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Tiivistelmä 

Tässä tutkielmassa esitetään myyntiprosessimalli business-to-business -liiketoimintaa 

harjoittaville ohjelmistoyrityksille. Myyntiprosessimalli muodostetaan teoreettisen 

kirjallisuusanalyysin sekä usean tapauksen tapaustutkimuksen pohjalta. 

Kirjallisuusanalyysissä tarkastellaan ohjelmistoliiketoiminnan malleja, palveluita ja 

tuotteita ohjelmistoliiketoiminnassa sekä markkinointia, myyntiä ja asiakassuhteen 

ylläpitoa ohjelmistoliiketoiminnan näkökulmasta. Lisäksi kirjallisuusanalyysissä 

käydään läpi myyntiprosessin keskeisiä elementtejä. Lopuksi muodostetaan myynnin 

prosessimalli ohjelmistoyritykselle, joka pohjautuu kirjallisuusanalyysiin, 

kirjallisuusanalyysistä nousseisiin ja omiin käytännön kokemuksiin. Myynnin 

prosessimallia testataan suorittamalla usean tapauksen tapaustutkimus neljässä 

suomalaisessa ohjelmistoyrityksessä.  

Tapaustutkimuksessa käydään läpi konkreettisia myyntiprosesseja ohjelmistoyrityksien 

ja asiakkaiden välillä.  Tutkielman lopuksi esitetään myynnin prosessimalli, joka perustuu 

teoreettisessa kirjallisuusanalyysissä esiin tulleisiin malleihin ja tapaustutkimuksessa 

käytettyyn ohjelmistoyrityksen myyntiprosessimalliin.  

Tutkimuksen myyntiprosessimalliin tunnistettiin seitsemän keskeistä elementtiä: 

oikeiden asiakkaiden valitseminen, asiakas ottaa itse yhteyttä, avaus ja tapaamisen 

sopiminen, asiakastapaaminen, neuvottelu, myynnin loppuun saattaminen sekä 

asiakastyytyväisyyden varmistaminen. Lisäksi CRM -järjestelmän käytön todettiin 

kuuluvan oleellisesti myyntiprosessin tukitoiminnoksi. 

Myyntiprosessimalli, joka rakentui tutkielman aikana, on hyödyksi ennen kaikkea 

aloitteleville yrityksille ohjelmistoliiketoiminnan klusterissa. Myyntiprosessimallista on 

hyötyä myös sellaisille ohjelmistoliiketoiminnan yrityksille, joilla ei ole kuvattua 

myyntiprosessimallia.  

Asiasanat: 

Ohjelmistoliiketoiminta, palveluja ja tuotteita tarjoava ohjelmistoyritys, markkinointi, 

myynti, myyntiprosessi. 
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Abstract 

This thesis introduces a sales process model to small and medium-sized software business 

companies in the business-to-business context. The sales process model is constructed 

based on a theoretical literature analysis as well as on a multi-case study. The literature 

analysis examines software business models, services and products in the software 

business as well as marketing, sales and customer relationship maintenance from the 

software business perspective. In addition, the literature analysis will walk through the 

key elements of the sales process. Finally a sales process model for a software company 

is constructed which is based on the literature analysis, well as on practical experiences. 

The sales process model is tested by carrying out a multi-case study in four Finnish 

software business companies. 

The case study addresses specific sales processes between software companies and their 

customers. The thesis concludes with the sales process model, based on the theoretical 

literature that has emerged in the literature analysis and case studies used in the software 

company's sales process model. 

The study identified seven key elements that make up the sales process model: finding 

the right customers, customer takes contact, opening and the agreement of the meeting, 

the client meeting, conference, completion of sales and ensuring customer satisfaction. In 

addition, the use of the CRM system was seen essential as a sales process support 

function. 

The sales process model, which was developed in the thesis, is useful for all start-up 

businesses in the software business cluster. The sales process model is also useful for 

software business companies that do not have any explicit sales process model at their 

disposal yet. 

Keywords: 

Software business, software company that provides services and products, marketing, 

sales, sales process. 



4 
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1. Johdanto 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen aihepiirin taustoja sekä tutkimuksen tavoitteet. 

Luvussa käsitellään myös tutkimusongelma, rajaukset sekä tutkimusmenetelmät. Lopuksi 

esitellään tutkimusraportin rakenne. Tutkielman avulla pyritään löytämään keskeisimmät 

myyntiprosessimallin elementit sekä mahdollisesti antamaan parannusehdotuksia niihin 

myyntiprosessimalleihin, joita ohjelmistoyritykset käyttävät. 

1.1 Myynti ohjelmistoliiketoiminnassa 

Asiakkaat näyttelevät tärkeää osaa yrityksen menestymisessä (Tähtinen & Parvinen, 

2003). Grönroosin (1990) mukaan yrityksen perusosaamiseen kuuluu palvelu, mutta 

kilpailuetu saavutetaan tarjoamalla asiakkaalle arvoja ja hyötyjä. Asiakastyytyväisyyden 

kautta asiakassuhde jatkuu, joten sen varmistaminen on tärkeä, myynnin perustehtävä 

(Leppänen, 2007).  

Myynti käsitteenä voi tarkoittaa monia eri asioita. Sillä voidaan tarkoittaa 

henkilökohtaista myyntityötä, myynnin määrää, myyntiorganisaatiota tai sen johtamista. 

Myyntitapahtuma on kuitenkin yrityksen kannalta välttämätön, koska sitä kautta yritys 

saa myyntituloja (Mannermaa, 1993). Myyntityön tavoitteena on asiakastyytyväisyyden 

saavuttaminen, pitkäaikaisten asiakassuhteiden luominen, säännölliset kaupat 

asiakkaiden kanssa sekä hyvien suosituksien välittäminen asiakkaalta toiselle (Leppänen, 

2007). Ohjelmistoliiketoiminnassa ohjelmistot, sekä niihin liittyvät palvelut ovat 

kaupankäynnin kohteena (Hyvönen, 2003). 

Yritykset ovat huomanneet, että pitkään asiakkaina olleet tahot ovat kannattavia. Pitkän 

ostosuhteen omaavat asiakkaat ostavat helpommin ja enemmän vanhalta 

yhteistyökumppanilta. Pitkän asiakassuhteen hoitokustannukset laskevat, mitä 

pidempään asiakassuhde on ollut olemassa. Ostojen yksityiskohdat ja rutiinit ovat selviä, 

ilman epäselviä sopimuksia. Suhde osapuolten välillä on myös kasvanut 

luottamukselliseksi, joka säästää osapuolilta kustannuksia ja aikaa. Tyytyväiset asiakkaat 

saattavat suositella myyjää myös muille potentiaalisille asiakkaille (Kotler, 1999). 

Palveluliiketoiminnassa luottamuksen rakentaminen onkin yksi tärkeimmistä tekijöistä, 

sillä yleensä myyntihetkellä ei edes ohjelmistoa ole vielä olemassa (Hoch, ym. 2000).  

Ohjelmistoyrityksen kannattaa pyrkiä siihen, että asiakkaat, jotka ovat tehneet kertaoston, 

muuttuvat kanta-asiakkaiksi. Kertaostot tuovat lyhytaikaista kannattavuutta, mutta kanta-

asiakkaat tuovat pitkäaikaista kannattavuutta (Tähtinen & Parvinen, 2003). Uusintaostoja 

tavoittelevien yritysten kannattaa aika-ajoin selvittää asiakkaittensa tyytyväisyys. 

Todennäköisyys, että asiakas ostaa uudelleen, on vahvasti yhteydessä asiakkaan 

kokemaan tyytyväisyyteen ensioston jälkeiseen. Jos asiakas on tyytyväinen, hän ostaa 

uudestaan (Kotler, 1999). Ohjelmistoliiketoiminta on ihmisten keskeistä kaupantekoa ja 

mikään ei myy paremmin yrityksen palveluja, kuin sen palveluksessa olevien ihmisten 

taidot (Hoch, ym. 2000).  

Palvelu- ja ylläpito sopimukset ohjelmistotuotepäivityksille sekä ohjelmistojen 

parannuksille ovat tärkeitä, koska ohjelmistopalveluliiketoiminnassa toimivan yrityksen 

tavoitteena tulisi olla suuret sekä kasvavat myyntitulot, jotka toistuvat. Yksi parhaimmista 

keinoista saada aikaan toistuvaa myyntituloa, on solmia pitkän aikavälin 

palvelusopimuksia ohjelmistojen ylläpidosta, tai vaihtelevista palvelumuodoista kuten 

konsultoinnista, koulutuksista ja teknisestä tuesta (Cusumano, 2004).  
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Myyntiprosessissa myyjä kartoittaa asiakkaan tarpeet, jotta hän pystyy tarjoamaan oikeaa 

palvelua asiakkaalle. Laajoissa palvelukokonaisuuksissa asiakkaan päätöksen saaminen 

ja myyntiprosessin loppuun vieminen voi vaatia useita asiakastapaamisia ja neuvotteluja 

(Alanen ym., 2005). Myyntiprosessin avulla myyjän on helppo mitata asiakkaan 

sitoutumista myyjään, mutta myyjän täytyy varmistaa, että hän ymmärtää myös asiakkaan 

ostoprosessin, koska myynti- ja ostoprosessin on edettävä samaa tahtia. Myyjä ei voi 

edetä nopeampaa kuin asiakas, sillä asiakas määrää myyntiprojektin vauhdin (Laine, 

2008). Myyntiprosessin tavoitteena on kuljettaa asiakasta myyntiprosessin eri vaiheiden 

läpi kohti tilausta. Ratkaisumyynnissä tai business-to-business myynnissä 

myyntiprosessin kesto voi olla muutamasta kuukaudesta useaan vuoteen, kun tavallisessa 

kulutushyödykkeen myynnissä myyntiprosessin kestää useasti alle tunnin (Roune & Joki-

Korpela, 2008). Onnistuneen myyntiprosessin myötä asiakastyytyväisyys paranee ja 

myyjän sekä yrityksen tulokset kehittyvät nopeasti ja pysyvästi, kun taas heikosti 

suoritettu myyntiprosessi johtaa harvemmin kauppojen syntymiseen ja tulosten 

paranemiseen. (Rubanovitsch & Aalto, 2007 a). 

1.2 Tutkielman tavoitteet, tutkimusongelma sekä rajaukset 

Tämän tutkielman tavoitteena on luoda myynnin prosessimalli 

ohjelmistoliiketoiminnassa toimiville yrityksille B2B – business-to-business 

kontekstissa. Tutkielman avulla B2B -liiketoimintaa harjoittavat ohjelmistoyritykset 

saavat lisätietoa markkinointiin ja myyntiin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi tutkielman 

tavoitteena on toimia apuna ohjelmistoliiketoiminnassa myynnin parissa työskenteleville 

markkinoinnin ja myynnin ammattilaisille. 

Kohdeyritys, jonne myynnin prosessimalli toteutetaan, toimii ohjelmistotuotteet ja -

palvelut segmentissä. Kohdeyritys toimittaa yrityskohtaisia tuoteratkaisuja asiakkailleen, 

joten myös asiakaskohtaiset räätälöinnit tulevat joskus kyseeseen. Koska kirjallisuudesta 

löytyy yllättävän vähän tekniselle alalle suunnattuja myyntiprosessimalleja, tutkielman 

avulla pyritään löytämään vastaus seuraavaan tutkimusongelmaan:  

Mitkä ovat ne keskeiset elementit, joista rakentuu myyntiprosessimalli 

ohjelmistoyritykselle yritysratkaisumyynnissä? 

Tutkielman lähtökohtana on, että markkinoitava ja myytävä tuote on valmiiksi kehitelty, 

joten tuotekehitykseen tai sen vaiheisiin, eikä tuotteen hinnoitteluun oteta kantaa. Lisäksi 

tutkielma on rajattu siten, että tutkielmassa esiintyviä asioita ja ongelmia tarkastellaan 

yritysasiakkaiden ja B2B:n näkökulmasta Suomessa, joten B2C eli business to consumer 

liiketoiminta, ulkomaan markkinat, kuluttajamyynti sekä kuluttaja-asiakkaat jäävät 

tutkielman ulkopuolelle.  

1.3 Tutkimus- ja aineistonkeruumenetelmät 

Tutkimus jakautuu menetelmällisesti kahteen osaan: teoreettiseen kirjallisuusanalyysiin, 

sekä empiiriseen tapaustutkimukseen. Kirjallisuusanalyysissä käydään läpi palvelujen, 

tuotteiden ja myynnin, markkinoinnin sekä ohjelmistoliiketoiminnan malleja ja lopuksi 

prosessia ja myyntiprosessia. Kirjallisuusanalyysin pohjalta muodostetaan teoriapohja 

myyntiin ja markkinointiin liittyviin kysymyksiin ohjelmistoyrityksissä, jotka koskevat 

myyntiprosessimallia. Teoreettisen kirjallisuusanalyysin perusteella luodaan 

myyntiprosessimalli ohjelmistoliiketoimintaa harjoittaville yrityksille. Malli luodaan 

selvittämällä myyntiprosessin keskeiset elementit.  



8 

Tutkielman empiirisessä osioissa verrataan kirjallisuusanalyysin perusteella luotua 

myyntiprosessimallia käytännössä havaittuihin myyntiprosesseihin. Tutkimuksen 

lopputuloksena muodostetaan kirjallisuusanalyysiin sekä empiiriseen tutkimukseen 

perustuva myynnin prosessimalli ohjelmistoyrityksille, jota voidaan hyödyntää oikeassa 

ohjelmistoliiketoimintaympäristössä. 

1.4 Tutkimusraportin rakenne 

Tutkimusraportti rakentuu siten että, luvuissa 2, 3 ja 4 käydään läpi kirjallisuusanalyysia. 

Luvussa 2 tarkastellaan ohjelmistoliiketoimintaa, palveluita ja tuotteita. Luvussa 3 

käydään yleisesti läpi markkinointia, myyntiä ja asiakassuhteita sekä tarkastellaan niitä 

myös ohjelmistoliiketoiminnan näkökulmasta. Luku 4 keskittyy prosessiin, 

myyntiprosessiin ja myyntiprosessin eri käsitteisiin niin yleisellä tasolla kuin 

ohjelmistoliiketoiminnassakin. Luvussa käydään läpi myös myyntiprosessin keskeisiä 

elementtejä ja myyntiprosessimalleja. Luvun 4 lopuksi rakennetaan myyntiprosessimalli 

ohjelmistoliiketoimintaa harjoittaville yrityksille.  

Luvussa 5 käsitellään tutkimuksen taustaa, tutkimusmenetelmän teoriaa ja käsitteitä. 

Luvussa käydään läpi myös haastateltavien valintaa, haastattelujen suunnittelua ja 

toteutusta. Luvussa 6 esitellään empiirisen tutkimuksen tulokset sekä analysoidaan 

empiirisen tutkimuksen tuloksia suhteessa kirjallisuusanalyysin pohjalta luotuun 

myyntiprosessimalliin. Luvussa 7 käydään läpi johtopäätöksiä ja esitellään 

myyntiprosessimalli, jossa kirjallisuusanalyysin pohjalta muodostettua myynnin 

prosessimallia on muokattu empiirisen tutkimuksen tulosten pohjalta. Tutkimusraportin 

lopuksi luvussa 8 tehdään yhteenveto tutkimuksen keskeisestä sisällöstä. Tämän lisäksi 

luvussa käsitellään tutkimuksen rajoituksia ja jatkotutkimusaiheita.  

Liitteinä ovat haastattelurunko, josta selviää haastateltaville esitetyt kysymykset (Liite 1) 

ja haastateltavat, johon on listattu haastattelujen ajankohdat (Liite 2). 
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2. Ohjelmistoliiketoiminta, palvelut ja tuotteet 

Tässä luvussa tarkastellaan ohjelmistoliiketoiminnan käsitteitä ja toimintaa, jotta saadaan 

selkeä kuva palveluja ja tuotteita tarjoavan ohjelmistoyrityksen toiminnasta. Luvussa 

käydään läpi myös palvelua ja tuotetta käsitteenä, ja tarkastellaan miten 

palveluliiketoiminta ja tuoteliiketoiminta eroavat toisistaan ohjelmistoteollisuudessa.  

2.1 Ohjelmistoliiketoiminnan malleja 

Ohjelmistotuotteita tuottavasta toimialasta käytetään yleensä nimitystä 

ohjelmistoteollisuus. Ohjelmistoliiketoiminnassa ohjelmistot sekä niihin liittyvät palvelut 

ovat kaupankäynnin kohteena (Hyvönen, 2003). Ohjelmistoliiketoiminnalla tarkoitetaan 

ohjelmistoteollisuuden liiketoimintaa, jota kuvastavat ohjelmistojen kehittämiseen ja 

markkinointiin liittyvät erityispiirteet (Hyvönen, 2003). Cusumanon (2004) mukaan 

ohjelmistoliiketoiminta voidaan jakaa palveluliiketoimintaan ja tuoteliiketoimintaan. 

Taulukossa 1 on esitetty palvelu- ja tuoteliiketoiminnan keskeiset erot 

ohjelmistoliiketoiminnassa. 

Taulukko 1. Palvelu- ja tuoteliiketoiminnan keskeiset erot (Hoch ym., 2000, s. 46). 

 
Palveluliiketoiminta Tuoteliiketoiminta 

Marginaalikustannukset Lähes vakio Lähes nolla 

Markkinoiden rakenne Fragmentoitunut Pyrkii keskittymään 

Alueellinen olemus Pääasiassa paikallinen, kasvava 

suuntaus globalisoitumiseen. 

Globaali 

Asiakasuhde Yhden suhde yhteen Yhden suhde muutamaan, yhden 

suhde useaan 

Tärkein seurattava tunnusluku Henkilöstökapasiteetin 

käyttöaste 

Markkinaosuus 

Johtamisalueiden  merkitys 
1. Henkilöstö 

2. Ohjelmistokehitys 

3. Markkinointi ja myynti 

4. Strategia 

1. Strategia 

2. Markkinointi ja myynti 

3. Henkilöstö 

4. Ohjelmistokehitys 

 

Rönkön ym. (2008) mukaan yritys harjoittaa harvoin joko pelkästään tuote- tai 

palveluliiketoimintaa, joten jaottelu palvelu- ja tuoteliiketoimintaan on monessa 

tapauksessa liian jyrkkä. Taulukossa 2 on esitetty ohjelmistoliiketoiminnan 

liiketoimintamalleja. Liiketoimintamallin avulla voidaan kuvata kuinka yritys tekee 

voittoja (Rönkkö ym., 2009). 
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Taulukko 2. Rönkkö ym. (2009, ss. 55–56) Ohjelmistoyrityksen liiketoimintamalleja. 

Liiketoimintamalli  Kuvaus  Tulonlähteet  

Ohjelmistotuote-

yritykset  

Omat ohjelmistotuotteet, joita 

kaupataan perinteisellä 

lisenssimyynnillä  

Omien ohjelmistotuotteiden 

lisenssimyynti, ylläpito-, räätälöinti- 

sekä käyttöönottopalvelut 

Ohjelmisto-

konsultointiyritykset  

Ohjelmistoihin liittyvät 

palvelutoiminnot  

Ohjelmistoihin liittyvät konsultointi-, 

testaus-, ohjelmistokehitys- sekä 

käyttöönottopalvelut 

Ohjelmistokehitys-

palveluja tarjoavat 

yritykset  

Alihankintapalvelujen tarjontaa, 

asiakaskohtaisesti kustomoituja 

ohjelmistoprojekteja sekä 

ohjelmistojen ylläpitotyötä 

Ohjelmistokehitys-, ylläpito-, sekä 

käyttöönottopalvelut asiakkaan 

vaatimusten mukaan 

Projektien 

käyttöönottoon 

erikoistuneet yritykset  

Valmiiden ohjelmistotuotteiden 

asennus- ja kustomointipalvelut 

Ohjelmistojen käyttöönotto-, 

kustomointi-, ohjelmistokehitys-, 

sekä ylläpitopalvelut 

ASP ja SaaS yritykset Tarjotaan internetin ylitse 

käytettäviä virtuaalisia resursseja 

asiakkaan tarpeisiin. 

Pilvipalveluiden käyttömaksut, 

ohjelmistojen kustomointi-, sekä 

käyttöönottopalvelut 

Laitteistoyritykset Ohjelmistoja sisältävien laitteiden 

myynti 

Laitteiden myynti 

 

Ohjelmistotuoteliiketoiminnassa toimivien yritysten pääasiallinen tulolähde on yleensä 

ohjelmistotuote, joka on suunnattu massamarkkinoille (Sallinen, 2002).  Ohjelmistotuote 

voi olla esimerkiksi CD-ROM levy, joka sisältää jonkin tietokoneohjelman, kuten 

tietokoneen käyttöjärjestelmän (Cusumano, 2004). Ohjelmistotuote voidaan myös 

lisensoida asiakkaan käyttöön (Rönkkö ym., 2009). Ohjelmistokonsultointiyritykset, 

joista voidaan käyttää myös nimeä palveluja tarjoava ohjelmistoyritys, pääasiallinen 

liiketoiminnallinen tehtävä on rakentaa asiakassuhteita B2B -markkinoilla, sekä myydä 

palveluja toisille yrityksille eli toisin sanoen saada niin paljon kannattavia asiakkaita, että 

ne pitävät oman yrityksen konsultit ja ohjelmistosuunnittelijat kiireisinä 100 prosenttia 

heidän työajastaan. Palvelut vaihtelevat konsultoinnista ja systeemi - integroinnista 

ohjelmistotuotteiden räätälöintiin sekä niiden ylläpitoon ja erilaisiin koulutuksiin 

(Cusumano, 2004). Palveluja tarjoavan ohjelmistotalon myyntitulot tulevat suurimmaksi 

osaksi ohjelmistoihin liittyvistä palveluista, kuten konsultoinnista sekä testauksesta 

Ohjelmistokehityspalveluja tarjoavat yritykset ovat hyvin usein erikoistuneet 

määrättyihin ohjelmistokehityksen osa-alueisiin. Tämän klusterin yritykset tarjoavat 

myös ylläpito- ja käyttöönottopalveluita. Projektien käyttöönottoon erikoistuneet 

yritykset tarjoavat asiakkailleen yleensä installointi, räätälöinti sekä 

parametrisointipalveluita valmiille ohjelmistotuotteille (Rönkkö ym., 2009). SaaS 

(Software-as-a-Service) ja ASP (Application Service Provision) eli toisin sanoen 

pilvipalvelut voidaan laskea myös yhdeksi ohjelmistoliiketoiminnan palvelumuodoksi. 

Pilvipalvelun perusajatuksena on tarjota internetin ylitse käytettäviä virtuaalisia 

resursseja (esimerkiksi prosessoriaikaa, kovalevytilaa, ohjelmistoja tai sovelluksia), 

ilman että käyttäjän omalle tietokoneelle asennetaan mitään (Vaquero ym., 2009). 

Laitteistoyritykset tarjoavat asiakkailleen valmiita ohjelmistolaitteita kuten tietokoneita, 

mihin ohjelmistot on sulautettu (Rönkkö ym., 2009).  
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Rajala ym. (2003) esittävät yleisellä tasolla ohjelmistoyrityksen liiketoimintamallien 

viitekehyksen (Kuva 1), joka rakentuu neljästä pääelementistä: tuotestrategia, palvelun- 

ja toteutuksen malli, jakelumalli sekä ansaintalogiikka. Viitekehys auttaa hahmottamaan 

ohjelmistoliiketoiminnassa mukana olevien ohjelmistoyritysten liiketoiminnan keskeisiä 

kysymyksiä. Viitekehyksen tarkoituksena on auttaa muodostamaan yritykselle 

liiketoimintamalli, joka on tasapainossa eri tekijöiden suhteen ja myös 

toteuttamiskelpoinen (Rajala ym., 2003). 

 

 

Kuva 1.   Rajala ym. (2003, s. 11) liiketoimintamallien elementit. 

Tuotestrategia kuvaa, mikä on yrityksen ydintuote, ja kuinka yritys on organisoinut 

kyseisen ydintuotteen kehitystyön (Rajala ym., 2001). Tuotestrategia vastaa siis 

kysymykseen ”mitä tehdään” (Rajala ym., 2003). Ansaintalogiikka kuvaa kuinka yritys 

rahoittaa toimintansa (kuka maksaa kenelle, miksi ja millä ehdoilla). Mistä lähteistä ja 

miten tulorahoitus ja voitto generoidaan (Rajala ym., 2001). Ansaintalogiikkaan 

kuuluvien keinojen, kuten esimerkiksi hinnoittelun, tehtävänä on arvon muuttaminen 

yrityksen voitoiksi tehokkaasti (Rajala ym., 2003). Palvelun ja toteutuksen malli selittää 

kuinka ydintuote saatetaan loppukäyttäjälle toimivana ratkaisuna (Rajala ym., 2001). 

Palvelun ja toteutuksen malliin liittyy myös palveluaste, joka kuvaa palvelujen roolia ja 

niiden toteuttamista liiketoiminnassa sekä taloudellisen tarkastelun kannalta palvelujen 

osuutta ohjelmistoliiketoiminnan tuotoista (Rajala ym., 2003).  

Jakelumalli ja siihen liittyvä markkinoinnin- ja myynnin toteutus kuvaavat kuinka tuote- 

ja palvelutarjonnan markkinointi ja jakelu on organisoitu ja ketkä ovat kyseisen tarjonnan 

myyjiä ja markkinoijia (Rajala ym., 2001). Koska tässä tutkielmassa käydään läpi 

ohjelmistoliiketoiminnan markkinointia ja myyntiä, myös jakelumallia avataan 

enemmän. Kuvassa 2 jakelumalliin liittyviä perusosioita on kuvattu akselilla, joka esittää 

jakelun organisointitapaa ohjelmistotoimittajan ympärille keskittyvän toiminnan osalta 

(Rajala ym., 2003). 
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Kuva 2.   Rajala ym. (2003, s. 13) Jakelumalliin liittyvät osiot. 

Jakelumallin yhteydessä markkinointia koskevia päätöksiä kuvaa esimerkiksi se, kuinka 

tuotteen ja palvelun muodostaman kokonaisuuden markkinointi ja jakelu on organisoitu 

ja ketkä ovat kyseisen tarjonnan myyjiä ja markkinoijia. Myyntiä koskevien valintojen 

osalta malli käsittelee esimerkiksi myyntitapahtuman lopputuloksena syntyvää sopimusta 

siitä, toimitetaanko asiakkaalle räätälöity ratkaisu vai kaikille asiakkaille yhdenmukainen 

ydintuote (Rajala ym., 2003). 

2.2 Palvelut ja tuotteet ohjelmistoliiketoiminnassa 

Kilpailun kiristyessä, palvelu on yrityksen lupaavin erottautumisen ja erilaistamisen lähde 

(Kotler, 2003 a). Palvelulla voidaan tarkoittaa useita eri asioita. Palvelu-sanalla voidaan 

tarkoittaa henkilökohtaista palvelua, palvelua tuotteena tai koneen tuottamaa palvelua. 

Palvelu voi olla esimerkiksi jokin hallinnollinen palvelu, kuten laskutuspalvelu, joka on 

itse asiassa asiakkaalle tarjottava palvelu. Useimmiten palvelu siis merkitsee jonkinlaista 

vuorovaikutusta palvelun tarjoajan kanssa. (Grönroos, 1990). Toisin sanoen palvelu on 

materiatonta, jota ei voi nähdä, tuntea, koskettaa tai maistaa (Kuusisto & Mayer, 2003). 

Zeithaml ja Bitner (2003) kuvailevat palveluja yksinkertaisimmillaan teoiksi, 

tapahtumasarjoiksi ja toimenpiteiksi. Grönroosin (1990) mukaan palvelut voidaan 

yleensä määritellä suhteessa konkreettisiin tuotteisiin, jolloin voidaan nähdä neljä 

erityispiirrettä: 

 Palvelut ovat osaksi aineettomia. 

 Palvelut ovat prosesseja tai toimintasarjoja. 

 Palvelut kulutetaan samanaikaisesti kun niitä tuotetaan. 

 Käyttäessään palveluja, asiakas osallistuu itse palvelutapahtuman tuottamiseen. 

Palvelu ja asiakaspalvelu on hyvä erottaa toisistaan. Palvelua esiintyy hyvin monella eri 

teollisuusaloilla. Palvelulla voidaan tässä yhteydessä tarkoittaa esimerkiksi 

konsultointipalvelua. Asiakaspalvelu sisältää hyvin usein tilausten vastaan ottamista, 

kysymyksiin vastaamista, laskutukseen liittyviä toimenpiteitä ja valitusten käsittelyä 

(Zeithaml & Bitner, 2003). Pesosen (2007) mukaan kaikissa palveluorganisaatioissa on 

erittäin tärkeää hallita palvelutilanne eli asiakkaan kohtaaminen. Hyvän palvelun 

tarjoaminen on asiakkaisiin suuntautuvalla yrityksellä toiminnan ydin (Kotler, 2003 a). 

Palvelua tulisi ajatella tuotteena, jota voi kehittää, tuottaa, toimittaa, markkinoida ja 

kuluttaa. Tuotteenomaista palvelua voidaan kuvata pakettina, joka koostuu erilaisista, 

konkreettisista tai aineettomista palveluista, jotka muodostavat palvelun 

kokonaistuotteen (Grönroos, 1990).  Tuotteisiin liitettäviä palveluja ovat muiden muassa 

tekninen palvelu, korjaus ja ylläpito, koulutus ja konsultointipalvelut (Grönroos, 1990). 
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Tuotteenomainen palvelu kuvataan yleensä pakettina, joka jakautuu kahteen luokkaan: 

peruspalvelut, jota kutsutaan usein ydinpalveluksi ja lisäpalveluihin (Grönroos, 1990). 

Ydinpalvelu on osa, jonka asiakas ensisijaisesti haluaa. Ydinpalvelu vaihtelee 

asiakkaiden kesken, joten se mikä on ydinpalvelu toiselle, voi olla lisäpalvelu toiselle 

(Leppänen, 2007).  Jotta asiakkaat käyttäisivät ydinpalvelua, hyvin usein tarvitaan myös 

lisäpalvelua (Grönroos, 1990). Lisäpalvelu voi toimia oston helpottajana ja lisätä 

asiakkaan saamaa kokonaishyötyä. Lisäpalvelu voi olla esimerkiksi ohjelmistokoulutus 

uuden laadunvarmistusjärjestelmän oston yhteydessä (Leppänen, 2007).  

Tuote määritellään yleensä työn aineelliseksi lopputulokseksi eli toisin sanoen 

aineelliseksi hyödykkeeksi. Tavallisesti tuote tarkoittaa fyysistä tavaraa kuten autoa tai 

televisiota (Kotler, 1988). Tuotteessa voi olla tietty määrä palvelua, tavaraa ja 

informaatiotta. Tuotteen luonteesta riippuu, kuinka paljon kutakin komponenttia 

tuotteeseen sisältyy. Tuote voi olla hyvinkin monimutkaisten komponenttien yhdistelmä. 

Jotkin palveluyritysten tuotteet ovat täysin komponentti vapaita. Tällaisia tuotteita ovat 

esimerkiksi asiantuntijan neuvot tai radiouutiset (Järvelin ym., 1992). 

Ohjelmistoliiketoiminnassa tuote voi olla laitteistotuote tai ohjelmistotuote (Hoch ym., 

2000). Hoch ym. (2000) ovat jakaneet IT-markkinat neljään segmenttiin, jotka näkyvät 

kuvassa 3: laitteistotuotteet, laitteiston ylläpitopalvelut, ohjelmistotuotteet- ja palvelut 

sekä prosessointi-ja internetpalvelut. Koska tässä tutkielmassa käydään läpi tuotteita ja 

palveluita, rajataan muut segmentit tutkielman ulkopuolelle, lukuun ottamatta 

ohjelmistotuotteet- ja palvelut - segmenttiä. Ohjelmistotuotteet ja palvelut - segmentti 

voidaan jakaa kolmeen pääkokonaisuuteen: sulautetut ohjelmistot sisältäen palvelut, 

ohjelmistopalvelut sekä ohjelmistotuotteet. Ohjelmistotuotteet voidaan edelleen jakaa 

yritysratkaisuihin sekä massamarkkinaohjelmistoihin (Hoch ym., 2000). 

 

  

Kuva 3.   IT- markkinat Hoch ym. (2000, s.27). 

Ohjelmistotuoteliiketoiminnan houkuttimena toimivat potentiaalisesti mittavat edut, 

jotka muodostuvat suurista, yhden ohjelmistotuotteen myyntimääristä (Cusumano, 2004). 

Ohjelmistokopioiden tuotantokustannusten vähäisyys sekä laajat asiakaskunnat antavat 

ohjelmistotuoteliiketoiminnalle suuren taloudellisen voittopotentiaalin (Hyvönen, 2003).  

Sulautetuissa ohjelmistoissa ohjelmistokomponentti muodostaa kiinteän osan 

laajemmasta järjestelmästä, kuten matkapuhelimesta. (Hyvönen, 2003). Sulautettu 
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ohjelmisto voi olla esimerkiksi matkapuhelimen sisältämän mikroprosessorin 

ohjauskoodi (Nukari & Forsell, 1999). Sulautettu ohjelmisto voi käyttökohteestaan 

riippuen olla joko monistettavissa, kuten matkapuhelimien käyttöjärjestelmät, tai 

asiakaskohtaisia, kuten määrätyn tehtaan automaatiojärjestelmä (Hyvönen, 2003). 

Sulautetut ohjelmistot koostuvat toisin sanoen ohjelmistoista, jotka ovat rakennettu 

toisten tuotteiden sisälle, kuten autojen, matkapuhelimien tai televisioiden, ja joita ei 

myydä erikseen erillisinä ohjelmistotuotteina (Hietala ym., 2003).  

Ohjelmistoliiketoiminnassa ohjelmistopalvelut sisältävät konsultointia sekä ohjelmointia 

ja näiden lopputuotteena voidaan tarjota asiakaskohtaisia ohjelmistoja (Hoch ym., 2000). 

Asiakaskohtaiset ohjelmistot eroavat ohjelmistotuotteista siten, että ne muokataan 

asiakkaan tarpeen mukaan. Asiakaskohtaiset ohjelmistotuotteet eivät ole yleensä 

monistettavissa, koska ne ovat suunniteltu määrättyyn asiakastarpeeseen. Tällaisia 

asiakaskohtaisia ohjelmistoja voivat olla esimerkiksi asiakaskohtaisesti räätälöity 

testausohjelma (Hyvönen, 2003). Palveluja tarjoavan ohjelmistotalon yksi tärkeimmistä 

tehtävistä onkin myydä palveluja toisille yrityksille. Ohjelmistoliiketoiminnassa palvelut 

vaihtelevat konsultoinnista ja systeemi integroinnista ohjelmistotuotteiden räätälöintiin 

sekä niiden ylläpitoon ja erilaisiin koulutuksiin. Ohjelmistopalveluliiketoiminnassa 

rinnakkaistuotannon laajuus on ensisijaisen tärkeää kannattavalle yritystoiminnalle. 

Rinnakkaistuotantoa voidaan kuvata usean eri palvelun yhdistämisestä aiheutuvaa 

volyymietua ohjelmistopalveluliiketoiminnassa. Ehkä yksi helpoiten selitettävistä 

esimerkeistä on pitkäaikaisten asiakassuhteiden muodostaminen, joissa asiakkaat ostavat 

ajan myötä huomattavia määriä eri palvelumuotoja, kuten konsultointi- ja 

ylläpitopalveluita (Cusumano, 2004). Sulautettuihin ohjelmistoihin ja niiden palveluihin 

liittyvä liiketoiminta kuluu ohjelmistoalaan, johon sisältyy muillakin toimialoilla oleva 

ohjelmistoalan osaamista vaativa toiminta (Nukari & Forsell, 1999).  

Ohjelmistotuotteista puhuttaessa tarkoitetaan ohjelmistoja, joita voidaan monistaa 

sellaisenaan tai pienillä muutoksilla laajalle asiakaskunnalle. Ohjelmistotuotteet ovat 

yleensä suunniteltu palvelemaan laajaa asiakaskuntaa ja sen kautta saavutettavaan suuren 

liikevoittopotentiaaliin. Perinteisiä ohjelmistotuotteita ovat esimerkiksi 

käyttöjärjestelmät, toimisto-ohjelmistot kuten MS Word ja pelit (Hyvönen, 2003).  

Yritysratkaisut räätälöidään tapauskohtaisesti valmiiden ohjelmistojen pohjalta asiakkaan 

ohjelmistoympäristöön sopivaksi (Hietala ym., 2004) ja tämä vaatii huomattavan paljon 

aikaa ja resursseja, jotta yritykselle menevä ohjelmistopaketti on valmis ja toiminnassa 

(Hoch, 2000). Yritysratkaisuista puhuttaessa, toiminnanohjausjärjestelmät kuuluvat 

oleellisesti yritysratkaisuihin. Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP – Enterprise Resource 

Planning) on koko organisaation kattava tietojärjestelmä, joka pyrkii yhdistämään 

yrityksen eri toiminnot kuten, osto- ja myyntitoiminnan, tuotannon suunnittelun ja 

seurannan, varaston hallinnan, laadunvarmistuksen sekä henkilöstön- ja taloushallinnon 

(Kettunen & Simons, 2001). Toiminnanohjauksella pyritään näin ollen parantamaan 

yrityksen suorituskykyä, sekä tuomaan yritysjohdon käyttöön lisäinformaatiota eri 

prosesseista. Toiminnanohjausjärjestelmän avulla voidaan integroida yhteen kaikki 

yrityksen tärkeimmät informaatiokanavat, jotka ulottuvat aina organisaation ulkopuolelle 

asti kuten esimerkiksi laadun parantaminen, asiakaspalvelun parantaminen, sekä 

resurssien hallinta ja suunnittelu (Laukkanen ym., 2005). Toiminnanohjausjärjestelmien 

lisäksi yritysratkaisuihin kuuluvat myös mm. erilaiset toiminnanohjausjärjestelmien 

asennustyökalut, toimitusketjun hallinnointiohjelmat sekä asiakkuuksien 

hallintaohjelmistot (Hoch ym., 2000). 
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Massamarkkinaohjelmistot eivät tarvitse räätälöintejä, koska ne ovat valmiiksi hyvin 

pitkälle tuotteistettuja ja mahdollisimman suurelle asiakaskunnalle kohdistettuja tuotteita, 

kuten esimerkiksi Microsoftin Windows -käyttöjärjestelmä (Hoch ym., 2000).  

2.3 Yhteenveto 

Ohjelmistoliiketoiminnassa ohjelmistot ja niihin liittyvät palvelut ovat kaupankäynnin 

kohteena (Hyvönen, 2003). Ohjelmistotuotesegmentissä toimivien yritysten pääasialliset 

tulonlähteet ovat omien ohjelmistotuotteiden lisenssimyynti. Tulonlähteisiin kuuluvat 

yleensä myös ohjelmistotuotteen ylläpito ja räätälöinti sekä käyttöönottopalvelut 

(Rönkkö ym., 2009). Palvelua tulisi ajatella tuotteena, jota voi kehittää, tuottaa, toimittaa, 

markkinoida ja kuluttaa (Grönroos, 1990).  Tuotteisiin liitettäviä palveluja ovat muiden 

muassa tekninen palvelu, korjaus ja ylläpito, koulutus ja konsultointipalvelut (Grönroos, 

1990).  

Rajala ym. (2003) esittävät yleisellä tasolla ohjelmistoyrityksen liiketoimintamallien 

viitekehyksen, joka rakentuu neljästä pääelementistä: tuotestrategia, palvelun- ja 

toteutuksen malli, jakelumalli sekä ansaintalogiikka. Jakelumalli ja siihen liittyvä 

markkinoinnin- ja myynnin toteutus kuvaavat kuinka tuote- ja palvelutarjonnan 

markkinointi ja jakelu on organisoitu ja ketkä ovat kyseisen tarjonnan myyjiä ja 

markkinoijia (Rajala ym., 2001). Koska tutkielman kohdeyritys toimii ohjelmistotuotteet 

ja - palvelut – segmentissä, jakelumallilla on tärkeä osa myyntiprosessia silmällä pitäen, 

koska jakelumallin yhteydessä markkinointia koskevia päätöksiä kuvaa esimerkiksi se, 

kuinka tuotteen ja palvelun muodostaman kokonaisuuden markkinointi ja jakelu on 

organisoitu ja ketkä ovat kyseisen tarjonnan myyjiä ja markkinoijia, sekä myös 

myyntitapahtuman lopputuloksena syntyvää sopimusta siitä, toimitetaanko asiakkaalle 

räätälöity ratkaisu vai kaikille asiakkaille yhdenmukainen ydintuote (Rajala ym., 2003). 

Yritysratkaisut, jotka kuuluvat ohjelmistotuote -segmenttiin (Hoch ym., 2000), 

räätälöidään tapauskohtaisesti asiakkaan ohjelmistoympäristöön sopivaksi (Hietala ym., 

2004). Yritysratkaisuihin kuuluvat oleellisesti toiminnanohjausjärjestelmät (ERP – 

Enterprise Resource Planning), jotka ovat koko organisaation kattava tietojärjestelmä 

(Kettunen & Simons, 2001). Toiminnanohjauksella pyritään parantamaan yrityksen 

suorituskykyä, sekä tuomaan yritysjohdon käyttöön lisäinformaatiota eri prosesseista 

(Laukkanen ym., 2005). 
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3. Markkinoinnista myyntiin 

Tässä luvussa tarkastellaan markkinoinnin ja myynnin käsitteitä ja asiakassuhteen 

ylläpitoa ja kehittämistä. Luvussa käydään mainittuja asioita läpi myös 

ohjelmistoliiketoiminnan näkökulmasta, jotta saadaan kuva siitä, kuinka 

ohjelmistoliiketoiminnan kannalta markkinointia, myyntiä ja asiakassuhteiden ylläpitoa 

ja kehittämistä tulee tarkastella.  

3.1 Markkinointi 

Markkinoinnin tavoitteena on herättää mielenkiinto yritystä ja sen palveluja kohtaan 

(Grönroos, 1990). Kotlerin (1988) mukaan markkinointi on sosiaalinen ja 

liikkeenjohdollinen prosessi, jossa tapahtumasta riippuen yksilöt tai ryhmät hankkivat 

mitä tarvitsevat ja hankintaprosessilla he luovat ja vaihtavat tuotteita tuottaen arvoa 

toisilleen. Markkinoinnissa on kaksi peruselementtiä: ajattelu sekä toiminta. Toiminnalla 

tarkoitetaan eri markkinointikeinojen käyttöä joita näemme, ja ajattelulla tarkoitetaan sitä 

ajattelutapaa, jolla eri markkinakeinoja käytetään (Mannermaa, 1993). Kotlerin ja 

Kellerin (2012) mukaan markkinoinnissa on kysymys ihmisten, sekä yhteiskunnan 

tarpeiden tunnistamisesta sekä niiden kohtaamisesta. Markkinointi on prosessi, jolla 

luodaan, viestitetään, toimitetaan sekä vaihdetaan tarjouksia, joilla on kokonaisuutena 

arvoa toimeksiantajille, asiakkaille, yhteistyökumppaneille sekä yhteiskunnalle (Kotler & 

Keller, 2012). 

Grönroosin (1990) mukaan yrityksen perusosaamiseen kuuluu palvelu, mutta kilpailuetu 

saavutetaan tarjoamalla asiakkaalle arvoja ja hyötyjä. Websterin (1994) mukaan arvo 

määritellään markkinapaikalla, ei tuotantolaitoksella. Toisin sanoen tyytyväinen asiakas 

on valmis maksamaan yhteistyökumppanilleen hyvin tämän tuotteista tai palveluista, 

koska asiakas näkee saavansa niistä lisäarvoa itselle (Webster, 1994). Asiakkaan 

perimmäinen syy tuotteen ostamiseen ei ole siis itse tuote tai palvelu, vaan se mitä asiakas 

voi tuotteen tai palvelun avulla saavuttaa, joten näin ollen tuotteella tai palvelulla täytyy 

olla arvoa asiakkaalle (Mannermaa, 1993).  

Avoimessa markkinataloudessa, jossa vaihtoehtoisten tuotteiden hinnat ovat lähellä 

toisiaan, kilpailutekijöiden merkitys korostuu entisestään. Kilpailukeinot voidaan esittää 

kuvassa 4 esitetyn kolmion muodossa. Kilpailukeinot on jaettu kolmeen päätekijään: 

Toiminnan tehokkuus vaikuttaa kustannuksiin ja kustannukset puolestaan vaikuttavat 

myyntihintaan. Nopeus, joustavuus, tuotteen ja toiminnan laatu ovat muita tekijöitä, jotka 

vaikuttavat asiakkaan ostopäätökseen. Näiden kolmen päätekijän perusteella asiakas 

tekee arvion tuotteen hinta- ja laatusuhteesta (Sakki, 1999). 
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Kuva 4.   Kilpailukykyyn vaikuttavat tekijät (Sakki, 1999, s. 17). 

Grönroos (1990) mainitsee kirjassaan McCarthyn vuonna 1960 esittämän markkinoinnin 

4P -mallin, joka pitää sisällään tuotteen (product), ajan (place), hinnan (price) ja 

myynninedistämisen (promotion). Kotler & Kellerin (2012) mukaan McCarthyn 

luokittelema markkinoinnin 4P:n malli vaatii kuitenkin päivittämistä, jotta se vastaisi 

modernia kokonaisvaltaista markkinointikonseptia. Tänä päivänä markkinointi on 

huomattavasti leveämpää ja monimutkaisempaa kuin aikaisemmin, joten päivittämällä 

McCarthyn 4P:tä kohti tämän päivän kokonaisvaltaisempaa markkinoinnin konseptia, 

saadaan McCarthyn 4P:n käsitteet sisältämään nykyaikaisen markkinoinnin realiteetit: 

People (ihmiset), Processes (prosessit), Programs (toiminnot), Performance 

(toimenpiteet) (Kotler & Keller, 2012). Kotler & Kellerin (2012) esittämä 4P:n 

evoluutiomallin uudet käsitteet on esitetty ja käyty läpi taulukossa 3.  

Taulukko 3. Kotler & Keller (2012, ss. 47–48) 4P -evoluutiomallin kuvaus. 

Vanha 4P Moderni 4P Modernin 4P:n kuvaus 

Product (tuote) People (ihmiset) Markkinoijien on nähtävä kuluttajat ihmisinä 

ymmärtääkseen heitä kokonaisvaltaisemmin, eikä vain 

silloin kun he osatavat ja kuluttavat tuotteita. 

Place (aika) Processes 

(prosessit) 

Markkinoinnista vastaavan managementin tavoitteena 

on varmistaa viimeistä huutoa olevat markkinointi-

ideat, sekä varmistaa, että oikeat prosessit ohjaavat 

toimintaa kohti yrityksen sekä asiakkaan kannattavaa 

ja pitkäaikaista yhteistyötä. 

Promotion 

(myynninedistäminen) 

Programs 

(toiminnot) 

Yrityksen kuluttajille suunnattuja toimintoja. Tämä 

käsittää myös kaikki vanhemman 4P:n kohdat eli 

product, place, promotion sekä price. 

Price (hinta) Performance 

(toimenpiteet) 

Kaikki mahdolliset markkinoinnin toimenpiteet, joilla 

on taloudellisia -sekä ei-taloudellisia seurauksia 

(brandi, asiakkaiden pääoma), sekä yrityksen itsensä 

ohi meneviä  seurauksia (sosiaalinen vastuu, laillinen, 

eettien ja yhteiskunnallinen vastuu). 

Kilpailukyky 

Kustannus 
Työn ja pääoman 
tuottavuus 

Nopeus 
Läpimenoaika, 

joustavuus, 

ketteryys 

Laatu 
Palvelu, 

asiakastyytyväisyys 
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Innovaattorit Visionäärit Skeptikot 

Markkinoinnin tavoitteena on vaihdanta, joka on kummallekin osapuolelle, niin myyjälle 

kuin ostajalle, kannattavaa (Tähtinen & Parvinen, 2003). Tähtisen & Parvisen (2003) 

mukaan asiakaskeskeisen yrityksen markkinointi lähtee asiakkaan auttamisesta: kerätään 

tietoa asiakkaista, kilpailijoista ja markkinoiden trendeistä sekä jalostetaan tieto ja jaetaan 

se tehokkaasti yrityksen sisällä sekä partnereiden kesken.  

Asiakkaat näyttelevät tärkeää osaa yrityksen menestymisessä. Asiakkaiden hankinta, 

asiakassuhteiden luominen, kehittäminen sekä ylläpito ovat markkinointia (Tähtinen & 

Parvinen, 2003). Mannermaa (1993) määrittelee asiakaskeskeisyyden yhdeksi 

markkinoinnin keskeiseksi tuntomerkiksi. Asiakaskeskeisyys ja asiakkaan kielten 

ymmärtäminen, nähdään parhaiksi yrityksen toiminnan kannattavuuden takeiksi pitkällä 

aikavälillä, sekä tämän päivän kovassa kilpailussa (Mannermaa, 1993). Perinteisesti 

asiakkaat on jaoteltu kuluttaja- ja yritysasiakkaisiin. Tämän päivän asiakkaiden tarpeiden 

ja vaatimusten tyydyttäminen voi olla vaikeaa, koska ne vaihtelevat suuresti. 

Jaottelemalla asiakaskohderyhmät segmenteiksi, yritys voi tunnistaa asiakkaat joilla on 

samanlaiset halut ja tarpeet ja näin ollen yritys voi kohdistaa markkinoinnin sille 

segmentille (Jobber & Lancaster, 2009). Asiakassegmentoinnin tarkoituksena on 

profiloida yrityksen asiakkuudet myynnin näkökulmasta järkevällä tavalla, jolloin on 

helpompi optimoida resurssien kohdentaminen ja näinollen auttaa myyntiä oman 

yrityksen tarjoaman määrittelyssä, kohdentamisessa ja asemoinnissa kullekin 

asiakasryhmälle (Nieminen & Tomperi, 2008). 

Huipputeknologian markkinoilla toimiminen vaatii tietämystä markkinoiden sekä ennen 

kaikkea ostajien suhtautumisesta tuotteisiin. Yrityksen tärkein myynninedistämiskeino 

on omat tai yhteistyökumppanin asiakaskontaktit sekä ohjelmistoalan messut (Nukari & 

Forsell, 1999). Moore (1998) lähestyy huipputeknologian markkinointia 

teknologiatuotteiden omaksumisen elinkaarimallin näkökulmasta (kuva 5). Mallissa 

markkinat jakautuvat eri vaiheisiin: aikaisiin markkinoihin ja päämarkkinoihin. Aikaisilla 

markkinoilla on tarkoitus tavoitella uuteen teknologiaan intohimoisesti suhtautuvia 

visionäärejä sekä innovaattoreita. Päämarkkinoilla tavoitellaan kohderyhmiä jotka 

suhtautuvat uuteen tekniikkaan käytännönläheisesti ja konservatiivisesti. Elinkaarimallin 

lopussa tulevat uuteen teknologiaan skeptisesti suhtautuvat (Moore, 1998).  

 

 

 

 

 

 

Kuva 5.   Teknologiatuotteiden omaksumisen elinkaarimalli, Moore (1998, s.19). 

Innovaattorit arvostavat teknologiaa sen itsensä vuoksi ja ovat siksi valmiita 

hyväksymään, että uudessa teknologiassa saattaa vielä vikoja. Visionäärit ovat valmiita 

ottamaan riskin, jonka uutuustuotteen omaksuminen vaatii, jos uusi teknologiatuote 

vastaavasti lupaa riksin vastapainoksi isoja etuja. Käytännöllisesti uuteen teknologiaan 

suhtautuvat kuuluvat siihen ryhmään, jotka ottavat yleensä uuden tuotteen käyttöön vasta, 

kun se on osoittautunut luotettavaksi ja riskittömäksi vaihtoehdoksi. Konservatiivit 

puolestaan ovat asiakkaita jotka kaihtavat riskejä ja näinollen he ovat myös todella 

Konserva-

tiiviset 

Päämarkkinat 

Käytännön-

läheiset 

Aikaiset 

markkinat 

Myöhäiset 

markkinat 



19 

varovaisia ostoissaan ja saattavat kaihtaa uutta teknologiaa. Skeptikot puolestaan 

kaihtavat ja vastustavat uutta teknologiaa (Tähtinen & Parvinen, 2003). 

Yritykset tarvitsevat myös määrättyä toimintaa, joka pyrkii tekemään myyntiä, ja samalla 

tekee tuotteiden ja yritysten myönteisiä piirteitä tunnetuksi. Tätä kutsutaan 

markkinointiviestinnäksi (Mannermaa, 1993). Tähtisen & Parvisen mukaan (2003) 

ohjelmistoliiketoiminnassa markkinointiviestintä-, myynti- ja jakelukanavaratkaisut ovat 

kiinteästi yhteydessä toisiinsa ja tästä hyvänä esimerkkinä toimii henkilökohtaisen 

myyntityön markkinointiviestinnällinen rooli. Markkinointiviestintäkeinoja tarvitaan 

ennen kaikkea silloin, kun tuote ei itse myy itseään. Markkinointiviestinnällä tarkoitetaan 

tietojen lähettämistä ja niiden vastaanottamista jotakin viestinnän kanavaa käyttämällä 

(Mannermaa, 1993). Taulukossa 4 käydään läpi markkinointiviestintäkanavia. 

Taulukko 4. Tähtinen & Parvinen (2003, ss. 61 - 67): Ohjelmistoliiketoiminnan 
markkinointiviestintäkanavat. 

Ohjelmistoliiketoiminnan 

markkinointiviestintäkanavat 

Kuvaus 

Mainonta Perinteistä, aikakausilehti, TV, paperimainos ja 

ulkomainosmainontaa, mutta käytetään ohjelmistojen 

markkinoinnissa vähemmän, kuin muilla toimialoilla, koska 

kustannukset kontaktia kohden ovat kalliit. 

Suoramainonta Perustuu potentiaaliselle asiakkaalle hänen nimellään 

lähetettävästä markkinointimateriaalista, kuten kirjeet ja esitteet. 

Messut Kohdentaa organisaation huomion konkreettisten merkkipaalujen 

saavuttamiseen ja aikatauluttaa työtä, sekä mahdollistaa laajan ja 

tasokkaan asiakaspiirin saavuttamisen. 

Seminaarit Osallistujat yleensä aidosti kiinnostuneita aiheesta joten 

mahdollisuus löytää potentiaalisia asiakkaita. Seminaareissa 

markkinointi tapahtuu yleensä face-to-face, eli kasvotusten, joten 

ihmissuhdetaitovaatimuksia tarvitaan. 

Artikkelit ja lehtiarvostelut Positiiviset lehtiartikkelit ja – arvostelut luovat yritykselle 

uskottavuutta, kannuksia ja positiivista yritysimagoa, jota itse 

suoritetulla markkinointiviestinnällä ei voi saavuttaa. 

PR-tapahtumat Esimerkiksi erilaisten tapahtumien sponsorointi, saunaillat, 

asiakastilaisuudet, juhlat jne. 

Suhdeverkostointi ja word-

of-mouth-ilmiöt 

Yrityksen tulee varmistaa yhden asiakkaan tyytyväisyys ja 

käyttää tätä asiakasta aktiivisena referenssinä potentiaalisten 

asiakkaiden suuntaan. 

Internetin hyväksikäyttö Perusmahdollisuuksia useita, kuten esimerkiksi mainostaminen 

www-sivuilla, ilmaiset demot, suoramarkkinointi sähköpostilla ja 

asiakaspalvelun virtuaalinen tuki. 
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Ohjelmistojen markkinoinnissa mainontaa on yleensä käytetty vähemmän kuin muilla 

toimialoilla, koska ohjelmistojen ostopäätösten on uskottu perustuvan suurelta osin 

tuotteiden ominaisuuksiin ja lisäksi yritysasiakkaat ostavat suuren osan myytävistä 

ohjelmistoista, joten yrityksille kohdistettava mainonta on jo sinänsä haastavaa. 

Suoramainonnalla tarkoitetaan asiakkaan tunnistamisen liittämistä 

markkinointiviestinnälliseen prosessiin ja sen selkeänä etuna on mahdollista rajata 

markkinointi määrättyyn segmenttiin. Messut ovat yksi perinteisistä kohdennetuista 

markkinointitapahtumista. Messuilla on mahdollisuus saavuttaa laaja ja tasokas 

asiakaspiiri ja samalla myös kartoittaa markkinatilanne sekä kilpailijat. Seminaareissa 

osallistujat ovat aidosti kiinnostuneita aiheesta ja joukossa on myös yleensä potentiaalisia 

asiakkaita. Ohjelmistoyrityksen itse organisoidut seminaarit ovat hyvä tapa luoda 

olemassa olevien asiakkaiden kanssa ammatillisen suhteen lisäksi sosiaalinen suhde, 

jonka avulla myös asiakassuhde pitenee. Median tekemien positiivisten artikkelien ja 

lehtiarvostelujen tuoma yritysimago on ilmaista, joten suhdetoiminta median suuntaan on 

tärkeää. Kohtuullisen ja hyvin suunnitellun PR:n tapahtuman avulla saavutettu hyvä 

ilmapiiri asiakkaiden ja oman yrityksen välille heijastuu yleensä paremmin niin 

sanottuihin puolueettomiin markkinointiviestintäalueisiin kuten lehtiarvosteluihin ja- 

artikkeleihin sekä word-for-mouth ilmiöihin. Suhdeverkostoinnilla on suuri merkitys 

yrityksen imagon luomisessa asiakasyritysten keskuudessa. Asiakkaiden ollessa 

tyytyväisiä yrityksen toimintaan, tieto asiasta kulkee asiakasyritysten keskuudessa word-

for-mouth ilmiön avulla. Internetin käyttö markkinointikanavana avaa useita eri 

mahdollisuuksia, kuten taulukosta 4 selviää. Internet-markkinoinnissa täytyy kuitenkin 

ymmärtää asiakaskäyttäytymistä ja näinollen pyrkiä rakentamaan positiivinen 

huomionarvo, mikä voi kuitenkin olla vaikeaa (Tähtinen & Parvinen, 2003). Internet-

markkinointiin kuuluu myös oleellisesti sosiaalisen median hyödyntäminen, sillä internet 

on kehittynyt teknologisesta tiedonhaun työkalusta sosiaaliseksi ja yhteisölliseksi 

mediaksi (Salmenkivi & Nyman 2007). Erkkola (2008) määrittelee sosiaalisen median 

käsitteen seuraavanlaisesti: sosiaalinen media on teknologiasidonnainen ja rakenteinen 

prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja 

verkkoteknologioiden avulla vertais- ja käyttötuotannon kautta. Sosiaalista mediaa 

hyödyntäen, yrityksellä on erinomaiset mahdollisuudet markkinoinnin tarkkaan 

kohdentamiseen määrätylle asiakassegmentille esimerkiksi Facebookia käyttäen 

(Salmenkivi & Nyman, 2007).   

3.2 Myynti 

Myynnillä voidaan tarkoittaa henkilökohtaista myyntityötä, myynnin määrää, 

myyntiorganisaatiota tai sen johtamista. Myyntitapahtuma on kuitenkin yrityksen 

kannalta välttämätön, koska sitä kautta yritys saa myyntituloja (Mannermaa, 1992). 

Myynnissä onnistuminen ratkaisee oikeastaan koko markkinoinnin onnistumisen, koska 

myytävästä tuotteesta ei ole yritykselle hyötyä, jos sitä ei saa myytyä (Lahtinen & Isoviita, 

1994). Myyjän on tärkeä ymmärtää, kuinka asiakkaat arvioivat omat kumppaninsa, koska 

myyjät voivat vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka asiakkaat näkevät ja kokevat heidät 

sekä hänen edustamansa yrityksen (Laine, 2008).  

Myyjä on yrityksen markkinointitapahtuman avainhenkilö, koska hänen työnsä tuloksesta 

riippuu, kuinka hyvin myyntiorganisaatio onnistuu luomaan yhteyksiä asiakasyritykseen 

sekä pääsemään myyntitavoitteisiin (Lahtinen & Isoviita, 1994). Myyntityön tavoitteena 

on asiakastyytyväisyyden saavuttaminen, pitkäaikaisten asiakassuhteiden luominen, 

säännölliset kaupat asiakkaiden kanssa sekä hyvien suosituksien välittäminen asiakkaalta 

toisella. Myyntityö on myös prosessi. Yrityksen myyntiprosessi voi muodostua kuvan 6 

mukaisesti (Leppänen, 2007). 
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Kuva 6.   Asiakaslähtöinen Myynti, Leppänen (2007, s.49). 

Kuvassa 6 esitetty prosessi muodostuu myyntistrategiasta, myyntitaktiikasta sekä 

yrityksen myyntiprosessista. Myyntistrategialla tarkoitetaan oikeiden asioiden tekemistä 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Myynnin strategian suunnittelu on yleensä myynnin 

esimiesten tehtävänä ja se kehitetään ennen varsinaista myyntityötä eli 

asiakaskohtaamista. Ajallisesti myyntistrategia tapahtuu ennen myyntitaktiikkaa. 

Myyntitaktiikalla tarkoitetaan asioiden tekemistä oikein. Myyntitaktiikkaa aletaan 

käyttää silloin, kun ollaan kontaktissa asiakkaan kanssa. Myyntitaktiikalla toteutetaan 

myyntistrategiaa. Onnistuessaan kuvassa 5 esitetty prosessi parantaa 

asiakastyytyväisyyttä ja näin ollen tyytyväiset asiakkaat aikaansaavat myyjäyrityksen 

myyntituotot (Leppänen, 2007).  

Tänä päivänä myyntiorganisaatiolla täytyy olla laaja osaaminen eri myyntitaidoista, jotta 

myyntityö onnistuu (Jobber & Lancaster, 2009). Kuvassa 7 on kuvattu modernin 

myyntityön keskeiset piirteet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7.   Myyntityön keskeiset piirteet, Jobber & Lancaster (2003, s. 6). 

Asiakkaiden säilyttäminen ja vähentäminen: monet yritykset tiedostavat, että 80 

prosenttia myynnistä tulee 20 prosentilta asiakkaista. Tämä tarkoittaa, että on erittäin 

tärkeää varata huomattavia resursseja tuohon 20 prosentin avainasiakkaisiin, jotka tuovat 

suurimman osan tuotoista yritykseen. Samalla täytyy miettiä yrityksen näkökulmasta, että 

ovatko loput asiakkaat, jotka tuovat 20 prosenttia myynnistä, tarpeellista pitää asiakkaina. 

Tietokantojen ja tiedon hallinnointi: moderni myyntiorganisaatio täytyy kouluttaa 

asiakastietokantojen käyttöön sekä niiden rakentamiseen ja kuinka internettiä voi käyttää 

myynnin apuna esimerkiksi asiakkaiden löytämiseen sekä kilpailijoiden tiedon etsintään. 
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Yrityksen 
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Teknologian kehittyminen (älypuhelimet, kannettavat tietokoneet, 

videokonferenssipuhelut yms.) on vaikuttanut hyvin paljon tiedon siirtoon, sekä siihen, 

miten myyntihenkilöt voivat tallettaa asiakkaiden sekä kilpailijoiden tietoja. 

Asiakkuuksien hallinta: asiakkuuksien hallinta vaatii myyntihenkilöstöltä keskittymistä 

pitkän tähtäimen asiakkuuksiin. Tavoitteena on luoda win-win tilanne asiakkaan ja oman 

yrityksen välille, jotta molemmilla on halu jatkaa asiakassuhdetta. Tuotteen markkinointi: 

moderni myyntihenkilöstö osallistuu laajemmin tuotteen vaatimiin markkinointitehtäviin, 

kuten tuotekehitykseen, markkinointisuunnitteluun sekä markkinoiden segmentointiin, 

kuin pelkästään myyntiesityksen tekemiseen. Tämän päivän myyntihenkilö käyttää 

tehokkaasti myös internetiä pitääkseen asiakkaat tietoisina viimeisimmistä tuoteuutisista. 

Asiakkaiden vaatimuksiin vastaaminen sekä arvon lisääminen: modernilla 

myyntihenkilöllä tulee olla kyky tunnistaa sekä tyydyttää asiakkaan vaatimukset. Kaikki 

asiakkaat eivät edes huomaa, että heillä on vaatimuksia. Esimerkiksi asiakkaan 

tuoteprosessi hallintaohjelma on hidas ja kustannukset ovat korkeat, joten on tärkeää, että 

myyntihenkilö tunnistaa nämä ja kykenee vakuuttamaan asiakkaan siitä, että 

päivittämällä tuoteprosessin hallintaohjelma, myös kustannukset tippuvat. Ongelmien 

ratkaisut ja järjestelmän myynti: myyntihenkilöt toimivat enemmänkin konsultteina, 

jotka auttavat asiakkaita tunnistamaan ongelmia, määrittelemään asiakkaan tarpeet, sekä 

esittämään ja toteuttamaan kustannustehokkaita ratkaisuja. Tänä päivänä asiakkaat etsivät 

enemmän kokonaisvaltaisia ratkaisuja, joten myyntihenkilöstön on ennemminkin 

osattava myydä kokonaisia järjestelmiä, kuin yksittäisiä tuotteita. (Jobber & Lancaster, 

2009).  

Asiakkaan tarpeiden kartoittaminen vaatii, että myyjä saa riittävästi oleellista tietoa 

asiakkaastaan. Tarvekartoituksen aikana myyjä pyrkii selvittämään ja löytämään 

ratkaisun asiakkaan ongelmaan. Tarvekartoituksen tavoitteena on hankkia tietoa niin 

kauan, kuin siitä on todellista hyötyä myyjälle, jotta hän pystyy tarjoamaan parasta 

mahdollista ratkaisua. Tarvekartoituksessa tiedonhankinnan apuna voi käyttää 

suppilointitekniikkaa, joka on esitetty kuvassa 8. Suppilointitekniikassa asiakkaalle 

esitettävät kysymykset lähtevät yleisistä ja laajoista kysymyksistä, joista edetään yhä 

yksityiskohtaisempiin kysymyksiin (Alanen ym., 2005).  

 

Kuva 8. Suppilointimalli (Alanen ym., 2005, s. 87). 

Laajat avoimet kysymykset: 
”Mitä voisitte kertoa tästä asiasta? Mihin 

suuntaan…?” 

Avoimet kysymykset tarkennetuista ja 

asiakasta kiinnostavista asioista: 
”Mikä erityisesti tässä asiassa kiinnostaa?, Mitä tämä 

merkitsee teille? Onko vielä jokin asia, johon…?” 

Jatkokysymykset: 
”Miten olette päätyneet tähän tulokseen?” 

 

Tulkinta ja tarkistuskysymykset: 
”Olenko ymmärtänyt oikein? Takoitatte siis…? 

Tarkoituksena on kai…?” 

Johdattelevat kysymykset: 
”Oletteko samaa mieltä, että…? Tarkoititte 

varmaan…?” 

Yhteenvetokysymykset: 
”Voiko tästä siis päätellä, että…? Tarkoitatteko sitä 

että…? 

Myyjän ehdotus päätöksestä 
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Ohjelmistoliiketoiminnassa myyntiin liittyvät oleellisesti jakelukanavat eli tuotteen 

toimittaminen tuottajalta asiakkaalle (Tähtinen & Parvinen, 2003). Toisin sanoen 

jakelukanavalla tarkoitetaan kaikkia reittejä, mitä tuotteet ja palvelut kulkevat 

valmistajalta loppukäyttäjälle (Jobber & Lancaster, 2009). Ohjelmistoyrityksille 

jakelukanavan valintaan vaikuttavat ohjelmiston kohdemarkkinat sekä maantieteelliset 

alueet. Jakelu tapahtuu kotimaassa jälleenmyyjäketjun kautta tai yrityksen itsensä 

hoitamana. Loppukäyttäjiä ovat yritykset ja yksityiset henkilöt. Ulkomailla ohjelmiston 

markkinoinnista vastaa yleensä kohdemaan ammattimainen jakelija tai 

yhteistyökumppani (Nukari & Forsell, 1999). Taulukossa 5 on esitetty ohjelmistojen 

myynti- ja jakelukanavat. 

Taulukko 5. Ohjelmistojen myynti- ja jakelukanavat. Tähtinen & Parvinen (2003, ss. 56 - 61). 

Ohjelmistojen myynti- ja 

jakelukanavat 

Kuvaus 

Henkilökohtainen suoramyynti Myyntitoimintaa, jota ohjelmistoyritys harjoittaa itse 

henkilökohtaisiin asiakaskontakteihin pohjautuvalla tavalla. 

Edustus Omaan yritykseen kuulumattomien, mm. henkilökohtaista 

myyntityötä harjoittavien yritysten palkkaamista 

ohjelmistotuotteen myyntiedustajiksi. 

Yhteismyynti tai bundlaus (OEM, 

Original Equipment manufacturer) 

Olemassa oleva OEM- yritys sitoo tai integroi toisen 

ohjelmistotuotteen omaansa tai myy sitä oman tuotteensa 

rinnalla omia myynti- ja jakelukanavia pitkin. 

Ammattimaiset 

jakeluorganisaatiot 

”Ohjelmistotukkurit” toimivat asiantuntijoina, jakelijoina, 

myyjinä ja maahantuojina ohjelmistotuottajien ja 

vähittäismyyjien välissä, ja niiden toiminta painottuu 

enemmän kuluttajaohjelmistoihin kuten tietokonepeleihin. 

Lisäarvoa tuottavat jälleenmyyjät 

(VAR, Value-Added Reseller) 

Asiantuntijayritykset, jotka lisäävät ohjelmistotuotteen 

omaa osaamistaan tai palvelujaan kuten liiketaloudellista 

konsultointia, muita ohjelmistoja, koulutusta, käyttäjätukea 

tms. 

Vähittäismyyjät Ostavat ohjelmistotuotteen suoraan valmistajalta ja myyvät 

sen suoraan loppukäyttäjälle. 

Innovatiivinen suoramyynti Perustuvat ohjelmistotuottajan ja loppuasiakkaan suoraan 

kontaktiin. Mahdollistaa riippumattomuuden muista 

yrityksistä. Esimerkkejä mm. ohjelmistojen ilmainen 

testikäyttömahdollisuus, postimyyntikatalogit, TV-shopit. 

Internet myynti- ja jakelukanavana 

tai sen tukena 

Mahdollistaa suoran asiakaskontaktin ja riippumattomuuden 

muista yrityksistä, koska loppuasiakas pääsee tutustumaan 

tuotteeseen ja hankkimaan tuotteita internetin kautta.  

Tuotteeseen liittyvät esitteet, demot, manuaalit yms. voivat 

olla saatavilla internetin kautta. 
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Henkilökohtaisen suoramyynnin sekä edustuksen pääasiallisia sovelluskohteita ovat isot 

ja pitkäkestoiset ohjelmistoprojektit. Näiden lisäksi edustuksen sovelluskohteisiin 

kuuluvat ulkomaiset operaattorit. Yhteismyynnin kohteisiin kuuluvat laitteistomyynti ja 

käyttöjärjestelmät. Ammattimaisien jakeluorganisaatioiden sekä vähittäismyyjien 

sovelluskohteisiin puolestaan kuuluvat kuluttaja- ja pienyritysohjelmistot. Lisäarvoa 

tuottavien jälleen myyjien pääasiallisena sovelluskohteena on palveluliiketoiminta. 

Internetin – sekä innovatiivisen suoramyynnin kohteisiin kuuluu tuoteliiketoiminta sekä 

lisäksi innovatiivisen suoramyynnin kohteena on myös palveluliiketoiminta (Tähtinen & 

Parvinen, 2003). 

3.3 Asiakassuhteen ylläpito ja kehittäminen 

Palveluja tarjoavan yrityksen tavoitteena on tarjota laadukasta palvelua johon asiakkaat 

ovat tyytyväisiä. Asiakkaan odotuksiin vaikuttavat asiakkaan tarpeet, sekä muiden 

asiakkaiden saamat palvelukokemukset (Leppänen, 2007). Grönroosin (1990) mukaan 

palveluntarjoaja, joka on hoitanut asiakassuhteensa hyvin, on helpompi säilyttää 

suhteensa asiakkaaseen. Näinollen osapuolten välinen yhteistyö helpottuu huomattavasti 

ja asiakas voi luottaa esimerkiksi siihen, että palvelu on aina saatavilla ja toimitukset ovat 

ajallaan (Grönroos, 1990).  

Palveluyrityksen maine on erittäin tärkeä asiakkaalle (Hoch ym., 2000). Kun asiakkaan 

saamat kokemukset palvelun laadusta ylittävät odotukset, on yrityksen mahdollista saada 

lisää pitkäaikaisasiakkaita, koska tyytyväisen asiakkaan kautta tieto oman yrityksen 

palvelujen laadusta välittyy myös muille potentiaalisille asiakkaille (Leppänen, 2007). 

Blockerin (2012) mukaan palveluja tarjoavan yrityksen vaivannäkö asiakkaan 

tyytyväisyyden takaamiseksi yhden vuoden aikana, voi vaikuttaa positiivisesti 

asiakastyytyväisyyteen ja näinollen asiakasuskollisuuteen myöhempinä vuosina. Hyvä 

asiakaspalvelu merkitsee asiakkaalle tietynlaisia hyötyjä ja varsinkin yritysasiakkaat 

haluavat arvioida nämä hyödyt ja nähdä niiden vaikutukset taloudelliseen tulokseen 

(Grönroos, 1990).  

Asiakassuhteet eivät synny itsestään. Myyjän on luotava asiakkaaseen asiakassuhde, jota 

yrityksen on myös kehitettävä ja pidettävä yllä (Grönroos, 1990).  Asiakassuhteen 

elinkaaren vaiheita mallinnetaan kuvassa 9. Elinkaari muodostuu kolmesta 

perusvaiheesta: alkuvaihe, ostoprosessi sekä kulutusprosessi. Alkuvaiheessa mahdollinen 

asiakas ei edes tiedä yrityksestä, eikä sen palveluista. Jos asiakas kiinnostuu yrityksen 

palveluista ja arvelee, että yritys pystyy täyttämään asiakkaan tarpeet, hän siirtyy 

elinkaaren toiseen vaiheeseen, ostoprosessiin. Ostoprosessin aikana potentiaalinen 

asiakas vertaa palvelua suhteessa siihen, mitä tarpeita asiakkaalla on ja mitä hän on valmis 

maksamaan ja jos lopputulos on myönteinen, asiakas tekee ensimmäisen oston ja siirtyy 

elinkaaren kolmanteen vaiheeseen, kulutusprosessiin. Jos kulutusprosessin aikana asiakas 

huomaa, että yritys kykenee vastaamaan hänen tarpeisiinsa ja tarjoamaan vaadittavaa 

palvelua, asiakassuhteen jatkuminen on hyvin todennäköistä. Asiakas voi lähteä 

elinkaarelta milloin tahansa, jos hänen kokemuksensa jossakin elinkaaren vaiheessa on 

negatiivinen (Grönroos, 2003). 
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Kuva 9.   Asiakassuhteen elinkaari Grönroosin (1990, s.163) mukaan. 

B2B -myynti ja asiakastyö vievät paljon resursseja ja aikaa, joten tärkeintä olisi löytää 

asiakas, jolle myytävän palvelun arvo on korkein. Keskittymällä potentiaalisiin 

asiakkaisiin, jotka ovat oikeasti valmiita investoimaan, organisaatiolta säästyy aikaa ja 

rahaa (Laine, 2008). B2B-myynnissä myyjällä onkin iso rooli asiakastyytyväisyyden 

varmistamisessa. Asiakas odottaa myyjältä oma-aloitteisuutta, yhteydenottoja 

säännöllisin väliajoin, sekä kokonaisvaltaista, ammattitaitoista palvelua. Pitämällä 

säännöllisesti yhteyttä asiakkaaseen, myyjä varmistaa sen, että kaikki sujuu 

asiakassuhteessa hyvin, ongelmiin voidaan reagoida nopeasti ja että asiakas tuntee 

olevansa myyjälle tärkeä. Asiakastyytyväisyyden kautta asiakassuhde jatkuu, joten sen 

varmistaminen on tärkeä, myynnin perustehtävä (Leppänen, 2007).  

Grönroosin (1990) mukaan luotettava asiakassuhde tietää kustannusten alennusta myös 

ostajalle ja jos yhteistyö osapuolten välillä toimii kitkattomasti, voidaan erottaa kolme 

kustannusten alennuksen lähdettä:  

1. Tarvitaan vähemmän resursseja hoitamaan yhteyksiä myyjään. 

2. Myyjän kanssa yhteydessä olevat henkilöt tarvitsevat vähemmän aikaa yhteyksien 

hoitoon. 

3. Psykologisesti helpompi pitää yhteyttä myyjään, jolloin käytettävissä oleva 

henkinen kapasiteetti muihin tehtäviin kasvaa. 

Asiakaspalvelun onnistumisella on suuri mahdollisuus vaikuttaa organisaation 

menestykseen ja kannattavuuteen. Palvelukeskeisessä organisaatiorakenteessa yrityksen 

ylin johto ei ole organisaatiopyramidin (kuva 10) huipulla, vaan siellä on 

asiakaspalveluorganisaatio henkilöstöineen. Tällä tavoin vastuu asiakkaista ja 
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operatiivisista päätöksistä siirtyy ostajan ja myyjän välisessä vuorovaikutuksessa 

toimiville ihmisille. Asiakkaat haluavat tulla kohdelluksi yhden hengen segmentteinä. 

Asiakaslähtöisyys edellyttää todella hyvin ymmärrettyä ja hyväksyttyä vastuuta 

asiakkaista, sillä asiakaskontakteissa työskentelevät työntekijät tuottavat arvoa 

asiakkaille. Palvelutapaamiset muodostuvat pienistä toisiinsa liittyvistä teosta, kuten 

puheluista ja asiakaskäynneistä. Tukitoiminnot, joihin kuuluu myös organisaation johto, 

toimivat taustatukena palvelutapaamisessa tapahtuvalle palveluiden tuotannolle ja 

toimitukselle, niin että palvelutapaamisista tulee asiakassuhteita lujittavia tilaisuuksia 

(Grönroos, 1990). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 10.   Palvelukeskeinen organisaatiorakenne (Grönroos, 1990, s. 220). 

Asiakkuudenhallinta (Customer Relationship Management, CRM) on prosessi, jonka 

avulla voidaan ylläpitää yksityiskohtaista tietoa asiakkaista (Kotler & Keller, 2012). 

Kotler & Kellerin (2012) mukaan CRM tekee yrityksille mahdolliseksi tarjota 

asiakkailleen erinomaista ja ajanmukaista asiakaspalvelua käyttämällä tehokkaasti 

asiakkaan yksilöllistä asiakastiliä ja sen tietoja. Asiakastietojen perusteella yritys voi 

räätälöidä palvelujaan kohtaamaan kaikki asiakkaan tarpeet ja näin ollen maksimoida 

asiakassuhteen kannattavuuden (Kotler & Keller, 2012). 

Asiakkuuden elinkaariarvo (Customer Lifetime Value, CLV) on nopeasti kasvattamassa 

mainettaan metriikkana, kuinka hankkia, kasvattaa sekä säilyttää ”oikeat” asiakkaat 

asiakkuudehallintaprosessissa (Venkatesan & Kumar, 2004). Pitkän asiakassuhteen 

kehittäminen ja ylläpitäminen on yritykselle kannattavampaa, kuin yksittäiset kaupat 

(Berger & Nasr, 1998). Bergerin & Nasrin (1998) mukaan asiakkuuden elinkaariarvo on 

yksi tärkeä mittari arvioitaessa asiakkaan tuomaa kassavirtaa omaan yritykseen. Vaikka 

arviot saattavat olla vaikeita tehdä, pitää muistaa, että positiivisen elinkaariarvon 

muodostuminen on tärkeää. Positiivisella elinkaariarvolla tarkoitetaan, että pitkällä 

aikavälillä yrityksen myyntitulot ylittävät asiakkuuden hankintakustannukset (Berger & 

Nasr, 1998). Kuvassa 11 esitetään asiakkuuden elinkaariarvo - mallin rakennetta. 

Asiakkuuden elinkaariarvo kuvaa sitä, miten yrityksen markkinointiohjelmat vaikuttavat 

asiakkuuksien käyttäytymiseen (hankkiminen, säilyttäminen, laajentaminen), jotka 

puolestaan vaikuttavat asiakkuuden elinkaariarvoon. Asiakkuuden elinkaariarvion 

nykyiset ja tulevat asiakkaat, joista muodostuu asiakkuuspääoma, edustavat lopulta 

yrityksen arvoa (Gupta ym., 2006).  

Ylin 

johto 

Palvelutapaaminen 

Tukitoiminnot 

Asiakkaat 



27 

 

Kuva 11.   Asiakkuuden elinkaariarvo Guptan ym. (2006, s. 140) mukaan. 

Asiakkuuden hankkimisella tarkoitetaan sitä, kun asiakas tekee ensimmäisen oston 

yrityksen tuotteelle. Asiakkuuden säilyttämisellä tarkoitetaan puolestaan sitä, kun asiakas 

tekee uusintaostoja yrityksen tuotteille. Asiakkuuden laajentaminen tarkoittaa lyhyesti 

sanottuna sitä, miten tiheästi asiakas on ostanut yrityksen tuotteita ja saako yritys 

kasvatettua muiden tuotteiden myyntiä samalle asiakkaalle. 

Ohjelmistotuoteliiketoiminnassa tulee huomioida se, että asiakkaan on huomattavasti 

helpompi päivittää tuttua ohjelmistoa, kuin vaihtaa se toiseen. Uusi ohjelmisto vaatii aina 

uuden oppimista, mikä vie aikaa ja häiritsee toiminnan sujuvuutta. Kanta- ja 

huippuasiakkaat tuovat varmuutta yrityksen toimintaan ja lisäksi ne markkinoivat 

ilmaiseksi yrityksen puolesta, esimerkiksi word-of-mouth ilmiö (Tähtinen & Parvinen, 

2003). 

3.4 Yhteenveto 

Markkinoinnin tavoitteena on herättää mielenkiinto yritystä ja sen palveluja kohtaan 

(Grönroos, 1990). Markkinointi on sosiaalinen ja liikkeenjohdollinen prosessi, jossa 

tapahtumasta riippuen yksilöt tai ryhmät hankkivat mitä tarvitsevat ja hankintaprosessilla 

he luovat ja vaihtavat tuotteita tuottaen arvoa toisilleen (Kotler, 1988). Markkinoinnissa 

on kysymys ihmisten, sekä yhteiskunnan tarpeiden tunnistamisesta sekä niiden 

kohtaamisesta. Markkinointi on prosessi, jolla luodaan, viestitetään, toimitetaan sekä 

vaihdetaan tarjouksia, joilla on kokonaisuutena arvoa toimeksiantajille, asiakkaille, 

yhteistyökumppaneille sekä yhteiskunnalle (Kotler & Keller, 2012). Asiakaskeskeisyys 

on yksi markkinoinnin keskeinen tuntomerkiksi (Mannermaa, 1993), joten asiakkaat 

näyttelevät tärkeää osaa yrityksen menestymisessä. Asiakkaiden hankinta, 

asiakassuhteiden luominen, kehittäminen sekä ylläpito ovat markkinointia (Tähtinen & 

Parvinen, 2003). 

Ohjelmistoliiketoiminnassa on tärkeää ymmärtää yritysasiakkaan ajattelutapa. Koska 

ohjelmistotuotteen vaikutus asiakkaaseen poikkeaa yleensä tavallisen ostetun 

hyödykkeen vaikutuksesta, on ohjelmistokaupan yhteydessä hyvä luovuttaa asiakkaalle 

jotakin konkreettista kuten ohjelmistotuotteen käyttöohje, sertifikaatti tai tuotepaketti. 
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Myös tuotteen toimivuuteen ja laatuun on hyvä panostaa, koska asiakkaat ovat enemmän 

kiinnostuneita tuotteen toimivuudesta ja siitä kuinka eteen tulevat ongelmat saadaan 

ratkaistua, kuin tuotteen hinnasta (Tähtinen, & Parvinen, 2003). Tyytyväinen asiakas on 

valmis maksamaan yhteistyökumppanilleen hyvin tämän tuotteista tai palveluista, koska 

asiakas näkee saavansa niistä lisäarvoa itselle (Webster, 1994). 

Huipputeknologian markkinoilla toimiminen vaatii tietämystä markkinoiden sekä ennen 

kaikkea ostajien suhtautumisesta tuotteisiin. Yrityksen tärkein myynninedistämiskeino 

on omat tai yhteistyökumppanin asiakaskontaktit sekä ohjelmistoalan messut (Nukari & 

Forsell, 1999).  

Yritykset tarvitsevat myös markkinointiviestintää, jonka avulla pyritään tekemään 

myyntiä, ja samalla tuotteiden ja yritysten myönteisiä piirteitä tunnetuksi (Mannermaa, 

1993). Tähtisen & Parvisen mukaan (2003) ohjelmistoliiketoiminnassa 

markkinointiviestintä-, myynti- ja jakelukanavaratkaisut ovat kiinteästi yhteydessä 

toisiinsa ja tästä hyvänä esimerkkinä toimii henkilökohtaisen myyntityön 

markkinointiviestinnällinen rooli. Markkinointiviestintäkeinoja tarvitaan ennen kaikkea 

silloin, kun tuote ei itse myy itseään (Mannermaa, 1993). Myös sosiaalista mediaa 

hyödyntäen, yrityksellä on erinomaiset mahdollisuudet markkinoinnin tarkkaan 

kohdentamiseen määrätylle asiakassegmentille esimerkiksi Facebookia käyttäen 

(Salmenkivi & Nyman, 2007). 

Ohjelmistoliiketoiminnassa myyntiin liittyvät oleellisesti jakelukanavat eli tuotteen 

toimittaminen tuottajalta asiakkaalle (Tähtinen & Parvinen, 2003). Ohjelmistoyrityksille 

jakelukanavan valintaan vaikuttavat ohjelmiston kohdemarkkinat sekä maantieteelliset 

alueet. Jakelu tapahtuu kotimaassa jälleenmyyjäketjun kautta tai yrityksen itsensä 

hoitamana. Ulkomailla ohjelmiston markkinoinnista vastaa yleensä kohdemaan 

ammattimainen jakelija tai yhteistyökumppani (Nukari & Forsell, 1999).  

Palveluja tarjoavan yrityksen tavoitteena on tarjota laadukasta palvelua johon asiakkaat 

ovat tyytyväisiä. Asiakkaan odotuksiin vaikuttavat asiakkaan tarpeet, sekä muiden 

asiakkaiden saamat palvelukokemukset (Leppänen, 2007). Asiakassuhteet eivät 

kuitenkaan synny itsestään, joten myyjän on luotava asiakkaaseen asiakassuhde, jota 

yrityksen on myös kehitettävä ja pidettävä yllä (Grönroos, 1990). B2B -myynnissä 

myyjällä onkin iso rooli asiakastyytyväisyyden varmistamisessa. Pitämällä säännöllisesti 

yhteyttä asiakkaaseen, myyjä varmistaa sen, että kaikki sujuu asiakassuhteessa hyvin ja 

asiakastyytyväisyyden kautta asiakassuhde jatkuu (Leppänen, 2007). 

Ohjelmistotuoteliiketoiminnassa tuleekin huomioida se, että asiakkaan on huomattavasti 

helpompi päivittää tuttua ohjelmistoa, kuin vaihtaa se toiseen. (Tähtinen & Parvinen, 

2003). 



29 

4. Myyntiprosessi 

Tässä luvussa käydään läpi myyntiprosessin keskeisiä elementtejä sekä rakennetaan 

kirjallisuuteen pohjautuva myyntiprosessimalli ohjelmistoyritykselle. Tutkielman 

aiheesta johtuen prosessia ja sen käsitteitä tarkastellaan pääsääntöisesti 

ohjelmistoliiketoiminnan näkökulmasta. 

4.1 Prosessi 

Peräkkäin suoritettavia toimenpiteitä kutsutaan prosessiksi (Sakki, 2009). Prosessi on 

tapahtumasarja ja sillä tarkoitetaan jonkin tekemisen aloittamista, edistymistä ja 

valmistumista eli toisin sanoen toimenpiteiden sarjaa, jonka lopputuloksena syntyy tulos, 

prosessin tuote. Prosessi koostuu syötteestä eli inputista, toiminnasta ja tuotoksista eli 

outputista (Pesonen, 2007). Liiketoimintaprosessilla tarkoitetaan joukkoa toisiinsa 

liittyviä tehtäviä, jotka tuottavat yrityksen liiketoiminnan kannalta hyödyllisen tuloksen. 

Prosessilla on yrityksen sisäinen ja ulkoinen asiakas, jolle prosessi tuottaa lisäarvoa. 

Prosessi saa yrityksen sisäiseltä tai ulkoiselta toimijalta syötteitä ja sen lopputuloksena 

asiakas saa haluamansa suoritteen (Lecklin, 2002). Kuvassa 12 on jäsennetty 

liiketoimintaprosessia. 

 

 

 

 

 

Kuva 12. Liiketoimintaprosessin määritelmä (Laamanen 2005, s. 154). 

Liiketoimintaprosesseja on erilaisia ja niistä voidaan käyttää myös eri nimityksiä muun 

muassa ydinprosessi, tukiprosessi tai avainprosessi. Ydinprosesseiksi luokitellaan ne 

prosessit, jotka ovat yhteydessä ulkoiseen asiakkaaseen. Myynti- ja asiakasprosessit, 

tuotanto- ja toimitusprosessit sekä tuotekehitysprosessit ovat aina ydinprosesseja 

(Pesonen, 2007). Ydinprosessien avulla muutetaan organisaatiossa oleva ydinosaaminen 

tuotteiksi, joilla on asiakkaalle lisäarvoa (Lecklin, 2002). Tukiprosesseiksi luokitellaan 

muun muassa taloushallinto, tietohallinto, materiaalihankinta sekä laadunhallinta. 

Tukiprosessit toimivat organisaation ydinprosessien rinnalla ja luovat yritykselle 

edellytyksen toimia tehokkaasti (Laamanen, 2001). Tukiprosessit ovat yleensä yrityksen 

sisäisiä prosesseja, eikä niillä ole suoraa yhteyttä ulkoiseen asiakkaaseen, vaan asiakas on 

organisaation sisällä (Pesonen, 2007). Avainprosessit voivat olla yrityksen ydin- tai 

tukiprosesseja tai niiden osaprosesseja. Avainprosessit ovat yrityksen tärkeimpiä 

prosesseja ja samalla myös ensisijaisia kehittämiskohteita (Lecklin, 2002). Esimerkiksi 

tietohallinto on yritykselle niin tärkeä tukiprosessi, että se voidaan lukea kuuluvan 

avainprosesseihin (Pesonen, 2007). 

Prosessien kuvauksia voidaan pitää myös viestinnän välineinä: ne ovat keinoja, joilla 

voidaan mallintaa organisaation toimintaa, jotta sitä voidaan ymmärtää, analysoida ja 

kehittää. Hyvä prosessin kuvaus auttaa ymmärtämään organisaation toimintaa ja sen 
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avulla voidaan tunnistaa kriittiset vaiheet. Prosessin omistajan tulee itse kirjoittaa 

prosessin kuvaus (Laamanen, 2001). 

Laamasen (2001) mukaan hyvä prosessikuvaus: 

 sisältää prosessin kannalta kriittiset asiat 

 esittää asioiden välisiä riippuvuuksia 

 auttaa ymmärtämään sekä kokonaisuutta, että omaa roolia tavoitteiden 

saavuttamisessa 

 edistää prosessissa toimivien ihmisten yhteistyötä 

 antaa mahdollisuuden toimia joustavasti tilanteen vaatimusten mukaan 

 on lyhyt (noin 4 sivua A4 tekstiä ja vuokaavio tai muu helposti ymmärrettävä 

muoto) 

 on sovitun rungon mukainen 

 sisältää tunnistetiedot (tekijä, pvm, tunniste, hyväksyntä) 

 sisältää termit ja käsitteet ovat yhtenäisiä ja sovitun mukaisia 

 on ymmärrettävä, looginen eikä ristiriitoja. 

Prosessikartta kuvaa kaikkia organisaation prosesseja sekä niiden yhteyksiä (Pesonen, 

2007). Prosessikartta kuvaa yrityksen ja sen sidosryhmien ydintoiminnot. Prosessikartta 

on myös tärkeä työväline toiminnan uudistamisessa, sillä useat lähtötilanteen ongelmat 

liittyvät yleensä ydintoimintojen välisiin rajapintoihin ja prosessikartta tuo nämä 

rajapinnat selvästi esille korostaen asiakkaiden tarpeista lähtevää toimintaa ja ohjausta 

(Hannus 1993). Hannuksen (2004) mukaan, prosessikartta on viestinnän väline, jonka 

avulla voidaan myös tietoisesti korostaa jonkun asian tärkeyttä. Prosessikartta auttaa 

ymmärtämään toimintaa, jolla yritys tuottaa palvelut ja tuotteet. Asiakkaan rooli 

prosessikartalla tulee myös olla näkyvä, jolloin hänen on helpompi sitoutua yhteisyöhön 

ja organisaation jäsenille tulee selkeämpi kuva siitä, miten asiakas toimii. 

Prosessikartassa tulee kuvata organisaation toimintaa myös siten, että prosessien 

keskinäiset vaikutussuhteet toisiinsa ovat esillä (Laamanen, 2001). Prosessikartan 

tekemisen vastuu on organisaation johdolla, joka määrittää ja nimeää organisaation 

prosessit. Prosessikartan etuna voidaan pitää sitä, että se voi muuttua kehittämisprojektin 

aikana, sitä mukaa kun prosessissa mukana olevien henkilöiden näkökulmat kehittyvät. 

Tämä auttaa myös organisaatiota kehittämään toimintaansa. Täytyy kuitenkin huomioida, 

että prosessikartta ja yksittäiset prosessit eivät voi olla ristiriidassa keskenään, joten jos 

yksittäisiä prosesseja muokataan, täytyy prosessikarttaa tarkastella uudelleen. Kuvassa 13 

on esitetty prosessikartan vesiputousmalli. Mallin perusideana on seurata samalla 

asiakkaan sekä oman toiminnan etenemistä ja näin ollen on helppo havaita, mikä 

asiakkaan prosessi vastaa omaa prosessia (Pesonen, 2007). 
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Kuva 13. Prosessikartan vesiputousmalli (Pesonen, s. 134). 

Prosessikartan vasemmassa reunassa näkyy kolme kartan prosessialuetta: asiakkaan 

prosessit, oman organisaation ydinprosessit ja oman organisaation tukiprosessit. 

Prosessikartan vesiputousmallissa seurataan asiakkaan toiminnan etenemistä ja kun 

asiakkaan kanssa ollaan tekemisissä, oman organisaation toiminnasta löytyy asiakkaan 

tilanteeseen aina oikea prosessi. Esimerkiksi asiakkaan kiinnostuessa organisaatiosta X 

ottamalla organisaatioon yhteyttä, pyörähtää organisaatio X:n myyntiprosessi käyntiin. 

Myyntiprosessin tavoitteena on saada asiakas valitsemaan organisaatio X toimittajakseen 

(Pesonen, 2007). 

Prosessia pohdittaessa täytyy miettiä kuka haluaa ja mitä. Prosessin lähtökohtana on 

loppujen lopuksi asiakas. Prosessin toimivuutta voidaan mitata sillä, että saiko asiakas 

sen mitä hän halusi ja oliko asiakas tyytyväinen prosessin lopputulokseen (Pesonen, 

2007). Prosessia suunniteltaessa on lähdettävä liikkeelle asiakkaan tarpeista, jonka 

jälkeen mietitään millaisilla tuotteilla sekä palveluilla asiakkaan tarpeet täytetään. 

Prosessin suunnittelussa tulee ottaa huomioon ne toimenpiteet ja resurssit, joilla saadaan 

aikaan tuotteet ja palvelut, sekä selvitetään ne tiedot ja materiaalit, mitä tarvitaan 

prosessin toteuttamiseen ja mistä ne hankitaan (Laamanen, 2001). Liiketoimintaprosessi 

käynnistyy asiakkaan tarpeista ja onnistuessaan päätyy asiakastyytyväisyyteen. Kuvassa 

14 on havainnollistettu asiakaslähtöistä toimintaprosessia (Hannus, 1993). 
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Kuva 14. Asiakaslähtöinen toimintaprosessi (Hannus 1993, s. 49). 

Asiakastarpeet ovat perusta prosessin erivaiheissa tehtävälle työlle (Kvist ym., 1995). 

Yksi parhaimmista keinoista asiakaslähtöisyyden parantamiseen, on parantaa varsinaisen 

asiakasrajapinnan taustalla olevien ydinprosessien suorituskykyä, jolloin 

asiakastyytyväisyys ei ole pelkästään asiakaspalveluhenkilöihin liittyvä asia, vaan 

jokaisen prosessin eri vaiheisiin osallistuvan henkilön toiminta on tärkeää (Hannus, 

1993).  

Yrityksen toiminnan kehittäminen tapahtuu kehittämällä yritykselle tärkeitä prosesseja, 

joiden tuloksena yrityksen tuotteet ja palvelut syntyvät (Lecklin, 2002). Kvistin ym. 

(1995) mukaan prosessin kehittäminen voi koskea pelkästään yhtä työvaihetta, tai koko 

prosessia. Prosessien kehittäminen tulee kuitenkin painottua strategisesti kriittisille 

alueille ja kehittämisen lähtökohtana tulee ennen kaikkea olla asiakkaiden toiminnan ja 

arvotekijöiden ymmärtäminen (Hannus, 2004). Kuvassa 15 on esitetty kolmivaiheinen 

prosessin kehittämismalli. 

 

 

 

 

Kuva 15. Prosessin kehittäminen (Lecklin, 2002, s. 150). 

Nykytilan kartoituksen tarkoituksena on ymmärtää, mikä on tämän hetkinen tilanne ja sen 

jälkeen voidaan vasta aloittaa prosessin kehittämisen suunnittelu. Kartoitusvaiheen 

päätehtäviä ovat prosessityön organisointi, prosessikuvausten ja prosessikaavioiden 

laatiminen ja prosessin toimivuuden arviointi. Prosessianalyysi-vaiheeseen kuuluvat 

muun muassa prosessissa olevien ongelmien selvittäminen ja ratkaiseminen, erilaisten 

kehittämisvaihtoehtojen arviointi sekä mittarien asettaminen. Prosessianalyysin 

tuloksena valitaan kehittämistapa: nykyiseen prosessiin tehdään pieniä muutoksia tai se 

voidaan uudistaa kokonaan, jolloin uusi prosessi voi poiketa hyvinkin paljon aikaisemmin 

käytössä olleesta prosessista. Prosessin parantaminen tapahtuu, kun prosessi on 

analysoitu ja uusi toteuttamistapa on valittu. Näiden jälkeen laaditaan prosessin 

parantamissuunnitelma joka hyväksytetään ja uudistettu prosessi otetaan käyttöön. 

Prosessin kehittämisen jälkeen palataan nykytilan kartoitukseen ja prosessin toimivuutta 

Nykytilan 
kartoitus 

Prosessianalyysi Prosessin 

parantaminen 

Jatkuva kehittäminen 

Toimittaja Perustoiminnot Asiakas 



33 

arvioidaan säännöllisesti ja tarpeen mukaan käynnistetään uusi prosessin 

kehittämisprosessi (Lecklin, 2002). 

4.2 Myyntiprosessi 

Myyntiprosessin tarkoituksena on aikaansaada asiakkaan myönteinen ostopäätös. 

Asiakas päättää, mitä hän ostaa ja myös rahamäärän, millä hän on valmis tekemään 

kauppoja. Asiakas ei välttämättä osta sitä mitä hän tarvitsee, vaan sitä mitä hän haluaa. 

Myyntiprosessilla voidaan vaikuttaa määrätyn tuotteen tai palvelun osalta asiakkaan 

ostohaluun, ei ostokykyyn (Leppänen, 2007). Myyntiprosessin tavoitteena on kuljettaa 

asiakasta myyntiprosessin eri vaiheiden läpi kohti tilausta. Ratkaisumyynnissä tai 

Business-to-business-myynnissä myyntiprosessin kesto voi olla muutamasta kuukaudesta 

useaan vuoteen, kun tavallisessa kulutushyödykkeen myynnissä myyntiprosessin kestää 

useasti alle tunnin (Roune & Joki-Korpela, 2008). Ratkaisumyyntiä käytetään yleensä 

silloin, kun asiakas tarvitsee asiantuntemusta, huoltoa tai tietoa määrätystä tuotteesta, 

joka tuo ratkaisun tiettyyn asiakkaan liiketoiminnan osa-alueen ongelmaan (Kaario ym., 

2004).  

Myyntiprosessissa myyjä kartoittaa asiakkaan tarpeet, jotta hän pystyy tarjoamaan oikeaa 

palvelua asiakkaalle. Laajoissa palvelukokonaisuuksissa asiakkaan päätöksen saaminen 

ja myyntiprosessin loppuun vieminen voi vaatia useita asiakastapaamisia, neuvotteluja 

sekä projektien ja hankkeiden toteuttamista useiden ihmisten kesken (Alanen ym., 2005). 

Myyntiprosessin avulla myyjän on helppo mitata asiakkaan sitoutumista myyjään, mutta 

myyjän täytyy varmistaa, että hän ymmärtää myös asiakkaan ostoprosessin, koska 

myynti- ja ostoprosessin on edettävä samaa tahtia. Myyjä ei voi edetä nopeampaa kuin 

asiakas, sillä asiakas määrää myyntiprojektin vauhdin (Laine, 2008). Asiakkaan 

prosessien tulisi olla lähtökohtana myyntiprosessin määrittelylle. Ratkaisumyynnissä 

toimittajan tulisi pyrkiä tukemaan asiakkaan ostoprosessin lisäksi myös laajempaa 

kokonaisuutta, sillä ratkaisumyynnissä prosessin tärkeimmän osan muodostaa ratkaisun 

sovittaminen asiakkaan tarpeisiin ja ratkaisun tuomien etujen selvittäminen asiakkaalle. 

Kuvassa 16 on mallinnettu yksinkertainen esimerkki ratkaisumyyntiprosessista (Kaario 

ym., 2004). 

Kuva 16. Yksinkertaistettu esimerkki ratkaisumyyntiprosessista (Kaario ym., 2004, s. 57). 

Rouneen & Joki-Korpelan (2008) mukaan myyntiprosessi antaa myyntijohdolle 

mahdollisuuden seurata myyntiprojektien etenemistä. Vastuu myyntiprosessin 

etenemisestä on kuitenkin myyjällä. Myyjän tehtävä on viedä myyntiprojektia eteenpäin 

ja sopia tapaamisista asiakkaan kanssa. Jos myyjä laiminlyö asiakkaan, eikä ole aktiivinen 

myyntiprosessin hoidossa, ei asiakaskaan sitä tee ja näin ollen koko projekti voi kaatua, 
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ennen kuin se alkaakaan (Laine, 2008). Onnistuneen myyntiprosessin myötä 

asiakastyytyväisyys paranee ja myyjän sekä yrityksen tulokset kehittyvät nopeasti ja 

pysyvästi, kun taas heikosti suoritettu myyntiprosessi johtaa harvemmin kauppojen 

syntymiseen ja tulosten paranemiseen. (Rubanovitsch & Aalto, 2007 a). 

Myyntiprosessi pitää myös dokumentoida. Mietitty ja kuvattu myyntiprosessi auttaa 

organisaation eri tasoilla työskenteleviä henkilöitä noudattamaan myyntiprosessia, joka 

puolestaan helpottaa tekemään päätöksiä, sillä järjestelmiin kirjatuista asioista, 

mielipiteistä ja näkemyksistä tulee konkreettisia. Hyvin suunniteltu, kuvattu ja johdettu 

myyntiprosessi mahdollistaa onnistuneen myyntityön (Laine, 2008). Myyntiprosessin 

erilaisia kuvauksia esitetään kuvissa 17 ja 18.  

 

 

 

 

 

Kuva 17. Myyntiprosessin esimerkkimalli (Laine, 2008, s. 59) 

Laineen (2008) kuvan 17 myyntiprosessi etenee seuraavanlaisesti:  

 vaihe I: pyritään saavuttamaan asiakkaan ja myyjän yhteinen ymmärrys. 

Asiakkaalla on siis tarve ostaa ja halu ratkaista taustalla oleva tavoite. Myyjän ja 

asiakkaan on yhteisesti jaettava käsitys tilanteesta ja on myyjän tehtävä valmistaa 

asiakasta kysymyksien avulla halumaan sitä, mitä on tarjolla. Myyjän tulee siis 

ymmärtää asiakkaan tavoitteet, tarpeet ja ongelmat. Mikäli yhteistä tavoitetta 

myyjän ja asiakkaan välille ei löydy, myyntihanketta ei myöskään ole. 

 vaihe II: asiakkaan tavoitteet sekä tavoitteen ja tarjooman asemointi. 

Myyntiprojektin onnistumisen tärkein vaihe on yhteisen tavoitteen löytyminen, 

joten myyjän tehtävä on saada asiakas kertomaan, mikä on liiketoiminnallinen 

tavoite, jota projektilla tavoitellaan. Keskeistä on ymmärtää, kuinka 

asiakasorganisaation avainhenkilöt ovat strategian ymmärtäneet ja mitä he ovat 

sen eteen tekemässä. Myyjän tarjoama ratkaisu muuttuu tässä vaiheessa asiakkaan 

omistamaksi, joten myyjän tarjoamaa voidaan kutsua ratkaisuksi, koska se 

ratkaisee ja täyttää tavoitteet, joita asiakas siltä edellyttää. 

 vaihe III: asiakkaan avainhenkilöt tulevat mukaan projektiin. Avainhenkilöitä 

tulee olla useita, koska asiakasorganisaation yksi edustaja ei voi edustaa koko 

organisaation näkökulmaa. Käydään läpi myyjän sekä kaikkien 

asiakasorganisaation avainhenkilöiden mielipiteet, näkemykset ja lausunnot, jotta 

voidaan tarjota asiakkaalle parasta mahdollista ratkaisua. 

 vaihe IV: ehdotetaan ratkaisua asiakkaan ongelmaan. Ehdotus sisältää 

dokumentoidusti asiakkaan tavoitteet, sen mitä asiakas ja myyjä ovat suullisesti 

sopineet, ratkaisun kuvauksen ja kuinka se toteutetaan ja mitä hyötyä siitä on 

asiakkaalle. Tässä vaiheessa myyjän on siis saatava vahvistus siitä, että koko 

asiakkaan organisaatio tukee hanketta. Jos lisävakuuttelua tarvitsevia henkilöitä 

vielä kuitenkin on, myyjän tehtävä on etsiä nämä henkilöt ja saada heidät 

vakuuttuneiksi. 
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 vaihe V: neuvottelut sopimuksen syntymiseksi. Jos kaikki aikaisemmat vaiheet 

ovat menneet asiakkaan sekä myyjän näkökulmasta suunnitelman mukaisesti, 

sopimus todennäköisesti syntyy. Jos neuvottelut päätyvät tässä vaiheessa 

umpikujaan ja sopimus hylätään, täytyy myyjäorganisaation analysoida huolella, 

että missä kohdassa myyntiprosessia epäonnistuttiin. 

Jobberin & Lancasterin (2009) esittämä myyntiprosessimalli eroaa Laineen (2007) 

mallista ja on esitetty kuvassa 18.  

 

Kuva 18. Myyntiprosessi (Jobber & Lancaster, 2009, s. 250). 

Jobberin & Lancasterin (2009) kuvan 18 myyntiprosessi etenee seuraavan laisesti: 

 Avaus. Avausvaiheessa hyvän ensivaikutelman antaminen on tärkeää, joten 

ammattimaisuus, hyvä pukeutuminen ja asiallinen käyttäytyminen ovat tärkeässä 

asemassa. 

 Asiakkaan ongelmien ja tarpeiden selvittäminen. Tarvekartoituksen aikana myyjä 

auttaa asiakkaita määrittelemään asiakkaan tarpeet, tunnistamaan ongelmia, sekä 

löytämään myös ratkaisun asiakkaan ongelmaan. 

 Esittelyvaihe. Esittelyvaiheessa asiakkaalle demonstroidaan vaihtoehtoja, jotka 

vastaavat asiakkaan vaatimuksia. Myyjän täytyy ymmärtää, että asiakas on valmis 

maksamaan tuotteista tai palveluista, jos hän tuntee saavansa niistä lisäarvoa 

omalle yritykselle. 

 Vastaväitteiden käsitteleminen. Asiakkaan vastaväitteet saattavat usein olla vain 

keino ilmaista asiakkaan kiinnostus myyjän tarjoamaa tuotetta tai palvelua 

kohtaan, mutta asiakas ei kuitenkaan ole täysin vakuuttunut myytävästä palvelusta 
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tai tuotteesta. Myyjän tulee pystyä kuuntelemaan ja ymmärtämään asiakkaan 

näkökulmat ja huolet, mutta myös perustelemaan miksi myytävä tuote on oikea 

ratkaisu. 

 Neuvottelu. Neuvotteluvaiheessa käydään läpi tuotteen tai palvelun hinta, ehdot, 

toimitusaikataulu sekä muut käytännön asiat, jotta sopimus saadaan tehtyä. 

 Myynnin loppuun saattaminen on myyjän vastuulla, joten myyjän tulee tunnistaa 

oikea hetki, jolloin asiakas on valmis tekemään päätöksen kaupasta. Myynnin 

loppuun saattamiseksi myyjä voi pyytää tilausta, tehdä yhteenvedon ja kysyä 

tilausta, tehdä asiakkaalle myönnytyksiä / muutoksia saadakseen tilauksen tai 

myyjä voi myös tehdä vastatarjouksen. 

 Asiakastyytyväisyyden varmistaminen voidaan hoitaa esimerkiksi yhteydenotolla 

asiakkaaseen, jossa myyjä varmistaa, että kaikki sopimuksessa olevat asiat ovat 

pitäneet. 

Jotta myyntiprosessi voi onnistua, sen etenemisen on tapahduttava asiakkaan ehdoilla. 

Asiakkaan ostovalmius määrää, missä myyntiprosessin vaiheessa kulloinkin ollaan. 

Myyjän toiminnan voidaan myös katsoa vaikuttavan siihen, miten asiakas etenee omassa 

ostoprosessissaan (Kairisto – Mertanen, 2003). Myyjän täytyy siis ymmärtää asiakkaan 

ostoprosessi, koska myynti- ja ostoprosessin on edettävä samaa tahtia. (Laine, 2008). 

Kuvassa 19 mallinnetaan myyntiprosessin eri vaiheiden ja asiakkaan ostopäätösprosessin 

eri vaiheiden välinen suhde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 19. Osto- ja myyntiprosessit ( Kairisto – Mertanen, 2003, s. 42 ja Laine, 2008, s. 69) 

Kuten yllä olevat esimerkit näyttävät, myyntiprosessimalleista ja menetelmistä on 

kehitetty useita eri versioita, mutta kaikkien mallien tavoite on hyvin pitkälle sama: 

kuinka ymmärtää, mitä asiakas haluaa, miten käsitellä usein monimutkaisiakin 

päätöksentekokuvioita ja miten myydä asiakkaalle arvoa niin, että kontrolli pysyy 

myyjällä (Laine, 2008). 

4.3 Myyntiprosessin keskeiset elementit 

Menestystä tavoittelevan organisaation tulee kehittyä kolmella myynnin osa-alueella: 

ensimmäiseksi myyntiprosessin laatua tulisi kehittää niin, että jo ensi kohtaamisesta olisi 

mahdollisimman paljon hyötyä asiakkaalle ja organisaatiolle. Tärkeimpänä tehtävänä 

tulisikin olla lisäarvon tuottaminen asiakkaalle ja sitä kautta saada lisää kauppaa. Toiseksi 

jo olemassa olevia asiakassuhteita tulisi kehittää ja samalla löytää oikeat työkalut niiden 

parantamiseksi. Kolmanneksi organisaation tavoitteena tulisi olla asiakaskannan 
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kehittäminen tarkoituksenmukaisen asiakasvalinnan avulla. Kuvassa 20 on esitetty 

kolmea myynnin osa-aluetta (Rubanovitsch & Aalto, 2007 a). 

 

Kuva 20. Myynnin osa-alueet (Rubanovitsch & Aalto, 2007 a, s. 62). 

Yritysasiakkaat haluavat kokonaisratkaisuja yrityksensä ongelmille ja myyjäosapuoli 

haluaa pyrkiä pitkäaikaiseen asiakassuhteeseen yksittäisen kaupan sijasta. 

Myyntitaktiikkaan kuuluu tärkeänä osapuolena myynnin jälkihoito, jolla varmistetaan 

asiakastyytyväisyys. Jälkihoidolla varmistetaan, että asiakas kokee saaneensa 

haluamansa ja on tyytyväinen hankintaansa. Onnistuneella myynnin jälkihoidolla 

myyjäosapuoli saa pysyvän asiakassuhteen (Leppänen, 2007). Yritykset ovat 

huomanneet, että pitkään asiakkaina olleet yritykset ovat omalle yritykselle kannattavia. 

Pitkän ostosuhteen omaavat asiakkaat ostavat helpommin ja enemmän vanhalta 

yhteistyökumppanilta. Pitkän asiakassuhteen hoitokustannukset laskevat, mitä 

pidempään asiakassuhde on ollut olemassa. Ostojen yksityiskohdat ja rutiinit ovat selviä, 

ilman epäselviä ja pitkiä sopimuksia. Suhde osapuolten välillä on myös kasvanut 

luottamukselliseksi, joka säästää osapuolilta kustannuksia ja aikaa. Tyytyväiset asiakkaat 

saattavat myös suositella myyjää myös muille potentiaalisille asiakkaille (Kotler, 1999). 

Ohjelmistopalveluliiketoiminnassa luottamuksen rakentaminen onkin yksi tärkeimmistä 

tekijöistä, sillä yleensä myyntihetkellä ei edes ohjelmistoa ole vielä olemassa (Hoch ym., 

2000).  

Myyntiprosessin hallinnan merkitys kasvaa jatkuvasti liike-elämässä eteen tulevien 

uusien haasteiden myötä. Onnistuneen myyntiprosessin aikana asiakastyytyväisyys 

kasvaa ja samalla luodaan myös edellytykset jatkomyynnille (Rubanovitsch & Aalto, 

2007 a). Ohjelmistoala on toiminut edelläkävijänä myyntimallien kehittämisessä, koska 

ohjelmistoratkaisujen myynti on erittäin haasteellista ja alalla on jouduttu pohtimaan sekä 

myyntiä, että asiakkaiden ostokäyttäytymistä. Ohjelmistot ovat yleensä kalliita, 

ohjelmistoprojektit perustuvat hyvin paljon oletuksiin ja arvoihin hyödyistä, eikä 

ohjelmistojen ostohetkellä voida olla varmoja saatavasta hyödystä. Ohjelmistoratkaisujen 

myynnistä tekee haastavan ohjelmistoissa vaikuttava tekniikka, mielikuvat, prosessit, 

palvelu sekä osaaminen. Tekniikkaa voi kehittää melkein kuka tahansa, mutta se joka 

osaa myydä parhaiten, on vahvoilla, joten yhdenmukaistamalla organisaation 

myyntimallia, voidaan saavuttaa myös myynnillisesti hyviä tuloksia (Laine, 2008). 
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Pesosen (2007) mukaan hyvä prosessikuvaus muodostuu prosessin peruskuvauksesta, 

joka saadaan 11 kysymyksen kautta, prosessikaaviosta (kts. kuvat 16 ja 17), jossa 

päävaiheet tulevat näkyville, sekä kaavion vaiheiden avauksista (kts. myyntiprosessin 

eteneminen, kuva 17), joissa kerrotaan kuka tekee, mitä tekee ja miten tekee. Pesosen 

(2007) yhdentoista kysymyksen sarja esimerkkivastauksineen (myyntiprosessin 

näkökulmasta), jolla prosessin kuvaaminen käydään läpi, on seuraava: 

1. Mikä on myyntiprosessin tarkoitus? 

- Myyntiprosessin tarkoituksena on asiakkaan kanssa tarjoaminen ja 

kaupoista sopiminen. Tavoitteena on saada aikaan kannattava määrä 

kauppoja tavoiteasiakkaiden kanssa. 

2. Mitkä ovat myyntiprosessin ensimmäiset ja viimeiset vaiheet? 

- Myyntiprosessi alkaa yhteydenotolla asiakkaaseen tai toisinpäin. 

Prosessi päättyy siihen, kun sopimus on syntynyt ja tilaus on viety 

toimitukseen. Prosessi voi päättyä myös sopimuksen syntymättä 

jäämiseen. 

3. Mitkä ovat myyntiprosessin input ja output? 

- Input: asiakkaan ilmaisee kiinnostuksen palveluun, jolloin selvitetään 

asiakkaan tarve. Output: sopimus, jonka molemmat osapuolet 

ymmärtävät samalla tavalla ja josta selviää tarkka tieto mitä tehdään ja 

milloin, miten tehdään ja kuka tekee jne.  

4. Kuka tai ketkä ovat myyntiprosessin asiakkaat? 

- Myyntiprosessin pääasiakas on ulkoinen asiakas, joka tekee 

myyntiprosessista havaintoja sekä muodostaa sen pohjalta yrityksestä 

käsityksen. Yrityksen sisällä yrityksen johto on kiinnostunut 

myyntiprosessin toimivuudesta sekä sen tuloksista. Prosessia 

toteuttamassa oleva henkilökunta on myös kiinnostunut prosessin 

toimivuudesta. 

5. Mitä vaatimuksia ja toivomuksia eri asiakasryhmillä on myyntiprosessille? 

- Ulkoinen asiakas odottaa myyjien asiantuntemusta ja oikean tuotteen 

tarjoamista. Yritysjohto odottaa budjetin mukaista myyntiä, 

asiakastyytyväisyyttä myös projektin jälkeen ja myyntihenkilöstö 

odottaa asianmukaisia välineitä kuten esimerkiksi työtilat, pc, 

matkapuhelin, asiakastietokantaohjelma – ja myyntiin kelpaava tuote. 

6. Mitkä ovat myyntiprosessin menestystekijät? 

- Prosessi etenee asiakkaan ehdoilla, jossa pidetään kiinni sovituista 

asioista ja toimenpiteistä. Myyntiprosessi on hyvin vaiheistettu ja 

kuvattu. Ponnistelut kohdistetaan oikeisiin asiakkaisiin. Myyjät ovat 

hyvin koulutettu myyntityöhön ja he osaavat neuvotella asiakkaiden 

kanssa luottamusta herättävällä tavalla. 

7. Mitkä ovat myyntiprosessissa tarvittavat resurssit? 

- Myyntiprosessi edellyttää ajankohtaisia asiakastietojärjestelmiä, 

vaadittavaa määrää myyjiä sekä tarjous- ja sopimustoiminnan 

toimivuutta. 

8. Kuka omistaa myyntiprosessin ja kuka vastaa sen kehittämisestä? 

- Myyntiprosessin omistaa myyntiä johtavat henkilöt esimerkiksi 

myyntijohtaja tai myyntipäällikkö ja tarpeen vaatiessa he myös 

parantavat prosessia. 

9. Mitkä ovat myyntiprosessin mittarit? 

- Myyntiprosessin toimintaa seurataan jatkuvasti. Viikoittain 

katselmoidaan tehtyjen tarjousten ja tilausten määrä. Saatuja tilauksia 

verrataan myyntibudjettiin. 
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10. Miten myyntiprosessia ohjataan? 

- Myyntiprosessia käsitellään viikoittaisessa myyntipalaverissa, jossa 

käydään läpi viikon tulokset ja asiakaspalautteet, joista tehdään myös 

muistiot yritysjohdolle sekä myyjille.  

11. Miten myyntiprosessia parannetaan? 

- Myyntiprosessia parannetaan sisäisillä arvioinneilla ja kehitysideoilla 

sekä kehityskeskusteluilla, joissa käydään läpi myyjien 

parannusehdotuksia. Viikkopalavereissa, joissa käydään läpi 

myyntituloksia ja ideoita. Myös asiakkailta saatu palaute 

myyntiprosessin toimivuudesta otetaan huomioon. Edellä mainitut 

asiat käsitellään johtoryhmän kokouksissa kerran kuussa ja johdon 

katselmuksissa muutaman kerran vuodessa, joissa myös päätetään 

myyntiprosessin parannustoimenpiteistä. 

Laineen (2008) mukaan oikein suunniteltu myyntiprosessi kuvaa: 

 mitä myydään 

 kuinka asiakas ostaa 

 mikä on paras tapa myydä 

 ketkä myyntiin osallistuvat 

 mitkä ovat kenenkin vastuut ja velvollisuudet 

 ja millä perusteella myyntiennuste tehdään. 

Kotlerin (2003 b) mukaan myyntiprosessi taas rakentuu seitsemästä kohdasta: 

1. Asiakkaiden tunnistaminen. Ensimmäiset askeleet myynnissä on tunnistaa ja 

määritellä asiakkaat. 

2. Lähestymistavan suunnittelu. Myyjän tulee selvittää mahdollisen asiakkaan 

taustatiedot mahdollisimman hyvin. Esimerkiksi asiakkaan mahdolliset tarpeet ja 

yrityksen ostoista vastaavat päättäjät sekä heidän toimintatapansa ovat asioita, 

jotka tulee tietää. Myös paras lähestymistapa tule suunnitella; puhelinsoitto, 

henkilökohtainen käynti, sähköposti. 

3. Lähestyminen. Myyntihenkilön tulee olla tietoinen, kuinka mahdollinen asiakas 

tulee tavata, eli toisin sanoen hyvän ensivaikutelman luominen on tärkeää, jotta 

mahdollinen yhteistyö saa hyvän startin. Myyntihenkilön tulee kiinnittää 

huomiota vuorovaikutustaitoihin, vaatetukseen, kohteliaisuuteen sekä 

positiivisuuteen. 

4. Esitys ja argumentointi. Esittelyn aikana myyjän tulisi saada asiakas 

vakuuttuneeksi siitä, että asiakkaalle olisi hyötyä myyjän tarjoamasta tuotteesta. 

Esittely voi tapahtua myyntipuheen avulla tai esittelyyn voi käyttää apuna 

esimerkiksi audiovisuaalista esitystä. Esittelyn tulee kuitenkin olla 

mahdollisimman lyhyt ja yksinkertainen, sisältäen kuitenkin kaikki asiakkaalle 

tärkeät elementit. 

5. Vastaväitteiden käsitteleminen. Asiakkaat saattavat esittää vastaväitteitä 

esityksen aikana tai tilaushetken yhteydessä. Asiakas kaipaa lisätietoja tai 

vahvistuksia omiin tarpeisiin. Vastaväitteet perustuvat yleensä tuotteen 

hinnoitteluun, aikatauluihin, tuotteen toimivuuteen tai siitä saatavaan hyötyyn. 

6. Kaupan sulkemien. Myyjän tulee tunnistaa oikea hetki, jolloin asiakas on valmis 

tekemään päätöksen kaupasta. Myyjän tulee kuitenkin muistaa, että 

ostopäätökseen tähtäävän aloitteen tekee aina myyjä. Myyntineuvottelu tulisi 

kuitenkin aina saattaa päätökseen, vaikka kauppa jäisikin tekemättä. 
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7. Jälkiseuranta. Jälkiseuranta ja ylläpito ovat tärkeässä asemassa, jotta myyjä saa 

varmistettua asiakastyytyväisyyden ja näin ollen myös mahdollisesti 

jatkomyyntiä. Kaupanteon jälkeen myyjän täytyy aikatauluttaa seuraava 

yhteydenotto asiakkaaseen, jolla hän voi varmistaa, että kaikki kaupanteon 

yhteydessä sovitut asiat ovat menneet asiakkaan näkökulmasta oikein ja 

aikataulun mukaan. 

Myyntiprosessiin alkuun voidaan soveltaa myös yhtä Easonin (2006) kuudesta 

periaatteesta, jotka perustuvat käyttäjäkeskeiseen, paikallisen suunnittelun 

lähestymistapaan järjestelmien toteuttamiselle. Tämä lähestymistapa auttaa paikallisia 

sidosryhmiä hallitsemaan prosessia, päättämään mitä arvoa uusilla tuotteilla on ja kuinka 

niistä saadaan arvoa ja miten hallitaan ongelmia. Tämä lähestymistapa on jaettu kuuteen 

periaatteeseen, joiden mukaan pitää (Eason, 2006): 

1. Selvittää ensisijainen työprosessi sosio- teknisenä järjestelmänä. 

2. Ymmärtää paikallisten sidosryhmien tavoitteet. 

3. Luoda paikalliset suunnittelutiimit kaikkien sidosryhmien kanssa. 

4. Tarkastella ulkoisesti kehitettyjen menetelmien vaikutuksia nykyiseen sosio- 

tekniseen järjestelmään. 

5. Suunnitella uusi sosio- tekninen järjestelmä tuottamaan hyvinvointia 

hyödyntämällä uusien teknisten resurssien valmiutta, joka vastaa paikallisten 

sidosryhmien tavoitteita. 

6. Valita lähestymistavaksi toimintatutkimus. 

 

Koska muita periaatteita, lukuun ottamatta kohtaa 6, ei tässä tutkielmassa tarvita, niiden 

tarkempi läpikäyminen jätetään pois. Se, miksi Easonin (2006) periaatteista kohtaa kuusi 

voidaan soveltaa myös myyntiprosessiin, tarkoittaa seuraavaa:  

 Jos uusi järjestelmä voidaan implementoida vaiheittain pilottiasiakkaiden avulla, 

se antaa mahdollisuuden kerätä järjestelmällisesti todisteita, sekä määrällisiä että 

laadullisia, mitä käyttäjät tekevät uusien ominaisuuksien kanssa ja miksi. On 

myös mahdollista tunnistaa hiljattain uutena ilmenneet työkäytännöt ja ottaa 

selvää miksi ne esiintyvät. Tämän jälkeen suunnittelutiimi voi tarkistaa nämä 

tiedot ja tarpeen vaatiessa käyttää niitä järjestelmän säätämisessä sekä 

myöhemmin järjestelmän laajemman levittämisen ohjeena. Tietoja voidaan 

syöttää myös takaisin suunnittelutiimeille ja tarjota keskeistä tietopohjaa heidän 

käyttöön, joka voi puolestaan ohjata järjestelmän myöhempien versioiden 

kehitystä (Eason, 2006). 

Pilottitoimeksiannon onnistuessa voi käydä niin, että asiakas siirtää kaikki vastaavat työt 

kyseiselle toimittajalle. Pilotointi vaiheen etuna voidaan pitää muun muassa sitä, että 

voidaan hinnoitella tilanne kerrallaan, esimerkiksi kapasiteettitilanteen ja markkinoiden 

mukaan. Pilottiasiakkaat toimivat myös referenssinä tuotteen markkinoinnissa ja 

myynnissä. Kun koossa on kolme onnistunutta pilottiprojektia, on huomattavasti 

helpompi saada uusia asiakkaita (Sipilä, 1998). 
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4.4 Myynnin prosessimalli ohjelmistoyritykselle 

Kirjallisuusanalyysissa käsiteltyihin lähteisiin perustuen voidaan todeta, että 

ohjelmistoliiketoiminnan markkinointiin ja myyntiin liittyy monia eri tekijöitä ja 

prosessimalleja voi olla useita erilaisia. Ennen kuin myyntiprosessia voidaan aloittaa, 

tulee yrityksen kilpailukyvyn vastata markkinatilannetta ja tuotteen täytyy vastata 

kysyntää. Kuten edellä todettiin, toiminnan tehokkuus vaikuttaa kustannuksiin ja 

kustannukset puolestaan vaikuttavat myyntihintaan. Nopeus, joustavuus, tuotteen ja 

toiminnan laatu ovat muita tekijöitä, jotka vaikuttavat asiakkaan ostopäätökseen. Näiden 

kolmen päätekijän perusteella, asiakas tekee arvion tuotteen hinta- ja laatusuhteesta 

(Sakki, 1999).  

Kirjallisuusanalyysin, sekä kirjallisuusanalyysistä nousseiden ja omien 

käytännönkokemusten pohjalta on koottu myyntiprosessimalli, joka esitetään kuvassa 21. 

Malli koostuu kymmenestä eri elementistä: oikeiden asiakkaiden valitseminen, asiakas 

itse ottaa yhteyttä, avaus ja tapaamisen sopiminen, asiakastapaaminen, asiakastapaamisen 

uusiminen, neuvottelu, epäonnistuneen kaupan analysointi, myynnin loppuun 

saattaminen, onnistuneen kaupan analysointi sekä asiakastyytyväisyyden varmistaminen. 

 

 

Kuva 21. Myyntiprosessimalli. 

1 b. Asiakas 

ottaa itse 
yhteyttä. 

 

2. Avaus ja tapaamisen sopiminen. 

3. Asiakastapaaminen. 

4. Neuvottelu. 

5. Myynnin loppuun saattaminen. 

6. Asiakastyytyväisyyden 
varmistaminen. 

4 b. 
Epäonnistunut 

kauppa täytyy 

analysoida. 

5 b. Onnistunut 

kauppa 

analysoidaan myös. 

C 

R 

M  

3 b. Asiakastapaamisia 

voi olla useita, mutta 

vähintään niin paljon , 
että asiakkaan 

ongelmat ja tarpeet on 

selvitetty. 

1 a. Oikeiden 

asiakkaiden 

valitseminen. 



42 

Kuvan 21 myyntiprosessimallin lähtökohtana on, että asiakassegmentointi on jo tehty, 

joten asiakassegmentistä kartoitetaan potentiaaliset asiakkaat, joiden kanssa halutaan 

tehdä yhteistyötä. Jaottelemalla asiakaskohderyhmät segmenteiksi yritys voi tunnistaa 

asiakkaat joilla on samanlaiset halut ja tarpeet ja näin ollen yritys voi kohdistaa 

markkinoinnin sille segmentille (Jobber & Lancaster, 2009). 

Asiakkuudenhallinta (Customer relationship management, CRM) toimii koko 

myyntiprossin ajan myyntiprosessin tukena, joten myyntiprosessin aikana sieltä voidaan 

kerätä tietoa asiakkaasta, sinne voidaan syöttää tietoa asiakkaasta, sekä sinne voidaan 

kirjata onnistuneet ja epäonnistuneet kaupat ja niiden mahdolliset syyt. CRM on prosessi, 

jonka avulla voidaan ylläpitää yksityiskohtaista tietoa asiakkaista (Kotler & Keller, 

2012). Kotlerin & Kellerin (2012) mukaan CRM tekee yrityksille mahdolliseksi tarjota 

asiakkailleen erinomaista ja ajanmukaista asiakaspalvelua käyttämällä tehokkaasti 

asiakkaan yksilöllistä asiakastiliä ja sen tietoja. Asiakastietojen perusteella yritys voi 

räätälöidä palvelujaan kohtaamaan kaikki asiakkaan tarpeet ja näin ollen maksimoida 

asiakassuhteen kannattavuuden (Kotler & Keller, 2012).  

Seuraavassa käydään läpi myyntiprosessin (kuva 21) kohdat. 

1. a) Oikeiden asiakkaiden valitseminen. Organisaation täytyy löytää oikeat 

asiakkaat sekä yhteystyökumppanit, jotta kannattava liiketoiminta on mahdollista. 

Kappaleissa 3.1 ja 4.3 on mainittu, myyntiprosessin lähtötilanteessa oikeat 

asiakkaat täytyy määritellä ja tunnistaa. Tässä vaiheessa asiakassegmentistä 

kartoitetaan potentiaaliset asiakkaat sekä niissä toimivat henkilöt, joihin on 

tarkoitus ottaa yhteyttä (Nieminen & Tomperi, 2008). Kuten kappaleessa 3.3 

Laine (2008) esittää, B2B myynti ja asiakastyö vievät paljon resursseja ja aikaa, 

joten tärkeintä olisi löytää asiakas, jolle myytävän palvelun arvo on korkein. 

Keskittymällä potentiaalisiin asiakkaisiin, jotka ovat oikeasti valmiita 

investoimaan, organisaatiolta säästyy aikaa ja rahaa (Laine, 2008). Kappaleessa 

4.3 esitetään, että jos on jo olemassa olevia asiakkaita, voidaan heitä käyttää 

referensseinä, joiden kautta on mahdollista saada uusia asiakaskontakteja tai jopa 

suoria tilauksia (Sipilä, 1998), kuten kappaleessa 3.1 on myös mainittu, yrityksen 

tärkein myynninedistämiskeino on omat tai yhteistyökumppanin asiakaskontaktit 

(Nukari & Forsell, 1999).  

 

b) Asiakas ottaa itse yhteyttä. Kappaleessa 4.3 Pesosen (2007) mukaan 

myyntiprosessi voi lähteä liikkeelle myös tilanteesta, jossa asiakas on itse 

ilmaissut kiinnostuksensa yrityksen palveluihin ja ottaa itse yhteyttä 

organisaatioon. Kuten kappaleessa 3.1 mainitaan, tällaisissa tapauksissa 

organisaation täytyy kuitenkin varmistua, että kuuluuko kyseinen asiakas 

haluttuun segmenttiin, jolla on samanlaiset halut ja tarpeet kuin omalla 

organisaatiolla (Jobber & Lancaster, 2009). 

 

2. Avausvaihe. Avausvaiheessa myyntikanavana käytetään Tähtisen & Parvisen 

(2003) esittämää henkilökohtaista suoramyyntiä, joka on esitetty kappaleessa 3.2. 

Avausvaihe on kriittinen tapahtuma myyntiprosessissa ja kuinka myyntiprosessi 

lähtee etenemään. Kappaleessa 3.2 Lahtinen ja Isoviita (1994) antavat ymmärtää, 

myyjä on yrityksen markkinointitapahtuman avainhenkilö, koska hänen työnsä 

tuloksesta riippuu, kuinka hyvin myyntiorganisaatio onnistuu luomaan yhteyksiä 

asiakasyritykseen sekä pääsemään myyntitavoitteisiin. Kappaleessa 4.3 esitetään, 

että luottamuksen rakentaminen on yksi myyjän tärkeimmistä tekijöistä (Hoch 

ym., 2000), joten myyjän on osattava neuvotella asiakkaan kanssa luottamusta 

herättävällä tavalla (Kotler, 2003 b). Kappaleessa 4.3 mainitaan myös, että 
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luottamuksen rakentaminen vaatii sitä, että jo ensikontaktista lähtien hyvän 

ensivaikutelman luominen on tärkeää, jotta mahdollinen yhteistyö saa hyvän 

startin. Tulee kiinnittää huomiota vuorovaikutustaitoihin, vaatetukseen, 

kohteliaisuuteen sekä positiivisuuteen (Kotler, 2003 b). Avausvaiheen tärkein 

tavoite on saada sovittua tapaaminen asiakkaan kanssa. Mitä enemmän myyjä saa 

sovittua tapaamisia, sen parempi mahdollisuus hänellä on myös saada aikaan 

kauppoja. Jos myyjän kalenterissa ei ole useita tapaamisia päivässä, on hyvin 

todennäköistä, ettei myöskään kauppoja synny. Kuten taulukossa 4 on mainittu, 

voidaan myös vanhoja asiakkaita käyttää aktiivisina referensseinä potentiaalisten 

asiakkaiden suuntaan. 

 

3. a) Asiakastapaaminen. Jo ensimmäisestä asiakastapaamisesta lähtien täytyy 

huomioida, kuten Jobber & Lancaster (2009) mainitsevat kappaleessa 3.2, että 

myyntihenkilöt toimivat enemmänkin konsultteina, jotka auttavat asiakkaita 

tunnistamaan ongelmia, määrittelemään asiakkaan tarpeet, sekä esittämään ja 

toteuttamaan kustannustehokkaita ratkaisuja. Kappaleessa 4.2 on mainittu, että 

myyntiprosessissa myyjä kartoittaa asiakkaan tarpeet, joten on oleellista että 

myyjä saa riittävästi tietoa asiakkaastaan jotta hän pystyy tarjoamaan oikeaa 

palvelua asiakkaalle (Alanen ym., 2005). Kappaleessa 4.1 puolestaan mainitaan, 

että ensi tapaamisesta lähtien tarkoituksena on selvittää asiakkaan tarpeet ja 

ongelmat ja tarjota siihen sopivaa ratkaisua, sekä selvittää ratkaisun tuomat edut 

asiakkaalle (Kvist ym., 1995). Kappaleessa 4.2 Kairiston – Mertasen (2003) 

mukaan ja kappaleessa 4.3 Pesosen (2007) mukaan asiakkaan tarpeet ja tavoitteet 

ovat aina etusijalla, joten myyntiprosessin on edettävä asiakkaan ehdoilla. 

Kappaleessa 3.3 mainitaan, että asiakaslähtöisyys edellyttää todella hyvin 

ymmärrettyä vastuuta asiakkaista, sillä asiakaskontakteissa työskentelevät 

työntekijät tuottavat arvoa asiakkaille (Grönroos, 1990). Kappaleessa 3.1 

esitetään, että huipputeknologian markkinoilla toimiminen vaatii tietämystä 

ostajien suhtautumisesta tuotteisiin (Nukari & Forsell, 1999), joten myyjän täytyy 

tietää, mihin Mooren teknologiatuotteiden omaksumisen elinkaarimallin (kuva 5 

s. 18) vaiheeseen asiakas kuuluu. 

 

b) Kappaleessa 4.2 Alasen ym. (2005) mukaan asiakkaan päätöksen saaminen ja 

myyntiprosessin loppuun vieminen voi vaatia useita asiakastapaamisia ja 

neuvotteluja useiden ihmisten kesken, joten tapaamisia järjestetään niin monta, 

että saadaan käytyä läpi myyjän sekä kaikkien asiakasorganisaation 

avainhenkilöiden mielipiteet, näkemykset ja lausunnot, jotta voidaan tarjota 

asiakkaalle parasta mahdollista ratkaisua. 

4. a) Neuvottelu. Neuvottelutilanne voi sisältää myös myyntiesityksen, 

argumentoinnin sekä vastaväitteiden käsittelyvaiheet. Neuvottelun tavoitteena on 

saada asiakas hyväksymään myyjän esittämä ostoratkaisu. Kappaleessa 4.3 

Pesonen (2007) mainitsee, että neuvottelu tulisi aina saada päätökseen sillä 

tavalla, että molemmat osapuolet ovat samaa mieltä siitä, mitä on sovittu. Samassa 

kappaleessa Kotler (2003 b) mainitsee, että vaikka kauppa jäisikin tekemättä, 

myyntineuvottelu tulisi kuitenkin aina saattaa päätökseen. Kappaleessa 4.2 

Laineen (2008) mukaan esitysvaiheen täytyy olla selkeä ja lyhyt sisältäen 

dokumentoidusti asiakkaan tavoitteet, sen mitä asiakas ja myyjä ovat suullisesti 

sopineet, ratkaisun kuvauksen ja kuinka se toteutetaan ja mitä hyötyä siitä on 

asiakkaalle. Kappaleessa 4.3 mainitaan, että myyjän tulisi saada asiakas 

vakuuttuneeksi siitä, että asiakkaalle olisi hyötyä myyjän tarjoamasta tuotteesta 

(Kotler, 2003 b), joten kappaleen 3.1 mukaan myyjän täytyy tuoda ilmi, että 
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tuotteella tai palvelulla on arvoa asiakkaalle (Mannermaa, 1993). Kotlerin (2003 

b) mukaan kappaleessa 4.3 asiakkaat saattavat esittää vastaväitteitä esityksen 

aikana tai tilaushetken yhteydessä. Asiakas kaipaa lisätietoja tai vahvistuksia 

omiin tarpeisiin. Vastaväitteet perustuvat yleensä tuotteen hinnoitteluun, 

aikatauluihin, tuotteen toimivuuteen ja luotettavuuteen tai siitä saatavaan hyötyyn. 

Myyjän on tärkeä myydä asiakkaalle tuotteen tuomaa hyötyä, eikä hintaa, joten 

asiakkaiden tarpeiden ja ongelmien tunteminen sekä ratkaisun tuoman hyödyn 

perusteltu argumentointi ovat vastaväitteiden käsittelemisessä ensisijaisen 

tärkeitä (Alanen ym., 2005). 

 

b) Kuten kappaleessa 4.2 mainitaan, että jos neuvottelut päätyvät tässä vaiheessa 

umpikujaan ja sopimusta ei synny, täytyy organisaation analysoida huolella syitä 

miksi sopimusta ei syntynyt, jotta voidaan selvittää, missä kohtaa myyntiprosessia 

epäonnistuttiin. Analysoimalla epäonnistuneet kaupat ja ottamalla niistä opiksi, 

voidaan samalla myös kehittää yrityksen myyntiprosessia. Analysoinnista saadut 

tiedot viedään yrityksen CRM järjestelmään (Laine, 2008). 

 

5. a) Myynnin loppuun saattaminen. Kotlerin (2003 b) mukaan kappaleessa 4.3 

myynnin loppuun saattamisessa voidaan edetä itse sopimuksen ja kaupan 

tekemiseen. Myyjän tulee tunnistaa oikea hetki, jolloin asiakas on valmis 

tekemään päätöksen kaupasta. Myyjän tuleekin muistaa, että ostopäätökseen 

tähtäävän aloitteen tekee aina myyjä (Kotlerin, 2003 b). Kappaleessa 4.2 

puolestaan mainitaan, että jos kaikki aikaisemmat vaiheet ovat menneet asiakkaan 

sekä myyjän näkökulmasta suunnitelman mukaisesti, sopimus todennäköisesti 

syntyy. Myyntiprosessin onnistuminen vaatii siis sovittujen asioiden toteutumista 

asiakkaan ja myyjän välillä (Laine, 2008).  

 

b) Analysoimalla myös onnistuneet kaupat ja keräämällä niistä saatu tieto, 

voidaan tarkastella myyntiprosessin toimivuutta ja tarpeen vaatiessa tehdä siihen 

pieniä muutoksia. Analysoinnista saadut tiedot viedään yrityksen CRM - 

järjestelmään.  

 

6. Asiakastyytyväisyyden varmistaminen. Asiakastyytyväisyys varmistetaan 

jälkiseurannalla ja ylläpidolla. Jälkiseurannan avulla saadaan varmistettua 

asiakastyytyväisyys ja näin ollen aikaan mahdollisesti myös jatkomyyntiä 

(Rubanovitsch & Aalto, 2007 b). Kuten kappaleessa 3.3 Leppänen (2007) esittää. 

että pitämällä säännöllisesti yhteyttä asiakkaaseen, myyjä varmistaa sen, että 

kaikki sujuu asiakassuhteessa hyvin, ongelmiin voidaan reagoida nopeasti ja että 

asiakas tuntee olevansa myyjälle tärkeä. Asiakastyytyväisyyden kautta 

asiakassuhde jatkuu, joten sen varmistaminen on tärkeä, myynnin perustehtävä 

(Leppänen, 2007). Kappaleessa 4.3 puolestaan mainitaan, että kaupanteon jälkeen 

myyjän täytyy aikatauluttaa seuraava yhteydenotto asiakkaaseen, jolla hän voi 

varmistaa, että kaikki kaupanteon yhteydessä sovitut asiat ovat menneet asiakkaan 

näkökulmasta oikein ja aikataulun mukaan. Pitämällä säännöllisesti yhteyttä 

asiakkaaseen, myyjä varmistaa sen, että kaikki sujuu asiakassuhteessa hyvin, 

ongelmiin voidaan reagoida nopeasti ja että asiakas tuntee olevansa myyjälle 

tärkeä (Leppänen, 2007). 
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5. Tutkimusmenetelmä 

Luvussa 5 käsitellään tutkimuksen taustaa, tutkimusmenetelmän teoriaa ja käsitteitä. 

Luvussa käydään läpi myös haastateltavien valintaa, haastattelujen suunnittelua ja 

toteutusta. 

5.1 Taustaa 

Yritys, jolle tutkielmaa alun perin ryhdyttiin tekemään, on ICT -klusterissa toimiva PK- 

yritys. Yritys toimii terveys- ja hyvinvointi segmentissä ja sen tuote on räätälöitävissä 

oleva ERP -järjestelmä, jota yritys myy asiakkailleen. Yritys on perustettu 2010 ja siinä 

työskentelee 4 henkilöä. Yritykseltä puuttuu myyntiin liittyvät menetelmät, ohjeistukset 

sekä myyntiprosessimalli, joten tutkielma tulee ensisijaisesti palvelemaan näitä 

kohdeyrityksen puutteita.  

5.2 Tutkimusmenetelmä 

Tutkielmassa on tavoitteena selvittää, kuinka teoreettisen kirjallisuusanalyysin pohjalta 

rakennettu malli myyntiprosessille ohjelmistotalossa vastaa tutkittavaa mallia 

käytännössä. Kirjallisuusanalyysin pohjalta luotua mallia pyritään myös täydentämään 

empiirisen tutkimuksen avulla, sillä malli on muodostettu teoreettisen 

kirjallisuusanalyysin pohjalta, eikä kirjallisuudessa ole vakiintunutta mallia tutkittavasta 

aiheesta. 

Empiirisen tutkimuksen luonteen vuoksi, tutkimusmenetelmäksi valittiin usean 

tapauksen tapaustutkimus. Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2007) mukaan 

tapaustutkimuksella saadaan kerättyä yksityiskohtaista ja intensiivistä tietoa pienestä 

joukosta toisiinsa suhteessa olevista tapauksista, jossa tutkimuksen tyypillisiä piirteitä voi 

olla yksittäinen tapaus, tilanne tai joukko tapauksia, ryhmä tai yhteisö, ja joiden 

tarkastelussa kiinnostuksen kohteena ovat usein prosessit, jossa aineistoa kerätään muun 

muassa havainnoin ja haastatteluin. Kuten Leppänen (2007) antaa ymmärtää, myyntiä 

voidaan ajatella prosessina, joten oli loogista valita usean tapauksen tapaustutkimus, jotta 

tutkimusmenetelmä vastaa empiiriselle tutkimukselle asetettuja tavoitteita.  

Hirsjärven ym. (2007) mukaan tapaustutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, 

jolloin voidaan käyttää useita erilaisia tiedonkeruumenetelmiä, kuten teemahaastattelua, 

osallistuvaa havainnointia ja dokumenttien tutkimista. Tämän tutkielman 

tiedonkeruumenetelmäksi valittiin haastattelu, sillä haastatteluhetkellä ollaan suorassa 

kielellisessä vuorovaikutuksessa haastateltavan kanssa, haastattelussa on mahdollista 

tulkita kysymyksiä ja haastattelu tarjoaa myös joustavuutta aineistoa kerättäessä sallien 

myös tarkennukset (Hirsjärvi ym., 2007). Haastattelumuotona käytetään 

teemahaastattelua, joka on lomake- ja avoimen haastattelun välimuoto. 

Teemahaastattelussa haastattelun aihepiirit eli teema-alueet ovat tiedossa, mutta 

kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuvat (Hirsjärvi ym., 2007).  

5.3 Haastateltavien valinta, haastattelujen suunnittelu ja toteutus 

Haastateltavien yritysten valinnan jälkeen, yritysten yhteyshenkilöitä lähestyttiin 

lähettämällä sähköpostitse haastattelupyyntö, jossa kerrottiin tutkimuksen taustoista ja 

tavoitteesta rakentaa myyntiprosessimalli, jota ohjelmistoyrityksissä voidaan hyödyntää. 

Haastattelupyyntöön vastanneita yrityksiä saatiin heti riittävästi, kaikkiaan viisi, joten 

haastatteluaikataulut sovittiin myös sähköpostitse. Haastateltaville lähetettiin 
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haastattelukysymykset etukäteen, jotta haastateltavat voivat perehtyä haastattelun 

aihepiiriin ja kysymyksiin ja jotta haastateltavat pystyisivät vastaamaan kysymyksiin 

mahdollisimman kattavasti. Haastatteluissa käytetty kysymysrunko (Liite 1) laadittiin 

kirjallisuusanalyysin pohjalta muodostetun myyntiprosessimallin ympärille. Lopulta yksi 

haastattelu putosi suunnitelmista pois, koska haastateltavaan ei saatu enää minkäänlaista 

yhteyttä sen jälkeen, kun haastateltava oli useamman kerran siirtänyt 

haastatteluajankohtaa. 

Haastattelurunkoa testattiin koehaastattelulla, jossa todettiin, että tämän tutkielman 

näkökulmasta haastattelurunko on sisällöltään sopiva. Ensimmäisen virallisen 

haastattelun jälkeen haastattelurunkoon tehtiin kuitenkin pieniä muutoksia, jotka eivät 

oleellisesti muuttaneet haastattelurunkoa, vaan muutokset tarkensivat kysymysten 

aihealueita. Haastattelut sujuivat koehaastattelua lukuun ottamatta sujuvasti. Haastattelut 

toteutettiin huhtikuun 2014 aikana, joista kolme haastateltavien tiloissa ja yksi 

puhelinhaastattelulla. Haastattelut kestivät keskimäärin 29 minuuttia.  

Haastattelut äänitettiin digitaalisesti ja haastattelujen aikana tehtiin myös joitakin 

muistiinpanoja.  Kerätty aineisto kirjoitettiin puhtaaksi oikeastaan heti haastattelun 

jälkeen, jotta voitiin varmistaa aineiston laadullisuus. Puhtaaksikirjoitettu materiaali 

lähetettiin haastateltaville kommentoitavaksi, jolloin haastateltavat saattoivat tehdä vielä 

tarkennuksia ja korjauksia materiaaliin. Samassa yhteydessä pyydettiin myös 

lisäselvityksiä haastattelutilanteissa epäselviksi jääneistä asioista. Kuten Hirsjärvi ym., 

(2007) suosittelevat, aineiston käsittely ja analyysi aloitettiin välittömästi haastattelujen 

viimeisten tarkennuksien ja korjauksien jälkeen. Hirsjärvi ym., (2007) mukaan 

analyysimenetelmä on hyvä valita sen mukaan, mikä parhaiten tuo vastaukset 

tutkimusongelmaan, tässä tapauksessa sisällönanalyysi. 
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6. Tulokset ja analysointi 

Tässä luvussa esitellään tutkimustuloksia sekä analysoidaan empiirisen tutkimuksen 

tuloksia suhteessa kirjallisuusanalyysin pohjalta luotuun myyntiprosessimalliin. Luvussa 

käydään läpi empiirisen osion tutkimustuloksia ja miltä osin ne ovat samanlaisia kuin 

kirjallusuuden pohjalta luotu myyntiprosessimalli ja toisaalta miltä osin tulokset 

poikkeavat kirjallisuudesta.  

6.1 Tutkimustulosten esittely 

Tässä luvussa käydään läpi empiirisen tutkimuksen tuloksia, jotka jakautuvat aineiston 

analyysin pohjalta seuraavien aihepiirien mukaisesti: yritysten taustatiedot, asiakkaat ja 

ostajat, myyntityön kuvaus, myyntiprosessin tekijät, myyntiprosessin vaiheet ja 

yhteenveto. 

6.1.1 Yritysten taustatiedot 

Taulukkoon 6 on koottu haastateltujen yritysten taustatietoja. Yritysten henkilöstömäärä 

on se määrä, joka yrityksellä on töissä Suomessa. Kaikki yritykset toimivat ICT -alalla. 

Yritys A toimii ohjelmistokonsultointiliiketoiminta-segmentissä. Yritykset B, C ja D ovat 

ohjelmistotuoteyrityksiä. 

Taulukko 6. Haastateltujen yritysten taustatietoja. 

 Yritys A Yritys B Yritys C Yritys D 

Perustamisvuosi 2006 2010 2001 1973 

henkilöstömäärä / 

joista 

myyntitehtävissä 

35 / 3 7 / 2 120 / 20 60 / 2 

Haastateltavan 

tehtävänimike 

Liike- 

toiminnan 

kehitysjohtaja 

Toimitus-

johtaja 

Vice 

President, 

Asia Pacific 

Vice 

President, 

EMEA 

Region 

Haastateltava 

ollut nykyisessä 

tehtävässä 

3 vuotta 2 kk 3 vuotta 4 vuotta 

Liiketoiminta-

malli 

Ohjelmisto-

konsultointi-

yritys 

Ohjelmisto-

tuoteyritys 

Ohjelmisto-

tuoteyritys 

Ohjelmisto-

tuoteyritys 

 

Haastateltavilta pyydettiin myös lyhyt kuvaus, mitä tuotteita ja palveluita yritys tuottaa. 

Yritys A:n mukaan yritys on testauspalveluita tuottava ohjelmistoyritys, jonka palveluita 

ovat perinteinen alihankinta, jossa yrityksen työntekijä työskentelee asiakkaan tiloissa 
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projektityöhenkilönä tuntihinnalla. Yritys A:lla on myös oma testauslaboratorio, jossa 9 

henkilön voimalla hoidetaan yrityksen tarjoamia palveluja, tässä tapauksessa 

testauskokonaisuuksien tuotteistusta, joita myydään kokonaisina tai jatkuvamallisina 

testauspalveluina. Yritys B tuottaa asiakkailleen toiminnanohjausjärjestelmää, joka 

sisältää asiakkuudenhallinnan (CMS), reskontran, kassan, kulunvalvonnan sekä 

resurssien hallinnan ja suunnittelun. Lisäksi yritys B tarjoaa verkkokaupan, 

verkkosivuston toteutuksen sekä muita verkkopalveluita. Yritys C:n liiketoimintaan 

kuuluvat tietoturvatestaus-ja monitorointituotelinjat. Yritys D tuottaa, myy ja markkinoi 

langattomia, tietoliikenneverkkojen testaukseen ja mittaukseen liittyviä työkaluja sekä 

järjestelmiä. Tietoliikenneverkkojen testaukseen ja mittaukseen suunnitellut työkalut ja 

järjestelmät ovat mahdollisimman pitkälle standardoituja ja ne auttavat verkko-

operaattoreita sekä tietoliikenneverkkojen valmistajia testaamaan heidän verkkojensa 

hyötysuhdetta sekä tehokkuutta. 

6.1.2 Asiakkaat ja ostajat 

Asiakkaisiin ja ostajiin liittyen haastatteluissa käytiin läpi yrityksien 

asiakaskohderyhmiä, niiden segmentointeja kuten potentiaalisia asiakkaita ja ketkä 

toimivat ostajina asiakasyrityksissä. Yritys A:n asiakkaina toimivat ohjelmistoyritykset, 

sekä raskaan teollisuuden yritykset, joissa tarvitaan ohjelmistotestausta. Yritys A on 

tehnyt segmentointeja useasti, mutta on huomannut, ettei segmentoinnista ole mitään 

hyötyä. Asiakkaita voivat olla periaatteessa kaikki ohjelmistotestaukseen apua tarvitsevat 

yritykset. Ainoina poikkeuksina tietoturva palvelut ostetaan yhteistyökumppanilta kuten 

esim. tietoturva -auditointi sekä käytettävyystestaus ja sen analysointi ostetaan myös 

yhteistyökumppanilta. Yritys A:n mukaan ostajina voi toimia toimitusjohtaja, arkkitehti, 

testauspäällikkö jne. eli toisin sanoen ostaja voi olla kuka tahansa asiakasyrityksessä 

toimiva henkilö, mutta yleensä ostajana toimii kuitenkin sellainen henkilö, joka on 

vastuussa projektista. 

”Loppujen lopuksi asiakkaaksi käy kaikki, jotka tarvitsevat ohjelmistotestaukseen 

apua, niin pienet, kuin isotkin yritykset” – Liiketoiminnan kehitysjohtaja, yritys A. 

Yritys B on segmentoinut asiakkaansa, koska heidän tuotteensa soveltuu ainoastaan 

määrättyjen asiakaskohderyhmien käyttöön. Yritys B:n asiakkaina toimivat terveys- ja 

hyvinvointialan yritykset, kuten liikuntakeskukset sekä muut hyvinvointialan toimijat, 

kuten fysioterapeutit. Asiakaskohderyhmä on segmentoitu liikuntakeskuksen mukaisesti 

kolmeen eri pääryhmään: niin sanottu kylmä sali, ryhmäliikuntapalveluita tarjoavat perus 

-liikuntakeskukset sekä ryhmä -ja tilapalveluita tarjoavat isot liikunta keskukset. Yritys 

B:n asiakaskohderyhmät ovat myös jaoteltu uusiin liikuntakeskuksiin sekä olemassa 

oleviin liikuntakeskuksiin. Ostajina toimivat usein asiakasyrityksen omistaja, 

toimitusjohtaja, myyntijohtaja tai liiketoimintajohtaja. 

”Asiakkainamme ovat terveys-ja hyvinvointialan yrityksiä, kuten kuntosaleja, 

fysioterapeutteja ja hyvinvointikeskuksia” – Toimitusjohtaja, yritys B. 

Yritys C:n asiakkaina toimivat tietoliikennelaitteiden valmistajat, teleoperaattorit, 

sotilasorganisaatiot ja kansallisesta tietoturvallisuudesta vastaavat organisaatiot. Yritys C 

on segmentoinut asiakaskohderyhmänsä oikeastaan suoraan heidän omien tuotteiden 

mukaan, eli tietoturvatestaus-ja monitorointituotteita tarvitsevien asiakkaiden mukaan. 

Uusina segmentteinä vanhojen asiakkaiden lisäksi on nousemassa teollisuusautomaation 

ja lääketeollisuuden laitteet. Tyypillisinä ostajina toimivat tietoturvasta vastaavat johtajat 

ja/tai heidän organisaationsa. 
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”Vaikka ostajina toimivat yleensä johtotason henkilöt, täytyy myyntityötä tehdä 

myös loppukäyttäjien kanssa” – Vice Precident, yritys C. 

Yritys D:n tuotetarjonnan vuoksi, asiakassegmentti koostuu suurimmaksi osaksi 

tietoliikenneverkkojen mobiilioperaattoreista. Pienempiä asiakkaita ovat niin kutsutut 

kontraktorit, jotka hoitavat tietoliikenneverkkojen kenttätestauksia 

tietoliikenneverkkojen valmistajille esimerkiksi niin kutsutuilla testiajoilla. Myös 

julkisen sektorin puolella esimerkiksi televiestintäviranomaiset ja 

viranomaisorganisaatioiden puolella on joitakin pienempiä asiakkuuksia. Yritys D ei ole 

tehnyt asiakassegmentointeja, koska heidän tuotteensa segmentoi asiakasmarkkinat 

heidän puolestaan. Suurimman asiakassegmentin eli verkko-operaattoreiden 

organisaatioissa on yleensä omat osto-organisaatiot, jotka hoitavat kaupan teon. 

Tuotteiden teknisten vaatimuksien johdosta, osto-organisaatiolla on myös henkilöt, jotka 

vastaavat teknisten argumenttien toteutumisesta kaupan teon yhteydessä, joten he ovat 

oleellinen osa verkko-operaattoreiden ostoprosessia. Heti kun tekninen organisaatio on 

varmistunut Yritys D:n tarjoaman tuotteen sopivuudesta heidän tarpeisiinsa, kaupan teko 

siirtyy osto-organisaatiossa työskenteleville ostajille.  

”Suurimmille asiakkaillemme on olemassa valmiit hintalistat, joissa on jo 

valmiiksi tingatut hinnat ja toimitusehdot, jotta asiakkaiden olisi helpompi 

lähestyä yritystämme ja tehdä kaupat. Yleensä asiakasorganisaation ostaja ottaa 

yritykseemme yhteyttä, jolloin myyntityö lähtee liikkeelle” – Vice President, 

yritys D. 

6.1.3 Myyntityön kuvaus 

Myyntityö kuvauksella haluttiin haastateltavilta heidän näkemys siitä mistä hetkestä 

myyntityö alkaa ja mihin se loppuu. Yritys A:n mukaan heidän myyntityönsä alkaa uusien 

asiakkaiden bookkauksella ja loppuu kaupan sopimiseen. Yritys A toimittaa booking -

palvelulle listan asiakkaista, jotka yritys A näkee potentiaalisiksi asiakkaiksi ja joille 

yritys A haluaisi myydä palvelujaan. Tämän jälkeen booking -palvelu alkaa 

bookkaamaan palavereita etsimällä halutuiden organisaatioiden oikeat henkilöt, joiden 

kanssa myyntipalaverit käydään läpi ja joka päättävät testauspalveluiden ostosta. Tämän 

jälkeen yritys A:n liiketoiminnan kehitysjohtajan kalenteriin sekä asiakkaan kalenteriin 

sovitetaan tapaamisaika, jonka jälkeen Yritys A:n liiketoiminnan kehitysjohtaja menee 

tapaamaan asiakasta sovittuna aikana. Yritys A alkoi käyttämään ulkoista booking -

palvelua, koska yritys A tiedosti, ettei uusien asiakkaiden hankinta ja tapaamisten 

sopiminen puhelinsoitoilla ollut heidän mielestään paras mahdollinen toimintatapa. 

Asiakkaat ottavat myös itse yhteyttä nettisivujen kautta yritykseen A esimerkiksi 

tilaamalla pikaoppaan testaukseen, jonka jälkeen muutaman viikon päästä asiakkaalle 

soitellaan perään, että onko kiinnostusta yhteistyöhön ja jos vastaus on kyllä, sovitaan 

tapaaminen.  

”Asiakkailta täytyy saada vastaus eli kaupan sulkeminen mahdollisimman nopeasti. 

Kun asiakas ilmoittaa ongelmastaan, me kerromme tuotteestamme, joka voi 

ratkaista asiakkaan ongelman. Pyrimme saamaan mahdollisimman nopeasti 

asiakkaaltaan vastauksen siihen, että onko tuotteemme sellainen, jota asiakas 

haluaa käyttää vai ei. Vastauksen ollessa ei, loppuu myyntityö siihen. Asiakkaalle 

jätetään kuitenkin yhteydenottotiedot, jos myöhemmässä vaiheessa asiakas 

tarvitseekin yritys A:n palveluita.” – Liiketoiminnan kehitysjohtaja, yritys A. 

Yritys B:n myyntityö alkaa potentiaalisten asiakkaiden etsimisellä, jonka jälkeen 

asiakkaisiin otetaan yhteyttä joko puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. Myynti voi 
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lähteä liikkeelle myös siitä, että asiakas ottaa itse yhteyttä yritykseen. Myyntityö kestää 

koko asiakkuuden ajan, joka tarkoittaa että markkinoimme ja myymme myös uusia 

ominaisuuksia nykyisille asiakkaillemme. Myyntityö puolestaan loppuu siihen hetkeen, 

kun kaupat on lyöty lukkoon ja tuote on toimitettu ja asennettu asiakkaan käyttöön. 

”Puhelinrumba voi olla joskus täysin järjetön, mutta tällä hetkellä se on melkein 

ainoa tapa saada uusia asiakkaita ja tunnettavuutta markkinoilla. Asiakaskannan 

lisääntyessä tulemme todennäköisesti tarkastelemaan myyntikeinojemme 

tehokkuutta” – Toimitusjohtaja, yritys B. 

Yritys C: mukaan myyntityö alkaa ensimmäisen asiakastapaamisen aikana tai sen jälkeen 

toisin sanoen ensimmäisessä tapaamisessa yleensä näkee, että onko potentiaalisen 

asiakkaan kanssa mahdollisuuksia edetä myyntiprosessiin saakka, vai lopetetaanko 

yhteistyö jo ennen kuin se ehtii alkaakaan. Joissakin tapauksissa ensimmäisen tapaamisen 

jälkeen yritys C yrittää selvittää, että pystyvätkö he tarjoamaan ratkaisua potentiaalisen 

asiakkaan ongelmiin ja jos ratkaisu löydetään, niin myyntiprosessi voi alkaa. 

Myyntiprosessi loppuu tuotetilaukseen.  

”Asiakkuuksissa on aika paljon eroja, mutta voisi ehkä yleistää niin, että myyntityö 

alkaa ensimmäisen asiakastapaamisen aikana, jos omat näkemykset ja asiakkaan 

näkemykset ratkaisusta kohtaavat” – Vice Precident, yritys C. 

Yritys D:n myyntityö voi alkaa useammasta erilaisesta tilanteesta. Asiakkaat ottavat itse 

yhteyttä yritykseen puhelimitse tai sähköpostilla ja pyytävät tarjousta haluamistaan 

tuotteista. Toinen mahdollinen lähtötilanne on, asiakkaan teknisten asiantuntijoiden 

kanssa keskustellaan teknisistä argumenteista, jolloin asiakkaat yleensä vaativat teknisiä 

spesifikaatioita yritys D:n tuotteista, joista samalla selviää se, että toimivatko yritys D:n 

tuotteet ratkaisuna asiakkaan ongelmiin. Myös RFQ (Request for Quotation) -kauppa on 

yksi mahdollinen lähtötilanne. RFQ on eräänlainen huutokauppatilanne, jossa yritys D on 

räätälöinyt tuotteensa kilpailijoiden kanssa asiakkaan tarpeisiin ja jossa jokainen käy 

oman tuotteen hinnasta huutokauppaa kilpailijoita vastaan, jotta asiakas valitsisi yrityksen 

tuotteen omaksi ratkaisukseen. Myyntiprosessi loppuu ostotilaukseen. 

”Myyntityön lähtötilanteessa, emme juurikaan koskaan keskustele hinnoista 

asiakkaidemme kanssa. Tämä johtuu siitä, että koska alamme on hyvin kilpailtu 

toimiala, asiakkaillamme on jo ennakkokäsitys meneillään olevasta 

hintapolitiikasta” – Vice President, yritys D.  

6.1.4 Myyntiprosessin tekijät 

Ennen varsinaisen myyntiprosessin haastattelua, haastateltavilta haluttiin tietää heidän 

näkemyksensä myyntiprosessin tekijöistä: mikä on myyntiprosessin tarkoitus, kuka 

omistaa myyntiprosessin, miten myyntiprosessia ohjataan, miten myyntiprosessia 

kehitetään ja myyntiprosessiin osallistuvat henkilöt. Yritys A:lla ei ole kuvattua 

myyntiprosessia ja yrityksen mukaan he eivät sitä välttämättä tarvitsekaan, koska 

myynnin parissa työskentelevillä henkilöillä on pitkä kokemus myyntityöstä sekä 

suhteellisen kattavat verkostot, jotka auttavat myynnin saamisessa. Yritys A:n mukaan 

heidän myyntikäytäntö kuitenkin seuraa määrättyä prosessi, jonka tarkoituksena on 

toimia suuntaa antavana runkona myyntityölle. Myyntiprosessin omistaa ja sen 

kehittämisestä vastaa yrityksen johtoryhmä. Myyntiprosessia ohjataan viikoittaisissa 

myyntipalavereissa, jossa käydään läpi myyntitapahtumia ja ennen kaikkea onnistuneita 

myyntejä. Myyntiprosessiin osallistuu yrityksen johtoryhmä. 
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”Viikoittaisissa myyntipalavereissa kolmen henkilön johtoryhmä kommunikoi 

myyntiprosessin onnistumisesta ja kehitystarpeista, jos sellaisia ilmenee. 

Esimerkiksi jos uusi tuote lanseerataan, niin mietitään, että mitä argumentteja 

laitetaan mainoksiin/esitteisiin” – Liiketoiminnan kehitysjohtaja, yritys A. 

Yritys B:n myyntityössä on määrätyt elementit, mutta kuvattua myyntiprosessia ei ole. 

Käytän kuitenkin myyntityön elementeistä sanaa myyntiprosessi. Yritys B:n 

myyntiprosessin tarkoituksena on saada myytyä tuote asiakkaalle ja myyntiprosessin 

omistaa yrityksen johtoryhmä. Pienestä koostaa johtuen, yritys B:n toimitusjohtaja tekee 

hyvin monenlaisia asioita yrityksessä ja hän myös vastaa myyntiprosessin kehittämisestä. 

Yritys B pitää viikoittaisia johtoryhmän palavereita, joissa käsitellään myyntiä ja tarpeen 

vaatiessa palaverissa myös yritetään ohjata ja kehittää myyntiprosessia. Myyntiprosessia 

pyritään kehittämään käymällä läpi ongelmatilanteita, joita myyntiprosessin eri vaiheissa 

on ilmaantunut. Yritys B:n myyntiprosessiin osallistuvat toimitusjohtaja sekä 

tuotekehitysjohtaja. 

”Viikoittaisissa palavereissa yrityksemme pieni, kahden hengen johtoryhmä, käy 

läpi edellisviikon tapahtumia. Käymme myös läpi myyntikeissejä sekä 

myyntiliidejä ja tällä hetkellä olemme myös lanseeraamassa uusia tuotteita, joten 

myyntityö tulee enemmän ja enemmän nostamaan päätään yrityksemme 

toiminnassa.” – Toimitusjohtaja, yritys B. 

Yritys C:llä ei ole kuvattua myyntiprosessimallia, vaan myyntityö perustuu 

myyntityöhön, joka on todettu toimivaksi prosessiksi. Yritys C:n mukaan heidän 

myyntiprosessin tarkoitus on luoda yhtenäiset myyntikäytännöt läpi globaalin 

organisaation ja mahdollistaa yksittäisten myyntikeissien tehokas seuranta. Tämä 

puolestaan mahdollistaa myynnin johdolle mahdollisuuden tarjota apua jo aikaisessa 

vaiheessa, mikäli myyntikeissi on ajautumassa umpikujaan. Jos näyttää, että ongelma on 

ratkaisematon, johto voi tehdä vetäytymispäätöksen. Yritys C:n myyntiprosessin omistaa 

myynnin johto, joka tällä hetkellä koostuu toimitusjohtajasta, talousjohtajasta (CFO), 

sekä kolmesta alueellisesta johtajasta (EMEA, US, APAC). Myyntiprosessin 

kehittämisestä vastaa myynnin johto. Yritys C ohjaa myyntiprosessiaan 

asiakkuushallintaohjelmiston sekä säännöllisten myynnin viikkopalavereiden ja 

puheluiden avulla ja myyntiprosessin parantaminen pyritään hoitamaan pitkälti ketterien 

menetelmien mukaan, näin ollen yritys C voi tehdä pieniä hienosäätöjä nopealla 

aikataululla esimerkiksi kentältä saatujen kokemusten tai uusien asiakastyyppien 

mukaan. Myyntiprosessiin osallistuvat yleensä myynnin johto, myyjät ja myynti-

insinöörit. 

”Myynnin johto, eli meidän tapauksessa CEO, CFO sekä kolme alueellista VP:tä 

vastaa myyntiprosessin kehittämisestä, mutta myyntiprosessin kehittämisessä 

konsultoimme ahkerasti kenttätyötätekeviä henkilöitä” – Vice President, yritys C. 

Yritys D:llä ei ole kuvattua myyntiprosessia, vaan myyntityö seuraa CRM -järjestelmän 

vaiheita, jotka periaatteessa määrittelevät myyntiprosessin. Jos käytämme CRM:n 

vaiheita (kappale 6.1.5) myyntiprosessin mallintamiseen, yritys D:n myyntiprosessin 

omistaa, sitä ohjaavat ja kehittävät kolmen eri alueen aluejohtajat (EMEA, US, APAC).  

Yritys D:llä on kuukausittaiset myyntipalaverit missä myyjiltä vaaditaan 

myyntiennusteita ja joissa aluejohtaja manageroi myyjien prospekteja. Myyntiprosessia 

manageroidaan aluejohtajien toimesta esimerkiksi sillä tavalla, että myyjien täytyy pystyä 

kertomaan tulevien kolmen kuukauden prospektit mahdollisimman tarkasti sekä hiha-

arviot seuraavien 6-12 kuukauden myynnistä. Yritys D:n aluejohtajat käyvät näiden 

kolmen kuukauden prospektit tarkemmin läpi ja keskustelevat myyjien kanssa, mitkä ovat 
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ne tekijät, joilla prospektit saadaan asiakkaiksi, varsinkin isommat asiakkaat. Aluejohtajat 

yrittävät löytää myyjien kanssa työkalut ja tavat millä prospekteja saadaan asiakkaiksi ja 

miten prospekteja voidaan manageroida. Myös siihen kiinnitetään huomiota, miten tieto 

organisaation sisällä asiakkaiden vaatimuksista liikkuu myynnin ja tuotekehityksen 

välillä, jotta organisaatiolla olisi tarjota tuote, jolla voitetaan kauppoja. Yritys D:n 

myyntiprosessiin osallistuu aluejohtajat, paikalliset partnerit sekä paikalliset yritys D:n 

tuotteita myyvät kumppanit. 

”Se, miten yksittäinen myyjä tekee myynnin asiakkaan luona, riippuu täysin 

myyjän persoonasta ja kaikista muista tekijöistä” – Vice President, yritys D.  

6.1.5 Myyntiprosessin vaiheet 

Myyntiprosessin vaiheisiin liittyen haastateltavia pyydettiin kuvailemaan 

myyntiprosessin tai myynnin vaiheita. Tällä pyrittiin selvittämään ne 

myyntiprosessimallit, joita ohjelmistoyrityksillä on oikeasti käytössä. Yritys A:lla on 

kaksi liiketoimintayksikköä, alihankinta-ja palveluliiketoimintayksikkö, joissa 

molemmissa on oma myyntiprosessi. Molemmissa yksiköissä myyntityö lähtee liikkeelle 

booking -palvelulle toimitetulla listalla, jossa on haluttujen asiakkaiden nimiä. Tämän 

jälkeen booking -palvelu pyrkii sopimaan asiakastapaamisia. Alihankintayksikössä 

myyntiprosessi on yksioikoinen. Yritys A tapaa asiakkaan, jolla on tarve esim. 

testiautomaation hallitsevan henkilön löytämiseen, Yritys A:lta löytyy osaaja asiakkaan 

tarpeeseen, jolloin asiakas tekee päätöksen kyllä tai ei, ja tämän jälkeen asiakasprojekti 

alkaa tai ei ala. Yritys A:n palveluliiketoiminnan yksikössä myyntiprosessin lähtökohtana 

on, että asiakkaalla on tarve, esimerkiksi asiakas miettii omaa tuotettaan ja tuotteen 

suorituskyvyn riittävyyttä tai henkilöstöresurssien tai osaamisen riittävyyttä testauksessa. 

Yritys A tarjoaa palveluaan ja jos asiakas valitsee yritys A:n palvelun, yritys A alkaa 

tehdä tuotetta, jonka avulla saadaan vastaukset asiakkaan kysymyksiin ja näin ollen 

ratkaistua asiakkaan ongelmat. Toinen vaihtoehto voi olla, että asiakkaalla ei ole 

esimerkiksi ohjelmistotestaukseen resursseja tai osaamista, jolloin yritys voi tarjota 

viikoittaista testausapua eli testauksen ammattilainen testaa asiakkaan tuotetta yhtenä 

päivänä viikossa sovitun viikkomäärän verran. Asiakkaat voivat ottaa myös itse yhteyttä 

nettisivujen kautta yritykseen A esimerkiksi tilaamalla pikaoppaan testaukseen. 

Muutaman viikon päästä asiakkaalle soitellaan perään, että onko kiinnostusta 

yhteistyöhön.  

Yritys A joutuu usein myös käsittelemään asiakkaan vastaväitteitä. Yritys A:n 

asiakkaiden mielestä juuri heidän tuotteensa on niin monimutkainen ja hankala, ettei sitä 

voi testata tarpeeksi hyvin esimerkiksi kahden viikon aikana.  

”Meillä on niin sanottu törkeä lupaus, jolloin me pyydämme asiakkaita haastamaan 

yrityksemme, koska meillä on rahat takaisin – takuu: jos emme pysty tekemään sitä 

mitä lupaa, asiakas saa rahansa takaisin. Tällä saadaan hyvin usein taklatuksi 

vastaväitteet ja hommat lähtevät rullaamaan eteenpäin.” – Liiketoiminnan 

kehitysjohtaja, yritys A. 

Jos neuvottelut johtavat kaupan loppuun saattamiseen, yritys A:n organisaatiorakenne on 

rakennettu siten, että kaupan teon jälkeen asiakasvastuu siirtyy tuotanto-organisaation 

vastuulle, joka hoitaa myös mahdolliset jatkomyynnit, jos niitä tulee.  

”Myynti tuo uusia asiakkaita sisään, jonka jälkeen tuotanto-organisaatio jatkaa 

asiakkuuksien hoitamista. Tarvittaessa myynti auttaa asiakkuuksien hoitamisessa” 

– Liiketoiminnan kehitysjohtaja, yritys A. 
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Yritys A hoitaa asiakastyytyväisyyden kahdella eri tavalla. Alihankintayksikössä ollaan 

yhteyksissä asiakkaaseen projektin edetessä ja kerätään palautetta. Jälkihoito on harvoin 

tarpeellinen, koska projekti eli jokin tuote saadaan valmiiksi. Kommunikaatio 

asiakkaaseen kuitenkin jatkuu, koska edellisen projektin jälkeen lähdetään etsimään uusia 

projekteja, johon voidaan tarjota osaajia yritys A:n puolesta. Silloin tällöin asiakkaille 

järjestetään esimerkiksi aamupalatilaisuuksia, jossa voidaan vaihtaa kuulumisia. 

Palveluliiketoimintayksikössä asiakastyytyväisyyden varmistaminen on kiinteä osa 

myyntiprosessia eli tuotanto-organisaation henkilöt pitävät jatkuvasti yhteyttä 

asiakkaisiin jotta saadaan kerättyä asiakaspalaute. Yritys A käyttää myös CRM -

järjestelmää myyntityön yhteydessä, mutta tärkein työkalu on kuitenkin viikoittaiset 

myyntipalaverit, joissa käydään meneillään olevat myyntitapahtumat läpi.  

Yritys B:n myyntiprosessi lähtee liikkeelle siitä, että käydään läpi potentiaalisia 

asiakasliidejä, joita on saatu yhteistyökumppaneilta, tai voi käydä myös niin, että 

potentiaaliset asiakkaat ottavat itse yhteyttä yritykseen. Yritys B tekee myös itse 

kartoitusta potentiaalisista asiakkaista. Tuotteen skaalautuvuus mahdollistaa sen että 

yritys B voi tarjota tuotetta niin uusille kuin olemassa oleville liikuntakeskuksille. 

Asiakkaiden valinta siis perustuu liiketoiminta-alueeseen ja heidän tarpeisiinsa uudistaa, 

päivittää tai yleensä investoida toiminnanohjausjärjestelmään. Yritys B ottaa yhteyttä 

asiakkaaseen aina ensin puhelimella ja pyrkii selvittämään puhelun aikana ongelmat, 

tarpeet sekä asiakkaan tulevaisuuden suunnitelmat. Myös liikuntakeskuksen koko ja 

nykyiset palvelut selvitetään. Puhelun aikana yritys B pyrkii tuomaan esille oman 

tarjoaman ja ratkaisunsa eri palveluiden tuottamiseen. Puhelu pyritään viemään aina 

siihen asti että saadaan sovittua tapaaminen asiakkaan.  

”Puhelun aikana pyrimme tuomaan esille oman tarjontamme ja ratkaisumme eri 

palveluiden tuottamiseen. Ehdotamme myös mahdollisesti sopivaa vaihtoehtoa 

asiakkaan tarpeiden pohjalta. Puhelu pyritään viemään siihen asti että saamme 

sovittua tapaamisen asiakkaan kanssa tai vähintään voimme lähettää tarjouksen 

asiakkaan tarpeiden pohjalta.” – Toimitusjohtaja, yritys B. 

Tapaamisen yhteydessä yritys B esittelee tuotteen eri mahdollisuudet tarkemmin ja pyrkii 

saamaan sen avulla vielä paremman käsityksen asiakkaan tarpeista. Tapaamisen aikana 

ehdotetaan myös sopivaa vaihtoehtoa asiakkaalle. Asiakkaiden vastaväitteet pyritään 

käsittelemään rauhallisesti perustamalla kommentit faktoihin, joista on asiakas huomaa 

hyödyt ja edut, joita yritys B:n tuote voi tuoda ja muuhun olemassa olevaan tietoon. Yritys 

B ei kuitenkaan ole valmis lähtemään ”tinkaamaan” asiakkaan kanssa. Neuvottelut 

käydään tarjouksen pohjalta ja neuvotteluissa tuodaan selkeästi esille mitä asiakas saa ja 

hyötyy valitsemalla yritys B:n järjestelmän. Tuotteen vahvat puolet tuodaan ilmi 

konkreettisilla esimerkeillä ja asiakkaan toivotaan näkevän kuinka hän niistä hyötyy 

omassa päivittäisessä liiketoiminnassaan.  

Yritys B:n mielestä asiakastyytyväisyys varmistetaan toimivalla tuotteella ja myynnin 

jälkeisellä yhteydenpidolla asiakkaaseen, jossa selvitetään tuotteen toimivuus sekä se, 

että onko asiakkaalle mahdollisesti syntynyt uusia tarpeita. Yritys B vastaa myös 

asiakkaiden kysymyksiin ja ongelmiin mahdollisimman nopeasti ja pyrkii ratkaisemaan 

ne niin pian kuin suinkin mahdollista. Samalla otetaan huomioon asiakkaiden 

kehitysideat ja myös toteuttamaan ne mahdollisuuksien mukaan. Yritys B kehittää 

järjestelmää koko ajan ja tekee pieniä näkyviä päivityksiä asiakkaidemme 

ohjelmistoversioihin. Yritys B käyttää CRM -järjestelmää asiakkuuksien hallintaan. 

Työkaluun päivitetään asiakas liidit, asiakkaat sekä potentiaaliset asiakkaat. Työkaluun 

tallennetaan esimerkiksi asiakastarpeet ja milloin asiakkaat ovat suunnitelleet 

järjestelmänsä päivitystä.  
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Yritys C:n myyntiprosessi alkaa asiakkaiden valitsemisella. Seuraava askel on 

kilpailijoiden kartoitus valitussa asiakassegmentissä. Yritys C:lle on myös tärkeää, että 

yrityksen koko ja liiketoiminnan luonne ovat sopivia yritys C:n ratkaisuille.  

”Asiakkaiden valitseminen alkaa teollisuussegmentin valinnasta. Esimerkiksi 

viime vuoden aikana teollisuusautomaatio ja lääketeollisuus (connected medical 

devices) on valittu uusiksi kohdealueiksi. Seuraavaksi kartoitetaan pelurit valituissa 

segmenteissä ja arvioidaan onko esimerkiksi yrityksen koko ja liiketoiminnan 

luonne sopiva yrityksemme ratkaisuille. Esimerkiksi pienyritykset ovat harvoin 

asiakkaitamme. Tässä vaiheessa selvitetään myös segmentteihin liittyvät 

sidosryhmät (industry consortiums). Tämä vaihe tapahtuu myyjien ja myynti-

insinöörien yhteistyönä.” – Vice President, yritys C. 

Yritys C käyttää yhteydenottokeinoina kaikkia mahdollisia keinoja, jotka vain toimivat 

heidän tarpeisiinsa nähden oikealla tavalla. Esimerkiksi LinkedIn:in käyttö ja esittelyt 

yhteisten tuttavien tai partnereiden kautta ovat hyvin tyypillisiä keinoja. Yrityksiin joihin 

ei saada kontaktia yllä mainittujen keinojen avulla pyritään lähestymään esimerkiksi 

seminaarien kautta, jotka pyritään järjestämään sidosryhmäkontekstissa, mikäli se on 

mahdollista eli yritykset joihin ei saada kontaktia kutsutaan tapahtumaan, joissa 

keskustellaan tietoturvasta, mieluummin kuin kuuntelemaan valmistajan myyntipuhetta. 

Myyjillä on päävastuu tästä vaiheesta. 

”Pyrimme myös aktiivisesti hakeutumaan valittujen segmenttien sidosryhmiin, 

kuten standardointiorganisaatioihin (tms. industry consortiums).” – Vice President, 

yritys C. 

Yritys C hoitaa asiakkaan ongelmien ja tarpeiden selvittämisen asiakastapaamisen ja 

ennen asiakastapaamista tapahtuvan yrityksen liiketoiminnan ja tuotteiden 

taustaselvityksen avulla. Ensimmäisessä asiakastapaamisessa pyritään selvittämään 

asiakkaan tarpeet.  

”Mikäli ensimmäisessä tapaamisessa ei ole oikeaa kontaktia paikalla pyritään 

selvittämään kuka tämä henkilö voisi olla.” – Vice President, yritys C. 

Yritys C:n esittelyvaihe on yleensä hyvin perinteinen ja perustuu tuote-esittelyyn ja 

demoon/demoihin. Mikäli tarpeet on kyetty selvittämään tarpeeksi hyvin, esittelyssä 

keskitytään kyseessä olevan asiakkaan tietoturvaongelmiin yleisellä tasolla ja miten 

niissä voidaan auttaa. Joissakin tapauksissa tarpeita ei esimerkiksi kieli/kulttuurimuurin 

takia voida selvittää tarpeeksi tarkkaan. Näissä tapauksissa on terveen järjen käyttöön, eli 

parhaan arvauksen mukaan pyritään tuomaan esiin relevantteja asioita. Yritys C tarjoaa 

esittelyvaiheen jälkeen asiakkaalle ”Proof of Concept:ia” (POC:in tarkoituksena näyttää, 

että konseptilla on potentiaalia käyttöön), joka on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi 

välttää vastaväitteet useissa tapauksissa. Myynti-insinöörin rooli on keskeinen POC:in 

toiminnallisuudessa.  

”Proof of Conceptin avulla pyrimme osoittamaan asiakkaalle, että vielä 

esittelyvaiheessa ehkä teoreettinen tai oletettu ongelma (tietoturva-

haavoittuvuudet) koskettavat asiakasta ja että ratkaisumme kykenee auttamaan 

asiassa.” – Vice President, yritys C. 

Neuvotteluvaiheessa yritys C:n mukaan käytännön toteutuksia on lähes yhtä monta tapaa, 

kuin on asiakkaitakin ja kaikki tyypilliset työkalut kuten tapaamiset, puhelut ja 
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sähköpostit ovat käytössä. Yritys C:n mukaan myyntiprosessi määrittelee myyjien 

liikkumavaran hinnoittelun suhteen ja tarjoaa työkaluja ”oravannahkakauppaan” 

esimerkiksi alennuksen vastapalvelukseksi saadaan asiakkaalta julkinen testimonial, 

referenssi tms. Mikäli asiakkuus on strateginen, myynnin johto on tiiviisti mukana 

neuvotteluvaiheessa. Päävastuu neuvotteluvaiheesta on kuitenkin myyjällä.  

Yritys C:n mukaan myynnin loppuunsaattamisen aikana hinnat ja muut yksityiskohdat 

sovitaan ensin suullisesti, jonka jälkeen asiakkaalle toimitetaan formaali Quotation. 

Asiakas vastaa tähän PO:lla (Purchase Order eli ostotilaus helpottaa asiakkaan 

kommunikointia myyjän suuntaan ja toisin päin) ja tuotteet toimitetaan PO:n saapumisen 

jälkeen. PO:n lopullinen hyväksyntä tapahtuu finanssiosaston toimesta. Myyjä on 

keskeisessä roolissa varmistamassa, että papereiden liikkuminen tapahtuu sujuvasti. 

Asiakastyytyväisyyden varmistaminen tapahtuu asiakkaasta vastaavan myyjän ja myynti-

insinöörin toimesta ja he ovat myös vastuussa asiakastyytyväisyydestä. Työkaluina 

käytetään puheluita ja sähköposteja sekä asiakastapaamisia. 

Yritys D:n on omalla toimialallaan todella tunnettu tekijä ja toimiala on erittäin tekninen. 

Myyntiprosessi voi lähteä liikkeelle siitä, että alussa yritys D:n edustajat keskustelevat 

asiakkaan teknisten edustajien kanssa teknisistä asioista. Kun asiakkaan edustajien 

puolelta tulee tekninen hyväksyntä, asiakkaalle tehdään tarjous heidän tarvitsemistaan 

tuotteista, jolloin myyntiprosessi etenee neuvotteluvaiheeseen jossa käydään läpi hintoja, 

toimitusehtoja sekä muita asioita. Mutta yleensä, jos myyntiprosessi lähtee etenemään 

teknisten asioiden kautta, myyntiprosessi etenee kaupan tekoon asti. Yritys D:llä on myös 

paljon olemassa olevia asiakkaita, joille ei tarvitse todistella teknisiä puolia, vaan 

myyntiprosessi menee oikoreittiä pitkin, jolloin osto ja myyntitoiminta ovat nopeita. 

”Jos meillä on teknisesti sellainen uniikki tuote, jota ei muilla ole ja jota asiakkaat 

tarvitsevat, myyntiprosessi etenee yleensä hyvin nopeasti, koska asiakkaat eivät 

halua viivytellä myyntiprosessin eri vaiheissa, vaan ovat valmiita maksamaan sen 

mitä pyydetään.” Vice Precident - yritys D. 

Yritys D:n myyntiprosessi voi lähteä myös toista kautta liikkeelle.  Kuten jo aikaisemmin 

mainittu, yritys D:llä ei ole mallinnettua myyntiprosessia, vaan käytössä oleva CRM -

järjestelmä laittaa myyntiprosessin viiteen eri vaiheeseen: asiakas liidit, 

asiakasprospektit, tarjoukset, päätöksentekovaihe sekä kaupan sulkeminen. 

”Hauska puoli tässä on, että CRM -järjestelmän käyttöönotto on käytännössä 

ajanut jonkinlaiseen viisivaiheiseen myyntiprosessiin ja minusta järjestelmä 

määrää juuri sen, miten myyntiprosessi etenee.” – Vice President, yritys D. 

Yritys D:n asiakas liidit ovat mahdollisia asiakkaita, kun taas asiakasprospektit ovat jo 

hyvin lähellä asiakkuutta. Tarjousvaihetta seurataan aktiivisesti, jolloin asiakkuus 

liitetään määrättyyn estimaattiin, jotta tiedetään, milloin kauppa pitäisi toteutua. 

Tarjousvaiheeseen sisältyy myös neuvotteluvaihe; jossa asiakas esittää yleensä 

vastatarjouksen, vastaväitevaihe; yritys D:n tuotteissa verrattuna kilpailijoihin ei ole 

suuriakaan eroja, jolloin vastaväitteet yleensä liittyvät hintoihin tai teknisiin asioihin, 

toimitusehtojen sopimisvaihe, sekä kaupantekovaihe. Kaupan sulkemisvaiheessa 

neuvoteltu kauppa on joko voitettu tai hävitty. Tilausvaiheessa asiakas tekee 

tuotetilauksen yritys D:ltä. Jos kaupanteko jostakin syystä epäonnistuu, yritys D syöttää 

epäonnistuneen kaupan tiedot CRM -järjestelmään, jotta voidaan myöhemmässä 

vaiheessa analysoida, mikä meni pieleen. 
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Asiakastyytyväisyyden Yritys D varmistaa asiakastyytyväisyys kyselyllä ja tekninen 

tuki-palvelulla. Tekninen-tuki palveluun tulee asiakkailta tikettejä ja jos tikettien (= 

ongelmien) määrä kasvaa, asiakkaat eivät ole yleensä tyytyväisiä. Myös myyjien kautta 

saatu asiakaspalaute käsitellään ja tarvittaessa asiakkaille järjestetään esimerkiksi 

koulutuksia, lisämateriaalia tms. Lokaalit partnerit puolestaan tuntevat paikalliset tavat, 

osaavat kielen, ovat lähellä asiakkaita ja tuntevat kulttuurin. Lokaalit partnerit pystyvät 

manageeraamaan asiakkuuksia ja he tietävät milloin asiakkaalla on oikea ongelma ja 

milloin ei ja tätä voidaan pitää jopa kilpailuvalttina. 

”Italiassa jos jokin pikku asia menee pieleen, niin kaikki asiat lakkaavat 

toimivasta ja valituksia tulee liukuhihnalta kun taas Saksassa täytyy tapahtua 

melkeinpä jokin suuri katastrofi, ennen kuin siellä otetaan luuri käteen ja 

ilmoitetaan ongelmasta. Paikalliset partnerit osaavat hoitaa asiakkaiden ongelmia 

hyvin ja he tiedostavat sen että onko asiakkaan ongelma pieni, vai onko se 

sellainen, että jos ei jo huomenna ole henkilöä ratkaisemassa ongelmaa, asiakas 

siirtyy kilpailijalle” Vice President – yritys D. 

6.1.6 Yhteenveto 

Yritys A:n myyntiprosessi on ollut käytössä vuodesta 2011 asti ja myyntiprosessin 

onnistumista mitataan kuukausiliikevaihdolla ja katteella. Yritys A:n mukaan 

myyntiprosessin kriittisenä menestystekijänä voidaan pitää sitä, että yritys A on ainoa 

yritys, joka tarjoaa testaukseen määrättyjä tuotteita ja palveluja ja heillä on erilainen 

lähestymistapa asiakaskeisseihin, joka puolestaan helpottaa myyntiprosessia sen takia, 

että se on valmiiksi suunniteltu asiakkaan puolesta, jolloin ei tarvitse asiakaskohtaisesti 

miettiä hintoja, toimitusta jne. vaan asiakas tietää jo etukäteen mitä tullaan tekemään ja 

mitä se maksaa ja milloin se on valmis. Myös hyvät ja oikeanlaiset myyntihenkilöt sekä 

nopea reagointi eli jo seuraavana päivänä voidaan alkaa tekemään töitä asiakkaalle, ovat 

kriittisiä menestystekijöitä. Myyntiä mitataan ennustamalla seuraavan kuun myynti, mitä 

on tulossa, laskutusta. Yritys A:n toiminta on jaettu alueellisiin liiketoimintayksiöihin, 

joiden tulosta ja tekemistä seurataan. 

Yritys B:n myyntiprosessimalli on ollut käytössä vasta muutaman kuukauden. 

Myyntiprosessin onnistumista mitataan myynnin määrällä ja prosessia pyritään myös 

kehittämään kokemuksen tuoman tuntuman mukaan. Myyntiprosessin kriittisimmät 

menestystekijät ovat asiakastapaamisten saavuttaminen, jolloin yritys B tietää, että 

asiakas on tosissaan kiinnostunut. Tällöin on myös tiedossa, että tyyli ja asioiden 

esittäminen jo puhelimessa on onnistunut ja yritys B saa kerrottua asiakkaalle juuri 

hänelle tärkeät asiat, joita asiakas haluaa ja tarvitsee. Eli yksi mittari on pääsy 

asiakastapaamiseen sekä se että voidaan lähettää tarjouksia,jotka ovat asiakkaiden 

tarpeiden mukaisia. Tärkein mittari on tietysti myös itse myynti eli se, että asiakas on 

saanut käsityksen tuotteen hyödyistä itselleen ja haluaa yritys B:n tuotteen. 

Yritys C:n myyntiprosessi on ollut käytössä noin seitsemän vuotta ja sitä on kehitetty 

koko ajan. CRM -työkalua on päivitetty myös vuosien aikana palvelemaan paremmin 

yritys C:n tarpeita ja viimeaikaisissa päivityksissä yrityksen prosessein vaiheet, vastuut 

ja seuranta on määritelty tarkemmin. Myös eri alueiden eriävät käytännöt esimerkiksi 

myyjien raportoinnin osalta on yhtenäistetty. Yritys C mittaa myyntiprosessin 

onnistumista myyntitavoitteiden saavuttamisilla sekä kauppojen loppuun saattamisella. 

Myyntiprosessin edistymistä ja prosessin noudattamista / toteutumista seurataan 

asiakkuudenhallintatyökalun kautta ja kaupan loppuunsaattamisen lisäksi tärkeitä 
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mittareita ja välietappeja ovat tapaamisten ja POC:ien toteutuminen ja lopputulokset ja 

tätä kautta arvioidaan myös myyntihenkilöstön aktiivisuutta. Yritys C:n mukaan 

myyntiprosessin kriittisiä menestystekijöitä ovat muun muassa asiakkaiden tarpeiden 

ymmärtäminen ja niihin oikean ratkaisun tarjoaminen. Myyntiprosessin 

menestystekijöiden mittareina tai toisin sanoen myyntiprosessin menestystekijöiden 

seuraamiseen käytetään myyjien asiakkuudenhallintaohjelmiston kautta tekemää 

raportointia. 

Yritys D:n myyntiprosessimalli on ollut käytössä noin kolme kuukautta. Myyntiprosessin 

onnistumista mitataan prospektien määrällä ja paljonko kuukaudessa tulee kauppaa. 

Myös kolmen kuukauden ennusteita seurataan ja ennusteiden paikkansapitävyys toimii 

myös mittarina. Myyntiprosessin kriittisinä menestystekijöinä voidaan pitää tarjousten 

seurantaa: tarjouksen lähettämisestä kauppojen sulkemineen. Tässä vaiheessa myös 

voidaan seurata myyjien toimintaa, että kuinka he pystyvät ohjaamaan asiakkaita 

ostopäätöksen tekemiseen. Myyntityötä tekevien henkilöiden ratkaisut, varsinkin kun 

ollaan kilpailijoiden kanssa tarjouskilpailussa, ovat kriittisiä menestystekijöitä: punnitaan 

myyjien taidot, kuinka he menestyvät myyntipaineiden alla. Yritys D on globaali yritys, 

jolloin yleensä kaikki suurten operaattorien verkkoliikenteen testaukseen liittyvät 

tarjouspyynnöt tulevat suoraan omaan yritykseen, jolloin myös myyntiprosessi kevenee, 

koska ei tarvitse käydä kaikkia myyntiprosessiin liittyviä vaiheita läpi.  

Yritys D:n myyntiorganisaatio on kevyt verrattuna myyntituloihin. Haastavimpia 

asiakkaita ovat isot puhelinoperaattorit, koska operaattorit ilmoittavat toimitusehdot ja 

toimitusajat ja mitä ne tarvitsevat ja mitä pitäisi tehdä ja jos ei organisaatio ei pysty 

vastaamaan tarpeeseen, tilaus menee kilpailijalle eli periaatteessa isot operaattorit 

sanelevat aikalailla kaikki ehdot yms. Yritys D:n uusasiakashankintana voidaan pitää sitä, 

että yritetään saada kilpailijoiden tuotteita käyttävät asiakkaan käyttämään oman 

yrityksen tuotteita. Myös uusien mobiilioperaattorien syntyminen aiheuttaa kilpailua ja 

uusasiakashankintaa. Myöskin tekninen kehitys laittaa myyjät asiakkaiden hankintaan: 

jos mobiiliverkoissa tulee tekninen hyppy esimerkiksi 2g  3g tai 3g  4g, alkaa uusi 

kilpailu asiakkaista, jolloin kilpailijoiden asiakkaita yritetään saa omiksi asiakkaiksi. 

Verkkojen tekninen päivittäminen toimii myös myyntiprosessien laukaisijana. 

”Jos joku asiakas päivittää tietoliikenneverkkoja, niin silloin asiakas yleensä 

tarvitsee taas verkkojen mittauslaitteita, jolloin paikalle ilmestyy kaikki alalla 

toimivat kilpailijat myymään omia tuotteita ja yrittävät saada asiakkaan itselle” – 

Vice President – yritys D. 

6.2 Tutkimustulosten analysointi 

Seuraavassa tarkastellaan empiirisen tutkimuksen tuloksia suhteessa 

kirjallisuusanalyysin pohjalta luotuun myyntiprosessimalliin. Luvussa käydään läpi 

empiirisen osion tutkimustuloksia ja miltä osin ne ovat samanlaisia kuin kirjallisuuden 

pohjalta luotu myyntiprosessimalli ja toisaalta miltä osin tulokset poikkeavat 

kirjallisuudesta. 

Haastatteluissa selvisi, ettei yhdelläkään yrityksellä ole kuvattua myyntiprosessimallia, 

vaan myyntiprosessi hoidetaan työkokemuksen tuomilla rutiineilla ja tavoilla, tai kuten 

yrityksen D tapauksessa, missä myyntiprosessi seuraa CRM -järjestelmän steppejä, jotka 

periaatteessa määrittelevät myyntiprosessin. Vaikka yritysten myyntiprosessimalleja ei 

olekaan kuvattu, voidaan haastattelujen perusteella myynnin eri vaiheista selvästi erottaa 

samankaltaisia elementtejä, kuin kirjallisuuden pohjalta rakentuneessa 

myyntiprosessimallista. 
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Kirjallisuuden pohjalta valmistuneessa myyntiprosessimallissa oli seuraavat elementit: 1 

a oikeiden asiakkaiden valitseminen, 1b asiakkaat ottavat itse yhteyttä, 2 avausvaihe, 3 a 

asiakastapaaminen, 3 b tarpeellinen määrä asiakastapaamisia ja neuvotteluja, 4 a 

neuvotteluvaihe, 4 b epäonnistuneen kaupan analysointi, 5 a myynnin loppuun 

saattaminen, 5 b onnistuneen kaupan analysointi, 6 asiakastyytyväisyyden 

varmistaminen. 

1 a, jossa valitaan oikeat asiakkaat, joihin on tarkoitus ottaa yhteyttä (Nieminen & 

Tomperi, 2008). Haastattelujen perusteella yritykset A, B ja C käyttävät 

myyntiprosessissaan vaihetta, joka voidaan rinnastaa vaiheeseen 1 a, joten osaltaan tätä 

vaihetta voidaan pitää yhtenä myyntiprosessin elementtinä. Yritys A tekee kartoitusta 

haluamistaan asiakkaista. Yritys B käy läpi asiakas liidejä, joita he saavat 

yhteistyökumppaneilta sekä tarjouspyyntöjä jättäneitä potentiaalisia asiakkaita. Yritys B 

tekee myös itse kartoitusta potentiaalisista asiakkaista. Yritys C:n myyntiprosessi 

puolestaan alkaa asiakkaiden valitsemisella. jota seuraa kilpailijoiden kartoitus valitussa 

asiakassegmentissä. Yritys D on omalla toimialallaan todella tunnettu tekijä ja toimiala 

on erittäin tekninen ala. Asiakkaina toimivat suuret puhelinoperaattorit, ja tämän takia 

asiakkaita ei tarvitse erikseen valita. Yritys D:n myyntiprosessi voi lähteä myös liikkeelle 

siitä, että alussa yritys D:n edustajat keskustelevat asiakkaan teknisten edustajien kanssa 

teknisistä asioista. Kun asiakkaan edustajien puolelta tulee tekninen hyväksyntä, 

asiakkaalle tehdään tarjous heidän tarvitsemistaan tuotteista, jolloin myyntiprosessi 

etenee neuvotteluvaiheeseen jossa käydään läpi hintoja, toimitusehtoja sekä muita asioita. 

Ja yleensä, jos myyntiprosessi lähtee etenemään teknisten asioiden kautta, myyntiprosessi 

etenee kaupan tekoon asti. Yritys D:llä on myös paljon olemassa olevia asiakkaita, joille 

ei tarvitse todistella teknisiä puolia, vaan myyntiprosessi menee oikoreittiä pitkin, jolloin 

osto ja myyntitoiminta ovat nopeita. 

1 b, jossa Pesosen (2007) mukaan myyntiprosessi voi lähteä liikkeelle myös tilanteesta, 

jossa asiakas ottaa itse yhteyttä. Haastattelujen perusteella, kaikkien haastateltujen 

yritysten myyntiprosessi voi lähteä myös liikkeelle siitä tilanteesta, että asiakas ottaa itse 

yhteyttä, joten tämän vaiheen voidaan katsoa kuuluvan myös yhdeksi myyntiprosessin 

elementiksi. 

2 avausvaihe, jossa käytetään Tähtisen & Parvisen (2003) esittämää henkilökohtaista 

suoramyyntiä ja jonka yhtenä tärkeimpänä tavoitteena on saada aikaan 

asiakastapaaminen. Haastatteluista ilmeni, että kun yritykset B ja C ottavat yhteyttä 

asiakkaisiin, heidän tavoitteena on myös saada asiakastapaaminen aikaiseksi. Yritys B 

ottaa yhteyttä asiakkaaseen aina ensin puhelimella ja pyrkii selvittämään puhelun aikana 

myös ongelmat, tarpeet sekä asiakkaan tulevaisuuden suunnitelmat. Puhelu pyritään 

viemään aina siihen asti että saadaan sovittua tapaaminen asiakkaan. Yritys C puolestaan 

käyttää kaikkia mahdollisia kanavia kuten Linkedin:iä, valittujen segmenttien 

sidosryhmiä ja seminaareja, jotta asiakastapaamiset saataisiin sovittua. Myös yhteisten 

partnereiden kautta pyritään saamaan asiakastapaamisia aikaan. Yritys D:n 

henkilökohtaisena suoramyyntiä voidaan pitää sitä, että kilpailijoilta yritetään houkutella 

omiksi asiakkaiksi. Ja koska yritys D on yksi tunnetuimmista toimijoista alallaan, 

avausvaihe lähtee usein liikkeelle siitä, että asiakkaat vaativat yritys D:n tuotteiden 

teknisiä spesifikaatioita tarkasteltavaksi ja kun asiakkaan edustajien puolelta tulee 

tekninen hyväksyntä, asiakkaalle tehdään tarjous heidän tarvitsemistaan tuotteista, jolloin 

myyntiprosessi etenee suoraan neuvotteluvaiheeseen. Yritys A käyttää puolestaan 

ulkoista booking -palvelua asiakastapaamisten sopimiseen. Yritys A toimittaa booking -

palvelulle listat potentiaalisista asiakkaista, jonka jälkeen booking -palvelu hoitaa 

tapaamisten sopimisen etsimällä potentiaalisten asiakkaiden joukosta oikeat henkilöt, 

jotka voivat tehdä yritys A:n kanssa kauppaa. Tämän jälkeen booking -palvelu järjestää 
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tapaamiset yritys A:n ja asiakkaan kanssa. Toisin sanoen yritys A:lta ei mene resursseja 

asiakkaiden hankintaan puhelimella vaan he voivat keskittyä valmiiksi järjestettyihin 

tapaamisiin, jotka booking -palvelu hoitaa. Kuten haastattelun tuloksista selviää, 

avausvaiheessa yritysten A, B ja C käytettävissä on erilaisia keinoja, mutta tavoitteena on 

saada aikaan asiakastapaaminen. Yritys D puolestaan luottaa teknisen alan tuomiin 

lainalaisuuksiin ja yritys D:n tapauksessa asiakkaat ovat yleensä se taho, joka ottaa 

yhteyttä halutessaan tutustua yritys D:n tuotteisiin. Tulosten perusteella, vaiheen 2 

voidaan katsoa kuuluvan osittain myös yhdeksi myyntiprosessin elementiksi. 

3 a, jossa käydään läpi asiakastapaaminen. Jo ensimmäisestä asiakastapaamisesta lähtien 

täytyy huomioida, kuten Jobber & Lancaster (2009) esittävät, että myyntihenkilöt 

toimivat enemmänkin konsultteina, jotka auttavat asiakkaita tunnistamaan ongelmia, 

määrittelemään asiakkaan tarpeet, sekä esittämään ja toteuttamaan kustannustehokkaita 

ratkaisuja. Jo ensi tapaamisesta lähtien tarkoituksena on selvittää asiakkaan tarpeet ja 

ongelmat ja tarjota siihen sopivaa ratkaisua, sekä selvittää ratkaisun tuomat edut 

asiakkaalle (Kvist ym., 1995). Haastattelujen mukaan kaikki yritykset käyvät 

asiakastapaamisissa, joten tämänkin kohdan voidaan katsoa kuuluvan yhdeksi 

myyntiprosessin elementiksi. Asiakastapaamisten aikana ainakin yritykset B ja C 

pyrkivät selvittämään asiakkaan tarpeita. Lisäksi haastatteluista selvisi, että jo ennen 

asiakastapaamisia yritykset B ja C pyrkivät ottamaan ainakin jollakin tavalla selvää 

asiakkaan ongelmista ja tarpeista. Yritys A:n tarjoamat tuotteet ovat sellaisia, jotka tuovat 

ratkaisuja ohjelmistotestaukseen, joten asiakastapaamisissa selvitetään enää oikeastaan 

se, että millaisia asiakkaan ohjelmistotestaukseen liittyvät ongelmat ovat.  

 

3 b, jossa Alasen ym. (2005) mukaan asiakkaan päätöksen saaminen ja myyntiprosessin 

loppuun vieminen voi vaatia useita asiakastapaamisia ja neuvotteluja useiden ihmisten 

kesken, joten tapaamisia järjestetään niin monta, että saadaan käytyä läpi myyjän sekä 

kaikkien asiakasorganisaation avainhenkilöiden mielipiteet, näkemykset ja lausunnot, 

jotta voidaan tarjota asiakkaalle parasta mahdollista ratkaisua. Haastatteluista ei 

selvinnyt, onko asiakastapaamisia useita, vai hoidetaanko asiakkaan ongelmien tarpeiden 

selvittäminen esimerkiksi sähköpostilla, jos ne eivät selviä ensimmäisen 

asiakastapaamisen yhteydessä. Tästä johtuen, kohtaa 3 b ei voida katsoa kuuluvan 

myyntiprosessin elementiksi.  

4 a, neuvotteluvaihe, joka voi sisältää myös myyntiesityksen, argumentoinnin sekä 

vastaväitteiden käsittelyvaiheet. Neuvottelun tavoitteena on saada asiakas hyväksymään 

myyjän esittämä ostoratkaisu. Kuten Pesonen (2007) mainitsee, neuvottelu tulisi aina 

saada päätökseen sillä tavalla, että molemmat osapuolet ovat samaa mieltä siitä, mitä on 

sovittu. Haastattelujen perusteella kaikilla haastateltavilla yrityksillä on neuvotteluvaihe, 

mutta neuvotteluvaiheen sisältö voi vaihdella ja kuten yritys C:n tapauksessa, ennen 

neuvotteluvaihetta tulee esittelyvaihe kun taas puolestaan yritys D:llä neuvotteluvaihe 

sisältyy tarjousvaiheeseen. Huomautuksista huolimatta, kohdan 4 a voidaan katsoa vain 

kuitenkin kuuluvan yhdeksi myyntiprosessin elementiksi, koska neuvotteluvaihe on 

olemassa myös käytännössä. Yritys A:n tuotteet ovat valmiiksi suunniteltu asiakkaan 

puolesta, jolloin ei tarvitse asiakaskohtaisesti miettiä hintoja, toimitusta jne. vaan asiakas 

tietää heti mitä tullaan tekemään ja mitä se maksaa ja milloin se on valmis. Neuvottelujen 

yhteydessä yritys A joutuu usein myös käsittelemään asiakkaan vastaväitteitä. Yritys B 

puolestaan käy neuvottelut tarjouksen pohjalta ja tuo selkeästi esille mitä asiakas saa ja 

hyötyy valitsemalla yritys B:n järjestelmän. Neuvotteluissa tuodaan tuotteen vahvat 

puolet ilmi konkreettisilla esimerkeillä ja toivotaan että asiakas näkee kuinka hän niistä 

hyötyy omassa päivittäisessä liiketoiminnassaan. Asiakkaiden vastaväitteet yritys B 
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pyrkii käsittelemään rauhallisesti perustamalla kommentit faktoihin ja muuhun olemassa 

olevaan tietoon. Ennen neuvotteluvaihetta yritys C:llä on esittelyvaihe, joka on yleensä 

hyvin perinteinen ja perustuu tuote-esittelyyn ja demoon/demoihin. Neuvotteluvaiheessa 

yritys C:n mukaan kaikki tyypilliset työkalut kuten tapaamiset, puhelut ja sähköpostit 

ovat käytössä. Yritys C:n mukaan myyntiprosessi määrittelee myyjien liikkumavaran 

hinnoittelun suhteen ja tarjoaa työkaluja ”oravannahkakauppaan” esimerkiksi alennuksen 

vastapalvelukseksi saadaan asiakkaalta julkinen testimonial, referenssi tms. Mikäli 

asiakkuus on strateginen, myynnin johto on tiiviisti mukana neuvotteluvaiheessa. 

Päävastuu neuvotteluvaiheesta on kuitenkin myyjällä. Yritys D:llä puolestaan 

tarjousvaiheeseen sisältyy myös neuvotteluvaihe, vastaväitevaihe, toimitusehtojen 

sopimisvaihe, sekä kaupantekovaihe. 

4b, analysoimalla epäonnistuneet kaupat ja ottamalla niistä opiksi, voidaan samalla myös 

kehittää yrityksen myyntiprosessia. Analysoinnista saadut tiedot viedään yrityksen CRM 

-järjestelmään (Laine 2008). Haastattelujen perusteella ainoastaan yritys D analysoi 

epäonnistuneet kaupat, jolloin voidaan todeta, ettei kohta 4 b kuulu tärkeisiin 

myyntiprosessin elementteihin. 

5 a, myynnin loppuun saattaminen, jossa Kotlerin (2003 b) mukaan myynnin loppuun 

saattamisessa voidaan edetä itse sopimuksen ja kaupan tekemiseen. Haastattelujen 

perusteella yrityksien A, C ja D myyntiin kuuluu erillisenä elementtinä myynnin loppuun 

saattaminen. Jos yritys A:n neuvottelut johtavat kaupan loppuun saattamiseen, yritys A:n 

organisaatiorakenne on rakennettu siten, että kaupan teon jälkeen asiakasvastuu siirtyy 

tuotanto-organisaation vastuulle. Yritys C:n mukaan myynnin loppuunsaattamisen aikana 

hinnat ja muut yksityiskohdat sovitaan ensin suullisesti, jonka jälkeen asiakkaalle 

toimitetaan formaali Quotation. Asiakas vastaa tähän ostotilauksella ja tuotteet 

toimitetaan ostotilauksen saapumisen jälkeen. Yritys D:n mukaan kaupan 

sulkemisvaiheessa neuvoteltu kauppa on joko voitettu tai hävitty. Yritys B ei maininnut 

myynnin loppuun saattamista haastattelussa. Tulosten perusteella myynnin loppuun 

saattaminen on myös yksi myyntiprosessin elementeistä. 

5 b, analysoimalla onnistuneet kaupat ja keräämällä niistä saatu tieto, voidaan tarkastella 

myyntiprosessin toimivuutta ja tarpeen vaatiessa tehdä siihen pieniä muutoksia. 

Analysoinnista saadut tiedot viedään yrityksen CRM -järjestelmään. Haastattelujen 

perusteella yksikään yritys ei erikseen analysoi onnistuneita kauppoja, jolloin voidaan 

katsoa, ettei kohta 5 b ole oleellinen myyntiprosessin elementti. 

6 asiakastyytyväisyyden varmistaminen. Asiakastyytyväisyys varmistetaan 

jälkiseurannalla ja ylläpidolla. Jälkiseurannan avulla saadaan varmistettua 

asiakastyytyväisyys ja näin ollen aikaan mahdollisesti myös jatkomyyntiä (Rubanovitsch 

& Aalto, 2007 b). Haastattelujen perusteella kaikki yritykset varmistavat 

asiakastyytyväisyyden kauppojen jälkeen, joten voitaneen todeta, että 

asiakastyytyväisyyden varmistaminen on yksi myyntiprosessin elementeistä. Yritys A 

varmistaa asiakastyytyväisyyden olemalla yhteyksissä asiakkaaseen projektin edetessä ja 

samalla kerätään palautetta. Silloin tällöin asiakkaille järjestetään myös 

aamupalatilaisuuksia, jossa voidaan vaihtaa kuulumisia. Yritys B pyrkii varmistamaan 

asiakastyytyväisyyden pitämällä myynnin jälkeen yhteyttä asiakkaaseen ja 

tiedustelemalla tuotteiden toimivuutta ja myös sitä, että onko asiakkaalle syntynyt uusia 

tarpeita. Yritys B vastaa myös asiakkaiden kysymyksiin ja ongelmiin mahdollisimman 

nopeasti ja pyrkii ratkaisemaan ne niin pian kuin suinkin mahdollista. Yritys C varmistaa 

asiakastyytyväisyyden vastaavan myyjän ja myynti-insinöörin toimesta ja he ovat myös 

vastuussa asiakastyytyväisyydestä. Työkaluina käytetään puheluita ja sähköposteja sekä 
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asiakastapaamisia. Yritys D varmistaa asiakastyytyväisyyden asiakastyytyväisyys 

kyselyllä ja tekninen tuki-palvelulla sekä lokaalien partnereiden avulla. 

Lisäksi haastatteluista selvisi, että kaikki haastateltavat yritykset käyttävät CRM – 

järjestelmää asiakkuuksien hallintaan myyntityön yhteydessä. Tästä voidaan päätellä, että 

CRM -järjestelmän käyttöä voidaan pitää yhtenä myyntiprosessin yhteydessä 

käytettävistä tukitoiminnoista, jonka avulla voidaan ylläpitää asiakkuuksia ja 

asiakasrekisteriä. 

Tulosten perusteella keskeisimmiksi elementeiksi nousivat 1a oikeiden asiakkaiden 

valitseminen, 1 b asiakas ottaa itse yhteyttä, 2 avaus ja tapaamisen sopiminen, 3 a 

asiakastapaaminen, 4 neuvottelu, 5 myynnin loppuun saattaminen ja 6 

asiakastyytyväisyyden varmistaminen. Lisäksi CRM -järjestelmän käyttö asiakkuuksien 

hallintaan myyntityön yhteydessä voidaan katsoa kuuluvan yhdeksi tärkeäksi 

elementiksi. Tulosten perusteella kohdat 3 b, 4 b ja 5 b voidaan katsoa kuvattuun 

myyntiprosessiin kuulumattomiksi elementeiksi. 

Asiakastyytyväisyyden varmistaminen nousi yhdeksi työläisimmistä elementeistä, koska 

se pitää sisällään monta eri muuttujaa. Kuten tuloksista selvisi, asiakastyytyväisyyden 

varmistaminen sisälsi esimerkiksi yhteyden pidon asiakkaisiin projektin edetessä sekä 

myyntityön jälkeen puheluiden, sähköpostien sekä asiakastapaamisten avulla. Myös eri 

tukitoimintojen avulla, kuten teknisen tuen sekä paikallisten kumppaneiden, pyrittiin 

varmistamaan asiakastyytyväisyys. Tästä voidaan päätellä, että itse myyntityö voi 

tapahtua nopeasti ja pienillä resursseilla, mutta asiakastyytyväisyyden varmistamiseen 

saatetaan käyttää hyvin paljon aikaa ja resursseja ja joka voi jatkua pitkäänkin myyntityön 

loppumisen jälkeen. 

Haastatteluissa nousi kaksi uutta elementtiä, joita ei ole kirjallisuusanalyysin pohjalta 

luodussa myyntiprosessimallissa: booking -palvelun käyttö uusien asiakkaiden 

hankkimisessa sekä lokaalien partnereiden käyttö. Booking -palvelua käytetään 

asiakastapaamisten sopimiseen. Kuten haastatteluista selvisi, yritys A toimittaa booking 

-palvelulle listat potentiaalisista asiakkaista, jonka jälkeen booking -palvelu hoitaa 

tapaamisten sopimisen etsimällä potentiaalisten asiakkaiden joukosta oikeat henkilöt, 

joiden kanssa kauppaa voidaan tehdä. Tämän jälkeen booking -palvelu järjestää 

tapaamiset yritys A:n ja potentiaalisen asiakkaan kanssa. Paikallisten kumppaneiden 

käytöstä, kuten yritys D:n tapauksessa, on puolestaan apua paikoissa, jossa tarvitaan eri 

kulttuurien tai kielten tuntemusta. Paikalliset kumppanit tuntevat paikalliset tavat, osaavat 

kielen, ovat lähellä asiakkaita ja tuntevat paikallisen kulttuurin ja näin ollen he pystyvät 

manageeraamaan paremmin asiakkuuksia. 
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7. Johtopäätökset 

Tässä luvussa pohditaan tutkimuksen aikana nousseita näkökulmia sekä esitellään 

myynnin prosessimalli, jossa kirjallisuusanalyysin pohjalta muodostettua myynnin 

prosessimallia on muokattu empiirisen tutkimuksen tulosten pohjalta. 

7.1 Myyntiprosessimalli  

Tutkimustyön aikana ilmeni, ettei kaikilla yrityksillä ole minkäänlaisia kuvattuja 

myyntiprosessimalleja, vaan myynti ja siihen liittyvät prosessit hoidetaan ennemminkin 

myyjien omalla ”näppituntumalla”, sekä myyjien intuitioiden ja vanhojen verkostojen 

avulla, jotka rakentuvat pitkäjänteisen työnteon ja kokemuksen kautta. Yksi 

mielenkiintoisista asioista, joka nousi esille, oli kulttuurien ja henkilösuhteiden 

vaikuttaminen myyntityöhön. Henkilökohtainen myyntityö ja asiakassuhteiden 

rakentaminen vierailemalla asiakkaiden luona kehittävät asiakassuhteita ja 

mahdollistavat myös myynnin teon. Myyntityö on siis periaatteessa suhdetoimintaa, 

jonka avulla mahdollistetaan tuotteiden tai palveluiden myynti. Myös kulttuurien 

eroavaisuudet vaikuttavat myyntityöhön, jolloin olisi hyvä, että yrityksellä olisi 

paikallisen kulttuurin ja kielen asiantuntija, jolloin kaupantekeminen helpottuu 

huomattavasti.  

Myyntityö ja varsinkin uusasiakashankinta on vaativaa työtä, mikä ei sovi kaikille 

ihmisille. On otettava puhelu kerta toisensa jälkeen mahdollisille asiakkaille ilman mitään 

takeita tulevista kaupoista. Vaikka myyntityö ohjelmistoyrityksessä poikkeaakin niin 

sanotusta puhelinmyyntityöstä, ei voi välttyä siltä tunteelta, että puhelimen toisessa 

päässä oleva henkilö ajattelee, että taas ”puhelinmyyjät” soittaa. Luottamuksen luominen 

puhelinsoitoilla on todella vaikeaa ja näin ollen soittoja täytyy tehdä lukemattomia 

määriä, ennen kuin ensimmäinen asiakastapaaminen saadaan aikaan. On huomattavasti 

helpompaa luoda uusia kontakteja ja asiakastapaamisia käyttämällä vanhoja asiakkaita 

referensseinä ja mahdollisuuksien mukaan myös heidän verkostojaan. 

Mielenkiintoisin asia mikä ilmeni, oli yritys A:n käyttämä booking- palvelu. Mielestäni, 

jos yrityksellä ei ole resursseja tai taitoja uusasiakashankintaan, on booking- palvelu oiva 

vaihtoehto saada asiakastapaamisia aikaiseksi. Käytännössä tämä siis tapahtuu siten, että 

booking- palvelulle annetaan lista mahdollisista asiakkaista, joiden kanssa haluttaisiin 

tehdä yhteistyötä ja tämän jälkeen booking- palvelu etsii yrityksistä oikeat henkilöt, jotka 

voivat päättää yhteistyökuvioista tai palvelujen ostoista ja kun oikea henkilö on löytynyt, 

booking- palvelu yrittää saada tapaamiset aikaiseksi. Tämän tutkielman yhteydessä 

ilmeni, että esimerkiksi yritys A:lla ja heidän käyttämällä booking- palvelulla on sopimus, 

että booking- palvelun on saatava joka viikolle ennalta määrätty määrä asiakastapaamisia 

aikaan, tai sopimusehdot eivät täyty, eikä yritys A ole velvollinen korvauksiin. 

Haastattelujen perusteella myyntiprosessi lähtee liikkeelle henkilökohtaisen 

suoramyynnin avulla tai asiakkaan osoittaman kiinnostuksen kautta yritykseen. Muita 

ilmenneitä myyntikanavaratkaisuja olivat ulkomailla ohjelmiston markkinoinnista 

vastaavan kohdemaan yhteistyökumppanin käyttö tai haluttujen asiakkaiden 

lähestyminen seminaarien kautta. Myös sosiaalista mediaa käytetään yhteydenoton 

apuna. Myyntiprosessin tärkeimpinä mittareina pidettiin suurimmalta osalta 

kuukausittaisen myynnin määrää ja myyntiprosessin kriittisinä menestystekijöinä 

pidettiin asiakkaiden tarpeiden ymmärtämistä, toteutuneita asiakastapaamisia, 

tarjouksista syntyneitä kauppoja sekä myyjien ammattitaitoa. Lopulta tulosten esittelyn 

ja analysoinnin perusteella voidaan todeta, että kirjallisuusanalyysin pohjalta luotu 
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myyntiprosessimalli vastaa jokseenkin myös myyntiprosessimallia käytännössä, mutta 

joitakin muutoksia malliin kuitenkin tehtiin. Kuvassa 22 esitetään myyntiprosessimalli, 

jossa kirjallisuusanalyysin pohjalta luotua mallia on päivitetty empiirisen tutkimuksen 

tulosten perusteella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 22. Kirjallisuusanalyysin ja empiirisen tutkimuksen pohjalta luotu myyntiprosessimalli. 

Myyntiprosessimalli kokoaa yhteen tärkeimmät elementit myyntiprosessin 

mallintamiseen. Kirjallisuusanalyysin ja empiirisen tutkimuksen pohjalta 

myyntiprosessimalliin tunnistettiin seitsemän keskeistä elementtiä, jotka muodostavat 

myyntiprosessimallin: Oikeiden asiakkaiden valitseminen, asiakas ottaa itse yhteyttä, 

avaus ja tapaamisen sopiminen, asiakastapaaminen, neuvottelu, myynnin loppuun 

saattaminen sekä asiakastyytyväisyyden varmistaminen. Lisäksi CRM -järjestelmän 

käytön todettiin kuuluvan oleellisesti myyntiprosessin tukitoiminnoksi.  

1. a) Oikeiden asiakkaiden valitseminen. Organisaation täytyy löytää oikeat 

asiakkaat sekä yhteystyökumppanit, joten keskittymällä potentiaalisiin 

asiakkaisiin organisaatiolta säästyy aikaa ja rahaa. Myös olemassa olevia 

asiakkaita voidaan käyttää referensseinä, joiden kautta on mahdollista saada uusia 

asiakaskontakteja tai jopa suoria tilauksia. 

 

b) Asiakas ottaa itse yhteyttä. Myyntiprosessi voi lähteä liikkeelle myös 

tilanteesta, jossa asiakas ottaa itse yhteyttä organisaatioon. 

 

2. Avausvaihe käytetään yleensä henkilökohtaista myyntityötä. Avausvaihe on 

kriittinen tapahtuma myyntiprosessissa ja kuinka myyntiprosessi lähtee 

etenemään, joten myyjien ammattitaidolla on hyvin paljon merkitystä siihen, että 

tavoitteena oleva asiakastapaaminen saadaan sovittua. 

 

1 b. Asiakas 

ottaa itse 

yhteyttä 
 

2. Avaus ja tapaamisen sopiminen 

3. Asiakastapaaminen 

4. Neuvottelu 
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3. Asiakastapaamisessa myyntihenkilöt toimivat enemmänkin konsultteina, jotka 

auttavat asiakkaita tunnistamaan ongelmia, määrittelemään asiakkaan tarpeet, 

sekä esittämään ja toteuttamaan kustannustehokkaita ratkaisuja. 

 

4. Neuvottelussa, joka voi sisältää myös tarjouksen teko vaiheen, myyntiesityksen, 

argumentoinnin sekä vastaväitteiden käsittelyvaiheet, tavoitteena on saada 

asiakas hyväksymään myyjän esittämä ostoratkaisu.  

 

5. Myynnin loppuun saattamisen tavoitteena saada asiakkaalta ostopäätös Tässä 

kohtaa myyjän taidot joutuvat jälleen testiin, sillä tämän vaiheen tärkein tehtävä 

on ohjata ostaja tekemään ostopäätös.  

 

6. Asiakastyytyväisyyden varmistaminen, voidaan hoitaa jälkiseurannalla, 

ylläpidolla, tukitoiminnoilla sekä asiakastapaamisilla. Jälkiseurannan avulla 

saadaan varmistettua asiakastyytyväisyys ja näin ollen aikaan mahdollisesti myös 

jatkomyyntiä. Pitämällä säännöllisesti yhteyttä asiakkaaseen, myyjä varmistaa 

asiakassuhteen toimivuuden ja asiakkaan ongelmiin voidaan reagoida nopeasti. 
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8. Yhteenveto 

Tässä luvussa käydään läpi tutkielman tavoitetta. Tämän lisäksi käsitellään tutkimuksen 

rajoituksia ja jatkotutkimusaiheita. 

8.1 Tutkielman tavoite 

Tämän tutkielman tavoitteena oli luoda myyntiprosessimalli ohjelmistoliiketoimintaa 

harjoittaville yrityksille B2B eli business to business -kontekstissa. Tavoitteen 

saavuttamiseksi asetettiin tutkimuskysymys: mitkä ovat ne keskeiset elementit, joista 

rakentuu myyntiprosessi ohjelmistoyritykselle yritysratkaisumyynnissä. Lisäksi 

tutkielman tavoitteena oli, että tutkielman avulla B2B -liiketoimintaa harjoittavat 

ohjelmistoyritykset saavat lisätietoa markkinointiin ja myyntiin liittyvissä kysymyksissä, 

sekä toimia apuna ohjelmistoliiketoiminnassa myynnin parissa työskenteleville 

markkinoinnin – ja myynnin ammattilaisille. Tutkimuskysymykseen lähdettiin hakemaan 

vastausta teoreettisen kirjallisuusanalyysin pohjalta, minkä tavoitteena oli lopulta 

muodostaa myyntiprosessimalli ohjelmistoyrityksen yritysratkaisumyyntiin.  

Kirjallisuusanalyysissä käytiin läpi ohjelmistoliiketoimintaa, palveluita ja tuotteita, sekä 

markkinointia, myyntiä ja asiakassuhteita ja lopuksi prosessia, myyntiprosessia ja 

myyntiprosessin keskeisiä elementtejä. Myyntiprosessin keskeisiksi elementeiksi 

nousivat kymmenen eri elementtiä: oikeiden asiakkaiden valitseminen, asiakas itse ottaa 

yhteyttä, avaus ja tapaamisen sopiminen, asiakastapaaminen, asiakastapaamisen 

uusiminen, neuvottelu, epäonnistuneen kaupan analysointi, myynnin loppuun 

saattaminen, onnistuneen kaupan analysointi sekä asiakastyytyväisyyden varmistaminen 

Tutkimuksen empiirisessä osuudessa testattiin kirjallisuusanalyysin perusteella 

muodostunutta myynnin prosessimallia. Myyntiprosessin testaamiseksi suoritettiin 

tapaustutkimus neljässä suomalaisessa ohjelmistoliiketoimintaa harjoittavassa 

yrityksessä. Empiirisen tutkimuksentulosten perusteella selvisi, ettei kaikilla 

ohjelmistoliiketoimintaa harjoittavilla yrityksillä edes ole myyntiprosessia, vaan 

myyntiprosessi hoidetaan usein kokemukseen perustuvalla rutiinilla ja vanhojen 

verkostojen avulla. Vaikka yritysten myyntiprosessimalleja ei olekaan kuvattu, voidaan 

haastattelujen perusteella myynnin eri vaiheista selvästi erottaa samankaltaisia 

elementtejä, kuin kirjallisuuden pohjalta rakentuneessa myyntiprosessimallista. 

Empiirisen tutkimuksen tulosten pohjalta voitiin kuitenkin muokata 

kirjallisuusanalyysissa muodostettua myynnin prosessimallia, minkä tuloksena syntyi 

myynnin prosessimalli ohjelmistoliiketoimintaa harjoittaville yrityksille. 

Kirjallisuusanalyysin ja empiirisen tutkimuksen pohjalta myyntiprosessimalliin 

tunnistettiin seitsemän keskeistä elementtiä, jotka muodostavat myyntiprosessimallin: 

Oikeiden asiakkaiden valitseminen, asiakas ottaa itse yhteyttä, avaus ja tapaamisen 

sopiminen, asiakastapaaminen, neuvottelu, myynnin loppuun saattaminen sekä 

asiakastyytyväisyyden varmistaminen. Lisäksi CRM -järjestelmän käytön todettiin 

kuuluvan oleellisesti myyntiprosessin tukitoiminnoksi.  

Tutkimuskysymyksenä oli, mitkä ovat ne keskeiset elementit, joista myyntiprosessimalli 

ohjelmistoyritykselle rakentuu yritysratkaisumyynnissä. Tutkielma vastaa hyvin 

tutkimuskysymykseen esittelemällä myyntiprosessimallin elementteineen. 

Myyntiprosessimalli, joka rakentui tutkielman aikana, on hyödyksi ennen kaikkea 

aloitteleville yrityksille ohjelmistoliiketoiminnan klusterissa. Mallista on hyötyä myös 

sellaisille ohjelmistoliiketoiminnan yrityksille, joilla ei ole kuvattua 
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myyntiprosessimallia ja jotka tarvitsevat jonkin näköisen esimerkin myyntiprosessille, 

jota voi noudattaa ja johon voi tarpeen vaatiessa itse tehdä muutoksia, jotka parhaiten 

palvelevat oman yrityksen toimintaa. Tutkielmassa käytiin läpi ohjelmistoliiketoimintaa, 

palveluita ja tuotteita, sekä markkinointia, myyntiä ja asiakassuhteita ja lopuksi prosessia, 

myyntiprosessia ja myyntiprosessin keskeisiä elementtejä ja näistä kaikista on apua 

myynnin ja ohjelmistoliiketoiminnan parissa työskenteleville ammattilaisille.   

8.2 Tutkimuksen rajoitukset 

Vaikka tämän tutkimuksen tutkimustulokset eivät ole yleistettävissä, monen tapauksen 

tapaustutkimuksen valintaa empiirisen tutkimuksen menetelmäksi puoltaa se, että kerätty 

aineisto on ensisijaista. Tutkimuksen tuloksia voidaan myös soveltaa käytännössä. 

Lisäksi tutkimus voidaan raportoida kansantajuisesti, jolloin lukija voi itse tehdä 

tulkintoja tutkimustuloksista. Monen tapauksen tutkimuksen avulla saavutetaan myös 

syvällisempi ymmärrys tutkittavasta aiheesta tutkimukseen osallistuvien yritysten 

ympäristössä.  Tutkimuksen rajoituksiin voidaan laskea myös se, että haastateltavien 

yritysten myyntiprosessia ei ollut kuvattu, vaikka yritysten myyntiprosessista löytyi 

useita samoja elementtejä, mitkä tulivat esille kirjallisuusanalyysissa.   

8.3 Jatkotutkimusaiheet 

Jatkotutkimusaiheeksi nousee esiin useita potentiaalisia teemoja, mutta selkein 

jatkotutkimusaihe kohdistuu uusasiakashankintaan ja siihen liittyviin asioihin. Ennen 

kaikkea esille tulee niin sanottujen kylmien puhelinsoittojen tuottavuus verrattuna 

booking- palvelun käyttöön uusasiakashankinnassa eli miten booking- palvelua käyttävän 

yrityksen kauppojen määrä eroaa normaalista kylmien puhelinsoittojen avulla saaduista 

kaupoista. Mitä elementtejä booking- palvelu käyttää saadakseen asiakastapaamisia 

sovittua ja miten ne elementit eroavat verrattuna kylmiin puhelinsoittojen elementeistä, 

joita yritys tekee itse. 

”Myyntiprosessi tuo tikkuja kynsien alle, koska se, miten myynti loppujen lopuksi 

etenee, on hyvin häilyvä käsite” – Vice President – yritys D. 
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Liite 1 HAASTATTELURUNKO 

Kysymykset: 

Taustatiedot, yritys sekä haastateltava: 

 Yrityksen perustamisvuosi 

 Henkilöstömäärä / joista myyntitehtävissä 

 Haastateltavan tehtävänimike 

 Kauanko haastateltava on ollut yrityksen palveluksessa / nykyisessä tehtävässä? 

 Yrityksen tuotteiden / palveluiden lyhyt kuvaus 

 Yrityksen liiketoimintamalli 

o ohjelmistotuoteyritys, ohjelmistokonsultointiyritys, 

ohjelmistokehityspalveluja tarjoava yritys, projektien käyttöönottoon 

erikoistunut yritys, Saas yritys, laitteistoyritys.  

Asiakkaat ja ostajat: 

 Ketkä ovat yrityksen asiakkaita? 

 Onko asiakaskohderyhmiä segmentoitu? 

o esim. potentiaaliset asiakkaat, teollisuuden ala tms. 

 Ketkä toimivat ostajina? 

o esim. toimitusjohtaja, liiketoimintajohtaja, myyntijohtaja, loppukäyttäjä 

Voisitteko kuvailla myyntityötänne? 

 mistä hetkestä myyntityö mielestänne alkaa ja mihin se loppuu. 

Myyntiprosessin tekijät? 

Voisitteko kuvailla myyntiprosessinne vaiheita? 

Yhteenveto: 

 Kauanko myyntiprosessinmalli on ollut käytössä? 

 miten myyntiprosessin onnistumista mitataan? 

 mitkä ovat myyntiprosessin kriittiset menestystekijät ja niiden mittarit? 

 muuta? 
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 paikka: Oulu 

 asema yrityksessä: Liiketoiminnan kehitysjohtaja 

B 

 aika: 28.4.2014 

 paikka: Oulu 

 asema yrityksessä: Toimitusjohtaja 

C 

 aika: 24.4.2014 

 paikka: Singapore (puhelin haastattelu) 

 asema yrityksessä: Vice President, Asia Pacific 
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 aika: 28.4.2014 

 paikka: Oulu   

 asema yrityksessä: Vice President, EMEA Region 

 


