
Myynnin ja markkinoinnin  
työkalujen saumaton yhteistyö
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Johdanto
Tietomäärien lisääntyessä asiakkaiden vaatimustaso henkilö-
kohtaiselle palvelulle on kasvanut merkittävästi. Salesforcen 
tekemän tutkimuksen mukaan jopa 69 prosenttia B2B-ostajista 
odottaa, että heidän tarpeensa osataan tunnistaa jo ennalta – 
pelkkien tarpeiden täyttäminen ei siis välttämättä enää riitä.* 
Tuomalla yrityksen prosessit lähemmäksi toisiaan asiakastie-
toa voidaan hyödyntää tehokkaammin, mikä varmistaa parem-
man asiakaskokemuksen.

Tämä opas tarjoaa käytännönläheisen katsauksen siihen, mil-
tä myynnin ja markkinoinnin yhteistyö voi näyttää tänä päi-
vänä ja miten sitä tehostetaan oikeilla työvälineillä. Oppaassa 
käydään ensin läpi, miksi yhteisten työkalujen käyttö on en-
siarvoisen tärkeää. Toisessa osiossa katsotaan käytännön esi-
merkkien kautta, miten tätä yhteispeliä on mahdollista lisätä 
digitaalisten työkalujen avulla. 

* State of the Connected Customer, 2nd Edition, Salesforce Research

Ongelma  
– tieto on hajautunut eri kanaviin

Markkinoinnin automaatioista on viime vuosina tullut B2B-mark-
kinoinnin arkipäivää. Monelle markkinoinnin automaatio saattaa 
herättää mielikuvan lähinnä sähköpostimainonnasta, vaikka todel-
lisuudessa markkinoinnin automaatio on kuitenkin paljon enem-
män. Se on monikanavaista vaikuttamista ja tiedon jakamista.

Samaan aikaan toisaalla myyntihenkilöt tekevät kauppaa apunaan 
usein jokin CRM-järjestelmä. Asiakastietoa kerätään järjestelmään, 
ja merkityksellistä dataa saadaan koko ajan lisää. Harmillisesti 
tämä data ei välttämättä kuitenkaan päädy koskaan markkinoin-
nin käyttöön. Toisaalta markkinoinnin automaatiossa olisi myös 
paljon dataa asiakkaan liidiprosessin vaiheista, mutta tämä tieto 
taas ei päädy CRM-järjestelmän käyttäjille. Datamäärien kasvaessa 
asiakastieto on saattanut huomaamatta hajaantua eri järjestelmiin, 
ja tieto ei pääse liikkumaan niiden välillä. Mikä siis avuksi?
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Järjestelmien toimiessa saman asiakastiedon 
varassa niistä saadaan paras potentiaali ulos. On 
perusteltua sanoa, että CRM:stä puuttuu oleellisia 
toimintoja ilman markkinoinnin automaatiota, ja 
toisaalta markkinoinnin automaatio ei olisi täy-
dessä loistossaan ilman CRM-järjestelmän dataa. 
Yhteiset työkalut mahdollistavat paremman asia-
kaskokemuksen.

Myynnillä ja markkinoinnilla on hyvin pitkälti 
sama tavoite – tuoda lisää asiakkaita ja sitä kautta 
enemmän tuloa yritykselle. Miksi siis pitää nämä 
kaksi toisista erillään? Nykypäivän muuttuvassa 
digiympäristössä asiakkaiden ostopolut ovat en-
tistä moninaisempia, joille ei yleensä voi löytää 
yhtä selkeää kaavaa. Kun asiakas liikkuu edes-
takaisin tiedon ja mahdollisuuksien tulvassa, on 
entistä vaikeampaa tunnistaa sitä, missä markki-
nointi loppuu ja myynti alkaa. Sen vuoksi onkin 
syytä mennä kohti myynnin ja markkinoinnin 
työkalujen saumatonta yhteistyötä.

”Tärkeää on muistaa, 
että peräti 70% 
B2B-asiakkaista 
on sitä mieltä, että 
yrityksen yhtenevillä 
prosesseilla on 
positiivinen vaikutus 
kaupan syntymiseen.”
(State of the Connected Customer, 2nd Edition, 
Salesforce Research)

Parempi  
asiakaskokemus  
yhteisillä työkaluilla

Markkinointi
Lämpimät liiditProspektit, suuntaviivat

Myynti

Kohti yhteisiä tavoitteita

Palkitseminen

Mittarit
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Asiakastiedon 360° näkymä
Kun kaikki asiakastieto tuodaan helposti käytettäväksi ja saata-
ville, se edesauttaa monipuolista datan käyttöä ja tehostaa asia-
kaslähtöistä liiketoimintaa. Asiakastiedon 360 asteen näkymällä 
tarkoitetaan tilannetta, jossa kaikki asiakkaasta kerättävä tieto 
sijaitsee samassa paikassa. Näin asiakastieto on koko yrityksen 
henkilöstön saatavilla, mikä mahdollistaa sen, että asiakas voidaan 
kohdata entistä henkilökohtaisemmin. Nykypäivän asiakkaalle 
tämä on merkittävä asia, sillä jopa 78% asiakkaista odottaa yhtene-
vää vuorovaikutusta yrityksen osastosta riippumatta.* 

*State of the Connected Customer, 3rd Edition, Salesforce Research

Yhteisten työkalujen hyödyt

Tiedon jakaminen ja raportointi

Myynnillä ja markkinoinnilla on parempi näkyvyys 
toistensa toimintaan. Markkinointikampanjoiden ja 
myyntisuppilon yhteisraportit antavat myös yrityk-
sen johdolle selkeän käsityksen koko toiminnasta.

Asiakkaiden segmentointi

Jaettu asiakastieto mahdollistaa asiakkaiden hen-
kilökohtaisemman segmentoinnin. Kampanjoiden 
kohdistaminen olemassa oleville asiakkaille on 
helpompaa ja tehokkaampaa. 

Parempi asiakaskokemus 

Kun asiakastieto on markkinoinnin, myynnin ja 
asiakaspalvelun käytössä, kaikki voivat käyttää tie-
toa tarpeidensa mukaan. Jokaisella organisaation jä-
senellä on ajantasainen tieto asiakkaan tilanteesta. 

Prosessien automatisointi

Rajapintojen hälventyessä monia myynnin ja mark-
kinoinnin toimintoja voidaan automatisoida. Esi-
merkiksi liidien konvertoinnin tai kampanjoiden 
kohdistamisen ei tarvitse olla enää manuaalista 
työtä.
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Miten tämä tehdään Salesforcella?

Salesforce on maailman johtava CRM-järjestelmän alusta, joka tuo kai-
ken asiakastiedon yhteen paikkaan. Salesforce on pitkän linjan pioneeri 
asiakastiedon 360 asteen näkymän puolestapuhujana, ja tulevissa esimer-
keissä käytämme juurikin Salesforcen työkaluja. Salesforcesta löytyy mo-
nia eri toiminnallisuuksia, mutta tässä oppaassa keskitymme myynnin ja 

markkinoinnin kannalta kolmeen keskeisimpään osa-alueeseen:

Sales Cloud 

Salesforcen CRM-työkalu, 
johon kerätään myynnin 

kannalta keskeistä 
asiakastietoa.

Service Cloud 

Asiakaspalvelun ja 
asiakassuhteiden 
hallinnan työkalu.

Pardot 

Markkinoinnin 
automaatio B2B-yrityksen 

tarpeisiin.

360 ° 
näkymä

Pardot
Kampanjat

Pisteytykset

Nurturointi

Segmentointi

Sales Cloud
Yritystiedot

Henkilötiedot

Asiakkaan kanssa käyty kommunikaatio

Myyntisuppilo

Service Cloud
Asiakaspalvelutiketit

Asiakkaan kanssa käyty kommunikaatio

Lisämyynti

Palautteiden hallinta

Raportointi

Raportointi
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Myynnin ja  
markkinoinnin yhteispeli  
– mitä se on ihan käytännössä
Yksinkertaisuudessaan myynnin ja markki-
noinnin työkalujen yhteispeliä voisi kuvata 
niin, että sekä markkinoinnin automaatio että 
CRM-järjestelmä toimivat automatisoidusti 
kumpaankin suuntaan, ja tieto liikkuu saumat-
tomasti näiden työkalujen välillä. Käytännössä 
markkinoinnin automaatio siis generoi liidejä, 
jotka halutussa vaiheessa siirtyvät automaat-
tisesti CRM-järjestelmään myynnin käyttöön. 
Olemassa olevia asiakkaita voidaan taas auto-
matisoidusti ehtoihin perustuen lisätä uusiin 
markkinointikampanjoihin suoraan CRM-jär-
jestelmästä.

Kun järjestelmät toimivat tähän tapaan, myyn-
nin ja markkinoinnin henkilöt tulevat osallistu-
neeksi yhteiseen tekemiseen paljon enemmän. 
Myynnillä on siten paljon parempi näkyvyys 
markkinoinnin toimintaan, ja heillä on myös 
suora mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä 
markkinoinnin automaatiossa tapahtuu. 

Seuraavissa kappaleissa käymme havainnol-
listavien esimerkkien kautta läpi, miten mark-
kinoinnin automaation eri työkaluja käytetään 
myynnin ja markkinoinnin yhteispelissä.



12 13

Markkinoinnin  
automaation perusedellytys  
– liidien kerääminen
Mitään markkinoinnin automaatiota ei 
voi käynnistää ennen kuin tuntemat-
tomasta prospektista saadaan kerättyä 
tarvittavat tiedot. Kun liidi tällä tavoin 
tunnistetaan, hänestä tiedetään kes-
keiset asiat kuten nimi, sähköposti ja 
yritys. Siksi onkin tärkeää miettiä, mis-
tä hyviä liidejä on mahdollista kerätä. 
Ohessa on lueteltu kanavia, joista liidejä 
voidaan hankkia:

Digikampanjat ja laskeutumissivustot

Google-markkinointi

Perinteiset kylmäsoitot

Tilaisuudet ja seminaarit

Suosittelut

Webinaarit

Cross-selling (olemassa olevat asiakkaat)

Liidien  
nurturointiohjelmat

Liidien nurturointi on yksi markki-
noinnin automaation keskeisimpiä 
työkaluja, mikä tarkoittaa potentiaa-
listen ostajien lämmittelyä myyntiä 
varten. Tällä varmistetaan se, että 
liidit eivät päädy myynnin vastuulle 
liian aikaisin, vaan heille tarjotaan so-
pivasti pohjatietoa, mikä myöhemmin 
helpottaa myynnin toimenpiteitä. 

Pardotin Engagement Studio on te-
hokas työkalu liidien nurturointiin ja 
sillä on helppoa rakentaa tarkasti per-
sonoituja asiakaspolkuja. Niin kutsut-
tuihin Engagement-ohjelmiin lisätään 
erilaisia toimintoja ja sääntöjä, jotka 
määrittelevät sen, millaiseksi liidien 
nurturointiohjelma muodostuu jokai-
sen prospektin kohdalla.
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Esimerkki Engagement Studiosta

Viereisessä kuvassa on yksinkertainen Engagement-ohjelma, jossa 
nurturoidaan uusia prospekteja. Ohjelma käynnistyy kahdella säh-
köpostilla, joista ensimmäinen lähtee välittömästi, ja toinen lähe-
tetään seitsemän päivän kuluttua ensimmäisestä. Tämän jälkeen 
ohjelmassa on niin sanottu triggeri, joka tarkistaa, onko prospekti 
avannut sähköpostin linkkiä. Mikäli näin on käynyt, ohjelma siirtää 
prospektin Salesforceen ja luo myyjälle tehtävän uudesta liidistä.

Mikäli prospekti ei avannut linkkiä, hänelle lähtee uusi sähköposti. 
Tämän jälkeen ohjelma tarkistaa uudestaan, onko prospekti avannut 
linkkiä, ja ’Kyllä’-tapauksessa toteuttaa samat toimenpiteet kuin ai-
emmassakin vaiheessa. Jos prospekti ei ole kolmen viestin jälkeen 
millään tavoin reagoinut sähköpostien sisältöön, ohjelma lisää hä-
net ’Ei-aktiivisten prospektien’ listalle, jolle voidaan toteuttaa halut-
tuja markkinointitoimenpiteitä.
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Kaksi tehokasta toimintoa 
prosessien automatisointiin

Asiakkaiden pisteyttäminen
Pardotissa voidaan automatisoidusti antaa liideille pisteitä perustuen 
heidän toimintaansa yrityksen eri kosketuspintojen kanssa. Mikäli lii-
di esimerkiksi avaa sähköpostin tai lähettää lomakkeen, hänelle anne-
taan tietty määrä pisteitä. Pardotin avulla voidaan myös seurata pros-
pektien käyttäytymistä yrityksen verkkosivuilla, jota voidaan käyttää 
pisteytyksen yhtenä perusteena. Liidien pisteyttäminen mahdollistaa 
siis niiden paremman hallinnoinnin. Kun liidi esimerkiksi ylittää tie-
tyn pisterajan, se konvertoituu automaattisesti myyntimahdollisuu-
deksi oikealle myyntihenkilölle CRM-järjestelmässä.

Dynaamiset listat

Pardotin dynaamiset listat mahdollistavat prospektien 
automaattisen segmentoinnin. Dynaamiselle listalle 
määritellään ehdot, joiden täyttyessä prospektista tai jo 
olemassa olevasta asiakkaasta tulee listan jäsen. Mikäli 
ehdot eivät enää henkilön kohdalla täyty, hänet vastaa-
vasti poistetaan listalta. Myös CRM-tietoja on helppoa 
hyödyntää dynaamisen listan ehtojen määrittelyssä. Dy-
naamiselle listalle voidaan esimerkiksi määritellä seuraa-
vat ehdot: (1) prospektin pisteet ovat alle 100 pistettä, (2) 
prospekti on ladannut e-kirjan ja (3) prospektin maakunta 
on Keski-Suomi (ks. yllä oleva kuva Pardotin näkymästä).
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Miltä tämä kaikki näyttää asiakkaan näkökul-
masta? Katsotaan sitä pienen esimerkin kaut-
ta. Potentiaalinen asiakas Anni menee yrityk-
sen verkkosivuille ja täyttää lomakkeen. Koska 
lomake on rakennettu Pardotin päälle, Annin 
tiedot siirtyvät suoraan järjestelmään. Tässä 
yhteydessä hänet lisätään nurturointiohjel-
maan, joka lähettää hänelle lisätietoa sähkö-
postitse. Perustuen Annin toimintaan ohjelma 
lisää Annin liidipisteitä linkkien avauksesta. 
Samaan tapaan hänen toimintansa yrityksen 
verkkosivuilla tallentuu Pardotiin, joka lisäksi 
vaikuttaa hänen pistemääräänsä. Muutaman 
päivän tai kuukauden päästä Annin pisteet 
nousevat sellaiselle tasolle, mikä siirtää hänet 
automaattisesti CRM-järjestelmään ja oikealle 

Esimerkki asiakkaan näkökulmasta

myyntihenkilölle. Ja koko tämä automaation 
toiminta on luonnollisesti sitten myös myyn-
tihenkilön nähtävissä.

Siirrytään ajassa puoli vuotta eteenpäin, jolloin 
Annin yritys tekee aktiivista yhteistyötä esi-
merkkiyrityksemme kanssa. Myyntihenkilö on 
ajatellut, että Annia voisi kiinnostaa yrityksen 
brändilähettiläänä toimiminen, joten hän mer-
kitsee tämän tiedon Annin sivulle CRM-järjes-
telmässä. Koska markkinointiosasto on luonut 
Pardotiin dynaamisen listan potentiaalisille 
brändilähettiläille, Anni siirtyy tälle listalle 
automaattisesti ja sitä kautta spesifiin tiedo-
tuskampanjaan. Lisämyynti olemassa oleville asiakkaille

Myyntihenkilöstö saattaa usein tunnistaa lisämyynnin mahdollisuuksia olemas-
sa oleville asiakkailleen. Pardot ja Salesforce mahdollistavat sen, että olemassa 
olevia asiakkaita on helppoa lisätä uusiin kampanjoihin suoraan CRM-järjes-

telmästä. Näin myynti saa uusiin myyntimahdollisuuksiin näppärästi tulitukea 
markkinoinnin automaatiosta.
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Vinkkejä – best practice
Kolme mietittävää asiaa  
markkinoinnin automaatiota varten
Kun markkinoinnin automaatio otetaan käyttöön, voi olla aluksi vaikea tun-
nistaa, mistä kannattaa lähteä liikkeelle. Suunnittelu on järkevää aloittaa ihan 
perinteisistä markkinoinnin kysymyksistä, ja samalla on myös hyvä tutustua 
keskeisiin työkaluihin kuten dynaamisiin listoihin ja Engagement Studioon. 
Tähän listaan on kerätty kolme markkinoinnin peruskysymystä, joiden rin-
nalle on nostettu huomioita markkinoinnin automaatiota ajatellen.

1.  Millaisille asiakassegmenteille  
haluamme viestiä ja kuinka usein?
Jotta markkinointia voidaan kohdistaa oikein, tarvittavien tietojen on löy-
dyttävä järjestelmistä. Onko tarvittavat tiedot asiakkaiden segmentointiin 
siis jo valmiiksi olemassa? On myös aiheellista miettiä, kuinka paljon voi-
daan hyödyntää dynaamisia listoja.

2. Millaista sisältöä haluamme tarjota  
liideille nurturointivaiheessa?
Korkeatasoinen laatu erottuu ja lisää luottamusta. Markkinoinnin auto-
maatiossa on monia osia, joissa sisältö on keskeisessä roolissa. Varaa siis 
tarpeeksi resursseja sisältöjen, oppaiden, päivitysten, laskeutumissivujen, 
lomakkeiden ja sähköpostipohjien suunnitteluun. Nämä luovat pohjan toi-
mivalle kokonaisuudelle.

3. Missä vaiheessa liidi siirtyy myyjän vastuulle? 
Markkinoinnin automaatiossa on helppoa määritellä erilaisia sääntöjä, 
jotka liikuttavat liidejä suppilossa eteenpäin. Onkin tärkeää määritellä se 
piste, missä liidi siirtyy markkinoinnista myynnin vastuulle. Pisteytyksien 
avulla voidaan varmistaa, että liidi on ehtinyt sitoutua riittävästi yrityksen 
tarjoamaan sisältöön. 
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Neljä vinkkiä myynnin  
ja markkinoinnin yhteistyön 
syventämiseen

Myynnin ja markkinoinnin yhteistyö ei käynnisty itsestään, 
vaan se vaatii koko organisaatiolta yhteistä sitoutumista. Mi-
kään järjestelmä ei ole hyödyllinen, ellei sitä aktiivisesti käy-
tetä. Lopuksi esittelemme neljä vinkkiä siihen, millaisin kei-
noin myynnin ja markkinoinnin yhteispeliä voidaan kehittää.

1. Yhteinen vastuu liideistä
Vaikka liidien tuottaminen onkin ensisi-
jaisesti markkinoinnin tehtävä, myyjien 
roolia ei saa unohtaa. Mikäli kontakti ei 
ole valmis ostamaan, myynnin tulisi syöt-
tää nämä liidit markkinoinnille, jotta heille 
voidaan kohdistaa sopivia nurturointikam-
panjoita. Ehkä puolen vuoden päästä kylmä 
liidi onkin ehtinyt muuttua potentiaalisek-
si asiakkaaksi?

2. Tietojen  
päivittämisen tärkeys
Jotta järjestelmät toimisivat toivotusti ja 
mahdollisimman tehokkaasti, datan laa-
tuun on kiinnitettävä jatkuvaa huomiota. 
Puhdas ja ajan tasalla oleva asiakastieto on 
perusedellytys segmentoinnille ja automa-
tisoiduille prosesseille. Tämä ajatusmalli 
on jokaisen työntekijän omaksuttava orga-
nisaatiossa.

4. Läpinäkyvä raportointi
Läpinäkyvä raportointi lisää avoimuutta ja 
sisäistä tiedon jakamista, joten kattavaan 
raportointiin on tärkeä panostaa. Huoleh-
di, että myynnin ja markkinoinnin proses-
si raportoidaan kokonaisuutena - liidistä 
kauppaan saakka. Raportointi osoittaa, 
missä asioissa olemme onnistuneet, ja mis-
sä asioissa on vielä parantamisen varaa. 

3. Yhteiset mittarit
Kun myynnille ja markkinoinnille asete-
taan yhteiset mittarit, yhteistoiminnan 
määrä lisääntyy, kun tavoitteiden saavut-
tamiseksi on puhallettava yhteen hiileen. 
Mittareina voi toimia esimerkiksi uusien 
liidien määrä tai liidistä kauppaan johta-
neiden asiakkaiden määrä. On hyvä myös 
miettiä, tulisiko myyntiä ja markkinointia 
palkita yhteisten tavoitteiden saavuttami-
sesta? 
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