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noinnin automaatio tukee perinteistä markkinointiprosessia. Markkinoinnin au-
tomaation esitettiin koostuvan markkinointiteknologioista, strategioista ja niitä 
hyödyntävistä ihmisistä. Tutkielman tuloksina markkinoinnin automaation esi-
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Tuen osa-alueita olivat asiakassuhteiden hallinta, asiakaskokemuksen perso-
nointi sekä liidien generointi. Vaikka markkinoinnin automaatio voikin ensisil-
mäyksellä vaikuttaa oikotieltä onneen, se ei sitä ole, sillä markkinoinnin auto-
maation käyttöönoton jälkeinen jatkuva ylläpito voi koitua haasteelliseksi. 
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ABSTRACT 

Arponen, Leo-Pekka 
Marketing automation supporting traditional marketing process 
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2021, 31 pp. 
Information Systems, Bachelor’s Thesis 
Supervisor(s): Halttunen, Veikko 

Marketing automation has been discussed about for the past two decades, but 
because of continuous development it has become much more than just a tool for 
decision making. Markets and marketing itself are going to evolve further in the 
future, therefore consumers' needs are going to change. To answer the changing 
needs and new challenges, companies should consider new methods to reach 
consumers. Marketing automation can offer a solution to the challenges brought 
by development. This bachelor's thesis was carried out as a literature review, and 
its purpose was to examine what marketing automation consists of and how mar-
keting automation supports traditional marketing process. Marketing automa-
tion was presented to consist of marketing technologies, strategies and the people 
who utilize them. As the result of the thesis, marketing automation was pre-
sented to support the traditional marketing process through three fields. The 
fields were customer relationship management, personalization of customer ex-
perience and generating leads. Even though marketing automation might first 
seem like a shortcut to success, it is not the case, as the continuous maintenance 
after implementation can prove to be challenging. 

Keywords: marketing, marketing process, marketing automation, marketing 
technology 
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1 JOHDANTO 

Markkinoinnin automaatio on kehittynyt viimeisen kahden vuosikymmenen ai-
kana valtavasti. Doylen (2003) mukaan 1990-luvulla markkinoinnin automaatio 
keskittyi lähinnä analytiikkaan, kampanjan hallintaan sekä raportointiin. Vuosi-
tuhannen alussa Doyle (2000) esitti, että markkinoinnin automaation tulee kehit-
tyä pidemmälle, jolloin sen on mahdollista tukea useita markkinoinnin proses-
seja. LeBoufin (2006) mukaan markkinoinnin automaation vaikutukset voidaan 
nähdä pienempien kustannusten, kasvaneen myynnin ja paremman laadun 
kautta. Markkinoinnin automaatiota ei siis voida enää pitää pelkkänä päätöksen-
teon tukena. 

 Markkinoinnin automaation kehittyminen vaikuttaa myös markkinointiin 
itsessään, sillä perinteiset lähestymistavat kuluttajiin eivät enää toimi kuten en-
nen. Nykyajan kuluttajaa kuuluukin lähestyä asiakaslähtöisesti häntä kiinnosta-
valla sisällöllä oikeaan aikaan. Oikea-aikaisen ja kuluttajaa kiinnostavan sisällön 
tuottaminen on haastavaa, mutta markkinoinnin automaatio voi tuoda tähän hel-
potusta. 

Markkinoinnin kehittyessä yritykset myös panostavat markkinoinnin auto-
maatioon ja sen ohjelmistoihin entistä enemmän. Murphyn (2018) mukaan mark-
kinoinnin automaatioon käytettävien investointien uskotaan kasvavan 25 biljoo-
naan Yhdysvaltain dollariin vuoteen 2023 mennessä. Hänen mukaansa on mah-
dollista nähdä selkeitä eroja sellaisten yritysten välillä, jotka tehokkaasti hyödyn-
tävät markkinoinnin automaatiota verraten yrityksiin, jotka eivät sitä käytä 
(Murphy, 2018). 

Tutkielman tarkoituksena on käsitellä markkinoinnin automaation tuomia 
hyötyjä perinteiselle markkinointiprosessille. Markkinointiprosesseja on ole-
massa useita, ja ne soveltuvat erilaisiin tarpeisiin. Aihepiirin rajaamiseksi tässä 
tutkielmassa käsitellään, kuinka markkinoinnin automaatio tukee perinteistä vii-
sivaiheista markkinointiprosessia. Näin tutkielmassa esiin tulevat hyödyt olisi 
mahdollista yleistää useassa markkinointiprosessin vaiheessa.  

Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena hyödyntäen jo olemassa 
olevaa tutkimustietoa ja kirjallisuutta aiheesta. Kirjallisuuskatsauksen toteutta-
mista varten lähteitä on haettu Google Scholarista, JYKDOK-tietokannasta sekä 
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ProQuestista, mutta lähteitä on otettu myös tieteellisten artikkeleiden lähdeluet-
teloista. Lähteiksi valikoitui e-kirjoja ja vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita. 
Lähteiden laadun arvioinnissa on hyödynnetty Julkaisufoorumin tasoluokitusta. 
Tiedonhaussa hakusanoina on käytetty "marketing automation", "marketing pro-
cess", "marketing mix" ja "customer relationship management". 

Lähdekirjallisuuden perusteella on pyritty löytämään vastaukset tutkimus-
kysymyksiin. Ennen varsinaista tutkimuskysymystä tutkielmassa esitetään apu-
kysymys: Mistä markkinoinnin automaatio koostuu? Tämän jälkeen siirrytään var-
sinaiseen tutkimuskysymykseen: Miten markkinoinnin automaatio tukee perinteistä 
markkinointiprosessia? 

Johdannon jälkeen luvussa 2 käsitellään markkinointia ja sen määritelmää. 
Tämän jälkeen luvussa esitellään viisivaiheinen markkinointiprosessi Armstron-
gin, Kotlerin ja Opresnikin (2017) mallin mukaisesti. Luvussa myös esitellään 
markkinoinnin 4P:n malli eli markkinointimix. 

Luvussa kolme esitellään markkinoinnin automaation määritelmää ja sen 
taustoja. Määritelmän ja taustojen jälkeen tutustutaan markkinoinnin automaa-
tion ominaisuuksiin ja sen avainalueisiin. Avainalueet on määritelty Meron, Tar-
kiaisen ja Tobonin (2020) mallin mukaisesti viiteen eri kategoriaan: asiakastunte-
mukseen, tietojärjestelmien infrastruktuuriin, analytiikkaan, yksiköiden väliseen 
dynamiikkaan ja muutosten hallintaan. Luvun lopussa käsitellään markkinoin-
nin automaation haasteita, jotka on jaettu kahteen kategoriaan: toteutuksen ja yl-
läpidon haasteisiin. Kolmas luku vastaa myös ensimmäiseen tutkimuskysymyk-
seen, jonka pohjalta voidaan esittää markkinoinnin automaation koostuvan 
markkinointiteknologioista, strategioista ja niitä hyödyntävistä ihmisistä. 

Neljännessä luvussa käsitellään markkinoinnin automaation vaikutuksia 
markkinointiin sekä sitä, miten markkinoinnin automaatio tukee luvussa kaksi 
esiteltyä perinteistä markkinointiprosessia. Kirjallisuuden perusteella markki-
noinnin automaation tarjoaman tuen keskeiset osa-alueet ovat vaikutukset asia-
kassuhteiden hallintaan, asiakaskokemuksen personointiin ja liidien generoin-
tiin. Tuen keskeiset osa-alueet vastaavat myös tutkielman toiseen tutkimuskysy-
mykseen, eli miten markkinoinnin automaatio tukee perinteistä markkinointi-
prosessia. 

Luvussa 5 kerrataan tutkielman tutkimuskysymykset ja tarkoitus. Tämän 
jälkeen käsitellään tutkielmasta saatuja tuloksia, niiden merkitystä ja hyötyjä 
sekä esitellään johtopäätöksiä. Seuraavaksi pohditaan tutkimuksen tekemiseen 
liittyviä rajoitteita ja lopuksi esitellään mahdollisia kiinnostavia jatkotutkimusai-
heita. 
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2  MARKKINOINTI 

Tässä luvussa käsitellään markkinoinnin määritelmää ja sitä, kuinka markki-
nointi vaikuttaa yrityksen liiketoimintaan arvoa luomalla. Markkinoinnin mää-
rittelyn jälkeen luvussa esitellään viisivaiheinen markkinointiprosessi, jonka vai-
heet käydään yksityiskohtaisesti lävitse. Viimeisenä on yhteenveto, jossa tiiviste-
tään luvussa käsitellyt asiat. 

2.1 Markkinoinnin määritelmä 

Markkinoinnilla on suuri vaikutus elämässämme, vaikka emme sitä aina huo-
maakaan. Yleisesti markkinointia esiintyy esimerkiksi sanomalehdissä sekä osta-
missamme tuotteissa tai palveluissa. Ne ovatkin perinteisiä tapoja potentiaalis-
ten asiakkaiden tavoittamiseksi. Markkinointi kuitenkin kehittyy jatkuvasti, 
minkä seurauksena markkinointi ei ole pelkästään massoille lähetettäviä viestejä, 
vaan viestit on mahdollista personoida ja kohdentaa juuri tietylle ihmisryhmälle 
(Armstrong, Adam, Denize & Kotler, 2014, s. 4). Nykyisin markkinointi tuleekin 
ymmärtää asiakastarpeiden tyydyttämisenä sen sijaan, että se miellettäisiin pel-
käksi tuotteen mainonnaksi ja myynniksi ilman asiakkaan ja hänen tarpeidensa 
ymmärtämistä (Armstrong ym., 2017, s. 15). Armstrongin ym. (2017, s. 15) mu-
kaan johtamisen guru Peter Drucker onkin todennut, että markkinoinnin tarkoi-
tus on tehdä myyntityö tarpeettomaksi.  

Priden, Ferrellin, Lukaksen, Schembrin, Niinisen ja Casidyn (2017, s. 6) mu-
kaan markkinointi on prosessi, jonka tarkoituksena on maksimoida yrityksen si-
dosryhmien tuotot luomalla vaihdantaa asiakkaiden kanssa sekä luomalla heille 
arvoa. Armstrong ym. (2014, s. 8) esittävät markkinoinnin olevan asiakassuhtei-
den hallintaa. Asiakassuhteiden hallinnan tarkoituksena on pyrkiä luomaan uu-
sia asiakassuhteita tekemällä kilpailijoita parempia arvolupauksia sekä ylläpitä-
mällä nykyisiä asiakassuhteita tyydyttämällä tehdyt arvolupaukset (Armstrong 
ym., 2014, s. 4). Markkinointi voidaan myös määritellä sosiaaliseksi prosessiksi, 
jota yksilöt ja yritykset johtavat. Prosessin tarkoitus on rakentaa ja ylläpitää vah-
voja asiakassuhteita ja asiakasarvoa, jotta myös yritykset saavat vaihdannassa ar-
voa. (Armstrong ym., 2017, s. 33.) 

Markkinointiprosessiin kuuluvasta markkinointistrategiasta on lähes mah-
dotonta puhua mainitsematta markkinointimixiä, joka tunnetaan myös yleisesti 
4P-mallina. Armstrongin ym. (2017) mukaan markkinointimix on joukko työka-
luja, joita yritykset käyttävät toteuttaessaan markkinointistrategiaansa. Ensim-
mäisen kerran markkinointimix -käsitteen on esittänyt Neil Borden. Bordenin 
(1964) mukaan käsite alkoi muovautumaan 1940-luvun loppupuolella. Hänen 
esittämänsä markkinointimix koostui 12 elementistä ja sen oli tarkoitus toimia 
tukena markkinoinnin kysymysten ja ongelmien kanssa (Borden, 1964). Tunne-
tun muotonsa käsite sai kuitenkin McCarthyn (1960) toimesta hänen esitellessään 
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4P-mallin, joka koostuu tuotteesta (product), hinnasta (price), jakelusta (place) ja 
viestinnästä (promotion).  

Markkinointimixistä on myös olemassa useita erilaisia versioita, esimer-
kiksi Londhen (2014) esittämä konsepti, joka koostuu neljästä arvosta (value). 
Konseptin tarkoitus on osoittaa, että pohjimmiltaan jokainen sidosryhmä haluaa 
saavuttaa arvoa (Londhe, 2014). Thabitin ja Raewfin (2018) mukaan jokaisen yri-
tyksen tavoitteena on rakentaa markkinointimix, joka sekä parantaa asiakastyy-
tyväisyyttä että auttaa yritystä saavuttamaan omat tavoitteensa.  

2.2 Markkinointiprosessi 

Markkinointiprosessia voidaan pitää viitekehyksenä, jota yrityksen ei ole tarkoi-
tus sokeasti seurata. Markkinointiprosessin tarkoituksena on esittää kysymyksiä, 
joihin vastaamalla yritykset voivat kilpailla toisiaan vastaan haluamistaan asiak-
kaista. Tässä luvussa markkinointiprosessi esitellään Armstrongin ym. (2017) 
mallin mukaan. Heidän mukaansa markkinointiprosessi koostuu viidestä vai-
heesta. (Armstrong ym., 2017, s. 33) 

Markkinointiprosessin neljän ensimmäisen vaiheen tarkoitus on luoda asia-
kasarvoa ja rakentaa asiakassuhteita. Ensimmäisessä vaiheessa kerätään tietoa 
markkinapaikasta, ihmisten tarpeista ja vaatimuksista. Seuraavassa vaiheessa 
luodaan asiakaslähtöinen markkinointistrategia. Markkinointistrategian luomi-
sen jälkeen se suoritetaan käytännössä, jotta kuluttajien haluamaa arvoa on mah-
dollista tarjota. Neljännessä vaiheessa rakennetaan tuottavia asiakassuhteita ja 
asiakastyytyväisyyttä. Prosessin viimeisessä vaiheessa yritys kerää asiakkaiden 
tuottamaa arvoa tehdäkseen tuottoa. (Armstrong ym., 2017, s. 33.)  

2.2.1 Markkinoiden ja kuluttajien tarpeiden ymmärtäminen 

Markkinoinnin perusperiaatteena ovat ihmisten tarpeet, jotka voidaan jakaa kol-
meen eri kategoriaan: fyysisiin, sosiaalisiin sekä yksilöllisiin tarpeisiin. Fyysisiin 
perustarpeisiin kuuluvat esimerkiksi ruoka ja vaatteet. Sosiaalisia tarpeita ovat 
esimerkiksi tunne yhteisöön kuulumisesta. Yksilölliset tarpeet voivat sen sijaan 
liittyä esimerkiksi itseilmaisuun. Tarpeet ovat siis osa jokaista ihmistä, eikä nii-
den kehittämiseksi ole tarvittu markkinoinnin asiantuntijaa. Perustarpeiden li-
säksi ihmisillä on myös haluja ja vaatimuksia. (Armstrong ym., 2017, s. 34.) 

Armstrongin ym. (2017, s. 34) mukaan halut voidaan myös mieltää tarpeiksi, 
mutta haluja muokkaavat ihmisen persoona ja kulttuuri. Montgomeryn ja Smit-
hin (2009) mukaan tuotteen personointi on yksi interaktiivisen markkinointistra-
tegian avainkomponenteista, sillä standardoitu tuote tai palvelu muokataan vas-
taamaan tietyn asiakkaan tarpeita.  Kun haluihin lisätään ostovoimaa, niistä 
muodostuu vaatimuksia (Armstrong ym., 2017, s. 34). Puusan, Reijosen, Juutin ja 
Laukkasen (2012, s. 27) mukaan nykypäivän markkinointi lähteekin ajatuksesta, 
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jossa asiakas ei osta tuotetta tai palvelua, vaan lisäarvoa tuottavia ratkaisuja tar-
peisiinsa ja ongelmiinsa. 

Jotta ihmisten tarpeisiin, haluihin ja vaatimuksiin on mahdollista vastata, 
yritykset tekevät jatkuvasti tutkimusta, jossa täyttämättä jääneitä tarpeita pyri-
tään tunnistamaan. Tutkimusta pyritään tekemään myös asiakkaista kerätyn da-
tan avulla, jossa asiakkaiden ostokäyttäytymistä ja sen jälkeistä käyttäytymistä 
analysoidaan. Hyvä ymmärrys kuluttajien tarpeista on välttämätöntä toimivan 
markkinointistrategian tekemistä varten.  (Armstrong ym., 2017, s. 51.)  

2.2.2 Markkinointistrategia 

Kun ymmärrys kuluttajien tarpeista ja markkinoista on hankittu, voidaan aloit-
taa asiakaslähtöisen markkinointistrategian luominen.  Aluksi on kuitenkin vas-
tattava kahteen tärkeään kysymykseen: ketkä ovat yrityksen tuottaman palvelun 
kohderyhmä, ja mikä on kohderyhmälle tehtävä arvolupaus. Kysymykset ovat 
oleellisia, sillä kaikkien potentiaalisten asiakkaiden laadukas palveleminen sa-
manaikaisesti on mahdotonta. (Armstrong ym., 2017, s. 37.)  

Kohderyhmän valinta perustuu segmentointiin, jossa markkinat on jaettu 
erilaisiin segmentteihin, jotka pitävät sisällään kuluttajia samanlaisilla tarpeilla 
(Pride ym., 2017, s. 76). Tracyn (2014, s. 36) mukaan segmentoinnilla saadaan sel-
ville yritykselle sopivimmat asiakkaat. Yritykselle sopivien asiakkaiden etsimi-
nen on kannattavaa, jotta se voi kohdentaa tuottamansa palvelun tietylle asiakas-
kunnalle. 

Arvolupauksessa yritys määrittelee, kuinka valitun kohderyhmän asiak-
kaita halutaan palvella. Määrittelyssä myös selviää, kuinka yritys erottuu kilpai-
lijoistaan ja miten se sijoittuu kohdemarkkinoilla. Yritysten on suunniteltava 
mahdollisimman hyvä arvolupaus, sillä se mahdollistaa etulyöntiaseman muihin 
kilpailijoihin nähden. Yksinkertaistettuna arvolupaus vastaa kuluttajille kysy-
mykseen, miksi kuluttajan tulisi valita juuri tämä tuote. (Armstrong ym., 2017, s. 
37.) 

2.2.3 Markkinointisuunnitelma 

Kohderyhmän rajaamisen ja arvolupauksen tekemisen jälkeen yrityksen tulee 
kehittää integroitavissa oleva markkinointisuunnitelma, jonka tarkoituksena on 
tuottaa asiakkaille luvattu arvo. Markkinointisuunnitelmassa rakennetaan asia-
kassuhteita suorittamalla yrityksen kehittämä markkinointistrategia käytän-
nössä. Markkinointistrategian toteuttaminen käytännössä tapahtuukin markki-
nointimixiä eli 4P-mallia hyödyntämällä. (Armstrong ym., 2017, s. 41.) 

Arvolupauksen lunastamiseksi on siis kehitettävä asiakkaiden tarpeita tyy-
dyttävä tuote. Tuotteen kehittämisen jälkeen se on hinnoiteltava, jotta sen jakelu 
kohdemarkkinoilla voidaan aloittaa. Yrityksen tulee myös aloittaa viestintä koh-
deasiakasryhmän kanssa. Markkinointimixin työkaluista muodostetaan siis kat-
tava markkinointisuunnitelma, jossa kohdeasiakkaiden kanssa kommunikoi-
daan ja heille muodostetaan arvoa. (Armstrong ym., 2017, s. 41) 
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2.2.4 Asiakassuhteiden muodostaminen ja kuluttajan sitouttaminen 

Armstrongin ym. (2017, s. 60) mukaan kannattavien asiakassuhteiden muodos-
taminen ja kuluttajan sitouttaminen on markkinointiprosessin tärkein vaihe. 
Asiakassuhteiden muodostaminen ja kuluttajan sitouttaminen ovat osa asiakas-
suhteiden hallintaa (engl. customer relationship management eli CRM). Heidän 
mukaansa avain kestävän asiakassuhteen rakentamiselle on erinomaisen asia-
kasarvon ja asiakastyytyväisyyden tuottaminen. (Armstrong ym., 2017, s. 60.) 

Asiakassuhteiden hallinnassa jokaisesta asiakkaan ja yrityksen kohtaami-
sesta pyritään keräämään hyödyllistä dataa, jotta asiakkaita olisi tulevaisuudessa 
mahdollista ymmärtää entistä paremmin (Pride ym., 2017, s. 97). Saarijärven, 
Karjaluodon ja Kuuselan (2013) mukaan asiakkaista kerätyn datan käyttö asia-
kaskokemuksen parantamisessa on kasvava ilmiö, ja tulevaisuudessa datan pa-
lauttaminen asiakkaille voi toimia mekanismina, joka kehittää asiakassuhteiden 
hallintaa entisestään. 

Uusien asiakassuhteiden luominen ja aikaisempien suhteiden säilyttämi-
nen voi olla haasteellista. Asiakkaat mieltävät arvon monin tavoin. Osalle kulut-
tajista arvo merkitsee tuotteen halvempaa hintaa, toiset taas ovat valmiita mak-
samaan tuotteesta enemmän esimerkiksi lisäominaisuuksien takia. Tätä kutsu-
taan asiakkaan mieltämäksi arvoksi. Asiakas siis ostaa yritykseltä, joka tarjoaa 
korkeimman arvon. Arvoon tyytyväiset asiakkaat ovat yritykselle ja sen tuotteille 
lojaalimpia myös tulevaisuudessa. (Armstrong ym., 2017, s. 23.)  

Asiakastyytyväisyys muodostuu tuotteeseen tai palveluun kohdistuneista 
odotuksista ja siitä, kuinka hyvin ne ovat toteutuneet käytännössä. Mitä parem-
min tuote suoriutuu asiakkaan odotuksiin nähden, sitä positiivisemman vaiku-
telman asiakas saa tuotteesta. Korkea asiakastyytyväisyys johtaa usein siihen, 
että asiakkaat ostavat tuotteita samalta yritykseltä myös tulevaisuudessa ja ker-
tovat hyvästä kokemuksestaan myös muille kuluttajille. (Armstrong ym., 2017, s. 
24.) 

2.2.5 Arvon ja tuoton muodostuminen yritykselle 

Markkinointiprosessin viimeisessä vaiheessa yritys kerää myynnistä, markkina-
osuudesta ja voitoista muodostunutta arvoa eli tuottoa (Armstrong ym., 2017, s. 
23). Patterson (2007) esittää markkinoinnin ja myynnin olevan vastuussa yrityk-
selle kertyvästä tuotosta. Hänen mukaansa asiakaskeskeinen lähestymistapa 
markkinointiin ja myyntiin parantaa koko yrityksen tehokkuutta (Patterson, 
2007). Luomalla erinomaista asiakasarvoa yritys pystyy saavuttamaan tyytyväi-
siä ja lojaaleja asiakkaita sekä kasvattamaan markkina- ja asiakasosuuttaan. Erin-
omaisen asiakasarvon luominen johtaa myös suurempaan tuottoon pitkällä aika-
välillä. (Armstrong ym., 2017, s. 49.) 

Armstrongin ym. (2017, s. 49) mukaan hyvä asiakassuhteiden hallinta on 
yritykselle järkevää myös taloudellisesti. Heidän mukaansa tutkimukset ovat 
osoittaneet, että uuden asiakassuhteen rakentaminen on viisi kertaa kalliimpaa 
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kuin vanhan asiakassuhteen säilyttäminen. Hyvin rakennetut asiakassuhteet voi-
vat tuottaa yritykselle elinikäistä arvoa. (Armstrong ym., 2017, s. 49.) 

2.3 Yhteenveto 

Tässä luvussa on käsitelty markkinoinnin määritelmää ja markkinointimixiä sekä 
esitelty viisivaiheinen markkinointiprosessi. Ensimmäiseksi käsiteltiin markki-
noinnin määritelmää. Sen esiteltiin olevan prosessi, jonka tarkoituksena on mak-
simoida yrityksen ja sen sidosryhmien tuotot luomalla vaihdantaa asiakkaiden 
kanssa sekä luomalla heille arvoa. Markkinointia pidetään myös asiakassuhtei-
den hallintana, jossa tarkoituksena on pyrkiä luomaan uusia asiakassuhteita te-
kemällä kilpailijoita parempia arvonlupauksia sekä ylläpitämällä nykyisiä asia-
kassuhteita tyydyttämällä tehdyt arvolupaukset.  

Seuraavaksi esiteltiin markkinointimix eli markkinoinnin 4P:n malli. 4P-
malli on joukko työkaluja, joita käytetään erityisesti yrityksen markkinointipro-
sessissa. Nämä neljä työkalua – tuote, hinta, jakelu ja viestintä – muodostavat 
kokonaisuuden markkinoinnin kilpailukeinoista. 

Lopuksi käsiteltiin markkinointiprosessia. Markkinointiprosessi esiteltiin 
viitekehyksenä, joka tukee yrityksen kilpailemista kohdemarkkinoillaan. Mark-
kinointiprosessin neljän ensimmäisen vaiheen tarkoituksena on luoda asiakasar-
voa ja rakentaa asiakassuhteita. Prosessin viimeisessä vaiheessa yritys kerää asi-
akkaiden tuottamaa arvoa tehdäkseen voittoa. 
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3 MARKKINOINNIN AUTOMAATIO 

Tässä luvussa käsitellään markkinoinnin automaation määritelmää ja taustoja. 
Markkinoinnin automaation määrittelyn jälkeen luvussa esitellään markkinoin-
nin automaation ominaisuuksia ja avainalueita. Markkinoinnin automaation 
prosessit on jaettu viiteen avainalueeseen: asiakastuntemukseen, tietojärjestel-
mien infrastruktuuriin, analytiikkaan, yksiköiden väliseen dynamiikkaan ja 
muutosten hallintaan. Seuraavaksi luvussa tutustutaan markkinoinnin automaa-
tion haasteisiin, jotka jaettiin sen toteutuksen ja ylläpidon haasteisiin. Luvun lo-
pussa on yhteenveto, jossa tiivistetään luvun keskeinen sisältö. 

3.1 Markkinoinnin automaation määritelmä ja taustat 

Bucklin, Lehmann ja Little (1998) esittivät ensimmäisen kerran ajatuksen mark-
kinoinnin automaatiosta vuonna 1998. Bucklinin ym. (1998) mukaan aiemmin 
markkinoinnissa käytetyt työkalut ovat lähinnä toimineet tukena markkinoiden 
ymmärtämisessä sekä päätöksenteossa. Heidän mukaansa suuri osa markkinoin-
nin päätöksenteosta on mahdollista automatisoida kokonaan (Bucklin ym., 
(1998). Heimbachin, Kostyran ja Hinzin (2015) mukaan termin markkinoinnin 
automaatio esitteli John D.C Little (2001) esitelmässään 5th Invitational Choice 
Symposiumissa UC Berkeleyssä. 

Biegelin (2009) mukaan markkinoinnin automaatio on markkinointitekno-
logioiden ratkaisujen hyödyntämistä markkinointiprosessien automatisoi-
miseksi. Automatisoitaviin prosesseihin voivat kuulua esimerkiksi suunnittelu, 
budjetointi, segmentointi, tietokantojen hallinta, analytiikka, varainhallinta, 
kampanjointi, liidien hallinta ja raportointi. Markkinoinnin teknologiat puoles-
taan ovat yhdistelmä ohjelmistoja, verkkoja ja laitteita, jotka yhdessä mahdollis-
tavat tiedon syöttämisen, käsittelyn ja tuottamisen. (Biegel, 2009.) Heimbachin 
ym. (2015) mukaan markkinoinnin automaation ydin on markkinointimixin kus-
tomoinnissa sekä personoinnissa, ja markkinoinnin automaation juuret ovat yri-
tysten välisessä (B2B) markkinoinnissa. Lamontin (2015) mukaan markkinoinnin 
automaatiota hyödynnetään myös yritykseltä kuluttajalle (B2C) -markkinoin-
nissa. 

Murphy (2018) esittää markkinoiden nykyisen koon olevan 11 biljoonaa Yh-
dysvaltain dollaria ja sen odotetaan tuplaantuvan seuraavan viiden vuoden ai-
kana. Markkinoinnin automaatioon ja sen ohjelmistoihin käytettäisiin siis maail-
manlaajuisesti 25 biljoonaa dollaria vuonna 2023. Hänen mukaansa yritysten 
odotetaan hankkivan ja päivittävän markkinoinnin automaatioon kuuluvia lait-
teistoja ja ohjelmistoja, sillä jo nyt voidaan nähdä selkeitä eroja markkinoinnin 
automaatiota tehokkaasti hyödyntävien ja hyödyntämättömien yritysten välillä. 
(Murphy, 2018.) Myös Lamontin (2015) mukaan markkinoinnin automaatio on 
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yksi nopeimmin kasvavista sektoreista ohjelmistoalalla. Hänen mukaansa sen on 
arvioitu kasvavan jopa 60 % vuodessa (Lamont, 2015). 

Markkinoinnin automaation jatkuva kehitys vaikuttaa myös sen määritte-
lyn vaikeuteen. Mero ym. (2020) esittävät, että sen määrittely voidaan jakaa kah-
teen näkökulmaan. Näkökulmat eroavat toisistaan siinä, että markkinoinnin au-
tomaatiota voidaan pitää joko prosesseja automatisoivana työkaluna tai potenti-
aalisesti koko markkinat mullistavana strategisena aloitteena, joka voi muuttaa 
yritysten rakenteita, prosesseja ja markkinoinnin menetelmiä. 

3.2 Markkinoinnin automaation ominaisuudet ja avainalueet 

Toimiakseen markkinoinnin automaatio vaatii erilaisia teknologioita. Yksinään 
teknologiat eivät kuitenkaan riitä, sillä käyttöä varten tarvitaan sovelluksia. Jotta 
sovellukset pystyvät tuottamaan markkinoijille arvokasta tietoa, niille on syötet-
tävä kuluttajista kerättyä dataa. Heimbachin ym. (2015) mukaan markkinoinnin 
automaation toiminnot ovat suoria vastauksia asiakkaan käytökseen tai heistä 
kerättyyn tietoon (ks. kuvio 1). Kuvion avulla on mahdollista nähdä, että asiak-
kaan käytös voi toimia laukaisimena esimerkiksi kohdennetuille viesteille hänen 
vierailemallaan sivustolla.  

Laukaisimena toimiva käytös voi olla myös sellaista, jossa potentiaalinen 
asiakas lataa yrityksen sivuilta tiedostoja, lukee blogeja yrityksestä tai osoittaa 
kiinnostustaan vierailemalla sivustolla useasti (Järvinen & Taiminen, 2016). 
Heimbach ym (2015) esittävät, että asiakkaan käytös ei ole ainut laukaisimena 
toimiva tekijä, vaan se voi perustua myös useaan muuhunkin muuttujaan, kuten 
aikaan tai käyttäjän IP-osoitteeseen. 
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KUVIO 1 Yleinen viitekehys markkinoinnin automaatiosta (Heimbach ym., 2015) 

Järvisen ja Taimisen (2016) sekä Albano-Davisin (2016) mukaan viestejä perso-
noimalla ja asiakkaan käyttäytymistä seuraamalla voidaan generoida korkealaa-
tuisia liidejä, eli yrityksestä tai sen tuotteesta kiinnostuneita mahdollisia asiak-
kaita. Albano-Davis (2016) esittää markkinoinnin automaation mahdollistavan 
sen, että liidien tarpeet on mahdollista huomioida yksilöllisesti, koska muut ai-
kaa vievät aktiviteetit on voitu automatisoida. Automatisoitavia aktiviteettejä 
ovat esimerkiksi segmentointi ja asiakkaiden datan integrointi (Todor, 2016). Del 
Rowe (2016) esittää, että hyvin toteutettu markkinoinnin automaatio vaatii jatku-
vaa hienosäätöä, sillä sen tarkoituksena ei ole pelkästään työmäärän vähentämi-
nen, vaan myös auttaa markkinoijia muodostamaan asiakassuhteita tarjoamalla 
oikeaa sisältöä oikeaan aikaan. 

Markkinoinnin automaatio pitää sisällään valtavan määrän erilaisia tekno-
logioita ja prosesseja. Mero ym. (2020) ovat monitapaustutkimukseensa perus-
tuen jakaneet markkinoinnin automaation prosessit viiteen avainalueeseen: asia-
kastuntemukseen, tietojärjestelmien infrastruktuuriin, analytiikkaan, yksiköiden 
väliseen dynamiikkaan ja muutosten hallintaan. 

3.2.1 Asiakastuntemus 

Mero ym. (2020) esittävät asiakastuntemuksen olevan tärkein resurssi markki-
noinnin automaation käytössä. Heidän mukaansa yritysten tulee kasvattaa asia-
kastuntemustaan, sillä sen avulla yrityksen on mahdollista luoda mielekkäitä 
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asiakaspolkuja ja asiakassisältöä (Mero ym., 2020). Woodin (2015) mukaan mark-
kinoinnin automaatio mahdollistaa yksittäiseen asiakaspolkuun tutustumisen 
aiempaa tarkemmin. Asiakaspolkuihin tutustumalla tulevia asiakaskokemuksia 
voidaan räätälöidä asiakaskäyttäytymisen ja asiakkaiden vaatimusten perus-
teella.  

Hyvän asiakastuntemuksen avulla voidaan erottaa mahdolliset asiakkaat 
toisistaan. Keskittymällä kiinnostusta osoittaneisiin asiakkaisiin ja tarjoamalla 
heille arvoa yritykset pystyvät osoittamaan uskottavuutta ja kasvattamaan luot-
tamusta mahdollisten asiakkaiden välillä (Albano-Davis, 2015). Bagshaw (2015) 
esittääkin, että nykyisin asiakaskäyttäytymisestä tiedetään enemmän kuin kos-
kaan aiemmin.  

3.2.2 Tietojärjestelmien infrastruktuuri 

Tietojärjestelmien infrastruktuuri on integroitava siten, että markkinoinnin auto-
maation järjestelmät ja CRM on synkronoitu muiden mahdollisten järjestelmien 
kanssa kokonaisvaltaisen kuvan luomiseksi asiakkaista ja yrityksen toiminnoista. 
Ideaalissa tilanteessa yrityksellä on yhtenäinen tietokanta, joka mahdollistaa pää-
syn kokonaisvaltaiseen näkymään asiakkaista. (Mero ym., 2020.) Jokaisen moni-
mutkaisen IT-ratkaisun implementointi on haastavaa, mutta markkinoinnin au-
tomaation integroimisessa tulee harkita useita täysin uniikkeja asioita (Keens & 
Barker, 2009). 

Markkinoinnin automaation integroiminen CRM-järjestelmän kanssa on 
kriittistä, sillä sen avulla markkinoinnin automaation todellinen arvo saadaan irti 
(Dworkin, 2016). Keens ja Barker (2009) esittävät aiemmin käytössä olleiden jär-
jestelmien ja markkinoinnin automaation integroimisen tarvitsevan spesialistin 
osaamista markkinoinnista ja datan hallinnasta. Dworkinin (2016) mukaan integ-
roimisen jälkeen työ ei ole kuitenkaan loppu, sillä markkinoinnin automaation 
järjestelmien toiminnallisuutta tulee monitoroida jatkuvasti. 

3.2.3 Analytiikka 

Päätöksenteon optimoimiseksi Mero ym. (2020) esittävät, että yritysten tulee 
hyödyntää analytiikkaa ja tehdä dataan pohjautuvia päätöksiä. He kuitenkin 
muistuttavat, että liiallinen optimointi voi johtaa siihen, että yritys ei enää tun-
nista sen ympärillä olevia uusia uhkia ja mahdollisuuksia, joita muuttuvassa lii-
ketoimintaympäristössä syntyy (Mero ym., 2020). Jenan ja Pandan (2017) sekä 
Todorin (2016) mukaan markkinoinnin automaation avulla suuret datamäärät 
voidaan tuoda hallittavalle tasolle, jossa siitä tuotetun informaation avulla voi-
daan esimerkiksi mitata markkinointikampanjan tehokkuutta ja tuottoa.  

Järvisen ja Karjaluodon (2015) mukaan esimerkiksi verkkoanalytiikkaa 
hyödyntämällä voidaan mitata digitaalisen markkinoinnin tehokkuutta. Järvinen 
ja Taiminen (2016) esittävät markkinoinnin automaation hyödyntävän samankal-
taisia periaatteita kuin verkkoanalytiikka. Heidän mukaansa markkinoinnin au-
tomaatio ja verkkoanalytiikka eroavat kuitenkin siinä, että verkkoanalytiikan 
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avulla ei pystytä seuraamaan ja identifioimaan yksittäistä kuluttajaa yhtä katta-
vasti (Järvinen & Taiminen, 2016). Jansenin, Salmisen ja Soon-Gyon (2020) mu-
kaan markkinoinnin automaation avulla voidaan sen sijaan ennustaa myös yk-
sittäisen ihmisen käyttäytymistä markkinoilla. 

3.2.4 Yksiköiden välinen dynamiikka 

Yksiköiden välisestä dynamiikasta puhuttaessa tarkoitetaan markkinoinnin ja 
myynnin yhdistämisen tärkeyttä. Myynnin ja markkinoinnin yhdistämistä voi-
daan pitää tärkeänä, sillä tehokas asiakkaiden sitouttaminen vaatii yrityksen laa-
juista yhteistyötä kaikissa yrityksen rajapinnoissa. (Mero ym., 2020.) Pattersonin 
(2007) mukaan markkinoinnin ja myynnin yhdistämisen positiivisista vaikutuk-
sista ei voida olla täysin varmoja. Hänen mukaansa tutkimukset kuitenkin viit-
taavat niiden yhdistämisen tehostavan myyntiä (Patterson, 2007). 

Redding (2015) pitää markkinoinnin automaatiota ja CRM-järjestelmiä teki-
jöinä, jotka voivat auttaa yrityksiä sovittamaan markkinoinnin ja myynnin yksi-
köt. Hän kuitenkin uskoo, ettei pelkkä teknologia ole vastaus ongelmaan, mutta 
se voi tarjota viitekehyksen, jota ihmiset voivat käyttää yhdistäessään markki-
nointia ja myyntiä (Redding, 2015). Markkinoinnin ja myynnin yhdenmukaista-
minen on alue, jossa johdon osallistumista tarvitaan usein, jotta yksiköt pystyvät 
toimimaan sopuisasti. Yhdenmukaistaminen on kuitenkin välttämätöntä avoi-
muuden ja yhteistyön kehittämiseksi, sillä markkinointi ja myynti ovat suoraan 
riippuvaisia toistensa tehokkuudesta. (Järvinen & Taiminen, 2016.) 

3.2.5 Muutosten hallinta 

Muutosjohtaminen ja muutosten hallinta ovat välttämättömiä neljän muun vai-
heen onnistumiseksi. Markkinoinnin automaation prosessien jatkuva ylläpito on 
edellytys sille, että asiakkaalle on mahdollista tuoda hänen haluamaansa arvoa. 
Yrityksen johdon on myös hyvä pitää mielessään asiakaslähtöinen ajattelutapa, 
jossa asiakasarvon luominen on tuottoa tärkeämpää. (Mero ym., 2020.) 

Reddingin (2015) ja Todorin (2016) mukaan teknologioiden nousu on vai-
kuttanut markkinoiden muutokseen valtavasti. Yritysten on varmistettava ym-
märryksensä, jotta ne voivat olla valmiita toteuttamaan ja tukemaan tulevaisuu-
dessa tapahtuvia muutoksia (Wood, 2015). Useat tutkimukset osoittavat, että yri-
tykset, jotka ovat valmiita muuttumaan ja näkevät muutoksen mahdollisuutena, 
voivat saavuttaa kilpailuedun muihin yrityksiin nähden implementoidessaan 
uusia järjestelmiä liiketoimintaprosessien tueksi (Redding, 2015). 

3.3 Markkinoinnin automaation haasteet 

Kuten kaikki työkalut, myös markkinoinnin automaatio pystyy tuottamaan yri-
tykselle paljon hyötyä. Markkinoinnin automaation väärinkäyttö voi kuitenkin 
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johtaa sen hylkäämiseen, mutta pahemmassa tapauksessa siitä voi tulla yrityk-
selle taakka (Murphy, 2015). Lähdekirjallisuuden perusteella markkinoinnin au-
tomaation haasteet voidaan jakaa kahteen kategoriaan: markkinoinnin automaa-
tion toteutukseen ja toteutuksen jälkeiseen ylläpitoon. 

3.3.1 Toteutuksen haasteet 

Markkinoinnin automaation toteutuksessa haasteiksi nousevat ymmärrys sen 
tuomista mahdollisuuksista ja vaatimuksista. Biegelin (2009) mukaan uusien tek-
nologioiden tuominen yritykseen voi osoittautua haastavaksi esimerkiksi siksi, 
että toteutuksesta vastuussa oleva IT-henkilöstö ja teknologiaa käyttävät mark-
kinoijat eivät välttämättä täysin ymmärrä toisiaan. Keensin ja Barkerin (2009) 
mukaan toteutukseen vaadittavassa ajassa ei osata ottaa huomioon integroinnin 
ja optimoinnin vaatimaa aikaa, joten projektin esitetyt takarajat ovat alusta al-
kaen liian tiukkoja. 

Heimbachin ym. (2015) mukaan hyvin suunniteltu datan varastointi sen 
systemaattista keräämistä ja analysoimista varten on markkinoinnin automaati-
olle ehdoton vaatimus. Seuraavana vaatimuksena heidän mukaansa on ohjel-
misto, jonka avulla on mahdollista luoda säännöt datan hyödyntämiselle (Heim-
bach ym., 2015). Dataan liittyvät haasteet eivät yleensä liity yrityksen teknologi-
oihin, vaan siihen, miten yritys itse ymmärtää datalle asettamansa laatusäännöt 
(Keens & Barker, 2009). Woodin (2015) mukaan yrityksen sidosryhmien tulisi 
ymmärtää markkinoinnin automaatio muutoksena ajattelutavoissa, eikä pelkäs-
tään teknologiassa.  

3.3.2 Ylläpidon haasteet 

Del Rowen (2015) mukaan yksi suurimmista virheistä on toteuttaa markkinoin-
nin automaatio ja jättää se ilman ylläpitoa. Jenan ja Pandan (2017) mukaan am-
mattitaitoisen henkilöstön kouluttaminen yritykselle on haasteellista, varsinkin 
markkinoinnin automaation käytön alussa. Asiakaskokemusten kustomointia ja 
personointia varten kerätty data voi myös aiheuttaa haasteita. Heimbach ym. 
(2015) sekä Montgomery ja Smith (2009) esittävätkin, että asiakaskokemusten 
personointia varten kerätty data voi loukata kuluttajien yksityisyyttä. Kannanin 
ja Lin (2017) mukaan tietosuojaan ja dataan liittyvät ongelmat voivat johtaa sii-
hen, että yritykset voivat joutua rajoittamaan tiedonkeruuta hyvin ratkaisevalla 
tasolla. Heidän mukaansa tämä voi vaikuttaa kriittisesti personoinnin ja asiakas-
kokemuksen räätälöinnin kehittämiseen. Yritysten tulee huomioida lait sekä par-
haat käytänteet, jotta asiakkaista kerätty data ja heidän oikeutensa voidaan tur-
vata. (Kannan & Li, 2017.) 

Tulevaisuuden kannalta myös johdon tulee ymmärtää, että sisältömarkki-
noinnissa ja markkinoinnin automaatiossa käytettävät taktiikat opitaan ajan 
myötä, ja ne vaativat yrityksen sisäistä muutosta. Yrityksen johdon tulisikin 
edesauttaa muutosta tarjoamalla koulutusta, jossa markkinoijat voisivat oppia 
kokeilemalla ja virheitä tekemällä. Vaihtoehtoisesti johdon tulisi harkita 



19 

tarvittavien taitojen hankkimista uusien työntekijöiden avulla. (Järvinen & Tai-
minen, 2016.) 

3.4 Yhteenveto 

Tässä luvussa on käsitelty markkinoinnin automaation määritelmää, taustoja, 
ominaisuuksia sekä haasteita. Luvun alussa käsiteltiin markkinoinnin automaa-
tion määritelmää, jota voidaan käsitellä kahdesta näkökulmasta: prosesseja auto-
matisoivana työkaluna tai potentiaalisesti koko markkinat mullistavana strategi-
sena aloitteena. Markkinoinnin automaation määrittelyn lisäksi luvussa esiteltiin 
sen jatkuvaa kasvua ja tulevaisuuden odotuksia.  

Seuraavaksi käsiteltiin markkinoinnin automaation ominaisuuksia ja avain-
alueita. Markkinoinnin automaation esitettiin toimivan antamalla suoria vas-
tauksia asiakkaista kerätyn datan tai heidän käyttäytymisensä ja asetettujen 
sääntöjen perusteella. Markkinoinnin automaation vaikutuksen prosessit jaettiin 
viiteen avainalueeseen, jotka ovat asiakastuntemus, tietojärjestelmien infrastruk-
tuuri, analytiikka, yksiköiden välinen dynamiikka ja muutosten hallinta.  

Luvun lopussa käsiteltiin markkinoinnin automaation haasteita, jotka jaet-
tiin kahteen kategoriaan: toteutuksen ja ylläpidon haasteiksi. Molemmissa vai-
heissa data osoittautui haasteelliseksi sen varastoinnin sekä tietosuojan kautta. 
Haasteelliseksi osoittautui myös se, että yritykset eivät välttämättä ymmärrä 
markkinoinnin automaation asettamia vaatimuksia, joten sen käytöstä ei saada 
koko potentiaalia hyödynnetyksi.  
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4 MARKKINOINNIN AUTOMAATIO YHDISTET-
TYNÄ PERINTEISEEN MARKKINOINTIPROSES-
SIIN 

Tässä luvussa käsitellään sitä, kuinka markkinoinnin automaatio vaikuttaa 
markkinointiin yleisesti. Vaikutusten käsittelyn jälkeen luvussa tutustutaan sii-
hen, miten markkinoinnin automaatio tukee perinteistä markkinointiprosessia. 
Lähdekirjallisuuden perusteella markkinoinnin automaation tarjoaman tuen kes-
keisiksi osa-alueiksi nousevat asiakassuhteiden hallinta, asiakaskokemuksen 
personointi ja liidien generointi. Luvun lopussa on yhteenveto. 

4.1 Markkinoinnin automaation vaikutukset markkinointiin 

Markkinointi käsittää monimutkaisen ekosysteemin, joka sisältää monia osallis-
tuvia sidosryhmiä, toimintoja ja prosesseja, jotka voivat hyötyä automaatiosta. 
Yritysten tulisi ymmärtää olemassa olevat markkinointiprosessit ja tunnistaa 
heikkotehoiset toiminnot, jotka voidaan korvata tai optimoida nykyisten viiteke-
hysten tuomilla parhailla käytänteillä. (Keens & Barker, 2009.) Rikkinäisiä pro-
sesseja markkinoinnin automaatiolla ei pystytä korjaamaan (Wood, 2015). Meron 
ym. (2020) mukaan onnistuneen markkinoinnin automaation toteutus edellyttää 
jatkuvaa oppimista kokeellisten ja ketterien lähestymistapojen avulla. 

Keens ja Barker (2009) esittävät markkinointiprosessien muuttuvan jatku-
vasti vastatakseen uusiin trendeihin, kilpailuolosuhteisiin, muutoksiin asiak-
kaissa, uusiin kanavoihin ja säädöksiin. Markkinointiprosessien automatisointi 
voi olla ainoa ratkaisu suurten muutosten kohtaamiseksi kysynnän ja tarjonnan 
kasvaessa. Toisaalta markkinoinnin automaatio ei pelkästään vastaa tämän het-
ken haasteisiin, vaan se voi mahdollistaa täysin uudenlaisia prosesseja. (Todor, 
2016.) 

Markkinoinnin automaation mahdollistamat tehokkaat ja mitattavissa ole-
vat palvelut muuttavat klassista lähestymistapaa markkinointiin (Todor, 2016).  
Järvinen ja Karjaluoto (2015) esittävät markkinoinnin suorituskyvyn mittaami-
sesta kertyvien hyötyjen määräytyvän kuitenkin yrityskohtaisesti, sillä yritykset 
ovat itse vastuussa mittaustulosten käytöstä. Ihmisiin ja teknologioihin investoi-
minen, relevantin asiakaslähtöisen arvon luominen sekä kärsivällisyys nostavat 
yrityksen mahdollisuuksia menestyä (Murphy, 2018). 
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4.2 Markkinoinnin automaation tuki perinteiselle markkinointi-
prosessille 

Markkinoinnin automaatio täydentää suoramarkkinoinnin ja interaktiivisen 
markkinoinnin alueita lisäämällä automaattisesti suoritettavia prosesseja. Vaiku-
tukseltaan sitä voidaan pitää myös tehokkaampana kuin CRM-järjestelmää tai 
sähköpostimarkkinointia, sillä markkinoinnin automaatio mahdollistaa useiden 
datalähteiden samanaikaisen käytön kommunikaation parantamiseksi jopa lähes 
tuntemattomien potentiaalisten asiakkaiden kanssa. (Heimbach ym., 2015.) To-
dorin (2015) mukaan markkinoinnin automaatio ja CRM-ohjelmistot ovat erittäin 
tehokkaita uusille markkinoille tultaessa, nykyisten asiakassuhteiden ylläpitämi-
sessä ja markkinoilta kerättävän tiedon hankinnassa. 

Heimbachin ym. (2015) mukaan markkinoinnin automaatiota käyttämällä 
B2C-yritykset voivat saavuttaa samat hyödyt kuin B2B-yritykset esittämällä asi-
akkaille personalisoitua sisältöä ja kustomoituja tarjouksia esimerkiksi kupon-
kien avulla. Del Rowe (2016) esittää nykypäivän asiakkaiden olevan entistä tie-
toisempia, ja jopa odottavan personoitua sisältöä. Tietoiset asiakkaat yhdistet-
tynä lisääntyvien markkinointikanavien määrään vaatiikin jatkuvasti asiakasläh-
töisempää markkinointia, jossa kasvavia datamääriä tulee hyödyntää entistä no-
peammin (Heimbach ym., 2015). 

Kirjallisuuden perusteella markkinoinnin automaation tarjoaman tuen kes-
keisiksi osa-alueiksi nousivat vaikutukset asiakassuhteiden hallintaan, asiakas-
kokemuksen personointiin ja liidien generointiin. Onnistuessaan ne tuottavat 
yritykselle asiakkaita, jolloin molemmille muodostuu arvoa. Markkinoinnin au-
tomaatiota ei kuitenkaan tule ymmärtää työvoimaa korvaavana koneena, vaan 
vuorovaikutuksen mahdollistajana markkinoijan sekä potentiaalisten tai jo ole-
massa olevien asiakkaiden välillä (Wood, 2015). 

4.2.1 Asiakassuhteiden hallinta 

Heimbach ym. (2015) esittävät markkinoinnin automaation usein sekoittuvan 
asiakassuhteiden hallintajärjestelmien kanssa monien samankaltaisten ominai-
suuksien takia. Dworkinin (2016) mukaan järjestelmät erottuvat toisistaan siinä, 
että markkinoinnin automaation avulla voidaan hallita myös potentiaalisia asia-
kasryhmiä yksittäisen asiakkaan sijaan. Hänen mukaansa markkinoinnin auto-
maatio mahdollistaa myös segmentoinnin ja kohdentamisen (Dworkin, 2016). 
Segmentointi ja kohdentaminen ovat osa markkinointistrategiaa, jossa pyritään 
selvittämään yrityksen kannalta paras kohderyhmä, jotta tietyn tarpeen omaavaa 
asiakasryhmää pystytään palvelemaan. 

Jenan ja Pandan (2017) mukaan markkinoinnin automaatio on mukana 
myös asiakkaiden vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutus ja luottamuksen rakenta-
minen on tärkeää kannattavan asiakassuhteen luomiseksi. Siihen on mahdollista 
vaikuttaa tarjoamalla sekä automaattista että personoitua yhteydenpitoa. 
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Asiakassuhteiden laadun parantamisen ja kehittämisen tulisi olla markkinoijien 
ensimmäinen prioriteetti. (Del Rowe, 2016.) 

4.2.2 Asiakaskokemuksen personointi 

Markkinointisuunnitelmassa hyödynnettävää markkinointimixiä pystytään per-
sonoimaan markkinoinnin automaatiota hyödyntämällä, jolloin koko asiakasko-
kemusta on mahdollista muuttaa vastaamaan asiakkaan tarpeita entistä parem-
min. Murphyn (2018) mukaan personoinnin epäonnistuessa mahdolliset asiak-
kaat voivat kääntää selkänsä yritykselle, joka ei tuota heitä hyödyttävää sisältöä. 
Personoinnin onnistuessa markkinoinnin automaatiolla voidaan tarjota asiakkai-
den määrittämien sääntöjen pohjalta heitä hyödyttävää ja heille relevanttia sisäl-
töä. Onnistunut personointi herättää kiinnostusta myös muissa mahdollisissa 
asiakkaissa ja kasvattaa asiakkaiden ja yrityksen välistä luottamusta. (Järvinen & 
Taiminen, 2016.) 

Personoinnilla tarkoitetaan usean tai jokaisen markkinointimixiin sisälty-
vän elementin kustomointia yksilölle sopivaksi. Se tapahtuu hyödyntämällä ku-
luttajan käyttäytymisestä tai aikaisemmista ostotapahtumista kerättyä dataa. 
Personointi on kustomointia kehittyneempää, sillä automatisointi tapahtuu asi-
akkaan pyynnöstä riippumatta. (Montgomery & Smith, 2009.) Heimbach ym. 
(2015) esittävät markkinoinnin automaation personoivan nykyisin ensisijaisesti 
reaaliaikaista hinnoittelua, viestintää sekä asiakaspolkuja. Heidän mukaansa yri-
tykset voivat personoida asiakaskokemustaan esimerkiksi aikaan tai paikkaan 
perustuen tarjoamalla alennuskuponkeja tuotteille, joita asiakkaat sillä hetkellä 
voisivat eniten haluta (Heimbach ym., 2015). 

Woodin (2015) mukaan markkinoinnin automaation mahdollistamat asia-
kaslähtöisesti personoidut kokemukset eivät olisi mahdollisia toteuttaa pelkäs-
tään ihmisvoimin, varsinkaan suurissa määrin. Myös Järvinen ja Taiminen (2016) 
esittävät personoinnin olevan haasteellista. Heidän mukaansa markkinoinnin 
automaatio tarjoaa siihen keinon yhdistämällä sisältömarkkinat ja IT-työkalut, 
jolloin oikeaa sisältöä on mahdollista jakaa oikeaan aikaan (Järvinen & Taiminen, 
2016). 

4.2.3 Liidien generointi 

Markkinoinnin automaatio mahdollistaa useiden aikaa vievien prosessien auto-
matisoinnin. Se myös samalla säästää markkinoijien aikaa, joka voidaan käyttää 
sekä myynnin parantamiseen että liidien hallintaan. (Jena & Panda, 2017.) Liidien 
generoimisen ideana on löytää yrityksestä kiinnostuneet asiakkaat ja huomioida 
heidät parhain mahdollisin tavoin, jotta asiakkaalle ja yritykselle voidaan luoda 
arvoa.  

Järvisen ja Taimisen (2016) mukaan jo yhdellä tapaustutkimuksella on pys-
tytty osoittamaan, että markkinoinnin automaatiolla on onnistututtu generoi-
maan korkealaatuisia myyntiliidejä hyödyntämällä kohdentamista ja sisällön 
personointia. Tapaustutkimuksen aikana kohdeyrityksen käyttöönottaman 
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markkinoinnin automaation lisäksi kohdeyritys käsitteli markkinointia ja myyn-
tiä saman arvoisina elementteinä myyntiprosessille (Järvinen & Taiminen, 2016). 
Yritys myös pyrki kehittämään markkinoinnin ja myynnin yhdistävän myynti-
putken (ks. kuvio 2). 
 
 

 
 

KUVIO 2 Yhdistetty markkinointi- ja myyntiputki (Järvinen & Taiminen, 2016) 

Yhdistetyn markkinointi- ja myyntiputken ensimmäisessä vaiheessa yritys tun-
nistaa mahdolliset asiakkaat. Mahdollisen asiakkaan tunnistaminen tapahtuu 
käyttämällä asiakkaan antamia tietoja, kuten yhteystietoja. Markkinoinnin auto-
maatio mahdollistaa aikaisempien asiakkuuksien tunnistamisen esimerkiksi IP-
osoitteen, kirjautumisen tai evästeiden avulla. Markkinoinnin automaation 
avulla on myös mahdollista rajata epäsuotuisat kontaktit pois, jolloin aikaa ei 
käytetä vääriä tietoja antaneisiin kontakteihin. Tunnistettujen kontaktien tiedot 
tallennetaan tietokantaan, jossa markkinoinnin automaation ohjelmistot katego-
risoivat kontaktit joko markkinointi- tai myyntiliideksi. (Järvinen & Taiminen, 
2016.)  
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Seuraavassa vaiheessa markkinointiliideistä pyritään muodostamaan 
myyntiliidejä. Tämän onnistumiseksi markkinointiliideille tarjotaan mielekästä 
ja oikea-aikaista sisältöä, jonka tarkoituksena on toimia kannustimena ostopää-
töksen tekemiselle. Tarjottu sisältö on myös mahdollista personoida asiakkaan 
antamien tai hänestä kerättyjen tietojen perusteella. (Järvinen & Taiminen, 2016.) 

 Sekä Järvinen ja Taiminen (2016) että Dworkin (2016) esittävät, että poten-
tiaaliset markkinointiliidit on myös mahdollista pisteyttää. Pisteyttäminen ta-
pahtuu seuraamalla markkinointiliidien toimintoja esimerkiksi yrityksen nettisi-
vustolla, jossa asiakkaiden on mahdollista ladata tiedostoja tai tutustua yrityksen 
blogeihin (Dworkin, 2016). Järvisen ja Taimisen (2016) mukaan kiinnostuksen 
osoittamisen jälkeen myyntitiimi ottaa yhteyttä mahdolliseen asiakkaaseen. 

Kolmannessa vaiheessa markkinoinnin automaation avulla markkinointi- 
ja myyntiliidit on erotettu toisistaan ja ne voidaan siirtää CRM-ohjelmiston vas-
tuulle. Reddingin (2015) mukaan CRM-ohjelmisto tuo läpinäkyvyyttä myynti-
putkeen. Järvisen ja Taimisen (2016) esittämän mallin mukaan liidit asetetaan jo-
noihin odottamaan myyntihenkilön yhteydenottoa. Myyntihenkilöt ovat siis seu-
raavaksi vastuussa liideistä, ja heidän tarkoituksensa on vastata tehtyyn myynti-
kyselyyn mahdollisimman nopeasti (Järvinen & Taiminen, 2016). 

Järvisen ja Taimisen (2016) mukaan neljännessä ja viidennessä vaiheessa 
yritys aloittaa neuvottelut asiakkaan kanssa, jotta kauppa voidaan tehdä. Pie-
nemmissä ostotapahtumissa neuvotteluille ei kuitenkaan ole tarvetta, jolloin 
mahdollinen kauppa voidaan joko perua tai solmia. Kaupan peruuntuessa tai to-
teutuessa se myös kirjataan CRM-järjestelmään, jotta ideaalissa tilanteessa kau-
pan etenemisprosessia voidaan tarkastella ja siitä voidaan oppia. (Järvinen & Tai-
minen, 2016.) 

Luvun perusteella voidaan nähdä markkinoinnin automaation hyödyttä-
vän perinteistä markkinointiprosessia monin eri tavoin. Markkinoinnin auto-
maatio tarjoaa käyttäjälleen aikaa vievien prosessien automatisointia, mutta 
myös lähemmän kosketuksen itse tuotteeseen tai palveluun niiden personoinnin 
kautta. Markkinoinnin automaatio myös sitoo markkinointia ja myyntiä lähem-
mäksi toisiaan, jolloin niiden yhteisellä panoksella yritys pystyy saavuttamaan 
tyytyväisiä ja lojaaleja asiakkaita sekä tuottamaan asiakkaalle ja yritykselle arvoa. 

4.3 Yhteenveto 

Tässä luvussa on käsitelty markkinoinnin automaation vaikutuksia markkinoin-
tiin sekä sen tarjoamaa tukea perinteiselle markkinointiprosessille. Koveneva kil-
pailu ja yritysten tekemät investoinnit teknologioihin ovat toimineet markkinoin-
nin muutoksen edistäjinä. Markkinoinnin kentällä oleelliset muutokset liittyvät 
asiakaslähtöiseen ajatteluun, kuluttajien sitouttamiseen ja asiakaskokemuksen 
personointiin, sen sijaan että kuluttajat nähtäisiin yrityksille arvoa tuottavina en-
titeetteinä vain kaupantekohetkellä.  

Markkinoinnin automaation tuen perinteiselle markkinointiprosessille esi-
tettiin muodostuvan kolmesta osa-alueesta: asiakassuhteiden hallinnasta, 
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asiakaskokemuksen personoinnista ja liidien generoinnista. Markkinoinnin au-
tomaation esitettiin nostavan yrityksen mahdollisuuksia menestyä, mutta myös 
muuttavan tapaa, jolla markkinointiin suhtaudutaan.  

Markkinoinnin automaation tuoma muutos näkyy erityisesti siinä, että 
useat aikaa vievät prosessit on mahdollista automatisoida. Markkinoinnin kan-
nalta hyöty näkyy siinä, että markkinoijien on mahdollista käyttää enemmän ai-
kaa ihmiskosketusta vaativiin prosesseihin, jotka mahdollisesti määrittävät sen, 
muodostuuko markkinoinnin automaation avulla generoidusta markkinointilii-
distä yritykselle arvoa tuottava asiakas. 
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5 YHTEENVETO 

Tämän tutkielman tarkoituksena oli tunnistaa, kuinka markkinoinnin automaa-
tio tukee perinteistä viisivaiheista markkinointiprosessia. Tutkielma toteutettiin 
kirjallisuuskatsauksena ja sen tarkoituksena oli vastata tutkimuskysymyksiin: 
"Mistä markkinoinnin automaatio koostuu?" ja "Miten markkinoinnin automaatio tukee 
perinteistä markkinointiprosessia?". Kirjallisuuskatsauksessa lähdemateriaaliksi 
valikoitui vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita sekä e-kirjoja, joiden pohjalta 
tutkimuksen tulokset oli mahdollista rakentaa. Tutkielmassa selvisi, että markki-
noinnin automaation tuki perinteiselle markkinointiprosessille oli mahdollista 
jakaa kolmeen osa-alueeseen: asiakassuhteiden hallintaan, asiakaskokemuksen 
personointiin ja liidien generointiin. 

Johdannon jälkeen tutkielmassa käsiteltiin markkinointia, sen määritelmää, 
markkinointimixiä ja viisivaiheista markkinointiprosessia. Kirjallisuuden perus-
teella saatiin selville, että markkinointia voidaan pitää asiakastarpeiden tyydyt-
tämisenä ja asiakassuhteiden hallintana. Markkinointimixin taas esitettiin olevan 
työkalu, joka toimii osana markkinointiprosessia. Viisivaiheinen markkinointi-
prosessi esiteltiin viitekehykseksi, jonka tarkoituksena on luoda asiakasarvoa ja 
rakentaa asiakassuhteita. Prosessin lopuksi sekä yritys että asiakas saavat arvoa. 

Tutkielman kolmannessa luvussa käsiteltiin markkinoinnin automaatiota, 
sen määritelmää ja taustoja. Taustoiltaan markkinoinnin automaatiota on ennen 
pidetty päätöksenteon tukena, mutta nykyisen tutkimustiedon mukaan se on 
paljon muutakin. Markkinoinnin automaation jatkuva kehitys vaikeuttaa sen 
määrittelyä, mutta jo olemassa olevan tutkimustiedon avulla se oli mahdollista 
jakaa kahteen näkökulmaan, jossa sitä pidettiin joko prosesseja automatisoivana 
työkaluna tai potentiaalisesti koko markkinat mullistavana strategisena aloit-
teena. 

Kolmannessa luvussa käsiteltiin myös markkinoinnin automaation ominai-
suuksia, avainalueita sekä mahdollisia haasteita. Markkinoinnin automaation 
prosessit jaettiin aiempien tutkimusten pohjalta viiteen avainalueeseen: asiakas-
tuntemukseen, tietojärjestelmien infrastruktuuriin, analytiikkaan, yksiköiden vä-
liseen dynamiikkaan ja muutosten hallintaan. Markkinoinnin automaation haas-
teet pystyttiin puolestaan jakamaan kahteen kategoriaan: toteutuksen ja ylläpi-
don haasteisiin. Suurimmiksi haasteiksi nousivat markkinoinnin automaation 
väärinkäyttö sekä dataan ja sen säilöntään liittyvät ongelmat. Kolmas luku vas-
tasi myös tutkielman ensimmäiseen tutkimuskysymykseen esittämällä markki-
noinnin automaation koostuvan markkinointiteknologioista, strategioista ja niitä 
hyödyntävistä ihmisistä. 

Neljännessä luvussa yhdistettiin aikaisemmat sisältöluvut, jonka avulla oli 
mahdollista vastata tutkielman varsinaiseen tutkimuskysymykseen. Markki-
noinnin automaation esitettiin tukevan perinteistä markkinointiprosessia kol-
men osa-alueen kautta: asiakassuhteiden hallinnassa, asiakaskokemuksen perso-
noinnissa sekä liidien generoinnissa. 
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Asiakassuhteiden hallinnassa markkinoinnin automaation tuki perintei-
selle markkinointiprosessille tulee segmentoinnin ja kohdentamisen kautta, 
koska siten yrityksen on mahdollista päättää kohderyhmä, jonka tarpeita halu-
taan palvella. Asiakaskokemuksen personoinnissa hyödynnetään markkinointi-
mixiä, joka on osa markkinointisuunnitelmaa. Onnistuneen personoinnin avulla 
kuluttajalle on mahdollista tarjota hyödyllistä sisältöä oikeaan aikaan. Liidien ge-
neroinnissa markkinoinnin automaation hyödyt nousivat esille siinä, että sen 
avulla on mahdollista sitoa markkinointia ja myyntiä lähemmäksi toisiaan. Tä-
män myötä yritys pystyy saavuttamaan tyytyväisiä ja lojaaleja asiakkaita sekä 
tuottamaan asiakkaalle ja yritykselle arvoa. 

Markkinoinnin automaatio saattaa vaikuttaa erinomaiselta ratkaisulta jo-
kaisen yrityksen tarpeisiin. Väärinkäyttö tai huono ymmärrys sen toiminnoista 
voi kuitenkin johtaa epäonnistumiseen. Tehokas hyödyntäminen voi siis tulla 
usein haasteiden ja epäonnistumisten saattelemana. Hyödyntämisen potentiaali 
on kuitenkin valtava ja kehitystä tapahtuu jatkuvasti. 

Tutkielman rajoitteina voidaan pitää sitä, että saadut tulokset eivät ole suo-
raan yleistettävissä esimerkiksi johonkin tiettyyn yritykseen. Tämä voi johtua 
siitä, että markkinoinnin automaation hyödyntämisestä kiinnostunut yritys ei 
tarvitse kaikkia sen tuomia ominaisuuksia. Toinen ratkaiseva tekijä on se, että 
yritykset voivat muovata markkinointiprosessia omien tarpeidensa mukaan, jol-
loin kaikkia esitettyjä hyötyjä ei välttämättä ole mahdollista saavuttaa. 

Kiinnostavina jatkotutkimusaiheina voidaan pitää markkinoinnin auto-
maation hyödyntämistä esimerkiksi B2C-markkinoinnissa, sillä nykyinen tutki-
muskirjallisuus koskee enemmän markkinoinnin automaation hyödyntämistä 
B2B-markkinoinnissa. Toisaalta olisi myös kiinnostavaa tutkia yksittäisen yrityk-
sen markkinoinnin automaation käyttöönottoprosessia ja sen onnistumiseen liit-
tyviä tekijöitä. 
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