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Digitaalisuus muuttaa tuotteiden ja palveluiden 
myyntiä ja markkinointia. Olemme kuulleet kuinka 
digitaalisuus on muokannut yrityksien myynti- ja 
markkinointiprosesseja; erityisesti uusien asiakkai-
den ohjaamista eri kanavista tehokkaimmin yrityk-
sien verkkopalveluihin. Paljon vähemmän on ollut 
puhetta ja kirjoitettua tekstiä siitä, kuinka kaikki 
tämä tehdään ostajan näkökulmasta mahdollisim-
man helpoksi, yksinkertaiseksi ja toimivaksi koko-
naisuudeksi.

Asiakkaiden ymmärtäminen
Markkinointitieteen näkökulmasta kaikki myynnin 
ja markkinoinnin tekeminen lähtee asiakkaiden 
ymmärtämisestä. Nykyisin keskeistä asiakkaiden 
asenteiden ja käyttäytymisen ymmärtämisessä on 
datan ja analytiikan hyväksikäyttö. Moderni digi-
taalinen markkinointi perustuu siihen, mitä tietoa 
me voimme asiakkaista ja käyttäjistä kerätä ja mi-
ten tätä tietoa hyödynnetään asiakkaan kannalta 
parhaalla mahdollisella tavalla. Tyypillisesti vierail-
lessamme jossakin verkkopalvelussa tai käyttäes-
sämme applikaatiota, meidän jokaista klikkausta ja 
sivustovierailua seurataan ja käytetään esimerkiksi 
sisältöjen personointiin, meidän pisteytykseen po-
tentiaalimme näkökulmasta tai mainonnan kohdis-
tamiseen. 

Verkkosivustokäyttäytyminen selittää kuitenkin 
vain pienen osan asiakkaiden ostokäyttäytymi-
sestä – käyttäytymiseemme kun vaikuttavat myös 
muut online-viestintäkanavat, kuten sosiaalinen 
media, vertailusivustot, keskustelupalstat, blogit ja 
niin edelleen. Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, 
että emootioilla on keskeinen rooli myös digitaali-
sessa ostokäyttäytymisessä ja asiakaskokemuksen 
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muodostumisessa. Esimerkiksi Coca-Colan myyn-
nistä 70 % ja tavaratalojen myynnistä noin 40 % 
on todettu muodostuvan emootioiden ohjaamista 
heräteostoista (Sharma ym. 2014). Ja näihin emoo-
tioihin voimme verkkopalveluissa vaikuttaa monel-
lakin tavalla.  

Ostoprosessi alkaa usein Googlesta
Olemme tutkimusryhmässämme mallintaneet eri-
laisten tuoteryhmien ostoprosesseja tarpeen he-
räämisestä oston jälkeiseen käyttäytymiseen. Jos 
olet ostamassa tuotetta tai palvelua, jonka ostami-
nen ei perustu tapaan (esim. maito, leipä, kahvi) tai 
jollakin muulla tavalla automatisoituun prosessiin 
(esim. vähämerkitykselliset tuotteet kuten kampa), 
tiedonhakemisvaihe alkaa nykyisin yhä useammal-
la Googlesta. Tällöin ajattelemme, että asiakas on 
jo tarpeensa tai ongelmansa tiedostanut ja alkaa 
etsiä  siihen ratkaisua. Tarpeen herättämiseksi toki 
useimmiten tarvitaan vielä mainontaa eli ihmisiä 
ohjataan hakukoneisiin tai suoraan verkkosivus-
toille offline-kampanjoilla (tv, radio, printti, spon-
sorointi jne.) ja verkkomainonnalla. Pihtiputaan 
mummo ei vielä tutkimustemme mukaan aloita 
ostamistaan näin, mutta valtaosa millenniaaleista 
kyllä.

Tutkimuksissamme mukana olleet yritykset ovat 
tyypillisesti osanneet panostaa hakukoneissa näky-
miseen sekä optimoinnin että maksetun näkyvyy-
den näkökulmista. Yleistäen voisi sanoa, että suo-
men kielellä homma on meillä hanskassa, mutta 
heti kun hakutermit muuttuvat englanninkielisiksi, 
emme enää pärjääkään ulkomaisten kilpailijoiden 
kanssa. Optimointi on joillakin suomalaisilla yri-
tyksillä tehty jo niin fiksusti, että on mietitty asi-
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akkaan ongelman ratkaisua, esimerkiksi luomalla 
laskeutumissivuja tyyliin “näin valitset itsellesi par-
haiten sopivan tuotteen X”. Enemmistöllä näin ei 
kuitenkaan ole, vaan hakukoneiden kautta kävijät 
ohjataan yrityksen pääsivustolle tai mahdollisesti 
verkkokaupan tuotesivuille ilman, että prosessia 
olisi juurikaan personoitu.

Vähemmän on enemmän
Kauppatieteiden koulutuksesta tutun hillopurkki-
esimerkin mukaan kuluttaja ostaa kymmenen ker-
taa todennäköisemmin hilloa, jos vaihtoehtoisten 
hillopurkkien määrää vähennetään 24:sta kuuteen 
(Lyengar & Lepper, 2000). Verkkosivustoilla tämä 
pätee myös, joskin varauksin. Esim. Amazon ja 
Zalando pärjäävät hinnan lisäksi erittäin laajoilla 
valikoimillaan. Tämä liittyy niin sanottuun Long 
Tail –ilmiöön (Chris Anderson: The Long Tail, 2006), 
joka toimii erityisen hyvin verkkokaupoissa. Tämän 
teorian mukaan on mahdollista saada lisää myyn-
tiä laajentamalla valikoimaa äärimmäisen suureksi: 
tästä muodostuu ostosten “pitkä häntä”, jota mal-
lissa kuvataan kysynnän näkökulmasta. Kysymys 
verkkoympäristöissä kuuluukin, kuinka teet valta-
vasta tuotetarjoomasta mahdollisimman helpon ja 
yksinkertaisen asiakkaalle ostaa.

Amazon ja Zalando ovat mestareita opastamaan 
ja auttamaan sivustovierailijoita valitsemaan juuri 
heille parhaiten sopivan tuotteen. Tässä erityisen 
tehokkaaksi on koettu toisten käyttäjien arvioit 
tuotteista ja eniten ostettujen tuotteiden kerto-
minen. Amazon osaa myös oivallisesti hyödyntää 
tuotteiden paketointia suuremmiksi kokonaisuuk-
siksi, perustuen pitkälti heidän asiakasdataansa.

Personointi
Tutkimukset osoittavat verkkopalvelussa liikkumi-
sen olevan erittäin riippuvaista verkkopalvelun ky-
kyyn personoida sisältöjä eri asiakkaille, perustuen 
esimerkiksi aiempaan verkkosivukäyttäytymiseen, 

verkkosivuliikenteen lähteeseen ja/tai sosiaalisessa 
mediassa tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Mal-
liesimerkki sisältöjen personoinnista on Amazon. 
Sen älykkäät algoritmit muokkaavat verkkosivus-
ton ulkoasua jo pelkän sivustolla liikkumisen pe-
rusteella ja oppivat käyttäjän aiemmasta verkkosi-
vukäyttäytymisestä yhdistäen ja verraten käyttäjän 
kokemusta Amazonin tietokannoissa oleviin käyt-
täytymismalleihin muista käyttäjistä. Suomalaiset 
verkkopalvelut ovat toistaiseksi hyödyntäneet per-
sonointia vain vähän asiakkaiden aktivoimiseksi, 
vaikka sen toteuttaminen olisi mahdollista helppo-
käyttöisillä ja kustannustehokkailla työkalulla. 

Sisällön personoinnin lisäksi verkkopalveluissa 
pitäisi kiinnittää huomiota konversioon eli siihen, 
kuinka todennäköisesti sivustovierailija saadaan 
toimimaan halutulla tavalla. Esimerkiksi ostamaan, 
lataamaan tai tilaamaan jotain verkkopalvelun 
kautta.  Kaikista tärkein konversioon vaikuttava 
tekijä on tietenkin kävijän sen hetkinen tarve ja 
mielentila, joihin ei suoraan voida vaikuttaa. Epä-
suorasti voidaan miettiä saadaanko asiakas toden-
näköisemmin ostamaan, jos tuote esitellään asiak-
kaalle videon tai 3D-kuvien avulla. Lisääkö esimer-
kiksi asiakaspalvelu-chat konversiota vai onko se 
ennenminkin asiakaspalvelukanava? 

Suomalaiset verkkokaupat 
vs. kansainväliset jätit
Olemme suomalaisten tutkimuskohteidemme 
kanssa keskustelleet siitä, millä keinoilla asiakas 
saadaan toimimaan verkkosivustolla haluamal-
lamme tavalla.  Suomessa tämä on tarkoittanut 
tyypillisesti tuotekuvaukseen keskittymistä: mitä 
enemmän informaatiota tuotteesta tai palvelusta 
voidaan kertoa sen parempi! Tapana on ollut tuoda 
esille uutuusmallit, kertoa kuinka paljon parempi 
uusi malliversio on aiempaan verrattuna, kuinka 
paljon uusia ominaisuuksia siinä on ja kuinka se 
täyttää erilaiset alan standardit. Olemmeko muis-
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taneet, että sivustollemme tuleva vierailija on jo 
lähtökohtaisesti ilmaissut kiinnostuksena tuottei-
siimme? Muutenhan hän ei olisi sivustolle saapu-
nut. Onko hän ensisijaisesti hakemassa tarkempaa 
tuoteinformaatiota ja tietoa teknisistä parannuk-
sista aiempaan versioon vai olisiko hän kenties ai-
keissa ostaa tuotteen, jolloin verkkosivustommekin 
voisi pääasiassa yrittää auttaa vierailijaa ostoksen 
tekemisessä. 

Kun vierailemme tutkimuskohteidemme johtavi-
en kilpailijoiden sivustoilla, löydämme tyypillisesti 
heti tiedon alennuskampanjasta (esim. 15 % off) 
ja yksinkertaisen valikon sivustolla etenemiseen 
(oletko ennen ostanut tätä tuotetta ➜ paina tästä; 
oletko kiinnostunut, miten valitset itsellesi parhai-
ten sopivan tuotteen ➜ paina tästä).  

Miesten paita
Googlaamalla “miesten paita” hakutulosten kär-
keen tulee Zalandon lisäksi suomalaisia verkkosi-
vustoja, joista tosin vain muutamasta paidan voi 
tilata/ostaa – lopuissa niitä voi vain katsella, ja 
asiakkaan on mentävä myymälään ostaakseen sen. 

Klikkaamalla tunnetun suomalaisen tavaratalon 
linkkiä pääsen sen verkkokaupan paitasivulle, josta 
löytyy 30 paitaa per sivu ja 25 alasivua eli yhteensä 
750 paitaa. Paidan valitseminen näistä ei ole ihan 
yksinkertaista, vaikka voin järjestää paidat hinnan, 
uutuuden tai kaupan oman suosittelun mukaan. 
Palvelu ei tosin kerro, millä perusteella minulle 
ensimmäiseksi suositellaan 1,60 euron aluspaitoja. 
Toisena kohteena suositellaan miesten kauluspai-
taa hintaan 79,90. Tarjolla on vain yksi koko (39, 
joka vastaa M-kokoa) ja väri sininen. Toimitus ko-
tiin maksaisi 15-65 euroa. 

Menen seuraavaksi Zalandoon katsomaan, kuin-
ka vaatekaupan verkkomaailman kärkipeluri hoitaa 
homman. Miesten paitoja löytyy 2628 kappaletta. 
Paitojen hakutoiminnot eroavat Zalandossa hie-
man; asiakas voi lisäksi hakea suosituimpia malleja 

(huom! ei kaupan suosittelemia vaan niitä, joita 
on ostettu eniten) sekä eniten alennuksessa olevia 
paitoja. Väitän (peesaan tässä viime vuosisadan 
yhtä kuuluisinta psykologia Maslowia), että paidan 
valitsemisessa toisten ihmisten käyttäytyminen 
(valitsen sellaisen vaatteen, jonka joku muukin on 
valinnut) ohjaa valintaa enemmän kuin kaupan 
oma suositus. Myös alennushinnat, ja niiden help-
po etsiminen helpottaa valintaa. Valitsen suunnil-
leen samanlaisen paidan kuin suomalaisesta kau-
pasta, ja sen hinta on 20 euroa halvempi. Tarjolla 
on kymmenen eri värivaihtoehtoa, joista jokaisesta 
löytyy oikea koko minulle. Paidasta on kuusi eri-
laista kuvaa, joissa jokaisessa paita on miesmallin 
päällä. Jokaista kuvaa voi tarkastella suurennus-
lasilla. Miesmallista kerrotaan hänen pituus (lähes 
samanpituinen kuin minä) ja  luonnollisesti, minkä 
koon paita hänellä on päällään. Lisäksi kerrotaan 
tuotteesta hihan pituus (cm), kokonaispituus (cm), 
selän leveys (cm) ym. Jos olisin paitaa ostamassa, 
olisi valintani kohdistunut todennäköisesti Zalan-
doon. Kirsikkana kakun päällä Zalandossa on aina 
ilmainen toimitus ja palautus 100 päivän palautus-
oikeudella. 

Jokainen voi itseltään kysyä, miten suomalaiset 
kaupat voivat pärjätä maailman edistyksellisimpiä 
verkkokauppoja vastaan. Asetelma on kuin Daa-
vid vs. Goljat. Emme pärjää hinnalla, emme pärjää 
valikoimilla, emme pärjää asiakkaan ohjaamisessa 
verkkopalvelussa, emmekä asiakaspalvelussa, em-
mekä nopeudessa. Mitä jää jäljelle? Ehkä brändi? 
Sekin on tosin ulkomaisilla kaupoilla verkossa mo-
nesti vahvempi. Kotimaisuus? 

Kenties voisimmekin olla etulinjassa kehittä-
mässä verkkokaupoistamme älykkään todellisuu-
den kauppapaikkoja, joissa asiakaskokemus olisi 
ylivertainen kilpailijoihin verrattuna? Pystyisim-
mekö tarjoamaan verkkokaupassa virtuaalisen 
asiakaskokemuksen, jossa yhdistyisivät fyysisen- ja 
verkkomaailman parhaat puolet?
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What next?
Kaupan alan suurin murros siintää vasta horison-
tissa. Verkko-ostamisessa nuoremmat ihmiset, niin 
kutsutut millenniaalit, tulevat olemaan kuskin pai-
kalla tässä muutoksessa. Huojentavaa, että toistai-
seksi edelleen valtaosa miesten paidoista ostetaan 
kivijalkakaupoista. Mutta ei välttämättä enää 10-
20 vuoden päästä. Globaali kuluttajakauppa ver-
kossa tulee haastamaan toden teolla seuraavan 10 
vuoden aikana alamme suomalaiset toimijat. Nyt 
on korkein aika herätä todellisuuteen ja ottaa mal-
lia maailman suurimmilta miten verkossa asiakasta 
ohjataan ja palvellaan.

Heikki Karjaluoto 
Markkinoinnin professori 

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
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Sosiaalinen myynti brändin ja 
kilpailukyvyn rakentajana
Business to Business, B2B, on todellisuudessa Bu-
siness to Professional, B2P. Myyntityö ei ole muut-
tunut, vaan keinot ja kanavat, ja uutena tekijänä 
mukana on Social Selling. Sosiaalinen myynti tar-
koittaa brändin, tiedon ja taustojen hyödyntämistä 
oikeiden prospektien eli asiakkaiden löytämisessä, 
heidän tavoittamisessaan ja suhteiden kasvattami-
sessa sosiaalisen median avulla.

Miten yritys voi siis hyödyntää 
sosiaalista myyntiä?
Social Sellingin yksinkertaiset peruspilarit sopivat 
brändeille, ei pelkästään yksilöille. Yritys tai brändi 
ei voi olla yksin sosiaalinen, vaan sosiaalisuuden 
yritykseen tuovat yrityksen takana olevat ihmiset. 
Brändi inhimillistyy, muuttuu ihmisläheiseksi, kun 
annetaan henkilöstön ja ihmisten brändin takana 
näkyä ja toimia.

Rakenna yhdenmukaista brändiä 
Sosiaalisen myynnin yksi peruspilari on yrityksen 
oma brändi eli mielikuva ja arvo, jonka asiakkaat 
yrityksessä näkevät. Sosiaalisissa kanavissa oman 
brändin rakentaminen on yhtä tärkeää kuin fyy-
sisessä maailmassa. Yrityksen tulee valita oikeat 
kanavat, ja ymmärtää kyseistä kanavaa käyttävä 
kohderyhmä ja heidän odotuksensa. Yrityksen eli 
tässä tapauksessa brändin tulee vastata yleisön 
odotuksiin sisältömarkkinoinnin keinoin ja tuottaa 
hyötyä kohderyhmälleen. Brändiä tulee rakentaa 
yhdenmukaisesti valitun kanavan luonne huomi-
oiden. 

Voiko yritys myydä sosiaalisesti?

Keskity oikeaan kohderyhmään
Suomessa työiässä olevia ihmisiä on yli 2,6 miljoo-
naa, joista jo lähes miljoona on maailman suurim-
man ammattilaisten verkoston, LinkedInin, käyttä-
jiä. Maailmanlaajuisesti LinkedInissä on käyttäjiä yli 
450 miljoonaa. Aina ei tarvitse lähteä rakentamaan 
kanavaa itse, vaan kannattaa hyödyntää valmiita 
verkostoja kohderyhmän tavoittamiseen. Kaikissa 
kanavissa ei myöskään tarvitse olla, vaan yrityksen 
tulee tietää, mistä oikea kohderyhmä löytyy. Kana-
ville on määriteltävä myös yleisön mukainen rooli, 
ja valittua linjaa tulee ylläpitää. 

Anna sisältöjen tehdä työ
Sosiaalinen myynti on väylä in-bound-markki-
nointiin, jonka peruslogiikka on, että asiakas löytää 
yrityksen. Sosiaalinen myynti ei tarkoita tyrkyttä-
mistä, tai puhumista vain omista saavutuksistaan. 
Sosiaalisessa mediassa brändi voi lämmitellä ylei-
söä mielenkiintoisilla uutisnostoilla toimialalta, 
houkutella lukemaan lisää ja antaa syyn seurata 
yritystä juuri siinä kanavassa, jossa asiakas on 
brändin kohdannut.

Pahinta, mitä sosiaalisessa myynnissä voi tehdä, 
on rajata yleisö liian kapeaksi. Sosiaalisen myynnin 
voima on sosiaalisuudessa, kanssakäymisessä ylei-
sön kanssa. Sisältöjen työ on saada aikaan puheen-
aiheita ja herättää haluttu yleisö. 

Rakenna luottamusta teoilla
Luottamuksen rakentaminen lähtee siitä, että lu-
nastaa asiakkaiden odotukset jo ensimmäisestä 
kohtaamispisteestä lähtien. Fonectan tutkimuksen 
mukaan 70 % asiakkaan ostoprosessista tapahtuu 
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jo ennen ostajan ja myyjän kohtaamista. Luotta-
musta ei voi siis rakentaa vain yhden kanavan 
varaan, vaan asiakkaiden tulee pystyä luottamaan 
yritykseen kaikissa kohtaamispisteissä. Asiakkaan 
tulee löytää yhteystiedot ja aukioloajat helposti, 
ja yrityksen tulee pyrkiä palvelemaan asiakkaitaan 
ajasta ja paikasta riippumatta. Se vaatii resursseja 
ja selkeän ymmärryksen omasta ekosysteemistä.

Sosiaalinen myynti vaatii rohkeutta, niin brän-
diltä kuin henkilöstöltä. Loppupeleissä päätöksiä 
tekevät ihmiset, eivät yritykset.

Mikko Ketola 
Development Director 

Fonecta
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Neljä myyttiä markkinoinnin automatisoinnista

Markkinoinnin automatisointiin liittyy värikkäitä mieli-
kuvia. Osassa yrityksiä ylin johto on innoissaan: ”Viimein 
saadaan värkki, jolla nuo markkinointihömpötykset 
saadaan automatisoitua!”. Osa markkinoijista taas 
on näreissään: ”No nyt meillekin ollaan hankkimassa 
spämmikonetta, johan sitä kokeiltiin viisi vuotta sitten 
– eikö mitään opittu?”. IT-väen piirissä asia saatetaan 
nähdä hyvin eri lailla: ”No nyt ne markkinointihörhötkin 
löysivät pilven, kohta ollaan uutisissa, kun meidän 
dataa löytyy ihan vääristä käsistä”. Puhumattakaan 
mainostoimistosta, jossa ollaan kauhuissaan: ”Niistivät 
meiltä pilkkahintaan kaiken luovan sisällön, ja nyt joku 
maaginen värkkikö hoitaa meidän hommat?”. Edellä 
mainitut neljä uskomusta istuvat tiukassa. Kerron, 
miksi ne eivät enää pidä paikkaansa.

Väite 1: markkinoinnin automatisoinnin pää-
tavoite on vähentää markkinointiväkeä ja mini-
moida markkinointiin tehtäviä panostuksia.
Vastaus: Markkinoinnin automaatio ei välttä-
mättä vähennä markkinoinnin työmäärää, vaan 
se tuottaa lisäarvoa tehtävien fokusoinnin kautta. 
Samalla markkinoinnin automatisointi tuottaa 
todistetusti¹ merkittävää tulosta viivan alle.

Markkinoinnin automaatio tehostaa ja monistaa hy-
väksi koettua markkinointiviestintää. Puuduttavat ja 
erittäin työllistävät työvaiheet, kuten kampanjoiden 
manuaalinen hallinta, kontaktilistojen muodostus, 
sisällön muokkaus kuhunkin vastaanottavaan lait-
teeseen sopivaksi ja eri kanavien KPI-raporttien 
yhdisteleminen voidaan pitkälle automatisoida. 
Näin markkinoinnille jää enemmän aikaa korkeam-
man lisäarvon tehtäviin, kuten uusien segmenttien 
kehittämiseen, tulosten analysointiin ja ylipäänsä 
resonoivan sisällön tuottamiseen.

Ketterimmät yritykset hyödyntävät markki-
noinnin automaatiota myynnin ja markkinoin-
nin sillanrakentajana. Ostaja on jo pitkälti tehnyt 
päätöksensä siinä vaiheessa2, kun hän on myyjään 
yhteydessä – näin markkinoinnin rooli ulottuu 
olennaiseksi osaksi myyntiprosessia. Markkinoin-
tiautomaatio tuottaa parhaat tulokset silloin, kun 
myynti ja markkinointi yhdessä suunnittelevat keil-
le viestit tulisi kohdentaa ja millä perusteilla synty-
neitä liidejä luokitellaan. Tästä hyvänä esimerkkinä 
on F-Secure1, jolla markkinoinnin automatisointiin 
tehdyt panostukset ovat muuttuneet mitattaviksi 
myyntituotoiksi.

Väite 2: markkinoinnin automaatio perustuu 
sähköpostikanavaan, ja tuottaa siten yhden 
lisäsiilon markkinointiviestinnän palettiin.
Vastaus: Markkinoinnin automatisointi koskettaa 
kaikkia viestintäkanavia, ei pelkästään sähköpos-
tia. Näin markkinointiautomaatiolla on olennai-
nen rooli kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen 
kehittämisessä.

Sähköposti on kanavana edelleen voimissaan. Oi-
keaan aikaan lähetetty ja resonoivalla sisällöllä va-
rustettu e-mail tuottaa tuloksia. Itse asiassa näyt-
tää siltä, että etenkin suuret ikäluokat – joilla usein 
on myös paras ostovoima ja jotka ovat päättävissä 
asemissa yrityksissä – alkavat löytää sähköpostika-
navan. Sähköpostin vaikuttavuutta ei siis kannata 
aliarvioida.

Sähköposti ei kuitenkaan ole kaikkien preferoima 
kanava. Eräs yritys yllättyi muutamia vuosia takape-
rin, kun se teetti tutkimuksen kaukolämpöasiakkai-
den preferoimista kanavista. Valtaosa toivoi saavansa 
perinteistä postia. Siis ihan kustin jakamaa paperi-
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versiota, ei mitään e-etuliitteitä. Luonnollisesti tämä 
johtui siitä, että omakotiasujiksi profiloituu hieman 
iäkkäämpää väkeä. ”Some-huumassa” yritykseltä kui-
tenkin unohtui, ettei koko väestö vielä twiittaile tai 
jakele päräyttäviä kännykkäkuvia instassa.

Tärkeintä on tunnistaa tärkeimmät asiakasryh-
mänsä ja tuottaa viestintää niiden suosimissa ka-
navissa. Ja parhaimmillaan niin, että asiakaskoke-
mus olisi yhtenevä kaikissa kanavissa, jolloin saa-
vutetaan paljon esillä ollut omnichannel-kokemus. 
Tämä siksi, että keväällä 2016 tehdyn tutkimuksen3 
mukaan valtaosa suomalaisista odottaa saavansa 
henkilökohtaisesti resonoivaa viestintää haluttuun 
aikaan ja halutussa kanavassa.

Väite 3: pilviratkaisut aiheuttavat tietoturva-
riskin.
Vastaus: pilvipohjaiset sovellusratkaisut ovat 
tätä päivää myös tietoturvan osalta.

Moderni ohjelmistotoimittaja ymmärtää, että ras-
kaat, asiakkaan tiloihin asennettavat ratkaisut ei-

vät ole enää kustannustehokkaita. Asiakkaiden lii-
ketoimintaprosessit kehittyvät kiihtyvällä tahdilla, 
jolloin pitkille määrittely- ja muutosprosesseille ei 
riitä aikaa. Näin markkinoiden tarve on ohjannut 
ohjelmistotoimittajia keskittymään ketteriin pilvi-
palveluihin jo vuosien ajan. 

Vaatimus nopeammista käyttöönotto- ja muu-
tosprosesseista on tuonut mukaan sen, että toi-
mittajien (kuten Oraclen) on täytynyt rakentaa 
pilvipalveluita varten erittäin voimakkaat tietotur-
vakäytännöt. Tilanne, jossa asiakkaan data päätyisi 
vääriin käsiin, olisi ohjelmistotoimittajalle liiketoi-
minnan jatkumisen kannalta yksinkertaisesti sietä-
mätön.

Faktoista huolimatta on helppoa vedota tun-
teeseen. Konesali, jossa datamme sijaitsee, ei ole 
valvontamme piirissä, joten miten voimme olla 
varmoja tietoturvasta? Pinttyneimmille vastusta-
jille on siis vedottava heitä koskettaviin tunteisiin: 
tietoturvayhtiöt, kuten McAfee ja F-Secure, luot-
tavat markkinoinnin ratkaisuissa pilvipohjaisiin 
järjestelmiin, mikset sinäkin?



70

ORACLE MARKETING CLOUD - FINLAND

Väite 4: markkinoinnin automatisointi tulee 
korvaamaan viestintä-, markkinointi- ja mai-
nostoimistojen tekemän työn.
Vastaus: Perinteinen mainostilan ostaminen tulee 
korvautumaan ohjelmallisen ostamisen myötä. 
Sisällöntuotanto on jatkossakin tärkeää, mutta 
viestintä-, markkinointi- ja mainostoimistojen 
rooli tulee vahvasti kasvamaan viestinnän analy-
soinnin, kehittämisen ja automatisoinnin alueilla.

Hyvää sisältöä ei tule korvaamaan mikään. IT-väen 
tuntema sanonta ”crap in, crap out” pätee myös 
markkinoinnissa. Valitettavan usein näkee vie-
lä tilanteita, joissa markkinoinnin automatisointi 
nähdään huonon markkinointisisällön pelastajana. 
Tämä on tuhon tie, koska kuluttajat (ja myös yritys-
asiakkaat) ovat entistä vaativampia. Huonoa sisäl-
töä ei pelkästään kavahdeta, vaan siitä kerrotaan 
tutkitusti myös muille³. Ja mikä pahinta, tehdään 
”opt-out” ilman mitään selityksiä. Näin ollen osaa-
valle sisällöntuottajalle on jatkossakin töitä.

Edistyneet toimistot pyrkivät kuitenkin laajenta-
maan rooliaan myös teknisemmälle puolelle. Digi-
taalinen markkinointi tuottaa massiivisesti dataa, 
jota keräämällä ja analysoimalla voidaan markki-
noinnin ja mainonnan tehokkuuttaa kehittää hui-
masti4. Välineet, kuten data management platform, 
mahdollistavat tunnettujen ja tunnistamattomien 
profiilien yhdistämisen, ja sitä kautta reaaliaikai-
sen ja erittäin kohdennetun viestien tuottamisen 
kanavariippumattomasti. Aikaansa seuraava mark-
kinointijohtaja vaatii yhteistyökumppaneiltaan ky-

kyä hyödyntää näitä välineitä; edelläkävijät, kuten 
Dagmar ja SEK, ovatkin panostaneet esimerkillisesti 
näihin uusiin liiketoiminta-alueisiin.

Markkinoinnin automatisointi turboahtaa 
mark kinointiyksikköä ja sen yhteistyökumppanei-
ta entistä parempiin suorituksiin. Pilvipohjaisena 
ratkaisunakin se on turvallinen ja kykenee tuke-
maan myyntiponnisteluja sekä digitaalisissa että 
perinteisissä offline–kanavissa. Markkinoinnin au-
tomatisointi auttaa kohdistamaan sekä mainonnan 
että markkinoinnin täsmällisemmin ja tuottamaan 
mitattavissa olevaa, merkittävää lisämyyntiä. 

Janne Vartiainen 
Modern Marketing Specialist 

Oracle Marketing Cloud - Finland

¹Lähde: Markkinointi & Mainonta 18/2016

²Lähde: The Challenger Sale - Customer Executive 
Board (CEB), 2011

³Lähde: Asiakasviestintä 2016 – ASML:n, SEKin ja 
Oraclen teettämä tutkimus maalis-huhtikuussa 2016

4Lähde: A Forrester Total Economic Impact™ Study For 
BlueKai, 9/2013


