tutkimuksessa käydään läpi myös tekoälyn määritelmän sekä yleistä 

tietoa mediamyyntialasta. Alakysymyksiä ovat: Miten tekoälysovellukset helpottavat 

mediamyyjän työtä? Onko yrityksillä tietämystä mihin suuntaan tekoälysovellusten kehitys 

etenee tulevaisuudessa? Miten mediamyyjän tulee päivittää osaamistaan tekoälyn osalta? 

Miten mahdolliset tekoälyn sovellukset kuten chatpotit ja Salesforcen CRM-Einstein 

lyhentää myyjän päivittäistä työaikaa?   
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1.2 Opinnäytetyön rakenne  

Teoriaosuudessa käydään läpi myös median murrosta ja ajankohtaisia trendejä, jotka 

vaikuttavat alaan. Tämän jälkeen luodaan katsaus tekoälyn käsitteeseen ja miten sitä 

hyödynnetään myynnissä ja asiakkuuksien hallinnassa. Lopuksi käydään läpi yleisimpiä 

järjestelmiä, jotka hyödyntävät tekoälyä.  

  

Empiirisessä osassa esitellään käytetyt tutkimusmenetelmät ja haastattelukysymykset. 

Sen jälkeen edetään tuloksiin, johtopäätöksiin, jatkotutkimusehdotuksiin ja tutkimuksen 

luotettavuuteen. Lopuksi käydään läpi opinnäytetyöprosessin ja oman oppimisen arviointi.   

  

  

  

2 Mediamyynnin ja mainonnan uusi ympäristö ja vaikutukset   

Media-alan keskeisiä muutosvoimia lähitulevaisuudessa ovat tekoälyyn ja dataan liittyvät 

innovaatiot. Teknologinen kehitys tuo kustannushyötyjä tehostaa toimintaa ja luo uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia. Suomessa media-alan yritykset hyödyntävät jo tällä hetkellä 

teknologisia innovaatioita yhä laajemmin. Keskeisimpiä trendejä tällä hetkellä ovat 

keskustelubotit, data-analytiikka, tekoälyn soveltaminen liiketoiminnassa, puheohjaus ja 

virtuaalinen todellisuus. Näiden trendejen takana ovat globaalit jätit kuten Google, Alibaba, 

Amazon ja Facebook. Medialiiton tekemästä toimialastrategiatyöstä saatiin selville, että 

Suomessa media-alalla tekoälysovelluksia on käytössä sisällöntuotannon tukena jo 

monessa eri yrityksessä. Tällä hetkellä käytössä oleva tekoäly on yksinkertaista, joka sopii 

taustatyöhön ja toisteisiin sisältöihin kuten urheilu-uutisiin ja talousraportteihin sekä 

tiedonhakuun. Mahdollisuudet tekoälyn hyödyntämiselle kasvaa merkittävästi vuoteen 

2030 mennessä. (Medialiitto, 2018.)   

  

Tekoälyn ohella data-analytiikka muuttuu ennakoivaan ja ohjailevaan analytiikkaan 

menneitä tapahtumia kokoavasta analytiikasta. Tämä kehitys mahdollistaa kuluttajien 

vuorovaikutuksen syvemmän ymmärtämisen sekä mainonnan, sisältöjen ja palveluiden 

tarkemman ja personoidumman kohdentamisen. Yritykset yhdistelevät kuluttajadataa 

verkkopalveluista kerättyyn dataan ja tätä tehdään myös Suomessa. Virtuaalisen 

todellisuuden teknologia tuo media-alalle mahdollisuuksia toimituksellisen sisällön 

kehittämiseen, käyttäjien sitouttamiseen ja digitaalisen mainonnan mahdollisuuksi. 

(Pinjamaa, 2018.)   
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Puheohjaus on iso trendi maailmalla. Näiden ääniohjattavien assistenttien kokeilu on 

innostanut mediataloja etenkin Yhdysvalloissa ja he näkevät puheen tulevaisuuden 

käyttöliittymänä. Trendiä johtaa Amazon. Pinjamaa korostaa artikkelissa että, jokaiselle 

yritykselle on tärkee arvioida tulevaisuuttaan oman viitekehyksen ja muutosdraivereiden 

pohjalta. (Pinjamaa, 2018.)   

  

Media-ala, mainonta ja markkinointi ovat suuressa murroksessa. Sosiaalisen median ja 

blogien hyödyntäminen ja kuluttaminen ovat kasvussa. Samaan aikaan perinteinen 

mediamainonta sukeltaa. Median barometrien luvut olivat maaliskuussa seuraavat: Omien 

verkkopalveluiden kehittämiselle korkeimmat saldoluvut (81), Youtubelle (76), Instagramille 

(66), ja omalle blogille (62). Perinteisen lehtimainonnan kohdalla paljon miinusta.  

”Saldoluku saadaan, kun lasketaan tiettyä toimintaa lisäävien ja vähentävien välinen 

erotus.” (Medialiike, 2017.)   

  

Ostetun mainonnan panostukset vähenevät yhä enemmissä määrin perinteisessä 

mediassa ja siirtyvät digiin. Dataa on käytettävissä enemmän kuin koskaan ennen. 

Markkinointiammattilaisia käytetään apuna yhä useammassa yrityksessä datan 

käsittelemiseen ja mainonnan kohdentamiseen ja optimointiin. Heidän tehtävänään on 

löytää parhaat kohderyhmät ja kanavat mainonnalle. Digitaalisuus tuo myös paljon uutta, 

kuten järjestelmiä ja tapoja ostaa mainostilaa. Median murroksen seurauksena 

mediamyynnille aiheutuu haasteita nyt ja tulevaisuudessa. (Mainostajat 2016.)   

  

Maailman laajuinen digitaalinen murros muuttaa median käyttötapoja, teknologiaa ja 

jakeluteitä. Kansainväliset toimijat ovat isoimpia menestyjiä kaupallisessa kilpailussa. Ne 

myös valtaavat tilaa kansallisilla mediamarkkinoilla. Yleisöt sirpaloituvat ja yhteiskunnan 

muutokset tuovat isoja muutoksia. Kaikilla meillä suomalaisilla on älypuhelimessaan dataa 

ja mediaa hyvin paljon ja se asettaa mediatalot myös Ylen - uuden tilanteen eteen.  

Jatkuvaa tutkimusta tehdään. Tutkitaan yleisöjen mieltymyksiä ja mediankäyttöä. 

Havainnoidaan ympäristöä ja monitoroidaan median trendejä. Toimintaympäristön ja 

teknologiset muutokset nähdään myös mahdollisuutena. (Yle.fi 2018.)    
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Kuva 1. Yle.fi. Median murros tuo haasteita. Median trendit  
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3 Tekoäly  

Tulevaisuudessa tekoälyn hoidettavaksi tulee tehtäviä, joissa se on ylivertainen: toistuvat 

ja tarkkuutta vaativat tehtävät, joihin on olemassa selkeä vastaus. Ihmisen oikea paikka on 

hoitaa ihmiselle soveltuvat tehtävät, joista tärkeimpänä empatia. Ihmisen ja koneen 

yhteistyötä voi kuvata kahdella ympyrällä. Kone hoitaa operaatioita mahdollisimman 

tehokkaasti ja ihmisen vastuulla on tunneyhteys asiakkaaseen. Silloin asiakaskokemus 

syntyy näiden kahden ympyrän leikkauspisteessä. Kone ei pysty kuitenkaan tuntemaan 

tunteita. (Merilehto, 2018.)   

  

Tekoälyllä on voima muuttaa yhteiskuntia ja yrityksiä. On kuitenkin epävarmaa mihin 

suuntaan teknologiat kehittyvät. Yritysten johtoryhmälle ja hallitukselle saattaa tulla 

kiusaus odottaa mitä muut tekevät. Tämä toimintatapa ei ole paras mahdollinen. 

Olennaista on tehdä kokeiluja ja lähteä liikkeelle. Tekoäly vaatii suhteellisen paljon 

korkealaatuista dataa toimiakseen kunnolla. Lisäksi työprosessit ja automaatio tulee 

yhdistää mahdollisimman järkevällä tavalla. Tekoäly ei ole oikopolku vaan 

parannusmahdollisuus. Se nopeuttaa matkaa haluttuun suuntaan. (Merilehto, 2018.)   

  

Tekoälystä keskusteltaessa on tärkeää ymmärtää neuroverkkojen käsite. Neuroverkoilla 

rakennetaan tekoälyä, joka toimii samalla tavalla kuin ihmisaivot. Neuroverkkoja 

hyödyntävä tekoäly pystyy kuvailemaan esimerkiksi mitä videossa tapahtuu eli 

tulkitsemaan värien, muotojen, äänen ja liikkeiden informaatiotulvaa. Tulevaisuudessa 

neuroverkot kehittyvät ja pystyvät vastaamaan monimutkaisimpiinkin haasteisiin. 

Neuroverkkojen kyvykkyys kasvaa suhteessa tiedon määrään. Neuroverkkoihin 

perustuvan tekoälyn älykkyys kasvaa, kun tietokoneiden laskentateho eli 

tiedonkäsittelyvoima kasvaa. (Tiimiäly, 2019.)   

  

3.1 Heikko ja vahva tekoäly  

  

”Tekoälyn käsite on laaja ja vaikeasti määriteltävä: tekoälyllä voidaan niin algoritmeja, 

automaatiota kuin koneoppimista.” (Paytrail, 2019.)   

  

Tunnetuimman kirjan tekoälystä on kirjoittanut Nick Bostrom Oxfordin yliopistosta. Hän on 

keksinyt metaforan marmorikuulista kuvaillessaan globaaleja katastrofisia riskejä ja 

sellaisia tapahtumia, jotka saattaisivat horjuttaa ihmiskuntaa. Hän kuvailee asian näin 

teoksessaan: ”Kuvittele kulho täynnä marmorikuulia, joista jokainen edustaa yhtä ihmisen 

keksintöä. Jokaisen marmorikuulan myötä koko ihmiskunta voi hieman paremmin, mutta 
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yksi marmorikuula – musta – voi tuhota koko sivilisaation.” Tekoäly voi olla Bostromin 

mukaan tälläinen marmorikuula. (Merilehto, 2018.)   

  

Käytännössä tekoäly tarkoittaa koneiden ja ohjelmistojen kykyä oppia ja ajatella. Tekoälyn 

tarkoitus on ajatella samalla tavalla kuin ihminen ja suorittaa tehtäviä samalla tavalla. 

Tekoäly on tietojenkäsittelytieteen osa-alue, joka painottuu älykkäiden ohjelmistojen 

luontiin. Tekoälystä on tullut taannoin oleellinen osa tegnologiateollisuutta. (Mäntylä J, 

2018.)   

  

Tekoäly on nykyihmisten mielestä historian suurin keksintö ja tekoälystä puhutaan usein  

”uutena sähkönä” joka on isossa osassa neljättä teollista vallankumousta (Rouhiainen 

2018, 25). Kuten kuviosta 1 nähdään, tekoälyn kehitys on ollut todella nopeaa ja viimeisten 

40 vuoden aikana ollaan edistytty eniten tekoälyn historian aikana. Edistys tulee olemaan 

kuitenkin vielä nopeampaa tulevaisuudessa. Tekoälyn historiassa ollaan tällä hetkellä siinä 

vaiheessa, että seuraavaksi on odotettavissa kolmannen aallon vaiheet kuten tekoälyn 

itsenäisyys ja päättelykyky.  

  

Kuva 2. Tekoäly 2020. Miten tekoäly muuttaa maailmaa? (Haanpää 22.12.2017.)   

  

Tekoälyn voi jakaa vahvaan eli Artificial General Intelligencestä, AGIin ja heikkoon eli 

Artificial Narrow Intelligenceä, ANIin tekoälyyn. Heikko tekoäly tarkoittaa tilannetta, jossa 

tekoäly on rakennettu ja opetettu ratkaisemaan yhtä ongelmaa. Esimerkiksi tunnistamaan 

ihmisten kasvot tai personalisoida verkkosivujen sisällön. Heikko tekoäly kykenee myös 

ratkaisemaan vain yhtä tehtävää samanaikaisesti, johon se on opetettu. Kaikki nykyinen 

käytössä oleva tekoäly on kapeaa tai heikkoa tekoälyä. Kapealla tarkoitetaan sitä, että 

kyseinen tekoäly selviää sille määrätyistä tehtävistä hyvin, mutta ei pysty laajentamaan 



  

7  

osaamista muille alueille. Heikko tekoäly ei pysty dynaamisesti muuntautumaan uusille 

alueille tai tilanteeseen. Tekoäly ei vielä voi siis ajaa autoa, eikä eri eläinlajeja tunnistava 

kuvatunnistus vastaa asiakaspalvelun kysymyksiin. (Merilehto, 2018.)  

  

Nykyinen tekoäly kuuluu tähän kategoriaan. Vahvalla tekoälyllä taas tarkoitetaan koneita, 

jotka toimivat kuin ihminen. Nämä kykenevät tekemään samoja asioita kuin ihminen, sekä 

lähestyvät samaa inhimillistä älykkyyttä, kuin ihminenkin. (Teknologiantutkimuskeskus 

VTT:n julkaisut, Tekoäly.info, Elements of AI -mooc (Helsingin yliopisto), Forbes). Vahvan 

ja heikon tekoälyn erot ovat siis valtavat. Siinä, missä heikko tekoäly toteuttaa 

yksinkertaista tehtävää, kykenee vahva tekoäly itse luomaan toisia tekoälyjä ja 

opettamaan niille vaadittuja taitoja. Vahva tekoäly kykenee siis tekemään omia päätöksiä 

eikä tarvitse ihmisen ohjelmointia vastauksen antamiseen. (Max Brain Function 2018)  

  

  

3.2 Koneoppiminen ja syväoppiminen  

  

Isoin osa tekoälyn sovelluksista on koneoppimista. Koneoppiminen taas tarkoittaa sitä, että 

kone oppii itsenäisesti datasta ja koneelle ei ole määrätty toimintaohjeita jokaista tilannetta 

varten. Koneoppiminen voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: ohjattuun oppimiseen, 

ohjaamattomaan oppimiseen ja vahvistusoppimiseen. Ohjatussa oppimisessa koneelle 

annetaan valmiiksi oikea vastaus datasta, kun taas ohjaamattomassa oppimisessa kone 

itse päättelee vastauksia datasta voimassaolevien säännönmukaisuuksien ja suhteiden 

pohjalta. Vahvistumisoppiminen taas tarkoittaa palautteen antamista koneelle, siitä kuinka 

onnistuneesti se toimii eri tilanteissa lainkaan oikeita vastauksia antamatta. (Merilehto, 

2018.)   

  

Koneoppimisen erilaisilla ratkaisuilla voidaan saada nopeasti mittavia liiketoimintahyötyjä.  

Alkuvaiheessa erityisesti, kun toimintatapaa otetaan osaksi organisaation arkea. Nopeiden 

voittojen saaminen on tärkeää. Selkeiden toimintaehdotusten lisäksi koneoppimisen 

algoritmien avulla pystytään selittämään ehdotusten takana olevia tekijöitä. Suurena etuna 

on ottaa data osaksi päätöstentekoa ja keskustelua. Tämä ei onnistu pelkästään data 

scientistin positiosta käsin vaan vaatii jatkuvaa tukea johdolta. On olemassa HIPPO-

päätöksentekomalli (Highest Paid Person’s Opinion), jossa korkeimmin palkattu henkilö 

sanelee tahdin. Hyviä kysymyksiä voisi olla. Mikä oppiminen oli tärkeää teille tänä vuonna? 

Mitä ongelmia te voisitte ratkoa koneoppimisen avulla niin, että aiheesta saadaan ensin 

lisää tietoa ja sitä kautta ymmärrystä organisaatioon? (Merilehto, 2018.)  
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Alla olevassa portaikossa on 4. tasoinen kypsyysportaikko tekoälyn ja koneoppimisen 

tulkitsemiseksi.   

  

Kuva 3. IT Forum 2018, Jäsenten tekemä kypsyysportaikko. Reino Myllymäki.  

  

Nopeiten edistyvä alue tekoälyn historiassa on syväoppiminen. Syväoppimisessa kone 

oppii itsestään selviytymään erittäin monimutkaisista tilanteista. Kuten esimerkiksi suorasta 

vuorovaikutuksesta ihmisen kanssa. Tämän takia syväoppiminen on tulevaisuutta ja se 

ulottuu asiakaspalvelun ja asiakasymmärtämisen ytimeen. Koneoppimisen ja 

syväoppimisen kehitystyö on edennyt kolmella osa-alueella. Nämä hyödyntävät osin 

toistensa tuloksia. Ensimmäisenä on merkitykset, joita tekoäly tunnistaa ihmisten 

kuluttamista digitaalisista palvelusisällöistä joista tunnetuimpia on mm. Spotify, Amazon ja 

sadat muut suosittelumoottorit. Toisena on vuorovaikutus ympäristössä, jossa tekoäly oppii 

tunnistamaan ajoneuvoliikennettä, liikenteen vuorovaikutusta ja liikenneympäristöä. Suurin 

tutkimus ja sovellusalue on liikenne, koska älyautojen kehitykseen panostetaan paljon 

resursseja. Kolmas osa-alue on vuorovaikutus merkityksillä. Tässä alueella tunnistetaan 

ilmeitä, kasvonpiirteitä, puhetta, tekstiä ja kuvasisältöjä, siis kaikkea mitä tarvitaan 

vuorovaikutukseen ihmisten kanssa. Tästä hyvänä esimerkkinä on robotit, joita käytetään 

asiakaspalveluun, myyntiin, markkinointiin ja asiakasymmärtämisen syventämiseen. 

(Tapanainen, 2017.)   

  

Syväoppiminen mukailee ihmisen aivojen toimintaa ja ensimmäiset keinotekoiset 

neuroverkot keksittiinkin 1940-luvulla. Tietokoneet eivät olleet vielä tarpeeksi tehokkaita 

kuitenkaan 1900-luvulla ja vasta 2010 vuoden jälkeen datan vauhdikas lisääntyminen ja 

koneiden nopeutuminen mahdollisti neuroverkkojen hyödyntämisen. (Tuominen 2017, 12.) 
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On siis selvä asia, että syväoppimisen mahdollistaja on kehittynyt laskentateho. Vaikka 

koneoppimisen algoritmit ovat olleet pitkään saatavilla niitä ei ole voitu hyödyntää kuin 

vasta nyt laskentatehon ollessa tarpeeksi nopea. (Lehto 24.3.2018)  

  

3.3 Tekoälyn vaikutus työelämään  

Työelämä muuttuu koko ajan ja iso osa muutosta on nopea teknologinen kehitys. Tämä 

johtaa työtehtävien muuttumiseen ja täysin uusien toimialojen syntyyn. Teknologian luoma 

työn murros on jo realisoitunut, mutta mediassa siitä kerrotaan polarisoituneesti ja 

maalaillaan tulevaisuuden uhkakuvia. Mediassa keskitytään liikaa spekuloimaan sitä, mitä 

tapahtuu, kun tietokoneet ja robotit ovat kyvykkäitä hoitamaan suurimmanosan töistä. Kun 

pohditaan, miten tekoäly tulee muuttamaan työelämää, on hyvä muistaa, että teknologia 

on aina muuttanut työelämää ja uusia työpaikkoja on silti syntynyt kokoajan. Historiasta 

olemme oppineet sen, että on aina ammattikuntia, jotka haluavat vastustaa muutosta, 

koska taustalla on pelko elannon menettämisestä. Silti olemme aina löytäneet uuden tavan 

tehdä asioita. (Tiimiäly, 2019.)   

  

Tällä hetkellä lähes jokainen organisaatio haluaa panostaa tekoälyn hyödyntämisen 

kehittämiseen. Siihen voi ottaa kauhukuvia maalailevan näkökulman tai sitten uteliaan ja 

neutraalin lähestymistavan. Utelias näkökulma on aina hedelmällisempi, mutta myös 

haastava, koska se vaatii mielikuvitukseltamme paljon. Utelias näkökulma vaatii meiltä 

ponnisteluja uusien tarpeiden, toimintamallien ja kyvykkyyksien oppimiseen ja oikeiden 

tunnistamiseen. Parhaiten tekoälyn tuomiin muutoksiin voi suhtautua miettimällä, että 

mitkä kyvykkyydet eivät ole korvattavissa, sen sijaan että miettisi mitkä työt robotti hoitaa 

tulevaisuudessa. Yhteiskunnassa olisi siis hyvä panostaa voimavaroja uusien alojen 

löytämiseen, koulutukseen joka olisi kannattavaa tulevaisuudessa. Organisaatiot tulevat 

hyödyntämään tekoälyn eri ominaisuuksia yhä enemmän koska niiden avulla toiminta voi 

olla entistä menestykseempää. (Tiimiäly, 2019.)   

  

Tekoälyn kehittymistä kutsutaan digitalisaation neljänneksi murrokseksi. Se muuttaa tapaa, 

jolla liikumme, asumme ja teemme työtä. Yrityksen asiakaspalvelua on jo korvattu paljon 

tekoälyllä, joista esimerkkinä on chatpotit. Asiakkaat eivät välttämättä edes tunnista, että 

he asioivat koneen kanssa. Chatpotit ovat arkipäivää 10-15 vuoden kuluttua.  

Työelämä on siis kokemassa isompaa murrosta teollisen vallankumouksen jälkeen.  

Tekoäly tulee vaikuttamaan laajemmin ja nopeammin kuin aikaisemmat muutokset. 

(Tiimiäly, 2019.)   
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3.4 Data-analytiikka  

Data-analytiikka on joukko menetelmiä ja työskentelytapoja, joiden tavoitteena on 

muodostaa kerätystä tiedosta mielenkiintoista informaatiota ja malleja. Data-analytiikka ja 

ylipäätään datan analysointi, käsittely ja visualisointi liiketoiminnan käyttöön on ollut 

nopeasti kasvava trendi 2010-luvulla.   

  

Aikaisemmin data sijaitsi organisaatioissa yleensä yhdessä paikassa pahimmillaan tarkasti 

vartioituna yhden asiantuntijan osaamisen takana. Tänä päivänä data ei ole enää pitkään 

aikaan ollut kootusti vain yhdessä paikassa tai järjestelmässä. Nykyisin dataa on 

organisaatioiden eri toiminnoissa; tietovarastoissa, tietojärjestelmissä, datalakeissa, 

operatiivisissa järjestelmissä, pilvipalveluissa. Lisäksi on saatavissa mittaamattoman 

paljon hyödyllistä avointa dataa tai ostettavissa olevaa dataa eri toimijoilta. (Solutive Oy, 

2019.)   

  

  

Kuva 4. Data-analytiikan merkitys ennen ja nykyään.  

Yrityksen toiminnan johtamisen pitää perustua oikeaan tietoon, eli dataan ympäröivästä 

markkinasta. Tiedolla johtaminen tarkoittaa oikeaan tietoon perustuvaa päätöksentekoa, 

jossa oikea tieto saadaan dataa analysoimalla. Päätöksenteko voi olla strategista, taktista 

tai operatiivista, ja monesti operatiivinen päätöksenteko on pitkälti automatisoitua.   

  

Tiedolla johtaminen pitää sisällään kaiken analytiikan ja tekoälyn. Analytiikalla tarkoitetaan 

datan analysointia jonkin kysymyksen ratkaisemiseksi. Tekoäly puolestaan voidaan 

määritellä koneoppimiseen perustuvaksi analytiikaksi yhdistettynä automaatioon. (Advian, 

2018.)   
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3.5 Tunnetuimmat tekoälyt  

Applella on varmasti maailman tunneituin tekoäly Siri. Siri on puheentunnistusohjelma, 

joka toimii älylaitteilla. Sillä voi tehdä muunmuassa verkkohakuja, kirjoittaa viestejä ja 

kalenterimerkintöjä ääniohjatusti, hakea tietoa internetistä, muuttaa laitteen asetuksia ja 

käyttää Applen karttasovelluksia. Siri on kuluttajien keskuudessa käytetyin tekoälysovellus 

ja sitä käytetään yli 500 miljoonassa laitteessa ympäri maailmaa. (Rinta-Jouppi, 2019.)  

Siri tekee lähes kaiken käyttäjän puolesta. Siriltä voi kysyä esimerkiksi ”millainen sää on 

tänään?” ja se vastaa automaattisesti. Siriä voi pyytää lähettämään viestin tai lataamaan 

lempitv-ohjelman. Siri toimii assistenttinä mitä käyttäjä ikinä haluaakin. (Apple-support, 

2019.)   

  

Sirillä on kilpailijoita ja yksi niistä on Amazonin luoma Alexa. Alexa on alun perin luotu 

kuluttajamarkkinoille, mutta ohjelmistoa alettiin ottaa käyttöön myös yrityspuolella 

marraskuussa 2017 nimellä Alexa for business. (Crook, 2017.) Alexan suurimmat hyödyt 

ovat yksinkertaistetut tapahtumat. Alexa for business varaa työntekijöille kokoushuoneet ja 

aloittaa neuvottelupuhelut. Alexan kanssa ei tarvitse käyttää kaukosäätimiä, etsiä 

neuvottelupuhelutietoja tai soittaa manuaalisesti kokouksiin. Kysyminen Alexalta on 

yksinkertaista ja työntekijät voivat vain suoraan kysyä esimerkiksi ”Onko tämä huone 

ilmainen”? Ja Alexa selvittää onko kokoushuone käytettävissä. Alexa lisää työntekijöiden 

tuottavuutta. Se hallitsee aikatauluja, seuraa tehtäväluetteloa ja asettaa muistutuksia. 

Sovelluksen avulla IT-tiimit voivat rakentaa räätälöityjä taitoja jotka lisäävät äänirajapinnat 

sovelluksiin kuten Salesforceen tai mihin vain mukautettuihin sovelluksiin. Alexa käyttää 

tietoja organisaation laitteista ja käyttäjätileistä. Kun Alexalle esitetään kysymys, niin se 

käyttää näitä tietoja vastatakseen ja suorittaakseen toimenpiteet. (Alexaforbusiness, 

2018.)   

  

4 Tekoäly myynnin apuvälineenä  

  
Tässä kappaleessa käydään läpi tekoälyn tuomia etuja, mutta myös joidenkin näkemiä 

uhkia. Osiossa käydään läpi muutamia teorioita ja mielipiteitä alan johtavilta vaikuttajilta.  

   

  

4.1 Tekoälyn vaikutus myyntiin   

Sanotaan, että tekoäly on uusi sähkö. Tulevaisuudessa emme voi edes kuvitella, miten 

tulimme joskus toimeen ilman sitä. Kaupankäynnin mahdollistajana ja vahvistajana 
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tekoälyn rooli on kiistaton. Tekoäly pystyy oppimaan jokaisen yrityksen asiakkaan 

mieltymyksistä ja tottumuksista ja käyttää tätä tietoa kohdistaakseen heille oikeanlaista 

markkinointia, tuotteita ja valintoja. Kun kuluttajalla on loputtomasti valinnanvaraa, 

personoitu asiakaskokemus tekee verkkokaupassa asioinnin mukavammaksi. Kauppiaan 

näkökulmasta tekoäly pystyy järjestelemään monia verkkokaupan pyörittämiseen liittyviä 

tehtäviä tuplasti tehokkaammin. Vielä usein myös onnistuneemmin, kuin mitä ihmisvoimin 

olisi mahdollista. Tekoälyn avulla voi parantaa verkkokaupan myyntiä sekä operatiivista 

kannattavuutta. (Paytrail, 2019.)  

  

Myyjien on saatava käsiinsä oikeanlainen teknologia, jotta tekoälyä voitaisiin hyödyntää 

myyntiprosessissa. Useimmiten tie parempaan tulokseen löytyy työkaluista, joilla 

paikannetaan potentiaalisimmat liidit sekä käsitellään niitä järkevässä järjestyksessä. 

Samalla kaupat klousaantuu entistä tehokkaammin. Kyseessä on siis perusasioiden 

automatisointi. Työkalut ja huipputekniikka eivät kuitenkaan yksinään riitä takaamaan 

myyntikäyrien nousemista. Tekoälyn hyödyntäminen myynnissä vaatii näes jatkuvaa 

oppimista myös ihmisaivoilta: myyjien on panostettava paitsi tekniikan tuntemiseen, myös 

sopeuduttava tekoälyteknologian jatkuvaan kehitykseen ja kasvuun. (Lampinen, 2017.)   

  

Tekoäly oppii tietomassoista ja tarvitsee toimiakseen paljon dataa ja tapahtumia. Pienillä 

datamäärillä tekoäly ei pääse vauhtiin. Pienikin verkkokauppa kerää asiakkaistansa jonkin 

verran tietoa, mutta niin pienen joukon tiedoissa ei riitä kovin paljon analysoitavaa.   

”Tällä perusteella suuremmat verkkokaupat hyötyvät jo tällä hetkellä tekoälystä paljon 

enemmän ja lähivuosina erot varmasti vielä kiihtyvät pienien ja suurien kauppojen välillä,” 

kirjoittaa Netrauta.fi ja Taloon.com -verkkokauppojen tekoälypohjaisista ratkaisuista 

vastaava Juha Saarinen. Myynnin todennäköisyyksiä pisteytetään käyttäjäkohtaisesti 

heidän transaktiohistoriansa perusteella. Ohjatusti oppivan tekoälyn taito perustuu aina 

sille jälkikäteen luotuun dataan, eikä kone pysty kouluttamaan itseään uudelleen 

reaaliajassa sitä mukaa, kun käyttäjä liikkuu ja toimii verkkokaupassa toisin, kuin 

onlineoppivat algoritmit. (Kartela, 2018.)  

  

Koneoppivan analytiikan avulla oppii varmasti löytämään sellaisia oivalluksia asikkaasta, 

jotka eivät ole paljain silmin nähtävissä. Tekoäly pystyy myös selvittämään pidemmän 

aikavälin suositusketjuja. Esimerkiksi autokaupassa tekoälyyn pohjautuvat 

CRMjärjestelmät osaavat ennustaa tulevaan taitavan täsmällisesti, koska autonostajalle 

kannattaa tarjota huoltoa, renkaanvaihtoa tai akunvaihtoa. Muun muassa Amazon tarjoaa 

asiakkailleen tekoälyn tekemiä henkilökohtaisia suosituksia sekä sähköpostilla, että 

verkkokauppansa ostoprosessin jokaisessa käänteessä. Suuri panostus tuottaa 

uskomattomia tuloksia: Amazon on ilmoittanut suorittavansa jopa 35 % koko myynnistä  
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”suosittelukoneen” kautta. (Paytrail, 2019.)   

  

Tekoäly tulee muuttamaan myynnin ja datan välistä suhdetta pysyvästi. Vaikka myynti ja 

data ovat kulkeneetkin käsikädessä. Tekoäly, joka on lisätty CRM-työkaluun, hyödyntää 

asiakasdataa tunnistamalla myyntivalmiit liidit ja potentiaaliset asiakkaat. Tekoäly tekee 

tämän paljon nopeammin kuin ihmisaivot. Se muokkaa pirstaleisen ja sekalaisen datan 

loogisesti järjestykseen ja tämä tukee myyntiä parhain mahdollisin keinoin. Tekoäly antaa 

myyjälle lisää aikaa keskittyä juuri niihin tehtäviin, jotka myyjä taitaa jo ennestään. Kuten 

asiakassuhteiden luontiin ja sopimusten täyttämiseen. Samalla tekoäly vähentää tylsimpiä 

tehtäviä myyjiltä kuten esimerkiksi sähköpostien lähettelyn ja kylmäsoitot. Tekoälyn kyky 

seuloa liidejä on valtava hyöty myyntitiimeille, jotka ovat muutenkin kiireisiä. Tekoäly 

tunnistaa mitkä liidit vaativat vielä yhden yhteydenoton ja auttavat myyjää ottamaan sen 

viimeisen vaaditun askeleen kaupan saavuttamiseksi. (Lampinen, 2017.)   

  

Tekoälyn perusasioiden ymmärrys kuuluu jokaisen tulosvastuussa olevan työntekijän 

osaamisvastuisiin. Dataintensiivisella alalla vastuussa täytyisi olla henkilö, joka vastaa 

tekoälystä. Todella oleellista on liiketoiminnan ymmärrys. Se, miten tekoäly liittyy yrityksen 

strategiaan ja vie sitä haluttuun suuntaan. Kulttuuri, joka kannustaa kokeilemaan näyttää 

olevan haastattelujen perusteella olennaisinta, mitä johdolta tarvitaan matkalla kohti 

koneoppimisen ja tekoälyn hyödyntämistä työssä ja arjessa. Konkreettinen askel 

koneoppimisen hyödyntämistä kohti on datan jakaminen koko yrityksen kesken, koska 

tekoälyn ja koneoppimisen laatu ja suorituskyky riippuvat suoraan datan määrästä ja 

laadusta. Mitä helpommin työntekijät pääsevät dataan käsiksi yrityksessä, sitä nopeammin 

sen pohjalta voidaan tehdä liiketoimintaa eteenpäin vieviä ratkaisuja. (Merilehto, 2018.)   

  

  
  
4.2 Tekoälyn hyödyntäminen asiakkuuksienhallinnassa  

  

Tuottavuuden osalta asiakkuuksienhallintajärjestelmät tulevat pääsemään aivan uudelle 

tasolle, koska tekoäly on kehittänyt asiakkuuksienhallinnan teknologiaa paljon. (Moncrief 

2017). Chenin (2012) mukaan perinteiset ja vanhat asiakkuuksienhallintaohjelmat eivät ole 

pystyneet vastaamaan kysymyksiin, kuten miksi asiakkaat todennäköisesti jättävät 

yrityksen ja mitä sille voidaan tehdä, etteivät he jättäisi. Näihin kysymyksiin on saatu 

vastauksia tekoälyn avulla. Tekoälyn eri sovelluksien, kuten luonnollisen kielen 

prosessointi, koneoppiminen ja asiantuntijajärjestelmät ovat tuoneet yrityksille 

mahdollisuuden parempaan yksittäisen asiakkaan käyttäytymisen ennakoimiseen. 

Tekoälyä hyödyntävien asiakkuuksienhallintajärjestelmien yksi suurimmista hyödyistä on 
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se, että ne oppivat jokaisesta asiakkaasta uutta ja tietämys yksittäisistä asiakkaista kasvaa 

jatkuvasti. Tämän lisäksi tekoälyn avulla voidaan vielä jatkuvasti tarjota eri asiakkaille 

muokattuja palveluita ja antaa yritykselle mahdollisuus kohdella jokaista asiakasta 

henkilökohtaisemmin. (Chen 2012). Seuraavaksi käydään läpi, miten tekoälyä voidaan 

hyödyntää asiakkuuksienhallinnan liiketoimintaprosessissa, joka tässä osiossa on myynti.   

  

Myyntityössä tekoälyä kyetään hyödyntämään monissa eri osissa. Tekoälyn avulla 

asiakkuuksien hallinta pystytään viemään täysin uudelle tasolle. Tekoäly ei tule 

korvaamaan myyjiä, vaan se antaa heille uusia työkaluja, joiden avulla tulosta voidaan 

parantaa. (Moncrief, 2017). Dubinskyn (1981) mukaan myynti koostuu erilaisita vaiheista, 

joita ovat: etsintä, esilähestyminen, lähestyminen, esittely, haasteiden ylittäminen, 

kauppojen teko ja kaupan jälkiseuranta. Syamin ja Sharman (2018) mukaan tekoälyä 

pystytään hyödyntämään hyvin myynnintyössä, koska se sisältää paljon rutiinitehtäviä. 

Rutiinitehtävien automatisointi tekoälyn avulla antaa myyjille paljon lisää aikaa ja sitä 

kautta parantaa heidän tuottavuuttaan, kun he voivat panostaa resurssinsa muihin 

tehtäviin. Automatisoituja tehtäviä ovat esimerkiksi myynti, dokumentaatio, 

yksityiskohtaiset puhelulähetykset ja tuote/ palvelutietojen lähettäminen asiakkaalle. 

Erittäin aikaa vievien tehtävien sijaan myyjät pystyvät panostamaan aikansa entistä 

tuottavampiin asiakaslähtöisiin tehtäviin (Syam & Sharma, 2018).   

  

Asiakkaan etsintä on myynnissä tärkeä vaihe. Tässä vaiheessa Swiftin (2001) 

asiakkuudentunnistuksen segmentointi on tärkeässä osassa. Syam ja Sharman (2018) 

mukaan segmentoinnissa päästään vauhtiin luokittelemalla asiakkaat ryhmiin, jotka 

muodostuvat samantapaisista ihmisistä. Yleisesti segmentoinnissa on käytetty erilaisia 

klusteritekniikoita, kuten klusterianalyyseja, mikä tarkoittaa ryhmittelyä eri 

kohdehenkilöiden mielipiteiden perusteella. (IROresearch, 2019). Nykyään 

segmentoinnissa on alettu hyödyntämään koneoppimisen neuroverkkoja, decision tree 

oppimista, tukivektorikoneita ja geneettisiä algoritmeja. Koneoppimisen hyödyntämisen 

suurin hyöty segmentoinnissa on suurien datamassojen, kuten massadatan eli big datan 

hyödyntämistä, vaikka se olisikin järjestämätöntä. Kysyntää pitää myös arvioida etsinnässä 

sekä ennustaa myyntiä kohdemarkkinoilla. Tekoälyä voidaan hyödyntää tätä varten. 

Koneoppimista käytetään laajasti kysynnän arvioimiseen ja sen on todettu olevan toimiva 

ratkaisu myynnin ennustamiseen. (Syam & Sharma, 2018). Digitalisaatio on muuttanut 

asiakkaan lähestymistä paljon. Erilaisten kanavien ja internetsivujen kautta asiakasta 

voidaan lähestyä yhä helpommin. Sosiaalinen media on yksi isoimmista kanavista, jossa 

asiakasta on helppo lähestyä. Tekoälyn yksi ihmeellisimmistä uudistuksista on chatpotit, 

jotka mainittiin jo aiemmin. Viimeisien vuosien aikana chatpot sovellukset ovat kehittyneet 
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valtavasti. Koneoppimisen kehittymisen ja luonnollisen kielen prosessoinnin myötä. 

(Paytrail, 2019).   

  

Ongelmien ylittäminen ja kaupan teko käsitellään usein myös yhdessä. Sillä yleensä 

onnistuneet kaupan eteen ongelmat ovat ylitetty. Tekoälyä voidaan hyödyntää tässä 

vaiheessa käyttämällä erilaisia roboneuvonantajia. Näiden tarkoituksena on helpottaa 

asiakkaiden ostopäätösten tekoa. Roboneuvonantajat tuottavat automaattisia ohjeita 

asiakkaille ja vastailevat heidän kysymyksiinsä. Tämän avulla asiakkaiden ongelmat 

voidaan ratkaista nopeammin. (Syam & Sharma, 2018.)   

  

Seurantavaiheeseen kuuluu kaksi eri vaihetta. Ensimmäiseksi tulee täyttää nykyinen tilaus 

ja seuraava prosessi on tilauksen seuranta tämän jälkeen. Kun nämä ollaan täytetty, niin 

kaikki tilaukset tulee pystyä tulkitsemaan, kirjaamaan ja tunnistamaan ja lähettämään 

mahdollisimman nopeasti yrityksen ERP-järjestelmään, tämä siis edellyttää automatisoituja 

prosesseja. Laitteet jotka toimivat ilman tekoälyä, pystyvät myös automatisoimaan näitä 

tehtäviä. Mutta kun näihin järjestelmiin lisätään nykyaikaista tekoälyä, pystytään 

automatisoimaan suurempia alueita. Pystytään jopa hyödyntämään koko yrityksen eri 

tietokantoja. (Syam ja Sharma, 2018.)   

  

Tekoälyä pystytään siis hyödyntämään kaikissa myyntiprosessin alueissa joita ovat: 

Asiakkaiden segmentointi, kysynnän ja myynnin arviointi, tarpeiden selvittäminen ja niihin 

reagointi, ostokokemuksen parantaminen, ongelmien ratkaiseminen ja kaupanteko.  

Tekoälyn avulla pystytään kehittämään myyntiä monella tavalla.  

  

4.3 Tekoälyä käyttävän järjestelmän uhat ja mahdollisuudet    

Joidenkin tekoälyä tutkivien tutkijoiden mielestä uhkana voisi olla koneiden kyky kaapata 

valta ihmisiltä. Tämä on kuitenkin vain mielikuvituksen tuotosta. Yksi suurimmista aidoista 

uhista on asiakkuuksien hallinnan vääränlainen suunnittelu. Kun asiakkuuksienhallintaan 

lisätään tekoälyä, joka ei toimi, niin saadaan aikaan huonoa tulosta ja se näkyy 

tuottavuuden laskuna. Tekoälyn lisäämä työttömyys on myös yksi uhka. Pahin skenaario 

on se, että tekoäly vie kaikki työpaikat ja työntehtävät automatisoidaan. Voitot menevät 

silloin niille, jotka omistavat järjestelmät. (Dubhashi & Lapin, 2017.)  

   

Tekoälyn lisääminen asiakkuuksienhallintaan voi vaikuttaa asiakkaisiin negatiivisesti. Osa 

asiakkaista haluaa edelleen palvelua ihmisiltä, eikä koneilta. Koneetkaan eivät ole 

täydellisiä ja niitä ei voi kouluttaa samoin tavoin kuin ihmisiä. Koneet voivat tehdä virheitä, 

jotka maksavat paljon yritykselle. Yksi suuri uhka on kerätyn datan tietoturva. Suurien 
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datamäärien keruu aiheuttaa pelkoa asiakkaissa, koska datasta kerätty tieto voi tehdä 

asiakkaasta tarkkoja oletuksia. Nämä taas poistavat yksityisyydensuojaa. Nykyään 

yrityksen tuleekin olla erittäin avoin tiedonkeruun ja käytön suhteen. Silloin voidaan välttää 

tärkeiden asiakkuuksien poislähtöä. (Kariman, 2017.)   

  

Jotta tekoäly voidaan ottaa käyttöön tuottavasti, niin asiantuntijoiden mukaan kerätyn 

datan täytyy olla luotettavaa. Datan vähyys voi olla myös uhkana hyvien päätösten 

tekemiselle. Yrityksien tulisikin olla varmoja siitä, että heillä on pääsy kaikkiin tarvittaviin 

tietoihin ja dataa voidaan käyttää oppimiseen. (Smilansky, 2017.)   

  

Tekoäly ja koneoppiminen toimivat tulevaisuudessa isoimpina ajureina 

asiakkuudenhallintajärjestelmien kehitykseen. Näiden avulla monenlaiset yritykset voivat 

parantaa asiakaspalveluaan ja hyödyntää paremmin tietojaan. Salesforce on yksi 

esimerkki asiakashallintajärjestelmiä parantavasta yrityksestä, joka on kehittänyt paljon 

tekoälyä ja koneoppimista asiakashallintajärjestelmiinsä. Tarkoituksena on saada 

järjestelmät tuottavammiksi ja paremmin toimiviksi. (Gilmore, 2017.) Einstein on 

Salesforcen ensimmäiseksi julkaisema asiakkuuksienhallintajärjestelmä. Tarkoituksena 

parantaa kolmea keskeistä toimintaa. Ensimmäisenä on tuottavuuden lisääminen. Toisena 

toimintana on uusien liiketoimintamahdollisuuksien parantaminen, hyödyntäen kerättyä 

dataa vanhoista liiketoiminnoista. Kolmas toiminto on asiakkaiden säilyttäminen 

(McCarthy, 2017.) Salesforcen Ville Leivon (2019) mukaan Salesforce auttaa yritystä 

saamaan uusia asiakkaita, pitää asiakkaat tyytyväisinä, löytää uusia potentiaalisia 

asiakkaita, saamaan syvempää informaatiota asiakkaista ja tämän hetkistä informaatiota ja 

osaamisaluetta yritykseen lisää, koska se on kysytyintä nykypäivän työmarkkinoilla. Leivon 

mukaan Salesforce on kansainvälisesti johtava asiakkuudenhallintajärjestelmä, joka on 

yhdistelmä koneoppimista, syväoppimista, luonnollisen kielen prosessointia ja ennakoivaa 

analytiikkaa. Näiden avulla ohjelma kykenee oppimaan jokaisesta asiakaskokemuksesta 

uutta ja pystyy muokkaamaan niitä. (Salesforce, 2019.)   

  

Salesforce Einstein tuo markkinoille kehittyneitä tekoälyn työkaluja myyntiin, markkinointiin 

ja asiakaspalveluun. Ennen kaikkea se mahdollistaa personoituja ja ennakoituja 

asiakaskokemuksia. Tämä mahdollistaa jokaiselle yritykselle luoda tekoälyllä toimivia 

ohjelmistoja, jotka päivittyvät ja kehittyvät koko ajan. Nämä tekoälyominaisuudet toimivat 

jokaisessa yrityksessä, joka omistaa Salesforce Einsteinin. Salesforcella on jo miljoonia 

käyttäjiä, jotka lisäävät tietoja päivittäin on se ainutlaatuisessa asemassa parhaiten 

toimivia malleja myyntiin, asiakaspalveluun ja markkinointiin. (Salesforce, 2019.)   
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5 Erilaiset tekoälysovellukset myynnissä  

Kappaleessa käydään läpi CRM:än käsitteen sekä Salesforce ja Salesforce Einstain 

järjestelmien teoriaa. Seuraavaksi käsittellään chatbottien toimintaa. Lisäksi käydään 

yleisimmät tekoälysovellukset mitä markkinoilla on tällä hetkellä.   

  

5.1 CRM-järjestelmät  

CRM -lyhenne muodostuu sanoista Customer Relationship Management, joka tarkoittaa 

asiakkuudenhallintaa. Yksinkertaisesti tässä on kysymys asiakassuhteen vahvistamisesta 

jo olemassa oleviin asiakkaisiin sekä potentiaalisiin asiakkaisiin. CRM:än tavoitteena on 

parantaa asiakasuskollisuutta, tyytyväisyyttä ja yritykseen sitoutumista. CRM-järjestelmiin 

kootaan asiakastiedot eli data. Tällöin tieto on kaikkien yrityksen työntekijöiden käytössä 

tarvittaessa. CRM:än kautta voi myös houkutella uusia asiakkaita. Asiakkaiden 

käyttäytymismallien ja tarpeiden parempi tunnistaminen auttaa työntekijöitä rakentamaan 

parempia ja pitkäaikaisempia suhteita asiakkaisiinsa. (WebCRM, 2015.)   

  

Kaikki yritykset, joilla on asiakkaita voivat hyötyä CRM-järjestelmästä. CRM-järjestelmällä 

voi muunmuassa digitaalisesti tallentaa, järjestää, esittää, analysoida ja jakaa tärkeitä 

asiakastietoja. CRM-järjestelmät voivat tarjota yrityksessa apua mm seuraaviin asioihin: 

asiakastietojen jakaminen myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun kesken, 

asiakastietojen käsittelyyn eri järjestelmissä, riittämättömään yleiskäsitykseen yrityksen 

myyntisyklissä, tietojen siirtoon, kun työntekijät vaihtuvat tai sairastuvat, puhelimeen 

järjestelmä, mistä saa nopeasti asiakkaan tiedot kentällä.   

CRM-järjestelmiä täytyy pitää jatkuvasti ajan tasalla. Asiakastietojen muutokset tulee 

kirjata järjestelmään. On erittäin tärkeää, että yrityksellä on CRM:ää koskeva strategia, 

koska ilman strategiaa CRM ei yksin pysty luomaan menestystä. (WebCRM, 2015.)  

   

  

5.1.1 Salesforce ja Salesforce Einstein  

  

Yksi kehittyneimmistä tekoälyä käyttävistä CRM-järjestelmistä on Salesforce Einstein. 

Salesforce on perustettu San Fransiccossa vuonna 1999. Salesforce on asiakassuhteiden 

hallintaratkaisu, joka yhdistää yritykset ja asiakkaat. Se on yksi integroitu CRM-alusta, joka 

antaa kaikille yrityksen osastoille - markkinointi, myynti, kauppa ja palvelu mukaan lukien - 

yhden, yhteisen kuvan kaikista asiakkaista. Salesforce tuo yritykset ja asiakkaat yhteen 

uusimman teknologian avulla. (Salesforce, 2019.)   
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5.1.2 Einsteinin avulla kohdennettu mainonta ja tehokas myynti  

Yksi myyntiä tehostava elementti Salesforce Einsteinissa on sen tekoälyä hyödyntävät 

markkinointimekanismit. Yksi esimerkki niistä on mainonnan personoiminen. Mainosten 

personoiminen parantaa asiakkaan sitoutumista. Jopa 71% kuluttajista suosii personoituja 

eli kohdennettuja mainoksia. Asiakas klikkaa mainosta jopa kaksinkertaisesti 

tuntemattoman tuotemerkin mainosta, jos mainos on räätälöity heidän mieltymyksien 

mukaan. Nykypäivän mainosyleisö vaatii käytännössä henkilökohtaisia 1:1 

brändikokemuksia huomion ansaitsemiseksi, puhumattakaan yrityksestä. Einsteinin 

asiakastietojen avulla voi räätälöidä viestin tai kampanjan luovaksi melkein mihin tahansa 

yleisösegmenttiin kiinnostuksen kohteiden, sijainnin, asiakkaan matkavaiheen ja muun 

perusteella. Tälläinen henkilökohtainen mainos voi parantaa sitoutumista nykyisiin 

asiakkaisiin. (Salesforce, 2019.)   

  

Mainoskampanjoiden yhteensovittamatta jättäminen muiden markkinointi-, myynti- ja 

asiakaspalveluyritysten kanssa on nopein tapa tuhlata mainosrahaa.  

Mainonta- ja markkinointistrategioiden integroiminen eri kanaviin varmistaa, että kampanjat 

toimivat yhdessä tavoitellessa enemmän asiakkaita ja saavuttaessa KPI-arvot nopeammin. 

Esimerkiksi Facebook-mainoskampanjan ja sähköpostikampanjan sovittaminen 

samanlaisiin viesteihin voi vahvistaa yhtä toimintakehotusta ja lisätä tuloksia.  

  

Myynnin ja asiakaspalvelun kanssa koordinoitu kampanja voi viedä myös mainostrategian 

seuraavalle tasolle. Esimerkiksi joku, jolla on avoin asiakaspalvelupalvelupyyntö, ei 

todennäköisesti ole vastaanottavainen mainoksen viestille. Eikä se, joka on jo ostanut 

mainostetun tuotteen. Ei ole kannattavaa käyttää budjettia väärin ja hukata yleisön aikaa 

tarjoamalla heille epäolennaisia mainoksia. (Salesforce, 2019.)   

  

Tekoälypohjaiset työkalut, kuten Salesforce Einstein, tarjoavat mahdollisuuden tarkentaa 

yleisölle kohdistamisparametreja sen varmistamiseksi, että vain osuvimpia mainoksia 

näytetään asiaankuuluvimmille asiakassegmenteille kanavilla, joita he käyttävät eniten.  

Tämä johtaa kustannustehokkaampiin kampanjoihin ja tyytyväisempiin asiakkaisiin. 

(Salesforce, 2019.)   
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5.2 Chatbotit  

Asikaspalvelu voidaan nykyään automatisoida tekoälyn avulla. Chatbotit ovat nykypäivän 

verkkokaupan kansainvälisiä myyjiä, jotka auttavat asiakasta ostamaan, suosittelevat 

sopivia tuotteita ja vahvistavat lopullista ostopäätöstä. Chatbotteja voisi esimerkiksi ajatella 

eräänlaisina käyttöliittyminä tekoälyyn. Tässä ihminen antaa sanallisia viestejä robotille, 

jotka se purkaa komennoiksi. Robotti suorittaa sille etukäteen laadituista toimintojen ja 

vastausviestien joukosta kaikista sopivimmat. Kun asiakas ostaa monimutkaista tuotetta, 

missä on useita komponentteja, chatbot huolehtivat, että asiakkaalla on kaikki tuotteen 

asentamiseen tarvittavat osaset. (Paytrail, 2019.)   

  

”Jos vaikkapa tietokoneharrastaja kokoaa uutta konetta ja ostaa osia verkkokaupasta, 

tekoälyä hyödyntävä chatbot voi varmistaa, että asiakas on tietoisesti jättänyt tilauksesta 

koneeseen tarvittavat, mutta tilauksesta puuttuvat osat pois,” kuvailee Houston Analyticsin 

Tommi Havukainen.  

  

  

Alla olevassa kuvassa on chatpot teknisesti havainnoillistettuna.  

  

Kuva 6. Meenakshi Sundaram. Chatbot architecture 11.11.2018.  

  

Prosessit, jotka ovat automatisoituja kuten esimerkiksi chatbotit, tulevat yleistymään ja 

auttamaan asiakkaita kysymyksissään sekä helpottamaan myyjää työssään. Tämä lisää 

ajansäästöä niin asiakkaille kuin myyjäorganisaation työntekijöille, jolloin aikaa jää 

enemmän henkilökohtaiseen myyntityöhön ja asiakastapaamisiin. (Rubanovitsch 

5.17.2018.)  
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Chatbotin palvellessa asiakkaita tekoäly tunnistaa kaavoja jotka ovat usein toituvia 

asiakkaan yhteydenotoissa ja palautteissa. Asiakas saattaa valittaa esimerkiksi tuotteen 

huonoista ominaisuuksista, mutta tekoäly tunnistaa, että tyytymättömyys liittyy erittäin 

vahvasti hinta-laatu suhteeseen. Muuttaakseen tilanteen tekoäly laskee automaattisesti 

tuotteen hintaa ja seuraa miten se vaikuttaa asiakaspalautteeseen. Jos palaute ei muutu 

niin tekoäly ilmoittaa siitä yrityksen tuotetiimille, joka pohtii koneen tekemien analyysien 

pohjalta jatkotoimenpiteistä. Tiimi muokkaa tuotteen rakennetta, hintaa ja mielikuvaa, 

jonka jälkeen asiakaspalaute muuttuu takaisin myönteiseksi. Ihmisen tehtäväksi jää siis 

luova tiimityö, jossa hyödynnetään koneiden kykyä tunnistaa kaavoja ja tehdä 

datamassasta erilaisia analyyseja. (Tiimiäly, 2019.)   

  

Parhaimmillaan chatbotit nopeuttavat asakaskokemusta ja sitten antavat parempia liidejä 

loppuasiakkaalle. Nykypäivänä tarvitaan kokeilukulttuuria. Yleensä ensimmäinen versio ei 

ole se paras versio, mitä tarjolla on. (Paavilainen, 2019.) Yrityksissä chatbotteja käytetään 

tällä hetkellä ja haetaan hybridiversioita ja kun löydetään sieltä hyviä asioita mitä halutaan 

modifioida niin varmasti saadaan hyviä tuloksia. Kehitys on vielä alkuvaiheessa varsinkin 

myynnin puolella. (Tamminen, 2019.)  Asiantuntijat uskovat kuitenkin valtaosin että 

chatbottien merkitys tulee korostumaan tulevaisuudessa.  

  

5.3 Muut tekoälyä hyödyntävät sovellukset  

Tässä osiossa listataan muita hyödyllisiä sovelluksia, joita on kehitelty myynnin tueksi. 

Esimerkiksi prospektointiin, puhelinmyynnin tehostamiseen, henkilökohtaisten avustajien 

hyödyntämiseen ja tapaamisten sopimiseen. Suurin osa näistä sovelluksista on 

englanninkielisiä ja ne soveltuvat parhaiten kansainväliseen myyntityöhön.   

  

Tact.ai on täysin uudenlainen CRM-järjestelmä, joka käyttää puheohjausta sovellusten 

hyödyntämiseen. Tämä tekoälyä hyödyntävä sovellus toimii myös offline-tilassa, mikäli 

verkkosignaalia tai WIFI- yhteyttä ei ole saatavilla. Tact.ai toimii myyjän henkilökohtaisena 

avustajana ja se integroituu CRM:n, kalenterin, sähköpostin LinkedInin ja lukuisten  

muiden tietokantojen kanssa. Oli sitten myyjä autossa, toimistolla tai kotona, niin hän saa 

tarvittavan datan nopeasti käyttöönsä. (Tact.ai, 2018.)   

  

Tact.ai:ta voi kutsua puheohjauksella toimivaksi assistentiksi. Sovelluksen kanssa 

keskustelu tuntuu hyvin ihmisläheiseltä ja se käyttää tekoälyä puhekomennoissaan. Nämä 

puhetoiminnot integroituvat Amazonin Alexan sekä Microsoftin Cortanan kanssa 

täydellisesti. Assistentilta voi suoraan kysyä tulevan palaverin henkilön taustoja, kirjata 
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puhetoiminnolla muistiinpanoja palaverista, kysyä myyntisuppilon tilannetta, delegoida 

tehtäviä kollegalle ja lisätä tehtäviä kalenteriin. (Tact.ai, 2018.)   

  

Cogito on älykäs puhelinjärjestelmä, joka on suunniteltu myyjille ja myynnin edistäjille. 

Järjestelmä hyödyntää tekoälyä tuottamaan reaaliaikaisia analyyseja. Käytännössä Cogito 

siis analysoi myyjän puhetta ja lähettää ilmoituksia jotka kehoittaa myyjää hidastamaan 

puhetta jos asiakas tarvitsee lisää aikaa kysymyksiin vastaamiseen. Järjestelmä antaa 

vinkkejä myyjälle, jotta tämä voisi suoriutua tapaamisesta paremmin. Tekoälyä ja 

käyttäytymistieteitä hyödyntämällä Cogito pyrkii kertomaan puhelun lopputuloksen. 

(Cogito, 2017.)   

  

CRM-ohjelmaan integroiva ja pilvessä toimiva tekoälysovellus oppii ja kehittyy jatkuvasti 

käytössä. Statistiikan mukaan se tuo 10% enemmän liikevaihtoa asiakasta kohden ja 

kaupan päättämisaste nousee 15%. Cogitolle asiakasdatan turvassa säilyttäminen on 

tärkeintä ja siksi yritys testaakin jatkuvasti tapoja parantaa turvallisuutta mahdollisia uhkia 

vastaan. Cogito muodostaa analyysien perusteella puheluista kokonaisvaltaista raporttia. 

Järjestelmässä on toiminto, jolla esimies pystyy vastaanottamaan huomautuksia huonosti 

menneistä puheluista ja seurata omalta koneeltaan puheluiden kulkua. Sovellus kykenee 

muuttamaan puhutun tekstiksi vuoropuhelun muotoon ja tunnistaa samalla tärkeät 

avainsanat puheluista ja nostaa ne esiin raportissa. Tämän datan pohjalta pystytään 

helposti näkemään parhaat suoriutujat, tunteet, jotka ovat esiintyneet puhelussa sekä 

puheluiden kestot. (Cogito, 2017.)   

  

Cliently on uusi liidigeneroinnin työkalu. Kyseisellä työkalulla etsitään potentiaalisia 

B2Basiakkaita algoritmien avulla. Nämä algoritmit perustuvat kohdesuodattimiin. Kaikki 

tieto, jonka Cliently hakee, on peräisin verkosta ja se muodostuu niin sanotusti 

”verkkosivuja haravoimalla”. API-työkalu joka toimii sosiaalisessa mediassa ja tarjoaa 

kansainvälisen tietokannan yli 150 miljoonasta päätöksentekijästä. Cliently toimii 

Salesforcen, Twitterin ja Gmailin kanssa kohdemaassa ja sen voi liittää mihin tahansa 

CRM-sovellukseen. Cliently ei ole puhdas tekoälysovellus, mutta sen taustalla on 

hyödynnetty tekoälyä. (Cliently,  

2018.)   

  

Crystal Knows on henkilöprofiilin analysointityökalu joka käyttää koneoppimista 

luodakseen prospektin tai asiakkaan persoonallisuuden kartoittamalla dataa verkosta sekä 

Linkedinistä. Tämän analyysin kautta se luo ennusteen henkilöprofiilista. Ennuste kerätään 

aiemman verkkokäyttäytymisen pohjalta ja se kertoo miten henkilöä tulisi lähestyä ja mitä 

sanoja kannattaa suosia keskustelussa. Ennuste kertoo myös henkilön luonteenpiirteistä. 
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Crystal Project Inc on perustettu Yhdysvaltojen Nashvillessä v. 2014. Yritys auttaa ihmisiä 

ymmärtämään enemmän itseään, työkavereitaan ja asiakkaitaan sekä verkosta kerätyn 

datan ja DISC-testin avulla (Crystalknows, 2018.)   

  

Crystal Knows tarjoaa DISC-profiilin testausta yrityksille, tämän kautta organisaatiossa 

voidaan parantaa muunmuassa kommunikaatiota työntekijöiden välillä. (Crystal, 2018.) 

DISC-profiili on persoonallisuustesti, joka kertoo ihmisen uskomuksista, näkökulmista ja 

arvoista. Testissä saadaan selville, onko henkilö vaikuttava, hallitseva, vakaa vai 

tunnontarkka. (Discprofiili, 2018.)    

  

X.ai on henkilökohtainen avustaja tapaamisten sopimisen tueksi. Se sopii palaverit 

käyttäjänsä puolesta. X.ai:n avulla myyjä säästää aikaa ja välttyy edestakaiselta 

viestittelyltä. X.ai:n tekoälyavustajat Amy ja Andrew avustavat myyjää, kun tämä on 

lähettänyt ensin sähköpostinsa normaalisti asiakkaalle. Tämän jälkeen avustajat lisäävät 

kalenterista sopivan ajankohdan viestiin ja jatkavat keskustelua asiakkaan kanssa. Vaikka 

ei itse aikoisi osallistua palaveriin, niin sen voi sopia muiden kesken. Toiminto voi 

osoittautua hyödylliseksi tilanteessa jossa rekrytoija järjestää haastattelun esimiehen ja 

työnhakijan välillä tai kun projektiryhmä järjestää tapaamisen ilman tiiminvetäjää.  

   

Sovellus toimii tällä hetkellä vain englanninkielellä, mutta tulevaisuudessa myös muilla 

kielillä. Tällä hetkellä sovellusta voi hyödyntää ulkomaankaupassa silloin kun suomalainen 

myyjä kommunikoi ulkomaalaisten kollegojen kanssa. Sovellus on erinomaine, jos kokee 

tarvitsevansa apua uusien tapaamisten sopimiseen ja kokee sen työllistävän liikaa. (X.ai, 

2018.)   

  

6 Hakukoneoptimointi  

Hakukoneoptimoinnin (SEO, Search Engine Optimization) avulla on mahdollista parantaa 

Internet-sivujen sijoittumista hakukoneiden hakutuloksissa. Hakukoneoptimoinnin 

tavoitteena on nousta valituilla avainsanoilla Googlen ensimmäisten hakutulosten 

joukkoon. Hakukoneoptimointi perustuu avainsanoihin, mitä käytetään hakusanoina 

hakukoneissa. On olemassa monia erilaisia tekijöitä, jotka mahdollistaa verkkosivun 

nousun hakutulosten ykkössijalle.   

  

Monet hakukoneoptimoinnissa tehtävät korjaukset Internet-sivustolle on helppo tehdä. 

Tähän tarvitaan vain tietämystä, miten hakukoneiden algoritmit lukevat sivustoja. Googlen 

ilmoituksen mukaan Googlen hakukoneessa on yli 200 osatekijää, jota Googlen 

hakukonealgoritmissa käytetään. (Schwartz, 2015.)  
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Hakusanamainonta (SEA, Search Engine Advertising) tulee erottaa 

hakukoneoptimoinnista. Hakukoneoptimoinnin voi suorittaa ilman kuluja esimerkiksi 

yrityksen sisällä, jos käytössä on tämän osaavaa henkilökuntaa. Usein kuitenkin 

hakukoneoptimointikin on yritykselle kustannustekijä, koska esimerkiksi SEO-konsultin 

palveluja joskus tarvitaan ennen kuin yrityksen henkilöstön osaaminen on riittävällä tasolla. 

(Dagmar, 2018.)   

  

Hakusanamarkkinoinnilla hakukoneista ostetaan hakusanoja, joita näytetään hakutulosten 

yhteydessä hakutulossivulla. Kun yhdistetään SEO ja SEA, saadaan SEM, joka on 

lyhenne sanoista Search Engine Marketing. SEM kattaa sekä hakukoneoptimoinnin että 

hakusanamainonnan eli sekä maksetun että orgaanisen eli maksuttoman 

hakukonenäkyvyyden. (Dagmar, 2018.)   

  

  

Kuva 5. SEO, SEM ja SEA (Dagmar.)   

  

  

  

  

  

   

  

7 Teorian yhteenveto  

Teknologinen kehitys on väistämätöntä. Kehitys vie työpaikkoja mutta se luo myös uusia 

ammatteja ja toimialoja. Työelämä muuttuu koko ajan ja siksi työntekijän kannattaa 

jatkuvasti kehittää itseään. Tällä hetkellä olemassa oleva tekoäly on heikkoa tekoälyä. 

Vielä on matkaa siihen, että tekoäly kykenisi ratkomaan luovia monimutkaisia ongelmia. 

Tätä kutsutaan vahvaksi tekoälyksi. Tekoäly tulee muuttamaan työelämää vaiheittain ja on 
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olemassa ammatteja johon tekoäly vaikuttaa nopeastikin. Myyntiin, asiakaspalveluun ja 

markkinointiin tekoäly vaikuttaa myös lähivuosina, mutta uskon että työt missä tarvitsee 

empatiaa ja ihmistenlukutaitoa ei ole katoamassa kokonaan tekoälyn hoidettavaksi. 

Yrityksien myyntiosastot ovat todennäköisesti viimeinen osa, jonka tekoäly korvaa 

kokonaan.   

  

8 Empiirinen osa  

Opinnäytetyön tutkimusosion tarkoituksena on selvittää media-alan valmiuksia hyödyntää 

tekoälyä mediamyynnissä nyt ja tulevaisuudessa. Etenkin haluttiin tietää tilanteen 

CRMjärjestelmien osalta. Onko järjestelmät integroitu tekoälysovellusten kanssa? Haluttiin 

myös selvittää mitkä media-alan yritykset käyttävät markkinoiden kehittyneintä tekoälyä 

hyödyntävää Salesforcea tai Salesforce Einsteinia.   

  

Haastattelut asiantuntijoilta useista eri toimenkuvista ovat parhaita tavoitteisiin, sillä näin 

saadaan mahdollisimman monipuolinen vastaus kysymyksiin. Pyrittiin saamaan 

kokonaisvaltaisen kuvan tämän hetkisestä tilanteesta sekä ymmärtämään asiantuntijoiden 

puhetta. Valittiin kvalitatiivisen haastattelututkimuksen koska tutkimustietoa on vähän ja 

aihe on hyvin spesifi. Kvantitatiivinen tutkimus ei olisi sopinut aiheeseen markkinan 

pienuuden takia.   

  

Haastatteluaikojen varaaminen oli haastavaa, koska yrityksissä myyntiosastot tuntuvat 

olevan koko ajan kiireisiä. Joissakin yrityksissä ei tiedetty, että ohjelmistot käyttävät 

tekoälyä ja osassa yrityksissä ei ollut CRM-järjestelmää, joka käyttäisi tekoälyä. Sain 

kuitenkin laajan kuvan missä vaiheessa media-alan yrityksissä ollaan kehityksen osalta. 

Käytännössä lähetin sähköpostia ja soittelin yrityksiin. Haastattelin yhteensä kuutta 

asiantuntijaa, joista kolmea henkilökohtaisesti ja kolmea sähköpostitse.    

  

  

8.1 Tutkimuksen vaiheet ja aikataulu  

Opinnäytetyöni aikataulu suunniteltiin keväällä 2019. Tavoitteena oli saada teoriapohja 

kirjoitettua kevään ja kesän aikana. Muuttujien takia, kuten uuden työn ja opinnäytetyön 

aiheen vaihtamisen takia teoriapohjan kirjoittaminen venyi hieman syksylle. Syy tähän oli 

se että, aihetta vaihdettiin kaksi kertaa. Kesällä saatiin lopullinen aihe ja tutkimuksen 

sisältö päätettyä. Haastattelut suoritettiin kesän ja syksyn aikana. Tein tutkimuksen 

teemahaastatteluna ja käytin kuutta haastattelukysymystä työssäni, jotka kirjoitin auki 

teemoiksi. Haastatteluissa kyseltiin myös muita kysymyksiä.  
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Viikko  11-13  Aiheen suunnittelu   

Viikko  14-20  Tiedon kerääminen   

Viikko  21-33  Teoriapohjan kirjoittaminen   

Viikko  34-35  Teorian yhteenveto   

Viikko  36-38  Empiirisen osan kirjoittaminen  

Viikko  39  Haastattelut ja niiden analysointi  

Viikko  40-41  Työn tarkastaminen  

Viikko  42  Työn luovuttaminen tarkastukseen   

Taulukko 1. Alkuperäinen aikataulu   

  

Toteutunut aikataulu poikkesi jonkun verran alkuperäisestä. Teoriapohjaan kirjoitettiin lisää 

kappaleita vielä kesän ja syksyn aikana.    

  

  

8.2 Menetelmävalinnat perusteluineen  

Tutkimuksessa käytettiin tutkimusmenetelmänä puolistrukturoitua haastattelututkimusta, 

jota voidaan kutsua myös teemahaastatteluksi. Tämä tutkimusmenetelmä sallii 

haastateltavalle enemmän vapauksia ja hän voi vastata omin sanoin. Haastateltava voi 

myös halutessaan poiketa kysymysten järjestyksestä. Valittiin teemahaastattelu koska se 

on käytetyin kvalitatiivinen aineiston keruu menetelmä. (Koskinen, Alasuutari ja Peltonen, 

2005).   

  

Pyrittiin suorittamaan haastattelut henkilökohtaisesti alusta saakka. Henkilökohtaisesti 

suorittamien haastattelujen ansiosta vastausten reliabiliteetti säilyy hyvänä ja pystyttiin 

varmistamaan että haastateltava vastaa oikeaan kysymykseen. Haastateltavat valikoituivat 

luontevasti verkostojen ja suhteiden kautta. Haastatteluissa panostettiin laatuun määrän 

sijasta. Haastattelututkimuksen tietoa on myös hyvä verrata teorian tietoon.   

  

Tutkija halusi suunnitella haastattelut huolellisesti ja valita kysymykset tarkoin. 

Haastattelukokemukset olivat erittäin onnistuneita ja niistä saatiin paljon uutta dataa 

työhön. Tutkimusongelmani on saada selville, millä tasolla tietämys tekoälyn sovelluksista 

ja järjestelmistä on mediamyyntialalla. Koska kyse on erittäin ajankohtaisesta aiheesta, 

niin paras tieto siihen tulee ihmisiltä, jotka tällä hetkellä työskentelevät aiheen parissa. 

Tämän vuoksi koettiin, että haastattelutukimuksen perusteella saan mahdollisimman 

ajankohtaista tietoa suoraan yrityksistä. Haastattelujen reliabiliteetti on korkea, koska 

haastattelut suoritettiin nauhoittamalla. (Koskinen, Alasuutari ja Peltonen, 2005.)   
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8.3 Aineisto ja käytetyt analyysit  

Tutkimuksessa haastatelttin yhteensä kuutta asiantuntijaa, joista kolmea 

henkilökohtaisesti. Haastattelun otannassa pyrin selkeyteen ja siksi haastateltavat valittiin 

myynnistä. Otannassa suurin osa on myynninjohtotehtävissä työskenteleviä. Yksi on 

tekninen asiantuntija.    

  

Tutkimuksessa pyrittiin saamaan mahdollisimman luotettavaa tietoa ja selvittämään 

asiantuntijoiden näkemystä varsin moniselkoiseen tekoälyteemaan. Tutkimushaastattelut 

äänitettiin reliabiliteetin varmistamiseksi. Kaikkia haastatteluita ei esitellä 

kokonaisuudessaan vaan painopiste pyritään pitämään aiheen rajauksen kannalta 

olennaisissa asioissa. Tutkimuskysymykset elivät hieman riippuen haastattelusta ja osaa 

kysymyksistä ei käytetty työssä.   

  

Aineiston kattavuus on hyvä ja kandidaatteja haastateltiin mahdollisimman pitkään, että 

tuloksesta saataisiin mahdollisimman luotettava. Jos aikaa olisi ollut enemmän, niin tutkija 

olisi tehnyt laajemman tutkimuksen ja haastatellut lisää. Mutta ajan puutteen vuoksi 

päätettiin jättää haastattelut kolmeen kappaleeseen.   

  

Tutkimuskysymykset ovat:   

  

1. Minkälaisia CRM-järjestelmä yrityksessä on käytössä mediamyynnin tukena?  

Onko Salesforce Einsteinia mietitty vaihtoehtona?   

2. Onko teillä käytössä tekoälyllä toimivia sovelluksia kuten chatpot?   

3. Näettekö että tekoälysovellukset tehostaisi myyjän työtä yrityksessänne?  

4. Onko sinulla näkemystä mihin suuntaan kehitys tekoälysovellusten suhteen etenee 

tulevaisuudessa?   

5. Miten mediamyyjän tulee päivittää osaamistaan ja koulutatteko työntekijöitä 

tekoälyn maailmaan?   

6. Kuinka paljon myyjillä kuluu aikaa CRM:än käyttöön tällä hetkellä?   

  

Näiden tutkimuskysymysten lisäksi laadittiin jatkokysymyksiä haastattelujen aikana.  

Niiden avulla varmistetaan tutkimusten validiteetti.  
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8.4 Minkälaisia CRM-järjestelmiä yrityksissä on käytössä mediamyynnin tukena ja 

onko yrityksessä mietitty Salesforce Einsteinin käyttöön ottoa?   

Ensimmäisellä kysymyksella kartoitettiin tilannetta CRM-järjestelmien suhteen. 

Suurimmassa osassa haastateltavista yrityksistä on käytössä Microsoft Dynamics CRM, 

joka koettiin kuitenkin suhteellisen kömpelöksi käyttää. Yhdessä yrityksessä on käytössä 

Salesforce Einstein, joka on tunnetuin tekoälyä hyödyntävä CRM. Yrityksessä mietitään 

tällä hetkellä, kuinka CRM saataisiin integroitua markkinoinnin automaatiojärjestelmiin. 

Useassa yrityksessä integroitu järjestelmä koettiin kuitenkin liian kalliiksi. Asiantuntijat 

kokivat, että monissa yrityksissä CRM on enemmän kuin vaan myynnin ohjausjärjestelmä. 

Se on myös tilaus- ja tuotantoprosessien hallintaan käytetty järjestelmä mediamyynnin 

päässä.   

  

Salesforcea käytetään back officen päätyökaluna. Media-alalla back officella tarkoitetaan 

asiantuntijoita jotka kontaktoivat myyjien myymiä kampanjoita. Tämä tarkoittaa 

käytännössä sitä, jos asiakas haluaa ilmoituksensa lehteen ja yhden impression lehden 

verkkosivuille ohjelmallisesti, niin tämä kaikki dokumentoituu yrityksen CRM:ään. 

Asiantuntijat kertovat, että yrityksissä on erilaisia julkaisujärjestelmiä, joihin saadaan 

integraatiorajapinnoilla vietyä läpi tilaus- ja toimitusprosessia CRM:ästä mainonnan 

julkaisujärjestelmiin ja tässä apuna toimii tekoäly. Muita haastatteluissa mainittuja 

CRMjärjestelmiä olivat Lime CRM ja Btob CRM.   

  

Kokonaisvaltaisessa asiakkuuksien hallinnassa ja sisäisten sidosryhmien kanssa 

toimimisessa CRM:n hyötynä koettiin tiedon läpinäkyvyys. Tietojen tallentaminen ja 

hyödyntäminen CRM:ssä poissulkee sen, että vain yhdellä on kaikki tieto. CRM:n avulla 

kaikki pystyvät hyödyntämään asiakkaista kerättyä tietoa. Tieto löytyy järjestelmästä ja se 

ei ole vain yhden ihmisen päässä. CRM tuo haastateltavien mukaan ryhtiä ja rakennetta 

myynnin perusprosesseihin, joissa pystytään dokumentoimaan ja seuraamaan asioita. Se 

on osa pelisääntöjä ja tätä päivää.   

  

Yritystietokanta Vainu on yksi käytetyimmistä ohjelmista CRM:än rinnalla kaikissa 

haastatelluissa mediamyynnin yrityksissä. Vainun avulla tunnistetaan parhaimmat 

prospektit ja kuumimmat liidit.   
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8.5 Onko yrityksessä käytössä tekoälysovelluksia mukaan lukien chatpot ja 

pystytäänkö sitä hyödyntämään tehokkaasti?   

Kysymys koettiin moniselitteiseksi ja joidenkin mielestä ehkä vaikeasti selitettäväksi. 

Selväksi kuitenkin tuli, että tekoäly termiltä ei olla voitu yrityksissä välttyä. Tekoäly on niin 

paljon esillä nykyään ja koetaan isoksi trendiksi.   

  

Ideatasolla lähes kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että tekoälyä pitäisi hyödyntää 

enemmän ja ottaa käyttöön monipuolisemmin. Kuitenkin käytännön tasolla tarvittaisiin vielä 

monipuolisempaa ja konkreettisempaa osaamista sekä luotettavia toimittajia. 

Haastateltavien mielestä valmius tekoälyn hyödyntämiseen personoituu eli kyse on paljolti 

henkilöstä ja hänen valmiuksistaan. Osaako ja haluaako hän perehtyä tekoälyn 

maailmaan? Yhteinen käsitys oli, että vielä ei ole tarpeeksi osaamista: ei tarpeeksi 

luotettavia ohjelmistojen toimittajia eikä osaamista mediamyyntiyritysten sisällä.   

  

Kehitystä on haastateltavien mukaan kuitenkin havaittavissa tekoälysovellusten 

omaksumisessa. Monissa yrityksissä ollaan alettu rekrytoimaan data scientistejä. Nämä 

henkilöt ovat avainasemassa siihen, että asiakasymmärrystä ja CRM:n hyödyntämistä 

myynnissä saadaan vietyä paremmalle tasolle.  

  

Haastatelluissa yrityksissä ei vielä ollut käytössä Alexan ja Tact.ain kaltaisia 

tekoälysovelluksia. Suurimpana perusteenä tähän mainittiin, että käyttöliittymiä ei saa 

suomenkielellä ja niitä ei vielä toimiteta Suomeen. Suomi on kuitenkin hyvin pieni 

markkina.   

  

Lisäksi haastateltavat mainitsivat havainneensa, että joissakin järjestelmien prosesseissa 

tekoäly on mukana, mutta harva myynnin ammattilainen niihin on perehtynyt.   

  

Chatpotteja oltiin kokeiltu lähes jokaisessa yrityksessä, joita haastattelin. Haastateltavat 

kertoivat, että yleisesti chatpotteja käytetään kuluttajapuolella, johon ne sopivat paremmin.  

Chatpot koetaan vielä hyvin tuoreeksi asiaksi. Chatpotien hyödyistä keskustellaan 

aktiivisesti yrityksissä. Yrityksissä oltiin havaittu, että laatueroja on vielä paljon ja toiminto 

hakee paikkaansa yrityksen muun toiminnan joukossa.   
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8.6 Näettekö että tekoäly tehostaisi myyjän työtä?   

Haastattelujen perusteella yrityksissä nousee myyntityön tehostumisvaikutuksista 

kysyttäessä ensimmäisenä mieleen, ovatko tekoälyä hyödyntävät projektit liian kalliita ja 

suuria investointeja vielä toistaiseksi. Esille nousee myös argumentointi myyjän työn 

luonteesta. Useimmat haastateltavat totesivat, että myyjän työ on suurimmalta osaltaan 

luovaa työtä, ja tekoälyssä nähdään myös suurta potentiaalia myös luovan työn 

kehittämiseen. Asiantuntijoiden odotukset keskittyivät jonkin verran uusien teknologioiden 

mahdollistamiin keinoihin myyntityössä, mutta sovellukset tuntuvat vielä kaukaisilta 

asioilta.   

  

Muutama haastateltavista kertoi havainnoistaan seuraavasti: tekoäly on maailmalla otettu 

jo myyntityöhön. Yksi skenaario on se, että robotti korvaisi puhelinmyynnin kokonaan. 

Robotti, joka kuulostaa ihmiseltä soittaa asiakkaalleen ja järjestelmään on ohjelmoitu jo 

tiettyjä perusvastauksia. Robotti analysoi asiakkaan ääntä ja mitä asiakas sanoo. Sen 

jälkeen robotti vastaa asiakkaalle ennalta määriteltyjen vastausvaihtoehtojen pohjalta. 

Haastateltavat uskoivat, että tämän kaltainen automatisoitu myyntiprosessi on tulossa 

luultavasti myös Suomeen jollain aikavälillä.   

  

Haastatellut asiantuntijat liittivät tekoälyn tuoman hyödyn myyntityössä pitkälti CRM:n 

sisältämän tiedon määrään ja laatuun: se kuinka paljon tekoäly voisi tuoda etua riippuu 

paljolti siitä minkälaista dataa CRM:ssä on. Hyödyn määrä riippuu siitä, kuinka kuranttia 

data on ja kuinka paljon sitä on. Tämä koettiin yleisesti ottaen CRM:än suurimmaksi 

haasteeksi. Haastateltavat totesivat, että jos dataa löytyy, niin varmasti sitä tutkimalla ja 

yhdistämällä hyötyjä löytyisi. Yhtenä myyntiä tehostavana esimerkkinä mainittiin 

hälytystoiminto tapaamisista ja kalenterimerkinnöistä. Esimerkiksi: ”Et ole tavannut tätä 

asiakasta X kuukauteen”.   

  

  

8.7 Onko sinulla näkemystä mihin suuntaan kehitys tekoälysovellusten suhteen 

etenee tulevaisuudessa?   

Tekoälyn käsitteen ja toiminnan ymmärtäminen nähdään tärkeänä asiana yrityksissä. 

Monet yrityksien asiakkaat ovat ottaneet sen jo käyttöön. Haastatellut asiantuntijat 

näkevät, että tulevaisuudessa sen merkitys kasvaa. Yrityksissä on jokseekin eriäviä 

mielipiteitä, miten ja milloin sovellusten käyttö tulee olemaan arkipäivää. Yrityksissä ollaan 

myös eri tasolla kehityksen ja tietotaidon suhteen. Esimerkiksi yksi haastatelluista, MTV  

Oy:n myyntijohtaja Outi Rekola sanoo: ”Broadcast-median eli massamedian suhteen 

tekoälyllä ei ole vielä suurta merkitystä, koska toiminta ei ole vielä kokonaan verkossa. 
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Kun taas pääosin verkossa olevien media-alustojen toiminnassa tekoäly on olennainen 

osa jo nyt.” (Rekola, 2019.)   

  

Haastatellut asiantuntijat totesivat, että järjestelmien integraatiot eivät ole ikinä helppoja 

yrityksissä. Yrityksissä toivotaan siihen apua ja kehitteillä onkin jo ohjelmistoja mitkä 

siirtävät tiedot automaattisesti järjestelmistä toiseen. Yksi tärkeä tekoälyn hyödyntämistä 

edesauttava tietojen integraatio olisi esimerkiksi CRM:n ja mainosmedian 

katsoja/lukijatietojen yhdistäminen.   

  

Mainosmedian puolella keskeinen osa toimintaa on katsojalukujen ennustaminen. 

Katsojalukujen seuraaminen on mainosalan inventaari, johon mediamyynnin hinnoittelu 

perustuu. Katsojalukujen ennustamisen ja sitä kautta mediamyynnin tueksi on kehitteillä 

projekteja, johon tekoäly halutaan mukaan. Median katselulukuihin vaikuttaa esimerkiksi 

sää, vuodenaika, juhlapyhät, kilpailijoiden toiminta ja moni muu asia. Teoriassa 

katselukujen ennustamisen tekoäly voisi hoitaa karkealla tasolla, mutta osaltaan siihen 

tarvitaan vielä ihminen. On asioita jotka tapahtuvat vain kerran ja nämä asiat ovat sellaisia 

joita kone ei voi tietää toistaiseksi. Bulkkiennustustyöhön kone on oivallinen apuväline, 

mutta ihminen tarvitaan kuitenkin hienosäätämään työn tulosta. Jos katseluluvut 

pystyttäisiin ennustamaan tarkasti, helpottaisi tämä huomattavasti mediamyynnin työtä.  

Mediamyyjä voisi myydä mainostaja-asiakkaalle taattuja tavoittavuuspaketteja.  

  

  

  

8.8 Miten mediamyyjän tulee päivittää osaamistaan ja kouluttaako yritys 

työntekijöitä tekoälyn maailmaan?   

Kaikki haastateltavat olivat samaa mieltä, että mediamyyjän tulee päivittää osaamistaan 

itseohjautuvasti koko ajan sekä ottaa kaikki oppi irti sisäisistä koulutuksista, joita 

yrityksissä on tarjolla. Suureksi haasteeksi koettiin, että mediakenttä on hyvin pirstaloitunut 

ja jatkuvassa kehityksessä. Jos ihmisellä ei ole kykyä ja halua sisäistää asioita ja oppia 

uutta, niin mediamyynnin alalla ei pärjää. Välineet, järjestelmät ja työnkuva muuttuvat koko 

ajan ja tekoäly on yksi osa nyt ja tulevaisuudessa. Tulevaisuudessa esimerkiksi 

etätapaamiset lisääntyvät ja toimintaa tehostetaan. Välineiden ja uusien järjestelmien 

oppimisen koetaan hyvin merkittäväksi asiaksi mediamyyjän tulevaisuudessa.  

  

Haastattelemissani yrityksissä oli ollut koulutuksia tekoälyyn liittyen ja sen kehitys on 

koettu merkittäväksi puheenaiheeksi tällä hetkellä.   
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Yrityksissä korostetaan asiakasymmärryksen tärkeyttä. Kun puhutaan 

mediakumppanuudessa asiakaskohtaisista tarpeista, niin asiakasymmärryksen osaaminen 

on käänteentekevä asia. Asiakasta ei kiinnosta kuulla välttämättä tuotteesta vaan 

ratkaisusta ja henkilökohtaisesta palvelusta. Mediamyyjän toimiala osaaminen on laajaa 

siihen voi kuulua mm. kosmetiikkaa, rekrytointia, autoliikettä ja lääkeyhtiötä ja kaikilla näillä 

on erityyppiset haasteet. Haastattelussa heräsi kysymys, pystyykö yksi ihminen 

omaksumaan niin monen toimialan ominaisia haasteita? Yleisesti todettiin, ettei kovin moni 

pysty.   

  

Haasteeksi koetaan myös tuoteportfolion laajuus. Mediamyyjien salkut ovat hyvin laajat. 

Myyntikatalogista löytyy mediatuotteita tv:stä radioon. Sitten on dataa, videoita, printtiä ja 

digiratkaisuja. Koetaan, ettei ole yksinkertaista oppia kaikkia näitä tuoteryhmiä. Asennetta 

pidettiin hyvin tärkeänä: ”silloin oppii, kun se (asenne) on kohdallaan.  ”On olemassa 

yleismaailmalliset myyjän perusvälineet. Siellä on ensin korvat sen jälkeen nenä ja suu” 

(Paavilainen, 2019.)   

  

Yrityksissä on hankittu esimerkiksi markkinoinnin puolella markkinoinnin  

automaatiojärjestelmiä ja rakennettu datasegmenttejä. On mietitty, että miten pystytään 

koneellisesti viestimään asiakkaalle eli pelaamaan ns. myynnin ”välipeliä”. Tämä 

markkinoinnin hoitama ”välipeli” liittyy tekoälyyn keskeisesti. ”Seminaareissa puhutaan 

yleisellä tasolla tekoälystä, mutta päivittäisen tekemisen ympärillä kaikki eivät edes 

ymmärrä, että tekoäly on jo läsnä.” (Tamminen, 2019.)   

  

Myynnin mitattavuus on hyvin tärkeä asia ja se nousee esiin haastatteluissa tekoälyyn 

liittyen. Tänä päivänä kaiken tulisi olla mitattavaa, silloin nähdään, että miten asiat oikeasti 

toimivat. Esimiehen vastuulla on seurata tuloksia ja kertoa myyjille niistä. Tekoälystä 

odotetaan myös apua mittaamiseen.  

  

  

8.9 Kuinka paljon myyjällä kuluu aikaa CRM:än käyttöön?   

  

On selvää, että tämä vaihtelee yrityksestä ja henkilöstä riippuen monesta asiasta. Tämä 

riippuu paljolti myyjän aktiviteeteista ja tekemisen tasosta. CRM on tärkeä apuväline 

myyjälle ja ilman sitä ei nykypäivänä pärjää koska dataa on paljon. Voi olla tehokkaampaa, 

että ajoittain tehdään enemmän ja toisinaan vähemmän. Kysymykseen on vaikea saada 

haastateltavilta yhtä selkeää vastausta. Yksi haastateltava kertoi, että Salesforcea 

käytettäessä myyjällä menee keskimäärin 3-4 tuntia päivästä sen käyttöön. Salesforcen 
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etuna pidettiin sitä, että sen saa myös puhelimeen ja sieltä saa nopeita vastauksia. 

Puhelimeen tulee esim. push notifikaatiot kun jotain täytyy tehdä.   

  

CRM:ää käytetään haastatelluissa yrityksissä yleisesti myös myyntipuheiden, 

kampanjasuunnitelmien ja tarjouspyyntöjen tekemiseen.   

  

Joissakin yrityksissä käytettiin muita raportointityökaluja enemmän kuin CRM:ää. Niitä oli 

muun muassa Clouddriven ja Vuolas. Keskimäärin niitä käytettiin tunnista pariin tuntiin. 

CRM:än tai muiden ohjelmistojen käyttö on haastatelluissa yrityksissä pakollista, ja käyttö 

vaikuttaa yleensä myös myyntibonuksiin.   

  

Monet haastateltavat totesivat, että paras tilanne olisi se että CRM-prosessit saataisiin 

automaattisiksi siten, että CRM päivittäisi muuttuvia asiakastietoja automaattisesti tai 

puhetunnistuksella. Esimerkiksi Siri on otettu jo käyttöön joissakin yrityksissä maailmassa, 

mutta haastatteluiden perusteella ei vielä Suomessa.   

  

  

8.10 Yhteenveto  

Sanoma Media Finland Oy oli haastattelluista yrityksistä ainoa, joka käyttää markkinoiden 

kehittyneintä tekoälyä hyödyntävää Salesforce Einsteinia. Tutkimuksessa selvisi kuitenkin, 

että monet muut mediayritykset käyttävät Salesforcea Einsteinia ympäri maailmaa. 

Pienemmille toimijoille Salesforce Einstein on suhteellisen kallis ratkaisu muihin tarjolla 

oleviin ratkaisuihin verrattuna.   

  

Muissa haastatelluissa yrityksissä oli käytössä erilaisia muita CRM-järjestelmiä, joissa oli 

enemmän tai vähemmän kytköksiä erilaisiin tekoälyä hyödyntäviin sovelluksiin. 

CRMjärjestelmien kirjo oli suuri.  

  

Lukemieni artikkeleiden perusteella tekoälyn käyttöönotto alalla pitäisi olla jo vauhdissa. 

Haastattelujen perusteella sain kuitenkin kuvan, että prosessi on vielä alkutekijöissä 

suomalaisissa mediamyyntialan yrityksissä ja myyntijohtajat eivät vielä ole riittävästi 

käytännössä asiaan perehtyneitä.   

  

Haastattelujen perusteella sain kuitenkin vaikutelman, että yritysten johto on 

valmistautunut tekoälyn käyttöönottoon. Nähtäväksi kuitenkin jää, kuinka muutos saadaan 

toimimaan käytännössä ja miten tavalliset työntekijät sen sisäistävät.   
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Haastattelemani henkilöt pitivät aihetta vaativana ja osa halusi selvittää asiaa etukäteen 

yrityksen sisällä ja tutustua tarkemmin aiheeseen. Aihe onkin monimutkainen ja 

tutkijallakin meni aikaa ymmärtää ja selittää tekoälyn peruskäsitteitä ja teoriaa.   

  

Haastateltavien mukaan tekoälyyn liittyvä osaaminen media-alalla on pitkälti 

henkilösidonnaista ja laajamittaista koulutusta aiheeseen ei ole saatavilla. Tekoäly koetaan 

asiana, jonka opiskelu on tärkeää niin kuin muutkin ajankohtaiset aiheet. Haastateltavat 

totesivat kaikki omilla sanoillaan, että media-asiantuntijoiden tulee ymmärtää myös 

tekoälyn perusteet täyttääkseen perustehtävänsä, tarjoten asiakkaalle oivaltavaa, 

ajankohtaista ja luovaa markkinointiviestintää ja myyntiä. Aihe on ollut haastateltavien 

mukaan jo esillä niin pitkään, ettei siltä olla voitu välttyä.   

  

Haastateltavat totesivat myös, että monet tekoälyratkaisut ovat jo niin syvällä arjessamme, 

että se koetaan taustaprosessiksi, mikä puoltaa uusien ideoiden syntyä. Haasteena uusille 

ideoille koettiin ennen kaikkea vaadittavien investointien suuruus ja suuri budjetti.   

  

Kaikki haastateltavat olivat yksimielisiä siitä, että tekoäly tulee muuttamaan alaa 

perinpohjaisesti. Haastateltavat olivat myös siitä yksimielisiä, että vaikutukset eivät ole 

negatiivisia vaan positiivisia mediamyynnin näkökulmasta.  

  

  

9 Pohdinta  

  

9.1 Tulosten tarkastelu omilla tulkinnoilla  

Ennen kuin tutkimuksen tekeminen aloitettiin, tutkijalla oli käsitys, että tekoäly on jo laajasti 

käytössä media-alalla ja sitä kautta luonnollisesti myös mediamyynnissä. Monissa 

artikkeleissa sanottiin, että media-ala on ensimmäisiä aloja heti teknologisten alojen 

jälkeen, joka ottaa tekoälyn käyttöön.   

  

Yritin etsiä aikaisempia tutkimuksia liittyen tekoälyn hyödyntämiseen mediamyyntialalla. En 

löytänyt yhtään varsinaista tutkimusta. Löysin ainoastaan Medialiiton asiaa käsittelevän 

artikkelin. Myös siinä artikkelissa todettiin, että mediamyyntiala on yksi tekoälystä eniten 

hyötyviä aloja (Medialiitto, 2018.)  

  

Teemahaastatteluista selvisi hyvin nopeasti, että suurimmassa osassa mediamyyntialan 

yrityksistä tekoälyn hyödyntäminen ja käyttöönotto on vielä ajatuksen tasolla ja 

konkreettisia askeleita asian suhteen ei ole vielä otettu. Asiasta ollaan kuitenkin erittäin 
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kiinnostuneita ja suunnitelmia on tehty käyttöönottoa varten. Suurin osa yritysten 

myyntijohtajistakin on ajan tasalla tekoälyn mahdollisuuksista media-alalla ja erityisesti 

mediamyynnissä. Heillä tuntui olevan myös selkeä käsitys siitä, mitä tulevaisuudessa on 

tehtävä, että muutoksia saadaan aikaan.   

  

Tutkimuksen ja opinnäytetyön myötä olen pystynyt laajentamaan omaa tietämystäni 

tekoälystä ja näkemystäni tekoälyn mahdollisuuksista media-alalla. Oma mielenkiintoni 

syttyi aiheeseen ilman minkäänlaista teknistä taustaa. Tutkimus herätti kiinnostuksen 

aiheeseen syvällisemmin ja myös jatkossa aion myös selvittää aiheeseen liittyvää tietoa. 

Minua kiinnostaa tekoälyn media-alan sovellusten lisäksi tekoälyn tuomat hyödyt ihmisten 

hyvinvointiin, terveyteen ja ekologiseen elämäntapaan. Näitä aion myös jatkossa tutkia ja 

haluaisin mahdollisesti työskennellä tekoälyn parissa esimerkiksi hyvinvointialalla.  

  

Muiden tutkimusten mukaan joka viidennessä yrityksessä pelätään tekoälyä, mutta 

pääosin se nähdään tehokkuutta edistävänä kehitys askeleena. (Laatikainen, 2018.) 

Kuitenkin KPMG:n tekemän tutkimuksen mukaan tekoäly tuo enemmän työpaikkoja kuin 

mitä se vie. Tulevaisuudessa tekoälyn kanssa työskentelevien ihmisten kysyntä kasvaa. 

Data scientistien kysyntä kasvaa. Tivi.fi uutisten mukaan kaikkein onnistuneimmat 

tekoälysovellukset ovat sellaisia joita käytetään yhteistyössä ihmisten kanssa. Suurin osa 

työnantajista palkkaa työhön kuitenkin ihmisen täysin automaattisen järjestelmän sijaan. 

Artikkeleiden ja tekemäni tutkimuksen mukaan näyttää siltä, että tulevaisuus on valoisa ja 

töitä riittää.   

  

Microsoftin teettämän tutkimuksen mukaan Suomi on maailman yksi kärkimaista tekoälyn 

hyödyntämisen suhteen. Silti suurin osa yrityksistä vasta suunnittelee sen käyttöön ottoa. 

”Monessa yrityksessä on tehty jo menestyksekkäitä pilottihankkeita, mutta liian monessa 

yrityksessä ollaan vielä odottavalla kannalla” kirjoittaa Microsoft oy:n toimitusjohtaja Jussi 

Tolvanen. Tämä näkyy myös tekemissäni haastatteluissa. Yrityksissä tunnutaan odotetaan 

henkilöitä, jotka toteuttavat nämä suuret ideat ja hankkeet tekoälyn osalta.  

  

  

9.2 Kehittämis- ja jatkotutkimusehdotukset  

Opinnäytetyö ja siihen liittyvä tutkimus on suoritettu kokonaisuudessaan Suomessa. 

Tulevaisuudessa samankaltaista tutkimusta voisi toteuttaa myös ulkomailla. Silloin siitä 

olisi hyötyä myös enemmän suomalaisille, kun saataisiin dataa siitä, miten maailmalla 

tekoäly on otettu käyttöön mediamyyntialan yrityksissä. Yhdessä haastattelussa tuli 
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esimerkiksi ilmi, että Ruotsissa vastaavat mediamyyntialan yritykset ovat ottaneet jo 

Salesforcen Einsteinin lisäksi myös muita tekoälysovelluksia käyttöön.  

  

Tutkimus olisi myös mahdollista rajata tutkimuskysymykseen, kuinka tekoäly vaikuttaa 

luovan työn kehittämiseen tai liiketoiminnan hyötyihin. Tällöin oltaisin saatu informaatiota 

myös muusta kuin myynnistä.  

  

Tulevaisuuden teknologiat, kuten tekoäly herättää aina mielipiteitä ja tarkin mahdollinen 

rajaus helpottaisi tulosten analysointia. Mediamyynnin asiantuntijat tarkastelevat tekoälyä, 

sekä muita ilmiöitä kokonaisvaltaisesti mikä luo mahdollisuuksia, mutta myös haasteita 

tämän tyyliselle tutkimukselle.   

  

Tutkimus oltaisiin voitu toteuttaa myös laajasti kaikille aloille ja katsoa mikä tilanne on 

laajemmalla skaalalla. Erittäin arvokasta tietoa oltaisiin saatu tekoälyn eettisestä 

hyödyntämisestä haastattelemalla sosiaalisen median suuryritysten, kuten Facebookin tai 

LinkedIn, edustajia. Yhtenä kehittämisehdotuksena voidaan nähdä myös otannan 

laajentaminen. Ottamalla esimerkiksi mukaan konsultointiyrityksiä, tutkimusyrityksiä ja 

tekoäly yrityksiä.   

  

  

9.3 Tutkimuksen luotettavuus  

Opinnäytetyön haastattelututkimuksen luotettavuus ja uskottavuus ovat suhteellisen 

korkealla tasolla. Tutkimuskysymykset on rakennettu hyödyntäen teoriapohjaa, jonka 

tiedot on koottu hyödyntäen ajankohtaisimpia artikkeleita ja lähteitä. Haastateltavina oli 

Suomen isoimpien mediamyyntiyritysten myyntijohtajia ja asiantuntijoita. Tutkimus on 

toteutettu kesällä 2019 ja syksyllä 2019. Eli vastaukset ovat hyvin ajankohtaisia ja tieto on 

uutta.   

  

Mielestäni haastattelututkimus sopii parhaiten tutkittavan aiheen käsittelyyn.   

  

Kun mietitään tutkimuksen reliabiliteettia uskon, että tulokset olisivat hyvin samankaltaiset 

jos tutkimus oltaisiin tehty vuotta myöhemmin. On hyvin mahdollista, että vastaavanlainen 

tutkimus tehdään muutaman vuoden sisällä. Vaikka tutkimus tuotettaisiin eri vastaajilla, 

niin tulos voisi olla hyvinkin samankaltainen.   

  

Tutkimusprosessi on ollut luotettava. Aineiston kattavuus ja tehty työn jälki on luotettavaa. 

Tutkija on tutkimuksen keskeinen tutkimusväline ja lähtökohtana on tutkijan avoin 
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subjektiviteetti. (Tuomi & Sarajärvi 2018.) Siirrettävyydellä tarkoitetaan tutkimustulosten 

siirrettävyytenä toiseen ympäristöön. Tulosten siirrettävyyteen vaikuttaa se, miten 

samanlaisia ovat tutkittu ympäristö ja ympäristö, johon tuloksia on tarkoitus siirtää.  

Arviointia edesauttaa mm. perusteellinen tutkimuksen kuvaaminen.  

.   

  

  

9.4 Opinnäytetyöprosessin ja oman oppimisen arviointi  

Opinnäytetyön tekeminen oli kehittävä ja avartava matka. Henkilökohtaisesti odotan 

tekoälyn käytäntöönpanoa innolla, koska sen mahdollisuudet ovat valtaisat. Kun oikeat 

henkilöt eli nämä tulevaisuuden data scientistit palkataan yrityksiin ohjaamaan tekoälyn 

käyttöönottoa syntyy varmasti hyviä tuloksia. Tekoäly hyödyttää kuitenkin vain sitä osaa 

yrityksiä, joilla teknologian taso on tarpeeksi edistyksellinen. Tavoitteeni olivat 

kunnianhimoiset ja olisin mielelläni käyttänyt työn tekemiseen enemmän aikaa.  

Käytettävään aikaan nähden olen hyvin tyytyväinen lopputulokseen.   

  

Opinnäytetyöprosessi opetti minulle aikataulun noudattamista ja suunnitelmassa 

pysymistä. Tutkimuksen tekeminen on myös erittäin kiinnostavaa ja oli mahtavaa 

tutkimustyötä käytännössä. Henkilökohtaisesti nautin eniten haastatteluiden tekemisestä, 

erityisesti sitä kun pääsin kohtaamaan ihmisiä henkilökohtaisesti ja keskustelemaan 

heidän näkemyksistään ja tilanteesta mikä yrityksessä tällä hetkellä on tekoälyn 

hyödyntämisen suhteen. Hieman jäi harmittamaan, etten päässyt ja ehtinyt kaikkiin 

yrityksiin haastattelemaan joihin olisin halunnut. Tulevaisuudessa haluan vielä 

jatkoopiskelemaan, joten tämä ei varmasti ole viimeinen opinnäytetyöni.   
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