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1 JOHDANTO 

1.1 Johdatus aiheeseen ja perustelut aihevalinnalle 

Startup-yritysten liiketoiminta nojaa vahvasti innovaatioihin1. Startup-yritysten 

tarjoamat innovaatiot eivät useinkaan ole potentiaalisten asiakkaiden tiedossa, joten he 

eivät ole tällöin vielä voineet tunnistaa tarvetta niille. Startup-yrityksissä 

markkinoinnista vastaavien henkilöiden tulee saada potentiaaliset asiakkaat 

tiedostamaan tarpeensa kyseisiä tuotteita tai palveluita kohtaan. Tämä tapahtuu 

markkinointiviestinnän keinoin.  

Gabriellin ja Balbonin (2010) mukaan markkinointiviestinnän merkitys on kasvanut 

viime vuosina. Informaatioteknologian esille tuleminen ja vastaanottajakunnan 

pirstaloituminen ovat olennaisesti muuttaneet markkinointiviestintäympäristöä 

(Schultz 1999; Low 2000). Asiakkaiden tavoittamiseen käytettävien tapojen 

moninkertaistuminen on pakottanut organisaatiot siirtymään pois massamarkkinoinnin 

mallista ja omaksumaan kasvavan määrän vaihtoehtoisia markkinointiviestinnän 

keinoja (Kotler & Armstrong 2013: 447-448). Uudet markkinointiviestintämenetelmät 

luovat yrityksille mahdollisuuksia saada kilpailijoitaan paremmin näkyvyyttä ja löytää 

uusia ulottuvuuksia asiakashankintaan. 

Tämän kandidaatintutkielman aiheena on yritysten välisillä markkinoilla toimivien 

suomalaisten startup-yritysten uusasiakashankinnan haasteiden tutkiminen erityisesti 

markkinointiviestinnän näkökulmasta. Tutkimusaihe on erittäin ajankohtainen ja 

mielenkiintoinen. Suomessa on tällä hetkellä käynnissä varsinainen startup-buumi 

(Kauppalehti 2016). Forbesin (2015) mukaan suurin osa startup-yritysten liiketoimista 

epäonnistuu. Juuri tämän vuoksi on tärkeää ja myös mielenkiintoista tutkia aihetta 

lisää. Voisiko tämä tutkimus osaltaan selittää startup-yritysten liiketoiminnan 

epäonnistumiseen vaikuttavia syitä? 

                                                 
1 Mullistava, aidosti uusi ja käänteentekevä keksintö (Garcia & Calantone 2002). 
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Startup-yrityksistä ja uusasiakashankinnasta on erikseen saatavilla kattavasti tutkittua 

tietoa (esimerkiksi Laurids Hedaa 1996; David R. Corkindale ja Anthony J. Welsh 

2003; Larry Nash White 2009; Raymond Pun 2015; Mark Bieraugel 2015), mutta 

startup-yritysten käyttämiä uusasiakashankinnan menetelmiä markkinointiviestinnän 

näkökulmasta on toistaiseksi tutkittu suhteellisen vähän. Lisäksi pienten ja 

keskisuurten yritysten (pk-yritys) markkinoinnin teoreettisia malleja on saatavilla 

rajoitetusti, ja yleiset teoreettiset mallit on kehitetty pitkälti palvelemaan suuria 

yrityksiä (Chaston & Mangles 2003), eivätkä ne useinkaan sovi pienten ja keskisuurten 

yritysten tarpeisiin (Reijonen 2010). 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tavoitteena on saada lisää tietoa suomalaisten yritysmarkkinoilla 

toimivien startup-yritysten uusasiakashankinnassa käyttämistä markkinointiviestinnän 

menetelmistä sekä käytettyihin menetelmiin liittyvistä haasteista. Tarkoituksena on 

myös lisätä ymmärrystä edellä kuvatusta ilmiöstä ja rakentaa startup-yritysten 

markkinointiviestintää sekä siihen liittyviä haasteista uudella tavalla kuvaava 

mielenkiintoinen ja ehyt tutkimuskokonaisuus. 

Tässä tutkimuksessa etsitään vastausta seuraavaan tutkimuskysymykseen: 

Mitkä ovat yritysmarkkinoilla toimivien startup-yritysten merkittävimpiä 

uusasiakashankinnan haasteita markkinointiviestinnän näkökulmasta? 

1.3 Keskeisten käsitteiden määrittely 

Tutkimuksen kannalta keskeiset käsitteet 

Startup-yritys on pieni (MacVicar & Throne 1992 via Saini & Plowman 2007; Wymer 

& Regan 2005), nuori (Bürgel, Fier, Licht & Murray 1998) ja innovatiivinen (Colombo 

& Piva 2008) organisaatio, jolla on kasvupotentiaalia (Buzzacchi, Scellato & Ughetto 

2013) ja joka toimii tai pyrkii toimimaan kansainvälisillä markkinoilla (Stayton & 

Mangematin 2016). 
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Yritysmarkkinoilla (B2B-markkinat) tarkoitetaan markkinoita, joilla organisaatiot 

käyvät keskenään kauppaa. Ne hankkivat tuotteita ja palveluita jälleenmyyntiin, 

tuotantoon tai omaan käyttöön liittyvistä syistä. (Puusa, Reijonen, Juuti & Laukkanen 

2014: 179.) 

Uusasiakashankinta on prosessi, joka näyttäytyy yrityksen sisältäpäin tulevana 

pyrkimyksenä löytää yritykselle uusia asiakkaita. Tälle käsitteelle ei löytynyt 

varsinaista tieteellistä määritelmää. 

Markkinointiviestintä on viestintää, joka kohdistuu yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin. 

Sen tavoitteena on vaikuttaa joko välillisesti tai suoraan kysyntään tai synnyttää 

kysyntään positiivisesti vaikuttavia ilmiöitä. (Vuokko 1993: 9.) 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Tämä tutkimus koostuu neljästä pääluvusta. Johdannon jälkeinen osio käsittää 

tutkimuksen teoreettisen pohjan. Teorian ensimmäisessä alaluvussa kuvaillaan B2B-

markkinoiden ominaispiirteitä ja käydään läpi yritysmarkkinoiden 

uusasiakashankintaprosessi. Seuraavassa alaluvussa startup-yritys määritellään 

tarkemmin ja esitetään startup-yrityksiin liittyviä ominaispiirteitä. Luvun lopussa 

tutustutaan markkinointiviestintään pienten ja keskisuurten yritysten kontekstissa. 

Siinä alaluvussa tarkastellaan pienten organisaatioiden markkinointiviestintään 

vaikuttavia ominaispiirteitä, niistä aiheutuvia haasteita sekä erityisesti pienille 

organisaatioille soveltuvia markkinointiviestinnän menetelmiä. 

Kolmannessa luvussa esitetään tutkimuksen empiirisen osion tutkimus- ja 

aineistonkeruumenetelmä perusteluineen sekä analysoidaan saatuja tutkimustuloksia. 

Viimeisessä luvussa tuodaan esiin niitä johtopäätöksiä, joita saaduista 

tutkimustuloksista voidaan tehdä. Tehdyt johtopäätökset on eritelty teoreettisiin ja 

liikkeenjohdollisiin johtopäätöksiin. Luvun lopussa puntaroidaan tutkimuksen 

luotettavuutta ja määritellään tätä tutkimusta koskevat rajoitteet. Esitettyjen 

rajoitteiden pohjalta tuodaan ilmi asioita, jotka kaipaisivat vielä lisäselvityksiä. 
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2 TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN OSIO 

Tutkimuksen toisessa luvussa tarkastellaan sekä markkinointiviestintää ilmiönä että 

aikaisemmista tutkimuksista saatua tietoa markkinointiviestinnän roolista 

uusasiakashankinnassa. Ensimmäisessä alaluvussa esitetään yritysmarkkinoiden 

uusasiakashankinta yleisesti. Tämän jälkeen startup-yritys määritellään tarkemmin ja 

kuvaillaan startup-yrityksiin liittyviä ominaispiirteitä. Markkinointiviestintää 

tarkastellaan myös pienten ja keskisuurten yritysten näkökulmasta perehtymällä 

erityisesti näille organisaatioille soveltuviin markkinointiviestinnän menetelmiin. 

Teorialuvun loppupuolella keskitytään kansainvälisten markkinoiden 

markkinointiviestintään. Viimeisessä alaluvussa esitetään yhteenveto teoriasta ja 

tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys. 

2.1 Uusasiakashankinta B2B-yrityksissä 

Yritysmarkkinoiden kysyntä on riippuvainen kuluttajamarkkinoiden kysynnästä 

(Puusa ym. 2014: 179). B2B-markkinoilla ostajia on vähemmän, mutta ostajat ja 

ostomäärät ovat tyypillisesti selvästi suurempia kuin kuluttajamarkkinoilla (Kotler & 

Armstrong 2013: 199; Puusa ym. 2014: 179-184). Yritysmarkkinoilla toimiminen on 

siis monimutkaista ja erittäin riskistä liiketoimintaa. Huono ostopäätös voi aiheuttaa 

koko yritystoiminnan loppumisen. (Brassington & Pettitt 2013: 109.) Hintojen 

neuvottelemisen tärkeys korostuu, ja yksittäisen yrityksen asiakkaaksi saamisen 

merkitys voi olla hyvinkin suuri (Puusa ym. 2014: 180). Myös yhteistyökumppanin 

vaihtamisen kustannukset ovat merkittäviä (Hedaa 1996), joten asiakas haluaa 

varmistaa tarkoin myyjäyrityksen soveltuvuuden etenemällä prosessissa rauhallisesti. 

Yritysmarkkinoilla päätöksenteon ajatellaan yleisesti olevan rationaalista (Jensen & 

Jepsen 2007; Puusa ym. 2014: 184) ja perustuvan taloudellisiin seikkoihin (Puusa ym. 

2014: 184). Puusa ym. (2014: 183-184) kuitenkin muistuttavat, että B2B-

markkinoillakin ostopäätöksen tekee aina henkilö, joten inhimilliset asiat ja 

henkilöiden väliset suhteet tulee ottaa huomioon. 

Turnbull ja Valla (1986) toteavat pitkäkestoisten asiakassuhteiden hallitsevuuden 

luovan huomattavia esteitä uusien asiakassuhteiden syntymiselle yritysmarkkinoilla. 
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Kuviossa 1 esitetään asiakastietoisuuden tasot ja ostoprosessin vaiheet suhteessa 

yrityksen käyttämään markkinointiviestintämenetelmään B2B-markkinoilla. 

Markkinointiviestintämenetelmien tehokkuus paranee, mutta samalla niistä aiheutuvat 

yksikkökustannukset nousevat mitä pidemmälle asiakashankintaprosessissa edetään 

(Anderson & Narus 2004: 319). 

 

Kuvio 1. Markkinointiviestintämenetelmät ja asiakashankintaprosessi (mukaillen Anderson & 

Narus 2004: 319; Brennan, Canning & McDowell 2007: 174). 

Asiakashankintaprosessin ensimmäisessä vaiheessa yritys pyrkii luomaan tietoisuutta 

tuotteestaan tai palvelustaan ja saamaan markkinointiviestinnän kohteena olevat 

potentiaaliset asiakkaat kiinnostuneiksi yrityksen tarjoomasta (Brennan ym. 2007: 

174-175). Hedaan (1996) mukaan yleisön tietoisuus yrityksestä korreloi vahvasti 

yrityksellä olevan markkinaosuuden kanssa. Potentiaalisen asiakkaan saaminen 

asiakkaaksi vaatii sen, että kohdeasiakkaalla on ainakin jonkinlainen ennakkotietämys 

yrityksestä (Dwyer, Schurr & Oh 1987 via Hedaa 1996). 

Potentiaalisen asiakkaan tietoiseksi tekemisessä yritykset käyttävät useita eri 

markkinointiviestinnän keinoja tilanteesta riippuen. Ennen tätä vaihetta yrityksen on 
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pitänyt segmentoida yleisöstä itselleen sopivia kohderyhmiä, joihin 

markkinointitoimenpiteet erityisesti kohdennetaan. Tietoisuus syntyy, kun yrityksen 

potentiaalinen asiakas kuulee tuotteesta ensimmäistä kertaa. Tietoisuuden luomiseksi 

ja kiinnostuksen herättämiseksi sopivat personalisoimattomat massaviestinnän 

menetelmät, kuten mainonta sekä suhde- ja tiedotustoiminta. (Brennan ym. 2007: 174-

175, 210.) Tässä vaiheessa yhteystietonsa luovuttaneita potentiaalisia asiakkaita eli 

suspekteja kutsutaan liideiksi2. Suspekteja ovat kaikki markkinoilla olevat 

potentiaaliset asiakkaat (Puusa ym. 2014: 190). 

Toisessa vaiheessa myyjän tulee tarjota tapoja hankkia lisää tietoa tarjoomasta. 

Prospektiksi kutsutaan potentiaalista asiakasta, joka on jollakin tavalla osoittanut 

kiinnostusta yrityksen tuotetta tai palvelua kohtaan (Puusa ym. 2014: 190). Tähän 

vaiheeseen sopivia markkinointiviestinnän keinoja ovat menetelmät tai kanavat, jotka 

mahdollistavat riittävän informaation antamisen prospektille mahdollisimman 

vaivattomasti. Tällaisia kanavia ovat muun muassa kotisivut, erilaiset esitteet ja videot 

(Brennan ym. 2007: 210). 

Arviointivaiheessa kohdeasiakkaat sananmukaisesti arvioivat tuotteesta tai palvelusta 

sekä yrityksestä saatavilla olevaa tietoa ja vertaavat yritystä kilpailijoihin saatujen 

tietojen pohjalta. Heidän hankkiman tiedon perusteella osa prospekteista toteaa, ettei 

myyjäyritys ole heille sopiva kumppani. Nämä potentiaaliset asiakkaat jättäytyvät 

prosessista pois tässä vaiheessa. (Brennan ym. 2007: 175.) Varsinkin 

yritysasiakasmarkkinoilla arvioinnilla on tärkeä rooli asiakashankintaprosessissa ja 

potentiaalisten asiakkaiden ostopäätösprosessissa. B2B-markkinoilla useat ihmiset 

osallistuvat ostopäätösten tekemiseen (Kotler & Armstrong 2013: 200; Puusa ym. 

2014: 182) ja joidenkin henkilöiden tehtävät yrityksissä voivat olla keskittyneet täysin 

ostoprosessien hallintaan. Usein tarjoomaa joudutaan myös räätälöimään asiakkaan 

yksilöllisiä tarpeita vastaaviksi (Puusa ym. 2014: 180). Edellä ilmi tuotujen seikkojen 

                                                 
2 Potentiaalisten asiakkaiden nimiä, joita B2B-markkinoilla toimivat johtajat poimivat yritysten 

virtuaalisista tietokannoista (Anderson & Narus 2004: 318-319). 
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vuoksi uusasiakashankintaprosessi vie yritysmarkkinoilla usein selvästi enemmän 

aikaa kuin kuluttajamarkkinoilla. 

Seuraavaan vaiheeseen ja käytännössä uusasiakashankintaprosessin viimeiseen 

vaiheeseen, kokeiluun, edetäkseen myyjäyritys käyttää markkinointiviestinnän 

menetelmiä, joilla päästään vuoropuheluun prospektien kanssa. Kokeiluun ryhtyvistä 

yrityksistä tulee myyjäyrityksen uusia asiakkaita. Jotta näin pitkälle päästäisiin, täytyy 

palvelua tai tuotetta tarjoavan yrityksen panostaa markkinointiviestinnän keinoihin, 

joilla voidaan varmistaa riittävän syvä keskusteluyhteys. Henkilökohtainen myyntityö 

täyttää tämän vaatimuksen. (Brennan ym. 2007: 175.) Henkilökohtaiseen 

myyntityöhön tutustutaan tarkemmin alaluvussa 2.3.3. 

Varsinaisen asiakashankintaprosessin viimeisenä vaiheena nähdään vakiintuneiden 

asiakkaiden tekemät uusintaostokset. Tämä vaihe kestää yhtä pitkään kuin 

ostajayrityksen asiakassuhde myyjäyritykseen. (Brennan ym. 2007: 175-176.) Tässä 

tutkimuksessa kyseinen vaihe jätetään kuitenkin tarkastelun ulkopuolelle, koska 

asiakaspysyvyys on rajatun tutkimusalueen ulkopuolella. 

Asiakashankintaprosessin eri vaiheissa markkinoija lähettää kohdeyleisölle viestejä 

vaikuttaakseen viestien vastaanottajien käyttäytymiseen ja asenteisiin (Brennan ym. 

2007: 175). Brennan ym. (2007: 175-176) kuitenkin muistuttavat, että todellisuudessa 

viestinnän kohde ei ole vain passiivinen markkinointiviestien vastaanottaja, vaan 

jäsen, jolla on aktiivinen rooli viestintäprosessissa. Näiden tutkijoiden mukaan 

informaatioteknologia on mahdollistanut sen, että prospekti voi lähestyä helposti 

yritystä myös itse ja etsiä tai pyytää myyjäorganisaatiolta lisää tietoa. 

2.2 Startup-yrityksen määritelmä ja ominaispiirteet 

Startup-yritykselle ei ole olemassa mitään tiettyä, yleisesti hyväksyttyä määritelmää. 

Tällaisia yrityksiä voidaan kuitenkin kuvata niiden ominaispiirteiden osalta. Startup-

yritys voidaan nähdä väliaikaisesti markkinoilla olevana, vielä kypsymättömänä 

yrityksenä, joka harjoittaa liiketoimintaa sekä laillisesti että taloudellisesti 

(Schmeisser, Krimphove & Grothe 2001 via Rode & Vallaster 2005). Schneider ja 

Veugelers (2010) määrittelevät startup-yrityksen nuoreksi ja innovatiiviseksi 
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yritykseksi. Toisaalta startup-yritys tulee nähdä kansainvälisille markkinoille 

tähtäävänä tai siellä jo operoivana yrityksenä (Stayton & Mangematin 2016), johon 

liitetään voimakas kasvupotentiaali (Buzzacchi ym. 2013). 

MacVicarin ja Thronen (1992) mukaan startup-yritys on vielä kehittymässä oleva 

pieni yritys, joka toimii useimmiten korkean teknologian alalla3 (via Saini & Plowman 

2007). Tällaisesta yrityksestä puhuttaessa tarkoitetaan itsenäistä yritystä, joka toimii 

vähintään yhdellä korkean teknologian sektorilla (Bürgel ym. 1998) liiketoiminnan 

nojatessa vahvasti uusiin innovaatioihin (Colombo & Piva 2008). Startup-yritykset 

keskittyvätkin ensisijaisesti jalostamaan innovaatioista tuotteita sekä palveluita ja 

vasta toissijaisesti asiakkaiden tarpeisiin (Stokes 2000). Lisäksi startup-

yritystoiminnalle on tyypillistä vähäiset käytettävissä olevat resurssit (Wymer & 

Regan 2005). Tuotekehitys- ja tutkimustoiminta vie leijonanosan rahallisista 

resursseista ja työvoimaakin on vain niukasti käytettävissä (Spender, Corvello, 

Grimaldi & Rippa 2017). 

Edellä esitetyt määritelmät eivät vastaa siihen, millainen on nuori ja pieni yritys. 

Iänmäärityksen suhteen tutkijat ovat erimielisiä.  Bürgel ym. (1998) sanovat startup-

yrityksen olevan korkeintaan kymmenen vuotta vanha, kun vuorostaan Salminen 

(2014: 19) toteaa, että startup-yritys on enintään viisi vuotta toiminnassa ollut yritys. 

Euroopan komission (2003/361) antaman suosituksen mukaan pieneksi 

määriteltävässä yrityksessä on alle 50 työntekijää, vuosittaista liikevaihtoa kertyy 

korkeintaan kymmenen miljoonaa euroa ja taseen loppusumma ei ylitä kymmentä 

miljoonaa euroa. Startup-yritysten nopeiden kasvutavoitteiden, toiminnan 

kansainvälisen luonteen, korkean teknologia-asteen ja innovaatioiden 

menestymispotentiaalin vuoksi työntekijämäärä sopii tässä tapauksessa euromääräisiä 

rajoja paremmin yrityksen pienuuden mittariksi. 

                                                 
3 Toimiala, jolla tutkimus- ja kehitystoimintaan käytetään vähintään 4% toimialan vuotuisesta 

liikevaihdosta (Tilastokeskus 2017). 
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2.3 Markkinointiviestintä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä 

Tässä alaluvussa kuvaillaan markkinointia ja markkinointiviestintää yleisesti pienten 

ja keskisuurten yritysten näkökulmasta. Markkinointiviestinnän teoreettinen pohja on 

rakennettu yrityskoon ja toimialan mukaan. Alaluvussa esitettyjä teorioita voidaan 

hyödyntää myös startup-yrityksiä tarkasteltaessa, sillä kuten edellä on todettu, startup-

yritys on pieni tai keskikokoinen yritys. 

2.3.1 Ominaispiirteet 

Pienten ja keskisuurten yritysten markkinointiviestintä eroaa monin tavoin suurempien 

yritysten harjoittamasta markkinointiviestinnästä. Reijosen (2010) mukaan perinteiset 

markkinointiteoriat eivät edes sovi pk-yrityksille, koska kyseisten yritysten 

ominaispiirteet ovat ainutlaatuisia (Carson 1990), ja heidän käyttämä markkinointi 

eroaa suurten yritysten markkinoinnista (Gilmore, Carson & Grant 2001). Pienissä 

organisaatioissa omistajat tekevät suurimman osan päätöksistä itse. Niissä 

markkinointi nähdään enemmänkin umpimähkäisenä, epämuodollisena ja 

jäsentymättömänä sekä impulsiivisena toimintana. (Gilmore ym. 2001.) 

Pk-yritykset ovat vahvasti myyntiorientoituneita (Reijonen 2010), ja markkinointi 

saatetaan helposti mieltää myynnin tai mainonnan synonyyminä (Marcati, Guido & 

Peluso 2008), vaikka kyseiset osa-alueet ovat vain jäävuoren huippu – markkinoinnin 

näkyvimpiä toimintoja (Kotler ym. 2013: 29). Monet tutkimukset kuitenkin osoittavat, 

että pätevyys markkinoinnissa on menestymisen kannalta avainasemassa pienissä 

organisaatioissa (Chaston 1997). Toisaalta useimmilla pienillä yrityksillä on 

yksinkertaiset menettelytavat, joiden ansiosta he pystyvät joustamaan, tekemään 

nopeammin päätöksiä, ymmärtämään asiakkaitaan paremmin ja vastaamaan 

nopeammin asiakkaidensa tarpeisiin suuriin organisaatioihin verrattuna (Singh, Garg 

& Deshmukh 2008). 
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2.3.2 Haasteet 

Markkinointiviestinnän tärkeys ymmärretään suhteellisen hyvin myös pienissä 

yrityksissä. Reijosen (2010) tutkimukset osoittavat, että 4P-mallin4 elementeistä 

markkinointiviestinnän rooli on korostunut pienissä organisaatioissa, joissa 

harvemmin edes ajatellaan 4P-mallin muita tekijöitä (Stokes 2000). Vaikuttaakin siltä, 

että pienten yritysten tärkein markkinoinnillinen tavoite on luoda tietoutta yrityksestä 

ja heidän tuotteestaan (Reijonen 2010). 

Rahoituksen, käytettävissä olevan ajan ja markkinointitietouden puute (Gilmore ym. 

2001) luovat haasteita markkinointiviestinnän suunnittelulle ja toteuttamiselle. Pienten 

organisaatioiden resurssit ovat usein erittäin niukat. Lockettin ja Thompsonin (2001) 

mukaan resurssien niukkuus vaikuttaa eniten pienten organisaatioiden 

päätöksentekoprosessiin, kun taas ulkoisten tekijöiden vaikutus on pienissä yrityksissä 

suhteellisen vähäinen. Tämä saattaa johtua siitä, että pienet yritykset eivät voi 

juurikaan vaikuttaa toimintaympäristöönsä (Gilmore ym. 2001). 

Erittäin rajallisista taloudellisista resursseista johtuen työntekijämääräkin on usein 

hyvin pieni, eikä tiettyihin toimintoihin erikoistuneita henkilöitä yleensä ole. Gilmoren 

ym. (2001) mukaan asiantuntijoiden puute rajoittaa toimintaa: omistajajohtajilla on 

usein enemmän yleistä tietoutta asioista kuin jonkin tietyn osa-alueen 

erikoisosaamista. Tällöin liiketoiminnassa välttämätön erikoisosaaminen joudutaan 

ostamaan yrityksen ulkopuolelta. 

2.3.3 Soveltuvat markkinointiviestinnän menetelmät 

Tässä alaluvussa käsitellään niitä markkinointiviestinnän menetelmiä, jotka olemassa 

olevan teorian mukaan soveltuvat pienille B2B-markkinoilla toimiville yrityksille. 

                                                 
4 Edmund Jerome McCarthyn vuonna 1960 luoma käsite, niin kutsuttu neljän kilpailuvoiman malli, 

jonka elementtejä ovat tuote, hinta, jakelu ja markkinointiviestintä. Mallin mukaan näillä elementeillä 

voidaan erottua kilpailijoista ja siten saavuttaa kilpailuetua. Mallia on sittemmin paljon kritisoitu, koska 

se perustuu vanhakantaiseen transaktiomarkkinointiajattelutapaan. (Puusa ym. 2014: 127-146.) 
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Henkilökohtainen myyntityö 

Henkilökohtainen myyntityö on kasvokkain tapahtuvaa (Fill 2002: 16) vuoropuhelua 

ostajan ja myyjän välillä (Brassington & Pettitt 2013: 457). Se on pienelle ja 

kohdennetulle yleisölle suunnattua toimintaa, jonka tarkoituksena on suostutella 

tekemään jokin ennalta suunniteltu toimenpide. Henkilökohtaista myyntityötä voidaan 

käyttää myös muistutus- tai tiedotustarkoitukseen. (Brassington & Pettitt 2013: 457.) 

Henkilökohtaisen myyntityön sanotaankin olevan tärkein yksittäinen 

markkinointiviestinnän keino pienille organisaatioille (Spickett-Jones & Eng 2006). 

Pienet yritykset suosivat markkinointiviestinnän menetelmiä, jotka edellyttävät 

henkilökohtaista kontaktia potentiaaliseen asiakkaaseen sen sijaan, että he 

hyödyntäisivät persoonatonta massamainontaa (Stokes 2000). Henkilökohtaisen 

myyntityön etuna on se, että moniin muihin markkinointiviestinnän keinoihin nähden 

sitä on vaikeampi olla huomaamatta ja vastaanottajan hankalampi torjua (Brassington 

& Pettitt 2013: 458). Torjumisella tarkoitetaan sitä, että markkinointiviestinnän kohde 

kieltäytyy vastaanottamasta viestiä. Henkilökohtaisessa myyntityössä käytetyistä 

kanavista puhuttaessa messut ja esittelytilaisuudet sopivat hyvin liidien luomiseen 

(Brassington & Pettitt 2013: 456). 

Menetelmän haittana voidaan kuitenkin pitää sitä, että henkilökohtainen myyntityö 

vaatii paljon työpanoksia (Brassington & Pettitt 2013: 459). Tästä johtuen yrittäjiä 

usein huolettaa, kuinka paljon heiltä kuluu aikaa henkilökohtaisiin kontakteihin 

asiakkaiden kanssa (Stokes 2000). 

Suhdemarkkinointi ja verkostoituminen 

Suhdemarkkinointia on pyritty määrittelemään usealla tavalla (Puusa ym. 2014: 187). 

Grönroos (2001: 56) määrittelee sen seuraavasti: 

”asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa ylläpidettävien suhteiden 

tunnistamista, solmimista, ylläpitämistä, vaalimista ja kehittämistä – sekä 

tarvittaessa katkaisemista – niin, että kaikkien osapuolten taloudelliset ja muut 

tavoitteet täyttyvät”. 
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Suhdemarkkinoinnin vastakohtana voidaan pitää transaktiomarkkinointia, jossa yritys 

keskittyy yksittäisiin myyntitapahtumiin. Suhdemarkkinoinnissa arvonluonti taas on 

molemminpuolista, ja se tapahtuu pitkäikäisten asiakassuhteiden kautta. 

Asiakassuhteita muodostetaan jakelukanavien jäseniin ja loppuasiakkaisiin. Yritys 

pyrkii ymmärtämään ja täyttämään oman asiakaskuntansa tarpeet mahdollisimman 

hyvin, sillä onnistunut asiakassuhdemarkkinointi lisää asiakkaiden uskollisuutta 

yritystä kohtaan pidentäen asiakassuhteiden kestoa. Potentiaalinen asiakas pyritäänkin 

sitouttamaan yrityksen asiakkaaksi luodun suhteen avulla. (Puusa ym. 2014: 186-188.) 

Suhdemarkkinoinnin ovat omaksuneet sellaiset yritykset, joille asiakkaan 

hankkimisen kustannus on suuri asiakassuhteesta aiheutuviin ylläpitokustannuksiin 

verrattuna (Puusa ym. 2014: 188). Tämä on hyvin tyypillistä B2B-yrityksille, kuten 

luvussa 2.1 esitetään. Stokes (2000) toteaakin, että asiakkaan tuntemisen tärkeys 

ymmärretään varsin hyvin B2B-markkinoilla, joilla pyritään muodostamaan suhteita 

asiakaspohjan laajentamiseksi. 

Curranin ja Blackburnin (1994) mukaan pienten yritysten omistajilla on usein 

verrattain kapea ja edullinen suhdeverkosto, johon he tukeutuvat apua tarvitessaan. 

Yrittäjä saattaa toistuvasti käyttää päätöksenteossa apuna esimerkiksi ystäviään, 

perheenjäseniään ja yrityksensä kirjanpitäjää (Gilmore ym. 2001).  

Pienet yritykset eroavat usein suurista yrityksistä myös siinä mielessä, että he ovat 

suuria yrityksiä useammin tekemisissä kilpailijoidensa kanssa. Pienten yritysten 

omistajat tuntevat yleensä kilpailevien yritysten omistajat henkilökohtaisesti ja 

muodostavat suhdeverkostoja heidän kanssaan. Keskusteluyhteys kilpailijoiden välillä 

voikin hyödyttää tällaisen suhdeverkoston kaikkia osapuolia. Pienet yritykset tekevät 

yhteistyötä, jotta he pärjäisivät markkinoilla olevia kilpailijoitaan vastaan, sillä 

asiakkaiden antamat projektit saattavat olla niin isoja, ettei pieni yritys suoriutuisi 

niistä yksin. (Gilmore ym. 2001.) 

Varsinkin yritysmarkkinoilla toimivat pienet yritykset verkostoituvat asiakkaidensa 

lisäksi potentiaalisten asiakkaidensa kanssa muodostamalla lujia suhteita myyjä- ja 

asiakasorganisaation välille. Tällöin myyjäyritys saattaa antaa tietylle henkilölle 

vastuun kokonaisen asiakassuhteen ylläpidosta. Tässä piilee oma riskinsä, sillä mikäli 
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tiiviisti yhteyttä asiakasyritykseen pitävä henkilö lähtee myyjäorganisaation 

palveluksesta, vaarana on, että myös kyseinen asiakas menetetään samalla. (Gilmore 

ym. 2001.) 

Digitaalinen markkinointi 

Digitaaliselle markkinointiviestinnälle ei ole olemassa mitään yhtä yksittäistä 

määritelmää. Mikäli ilmiö halutaan määritellä mahdollisimman kattavasti, sillä 

tarkoitetaan kaikkea digitaalisessa mediassa tai digitaalisessa muodossa toteutettua 

markkinointiviestintää. (Karjaluoto 2010: 13.) 

Digitaalinen markkinointi ja sosiaalinen media tarjoavat pienille organisaatioille 

mahdollisuuksia uusien asiakkaiden houkuttelemiseksi. Digitaaliset menetelmät ovat 

myös mahdollistaneet sen, että prospekti voi itse helposti lähestyä yritystä ja etsiä tai 

pyytää myyjäorganisaatiolta lisää tietoa (Brennan ym. 2007: 175-176). 

Pienten yritysten tuleekin omaksua digitaalisten kanavien käyttö ja osata hyödyntää 

niitä, mikäli yritykset haluavat pysyä kilpailukykyisinä ja kasvaa (Taiminen & 

Karjaluoto 2015). Digitaalisten menetelmien käyttöönotto saattaa kuitenkin aiheuttaa 

isoja vaikeuksia pienille yrityksille. Bordonaba-Juste, Lucia-Palacios ja Polo-Redondo 

(2012) toteavat yrityskoon vaikuttavan merkittävästi yrityksen kykyyn omaksua uudet 

markkinointiviestinnän menetelmät. Pienet yritykset ottavat kaikkia muita 

organisaatioita hitaammin käyttöön uudet menetelmät (Bordonaba-Juste ym. 2012), 

kun taas suurilla yrityksillä on todennäköisemmin tarvittavat resurssit ja tietotaito 

omaksua pieniä yrityksiä paremmin uudet digitaaliset kanavat ja menetelmät (Barnes, 

Clear, Dyerson, Harindranath, Harris & Rae 2012). Lisäksi vaikuttaa siltä, että useat 

pienet ja keskisuuret yritykset eivät täysin hyödynnä digitaalisten työkalujen tarjoamia 

mahdollisuuksia (Gilmore, Gallagher & Henry 2007). 

Hyvin toteutettuna digitaalisesta markkinoinnista ei aiheudu lainkaan muuttuvia 

kustannuksia. Kiinteät kustannukset saattavat kuitenkin pienten organisaatioiden 

osalta nousta kohtuuttoman suuriksi työvoiman kuormittavuuden vuoksi, sillä 

digitaalinen markkinointiviestintä voi vaatia asiakkaan kanssa keskustelevaa otetta. 

(Taiminen & Karjaluoto 2015.) 
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2.4 Markkinointiviestintä kansainvälisillä markkinoilla 

Tässä osiossa markkinointiviestintään tutustutaan kansainvälisestä näkökulmasta. 

Alaluvussa 2.2 startup-yritysten on todettu toimivan tai pyrkivän toimimaan 

kansainvälisillä markkinoilla, joten on tärkeää tarkastella, mitkä tekijät vaikuttavat 

markkinointiviestintään kansainvälisillä markkinoilla. 

Kansainvälisiä liiketoimintaympäristön ominaispiirteitä ovat voimistunut kilpailu, 

hajaantuneet asiakastarpeet ja markkinoilla tapahtuvat nopeat muutokset. Alati 

muuttuva liiketoimintaympäristö ja markkinoilla vallitseva epätietoisuus tekevät 

tarkkojen ennusteiden laatimisesta vaikeaa. Näissä haastavissa olosuhteissa 

menestyksellisesti toimiakseen on tärkeämpää, että yritys tekee päätökset ennemmin 

oikea-aikaisesti kuin optimaalisesti. (Souchon, Hughes, Farrell, Nemkova & Oliveira 

2016.) 

Kulttuurin ymmärtäminen korostuu kansainvälisillä markkinoilla tapahtuvassa 

markkinointiviestinnässä. Brassington ja Pettitt (2013: 103) määrittelevät kulttuurin 

kulloinkin tarkastelun kohteena olevan yhteiskunnan persoonallisuutena. Rice (1993: 

242) puolestaan sanoo, että kulttuuri käsittää ne arvot, asenteet, uskomukset ja 

symbolit, jotka kuvaavat elämän alkuperäistä omaksumista, mutta myös auttavat 

tulkitsemaan ja arvioimaan sekä kommunikoimaan yhteiskunnan jäseninä. 

Markkinointi toimii vain, jos kohdemaan kulttuuri on valmistautunut annettuun 

viestiin ja mikäli kohdemaan kulttuuri tukee annettua markkinointiviestiä (Brassington 

& Pettitt 2013: 103-104). Samli, Still ja Hill (1993: 330) toteavatkin, että 

kansainvälisillä markkinoilla ideoiden ja näkemysten vaihtaminen osapuolten välillä 

sujuu parhaiten silloin, kun osapuolet ymmärtävät toisiaan. Markkinoinnin tulee myös 

toimia yhteiskunnan ja kulttuurin asettamien rajojen puitteissa, joten markkinoijien 

tulee sopeutua yhteiskunnan luomiin sääntöihin. (Brassington & Pettitt 2013: 104.) 

Markkinointiin käytettävissä olevien resurssien määrä selittää sen, miten nopeasti 

yritys kykenee laajentamaan liiketoimintaansa kansainvälisille markkinoille (Jean, 

Deng, Kim & Yuan 2016). Suurin osa yritysten kansainvälisistä liiketoimista vaatii 

ainakin jonkin verran henkilökohtaista myyntityötä ja neuvotteluja osapuolten välillä. 

Sopijapuolten väliset neuvottelut ovatkin yleensä perusedellytys kansainvälisen 



19 

 

liiketoiminnan syntymiselle. Kulttuurierot ovat kaikista ilmeisimpiä kasvokkain 

tapahtuvissa neuvotteluissa, joten hyvien ihmissuhdetaitojen lisäksi kohdemarkkina-

alueen kulttuurin tunteminen on äärimmäisen tärkeää. (Samli ym. 1993: 330.) Jos ei 

ymmärretä kulttuurimerkityksiä vaarana on, että annetaan toiselle osapuolelle 

sellainen viesti, jota ei olisi haluttu antaa (Beamer & Varner (2001: 31). 

Mooijin (2010: 163) mukaan kulttuuri vaikuttaa digitaalisten viestintämenetelmien ja 

-kanavien käyttötapoihin. Samli ym. (1993: 331) taas esittävät, että kulttuuri määrittää 

asiakashankintavaiheessa senkin, missä määrin ollaan kiinnostuneita potentiaalisen 

yhteistyökumppanin taustoista. Joissakin kulttuureissa potentiaalisen 

yhteistyöyrityksen historiasta ja henkilöstöstä halutaan ottaa tarkemmin selvää. 

Toisissa kulttuureissa saatetaan tyytyä pelkästään prospektin luottotietojen 

tarkistamiseen. (Samli ym. 1993: 330-331.) 

Kieli on kaikista tärkein yksittäinen tekijä kommunikoitaessa vieraista kulttuureista 

tulevien ihmisten kanssa. Kielitaito ei takaa onnistunutta viestintää, mutta se antaa 

välttämättömän pohjan viestintään liittyvien ongelmien ratkaisemisessa. Vieraiden 

kielten osaamisen merkitys korostuu erityisesti Suomen kaltaisissa pienten 

kieliryhmien maissa. (Andersen & Rasmussen 2004.) 

Beamer ja Varner (2001: 31) muistuttavat, että kulttuuri ja kielitaito ovat nivoutuneet 

yhteen, ne muokkaavat toinen toisiaan. Ihmiset tiedostavat hyvin, että kielitaito auttaa 

kommunikoimaan erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa. Vähemmän 

ymmärretään, että kulttuurin tunteminen on välttämätöntä, jos halutaan ymmärtää 

viestinnässä käytetty kieli. Sanat eivät itsessään sisällä merkitystä, vaan merkitys 

muodostuu siitä kontekstista, jossa sanoja on tapana käyttää. (Beamer & Varner 2001: 

31-32.) 

Maat eroavat myös lainsäädännöllisesti toisistaan. Jotkin valtiot ottavat mielellään 

ulkomaisia yrityksiä vastaan, toiset saattavat olla hyvinkin vastahakoisia. 

Kohdemaiden asettamat lait ja rajoitukset voivat tehdä ulkomarkkinoilla toimimisesta 

erittäin haastavaa. (Kotler & Armstrong 2013: 581.) 



20 

 

Carmelin (2012) mukaan myös aikavyöhykkeiden olemassaolo vaikuttaa 

kansainväliseen liiketoimintaan, ja aikavyöhykkeistä tulee vielä tärkeämpiä kuin mitä 

ne vielä tällä hetkellä ovat. Kansainvälisillä markkinoilla toimivan suomalaisen 

startup-yrityksen tuleekin kyetä viestimään potentiaalisten asiakkaidensa kanssa myös 

meille tyypillisten toimistoaukioloaikojen ulkopuolella. Kehittynyt 

viestintäteknologia on kuitenkin osittain helpottanut aikaeroista johtuvia haasteita 

kansainvälisessä liiketoiminnassa, sillä digitaalisten viestintämenetelmien kehitys on 

mahdollistanut tapaamisten hoitamisen kasvokkain virtuaalisten kanavien välityksellä 

paikasta ja ajasta riippumatta (Carmel 2012). 

2.5 Teorian yhteenveto ja teoreettinen viitekehys 

Yritysten välisillä markkinoilla toimivilla startup-yrityksillä on 

markkinointiviestinnän näkökulmasta katsottuna useita uusasiakashankinnan 

haasteita. Nämä haasteet voidaan jakaa pitkäkestoisten asiakassuhteiden 

hallitsevuuteen (Turnbull & Valla 1986), resurssien niukkuuteen (Gilmore ym. 2001; 

Wymer & Regan 2005; Spender ym. 2017) ja liiketoimintaympäristön tuntemiseen 

(muun muassa Samli ym. 1993: 330; Beamer & Varner 2001: 31; Mooij 2010: 163). 

Yleisesti B2B-markkinoilla tyypillistä on asiakassuhteiden pysyvyys, josta aiheutuu 

merkittäviä haasteita uusasiakashankintaan (Turnbull & Valla 1986). 

Yhteistyökumppanin vaihtamisesta syntyy huomattavia kustannuksia (Hedaa 1996), 

joten asiakasyritykset eivät kovin herkästi vaihda myyjäyritystä. 

Startup-yritysten resurssit ovat hyvin niukat. Gilmoren ym. (2001) mukaan rahan- ja 

ajanpuutteen lisäksi asiantuntijoista on myös pulaa, sillä pienissä yrityksissä on 

erikoisosaamisen sijaan enemmän yleisosaamista. Rahallisten resurssien vähyys 

startup-yrityksissä aiheuttaa sen, ettei ole juurikaan varaa palkata henkilöstöä ja 

markkinointiosaamista. Vähäisestä työntekijämäärästä johtuen startup-yrityksillä 

onkin hyvin vähän ajallisia resursseja markkinointiviestinnässä käytettäväksi. 

Uusasiakashankinnan toteuttaminen on haastava tehtävä kansainvälisillä markkinoilla 

toimiville startup-yrityksille. Näillä markkinoilla muutokset tapahtuvat nopeasti ja 

kilpailu on kovaa (Souchon ym. 2016). Kulttuuri (Samli ym. 1993: 330), kielitaito 
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(Andersen & Rasmussen 2004), lainsäädäntö (Kotler & Armstrong 2013: 581) ja 

aikavyöhykkeet (Carmel 2012) luovat haasteita markkinointiviestinnälle 

kansainvälisillä markkinoilla. 

 

Kuvio 2. Teoreettinen viitekehys. 
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3 EMPIIRINEN TUTKIMUS 

Tämän luvun tarkoituksena on tuoda uutta ja syvällisempää tietoa tutkimusaiheeseen 

liittyen. Kolmannen luvun ensimmäisessä alaluvussa esitellään tässä tutkimuksessa 

käytetty tutkimusmenetelmä perusteluineen sekä selostetaan yksityiskohtaisesti, miten 

tutkimusaineisto on kerätty. Tämän jälkeen kerrotaan haastatteluaineiston 

analysointimenetelmästä, ja perustellaan miksi tähän analysointitapaan on päädytty. 

Pääluvun loppupuolella esitetään saadut tutkimustulokset teema-alueittain. 

Tutkimustulokset on jaettu seuraaviin teema-alueisiin: startup-yrityksen 

ominaispiirteet, startup-yritysten markkinointiviestintä ja kyseisille yrityksille 

tyypilliset uusasiakashankinnan haasteet. Viimeisessä alaluvussa esitetään teorian ja 

empirian yhteenveto taulukkomuodossa. 

3.1 Tutkimusmenetelmä ja aineiston kerääminen 

Tutkimuksessa käytettiin kvalitatiivista eli laadullista menetelmää. Kvalitatiivisen 

menetelmän käyttö perustui haluun tutkia syvällisemmin suomalaisten startup-

yritysten käyttämiä markkinointiviestinnän menetelmiä ja selvittää startup-yritysten 

kokemia uusasiakashankinnan haasteita markkinointiviestinnän näkökulmasta. 

Laadullisella tutkimuksella kartoitetaankin usein ennalta tuntematonta ilmiötä tai 

sellaista ilmiötä, josta halutaan syvällisempää tietoa (Puusa ym. 2014: 85). 

Tutkimuksen empiria kerättiin puolistrukturoidulla haastattelulla, jota nimitetään 

myös teemahaastatteluksi. Siinä haastattelija päättää kysymykset ja haastateltava voi 

vastata niihin omin sanoin (Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005: 104). 

Haastateltavalla on myös mahdollisuus muuttaa kysymysjärjestystä tai ehdottaa uusia 

kysymyksiä (Koskinen ym. 2005: 104). Teemahaastattelu valittiin käytännöllisyyden 

ja ajankäytön rajallisuuteen liittyvien syiden vuoksi. Koskisen ym. (2005: 106) 

mukaan puolistrukturoitu haastattelu on myös selvästi nopeampi tapa tutkia kuin 

esimerkiksi havainnointi (Koskinen ym. 2005: 106). Henkilökohtaisessa 

haastattelussa vastausten tarkkuus on myös yleensä hyvä ja väärinkäsitysten vaara 

puolestaan vähäinen (Heikkilä 2001: 20). 
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Aikataulusyistä johtuen tutkimuksessa päädyttiin haastattelemaan kahta tarkkaan 

valittua henkilöä. Haastateltava numero 1 työskentelee Oulun kaupungin 

liikelaitoksessa, joka tarjoaa alueen yrityksille liiketoiminnan kehittämispalveluita. 

Haastateltava numero 2 on startup-yrittäjä, jonka yritys myy markkinointiin liittyviä 

asiantuntijapalveluita muille yrityksille. Startup-yritysmaailma on molemmille 

haastateltaville jo entuudestaan erittäin tuttu, ja heillä kummallakin on 

markkinoinnillista kompetenssia sekä laaja-alaista tietämystä tutkimusaiheesta. 

Haastateltavia informoitiin haastattelusta ensin sähköpostitse. Tämän jälkeen 

haastatteluun osallistuminen varmistettiin puhelinsoitolla. Samalla katsottiin 

haastattelulle sopiva ajankohta ja paikka. 

Haastatteluiden tarkoituksena oli hankkia teorian valossa startup-yrityksille sopiviksi 

todetuista markkinointiviestinnän keinoista tarkemmin tietoa sekä saada uutta tietoa 

B2B-markkinoilla toimivien startup-yritysten uusasiakashankinnasta ja 

uusasiakashankintaan liittyvistä haasteista. Teemahaastatteluissa kysytyt kysymykset 

perustuivat tutkimusta varten kerättyyn teoriaan. Haastattelukysymykset räätälöitiin 

haastateltavien taustan ja heillä tutkimuksessa olleen roolin mukaisesti. Molemmat 

haastattelurungot sisälsivät aiheeseen johdattelevia kysymyksiä, 

markkinointiviestinnän keinoihin liittyviä tutkimuskysymyksiä sekä 

uusasiakashankinnan haasteita kartoittavia tutkimuskysymyksiä. Haastateltaville 

kerrottiin etukäteen heidän roolinsa tutkimuksessa sekä teemat, joihin haastattelussa 

tultaisiin keskittymään. Aiheet kerrottiin etukäteen, jotta haastateltavat saattoivat 

valmistautua ennakkoon haastattelua varten. Näin toimimalla haastateltavilla oli 

mahdollisuus prosessoida aiheeseen liittyviä asioita jo ennen haastattelua, jolloin 

haastattelutilanteessa voitiin mahdollisesti saada syvällisempää tietoa 

tutkimusaiheesta. 

Molemmat teemahaastattelut toteutettiin torstaina 30. maaliskuuta 2017. Haastateltava 

numero 1 haastattelu kesti noin 35 minuuttia, ja se suoritettiin oululaisen liikelaitoksen 

tiloissa. Toinen haastateltava vastasi haastattelukysymyksiin Oulun yliopistolla. Tähän 

haastatteluun kului aikaa noin 55 minuuttia. Haastattelutilanteet nauhoitettiin 

haastateltavien luvalla. 

Teemahaastatteluissa esitetyt kysymykset on eritelty liitteissä 1 ja 2. 
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3.2 Tutkimustulosten analysointi 

Analysoinnin ensimmäisessä vaiheessa tutkimusta varten tehdyt haastattelut purettiin 

nauhoilta yhdistettyyn haastattelurunkoon tietokonetta apuna käyttäen. Tässä 

litterointivaiheessa sisällön puhekielisyyttä korjattiin kokonaisia sanoja vaihtamatta tai 

lauseen merkitystä muuttamatta. Näin saatiin puhtaaksi kirjoitettu aineisto, jota 

kutsutaan myös lähtöaineistoksi (Hirsjärvi & Hurme 2008: 150). 

Seuraavassa vaiheessa lähtöaineistoa analysoitiin deduktiivisesti. Deduktiivisessa 

analyysissä tutkija tarkastelee aineistoa oman ajatusmaailmansa kautta 

tarkoituksenaan ymmärtää ilmiötä monipuolisesti ja rakentaa luokitellun aineiston 

sijoittamiselle sopiva teoreettinen näkökanta (Hirsjärvi & Hurme 2008: 150). 

Tutkimusaiheesta oli ennen tutkimuksen tekoa kerättynä teoreettista tietoa, joten sen 

perusteella saadun esiymmärryksen avulla voitiin siirtyä suoraan luokittelemaan ja 

tulkitsemaan aineistoa. Hirsjärvi ja Hurme (2008: 147) muistuttavat, että aineiston 

luokittelu on tärkeässä roolissa tutkimustuloksia analysoitaessa. Määriteltyjen 

luokkien käyttäminen luo työkalun haastatteluaineiston tulkinnalle ja tiivistämiselle – 

ilman hyvin tehtyä luokittelua, aineiston tärkeät ja keskeiset piirteet jäävät helposti 

huomaamatta (Hirsjärvi & Hurme 2008: 147). 

Litteroitu haastatteluaineisto luettiin useaan kertaan ennen kuin aineiston rajaaminen 

teemoittain aloitettiin. Tekstiaineistosta etsittiin tietoa kolmesta pääteemasta, joita 

olivat startup-yrityksen määritelmä ja ominaispiirteet, startup-yritysten käyttämät 

markkinointiviestinnän menetelmät sekä uusasiakashankinnan haasteet startup-

yrityksissä. Pääteemat valittiin tutkimukseen kerätyn teoriapohjan perusteella. Kaksi 

viimeisenä mainittua pääteemaa jaettiin vielä alatekijöihin. Näitä niin kutsuttuja 

alateemoja olivat käytetyn markkinointiviestinnän osalta muun muassa messut, 

digitaalinen markkinointi ja suhdemarkkinoinnin verkostot. Uusasiakashankinnan 

haasteet jaettiin vuorostaan seuraaviin alateemoihin: resurssien niukkuus, 

suomalaisille tyypilliset luonteenpiirteet, asenne, kiinnostuksen herättäminen ja 

liiketoimintaympäristön tunteminen. Vielä nämä alateemat jaettiin 

uusasiakashankinnan haasteita selittäviin osatekijöihin. Esimerkiksi resurssien 

niukkuuden osatekijöitä ovat taloudellisten voimavarojen niukkuus, käytettävissä 

olevan ajan niukkuus ja henkisten resurssien niukkuus (erikoisosaamisen puute). 
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Alateemat ja niiden osatekijät valittiin empiirisen tutkimuksen pohjalta muodostetusta 

lähtöaineistosta. 

Ryhmitellystä aineistosta tehtyjen deduktiivisten päätelmien tueksi on useissa 

kohdissa esitetty suoria lainauksia. Tähän on päädytty sen vuoksi, että voidaan 

varmistaa tutkimusaineistosta tehtävän analyysin täsmällisyys ja luotettavuus 

(Hirsjärvi & Hurme 1982: 111-112). 

3.3 Tutkimustulosten esittäminen 

3.3.1 Startup-yrityksen määritelmä 

Haastateltava numero 1 sanoo startup-yrityksen olevan väliaikainen organisaatio, joka 

etsii skaalautuvaa, monistettavaa ja kannattavaa liiketoimintamallia. 

Skaalautuvuudella tarkoitetaan, että yrityksellä on potentiaalia kasvaa suureksi. 

Lisäksi startup-yrityksellä tulee olla kunnianhimoinen kasvutavoite ja yrityksen täytyy 

pyrkiä kansainvälisille markkinoille. Myös innovatiivisuus on ehdottomasti jollakin 

tavalla mukana liiketoiminnassa. 

Jälkimmäisen haastateltavan mukaan taustalla oleva innovaatio pyritään työstämään 

heti kansainvälisille markkinoille. Suomen sisämarkkinat ovat niin pienet, ettei nopeaa 

kasvua voida saavuttaa ilman kansainvälistä liiketoimintaa. Startup-yritys ei usein ole 

myöskään yrittäjän elämäntyö, vaan tarkoituksena on tehdä yrityksestä niin 

houkutteleva, että jonain päivänä joku ostaa sen. 

3.3.2 Markkinointiviestinnän keinot suomalaisissa B2B-startup –yrityksissä 

Molemmat haastateltavat painottavat suhdemarkkinoinnin tärkeyttä. Haastateltava 

numero 1 mukaan startup-yrityksille on tärkeää osallistua erilaisiin tapahtumiin. 

Näiden tapahtumien tauoilla on hyvää aikaa verkostoitua tutustumalla muihin 

ihmisiin, jotka osallistuvat samoihin tapahtumiin. 

”Aivan äärettömän suuri merkitys on näillä verkostoilla. Monesti pienen 

yrityksen on hyvin hankala päästä mihinkään varteenotettavaan 
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asiakaspääomaan, jos ei joku aukaise sille ovea. Jonkun pitää yleensä olla 

kertomassa, että tämä kannattaa ottaa vastaan ---. Tämä on äärimmäisen 

tärkeää.” (Haastateltava 1) 

Kumpikin haastateltavista pitää yritysten välisillä markkinoilla toimivien yritysten 

tärkeimpinä tapahtumina oman alan messuja. Haastateltava numero 2 sanookin, että 

messuilla saa kahdella tavalla näkyvyyttä yritykselle: olemalla edustamassa yritykselle 

rakennetulla messupisteellä, mutta myös messukatalogin kautta. Molemmat tuovat 

esiin lisäksi julkisten toimijoiden, kuten Business Oulun, järjestämien tapahtumien 

tärkeyden. 

”Messutapahtumat näen hyvin keskeisenä, koska kaikki tulevat sinne sitä 

varten, että joko he tulevat tarjotakseen tai etsiäkseen jotakin. Kaikilla sellainen 

tarve olemassa. Sen sijaan, jos soittaa yritykseen sellaisen kylmän puhelun, että 

tarvitsetteko tällaista. Hän (vastaaja) on keskellä jotain omaa juttuaan ja 

ihmettelee, kuka tällainen on, joka soittaa. Tämä on huomattavasti 

vaikeampaa.” (Haastateltava 2) 

Jälkimmäinen haastateltava mainitsee konferenssit. Usein konferenssien järjestäjät 

ovat todella kiinnostuneita, mikäli erikoisalalla toimiva startup-yritys on kehittänyt 

merkittävän innovaation. Tällöin konferenssien järjestäjät pyrkivät saamaan sellaisesta 

yrityksestä henkilön konferenssiin puhujaksi. Puheen jälkeen yhteydenottoja tulee, 

koska ihmiset haluavat tietää esitellystä innovaatiosta enemmän. Edellä mainittujen 

tapahtumien lisäksi artikkelit oman alan lehdissä tuovat tärkeää näkyvyyttä yritykselle. 

”Alan lehdet voivat olla tärkeitä – luo uskottavuutta sillä, että on alan lehdissä 

mukana. --- Jos puhutaan jostain erikoisalasta, niin alan lehdet ovat merkittävä 

tekijä, josta saa arvostusta, mikäli sinusta tehdään juttu.” (Haastateltava 2) 

Digitaalisella markkinoinnilla on myös olennainen merkitys startup-yritysten 

liiketoiminnassa. Haastateltava numero 1 selittää, että digitaalisella markkinoinnilla 

saa paljon aikaan, jos sitä osaa hyödyntää. Digitaalisesti tuotettua sisältöä voi myös 

skaalata melko paljon. Sosiaalisen median kanavista haastateltava 2 mainitsee 

LinkedIn -verkkoyhteisöpalvelun, jossa olisi tärkeää olla näkyvissä sekä yrityksenä 

että startup-yrittäjän osalta henkilönä. Haastateltavien mukaan perinteisten median 

kanavia startup-yrityksissä ei sen sijaan käytetä, koska nämä kanavat eivät joko sovellu 

tai ole kustannustehokkaita markkinointiviestinnän kanavia startup-yrityksille. 
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”Rahankäyttö on niin rajallista kuitenkin ja monesti pyritään sitten itse 

tekemään. Ja moni pystyy tietysti tekemäänkin (itse), digitaalisestikin pystyy 

tekemään markkinointia. Moni insinööri on oppinut hyvinkin tekemään 

markkinointia digitaalisesti.” (Haastateltava 2) 

”Startupit eivät kuitenkaan käytä euroakaan perinteisen median kanaviin, kuten 

radioon, televisioon, lehtiin.” (Haastateltava 1) 

”Sanomalehdessä kerran oleva pieni mainos maksaa 500 euroa, sitä harvemmin 

kukaan enää seuraavana päivänä tulee lukemaan.” (Haastateltava 1) 

Haastateltava numero 2 tuo esiin digitaalisen tiedon saatavuuden 

markkinointiviestintää suunniteltaessa. Ensimmäinen haastateltava toteaa startup-

yritysten käyttävän rahallisten resurssien kasvaessa asiantuntijoitakin 

markkinointiviestintänsä tehostamisessa. 

”Verkossa on jo nykyään paljon tietoa, videoita tai muuta materiaalia ---. Sen 

olen huomannut, että kaikki vinkit ja tällaiset kannattaa etsiä 

englanninkielisinä. --- Ne (materiaalit) eivät välttämättä maksa tai voivat 

maksaa vähän.” (Haastateltava 2) 

”Vähän pidemmällä liiketoiminnassa olevat startup-yritykset, joilla on jo 

resursseja laajentua, käyttävät asiantuntijapalveluita markkinointiviestinnässä. 

Ymmärtävät etteivät he kaikkea osaa itse tehdä. Heti kun on varaa, niin 

palkkaavat jotain ammatti-ihmisiä (markkinointiviestintään) avuksi.” 

(Haastateltava 1) 

 

3.3.3 Uusasiakashankinnan haasteet suomalaisissa B2B-startup –yrityksissä 

Resurssien niukkuus 

Kummatkin haastateltavista sanovat startup-yrityksillä olevan hyvin vähän rahallisia 

resursseja uusasiakashankinnassa käytettäväksi. Resurssien puute näkyy 

uusasiakashankinnassa siten, että markkinointiviestintä pyritään usein toteuttamaan 

itse. Haastateltava numero 1 mukaan suhdemarkkinointi sopii hyvin tähän 

tarkoitukseen, koska verkostojen luominen ei vaadi suuria määriä rahallisia resursseja. 
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”Ne (startup-yritykset) ovat yleensä rahattomia, voivat saada jonkun muutaman 

kymmenentuhannen (euron) pääomasijoituksen, mutta ei sillä pitkälle pötkitä. 

Käytännössä siis varattomia – kaikki pitää tehdä sieltä omasta selkänahasta ja 

käyttää luovuutta, luovuutta aivan hirveästi, että saa omaa asiaansa eteenpäin.” 

(Haastateltava 1) 

”Moni startup-yrittäjä on sanonut, että on ihan hyvä, ettei ole liikaa rahaa 

käytettävissä. Silloin joutuu vähän itsekin miettimään tarkemmin, --- että kuka 

se kohdeyleisö on, millaisin keinoin sinne (kohdemarkkinoille) mennään.” 

(Haastateltava 2) 

Uusasiakashankinnan haasteena on myös ajan riittävyys. Ensimmäinen haastateltava 

toteaa, että startup-yritysten uusasiakashankinnassa käyttämät markkinointiviestinnän 

menetelmät eivät tyypillisesti kuluta juurikaan rahallisia resursseja, mutta käytettyjen 

menetelmien haasteena on oman ajan riittävyys. Jälkimmäinen haastateltava 

muistuttaakin, että startup-yritysten tulisi aina arvioida, missä kannattaa olla mukana. 

”Yksi tärkeimpiä asioita startupeissa on olla kriittinen oman ajankäytön 

suhteen.” (Haastateltava 2) 

Resursseista ja niiden niukkuudesta puhuttaessa haastateltavalta numero 1 kysyttiin 

startup-yritysten erikoisosaamisen puutteesta. Hänen mukaansa startup-yrityksillä on 

todellakin erikoisosaamisen puutetta. Tämä heidän täytyy itsekin tiedostaa. 

Erikoisosaamisen puute näkyy uusasiakashankinnassa siten, että tullaan tekemään 

vääriä ratkaisuja, kun ei ole kokemusta eikä tietoa. Myös epävarmuus kuuluu 

olennaisena osana yrittäjyyteen; päätöksiä pitää osata tehdä erittäin niukkojen tietojen 

perusteella. Haastateltava valottaa myös taustoja erikoisosaamisen puutteelle 

puhuessaan yritystiimien rakentamisen merkityksestä. Tiimi tulee luoda siten, että 

siihen kuuluvat ihmiset täydentävät toisiaan, jotta yritykseen syntyy mahdollisimman 

laaja-alaista kokemusta eri aloilta. Näin ei kuitenkaan usein tapahdu, koska monesti 

startup-yritys perustetaan opiskelijaporukalla. 

Suomalaisille tyypilliset luonteenpiirteet 

Haastateltava 1 toteaa, että asioiden aikaansaaminen vaatii suomalaisilta usein itsensä 

pakottamista. Se ei tule niin luonnostaan kuin monilla muunmaalaisilla. Suomalaiset 

eivät myöskään ole kovin ekstroverttejä. Jälkimmäinenkin haastateltava tuo esiin 
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suomalaisten tyypilliset luonteenpiirteet, jotka luovat osaltaan haasteen 

asiakashankinnalle. 

”He eivät uskalla mennä asiakkaan luo. Keksintöjen ja hilavitkuttimien parissa 

kyllä pyöritään, mutta asiakasta ei uskalleta kohdata.” (Haastateltava 1) 

”Tämä (sosiaalisuus) on mielestäni kaikkein suurin haaste meillä 

kansainvälisille markkinoille mentäessä, kun pitäisi tulla rohkeasti esiin ja 

kertoa – olla avoin. Ei vain kavereiden kanssa takavasemmalla.” (Haastateltava 

2) 

Asenne 

Vääränlainen asenne luo haasteita yritysten uusasiakashankinnan toteuttamiselle. 

Ensimmäinen haastateltava muistuttaa, että startup-yrittäjien tulee olla kärsivällisiä 

tulosten näkymisen suhteen. Jälkimmäisen haastateltavan mukaan suomalaiset eivät 

yleensä ymmärrä, miten tärkeää on osallistua päätapahtumien yhteydessä 

järjestettäviin oheistapahtumiin. Näihin tapahtumiin osallistumalla yrityksen omistajat 

ja työntekijät voivat solmia henkilökohtaisia suhteita muiden osallistujien kanssa. 

Muodostetuista suhteista saattaa olla erittäin paljon apua startup-yrityksen 

uusasiakashankinnassa. 

”Verkostoituminen pitää oikeasti nähdä työnä, vaikka ne (tilaisuudet) ovatkin 

sellaisia kissanristiäisiä. --- Niissä pitäisi jaksaa käydä ja pitäisi ottaa työnä, 

ettei siellä vain vedetä lärvit. --- Tehdään sitä työtä, lähdetään töihin ja käydään 

juttelemassa kaikkien kanssa.” (Haastateltava 1) 

”Messut ovat vähän kuin palkintomatka. Lähdetään kavereiden kanssa 

jonnekin, ja yhdessä illalla mennään sillä omalla suomalaisella porukalla 

jonnekin ja puhutaan suomea, ettei vaan kukaan tule (seuraan). Tehdään siis 

mahdollisimman vaikeaksi se yhteydenotto. Sen sijaan, että --- kaikki (saman 

yrityksen työntekijät) menevät eri pöytiin löytämään uusia kontakteja.” 

(Haastateltava 2) 

Asenteista puhuttaessa haastateltava 2 nostaa esiin myös markkinoinnin arvostamisen 

puutteen suomalaisissa startup-yrityksissä. Suomalaiset eivät ole kasvaneet samalla 

tavalla ymmärtämään markkinoinnin ja myynnin tärkeyttä kuin esimerkiksi 

ruotsalaiset – yhdysvaltalaisista puhumattakaan. Haastateltava perustelee väitettään 

historiallisilla tekijöillä viitaten 1970-luvulla Suomen ja Neuvostoliiton välillä 



30 

 

vallinneeseen bilateraaliseen kauppasopimukseen, joka mahdollisti kaupankäynnin 

ilman panostamista markkinointiin. 

”Meillä ei ole yritykset valmiita panemaan siihen (markkinointiin) rahaa. 

Mieluummin ostetaan joltakin kaverilta kymppitonnilla koodia, joka ei lopulta 

toimi, mutta onhan sinulle se koodi kuin, että ostettaisiin kymppitonnilla 

markkinointia, että (markkinoija) olisi esimerkiksi messuilla puhumassa sinun 

puolesta.” (Haastateltava 2) 

Kiinnostuksen herättäminen 

Uusasiakashankinnassa potentiaalisen asiakkaan kiinnostuksen herättäminen on 

ensiarvoisen tärkeää. Potentiaalisen asiakkaan kiinnostuksen herättämisessä tulee 

kiinnittää huomiota viestintämenetelmän lisäksi viestin sisältöön. Haastateltava 

numero 1 mukaan erityisesti uusasiakashankinnassa haasteena on asiakaskontaktin 

saaminen. Päästäkseen puhumaan asiakashankinnan kannalta tärkeisiin tilaisuuksiin 

täytyy tuntea taho, joka tuntee järjestäjätaholta päättävässä asemassa olevan henkilön. 

Toinenkin haastateltavista painottaa, että yhdistävän tekijän olemassaolo myyjän ja 

potentiaalisen asiakkaan välillä on tärkeää. Myyntiä on paljon helpompi lähteä 

tekemään, kun osapuolet tuntevat entuudestaan toisensa ja ovat tavanneet kasvotusten. 

”On olemassa kymmeniä esimerkkejä, että yritys on koko vuoden lähettänyt 

sähköposteja (potentiaaliselle asiakkaalle), mutta ei ole saanut vastausta. Sitten 

kun kasvokkain näkevät messuilla, niin tapahtuu aktiviteetteja.” (Haastateltava 

1) 

”Jos taas ajattelee (potentiaalista) asiakasta, niin hänellä on sata muuta juttua, 

joita miettii. Sinun juttusi ei todellakaan ole se tärkein asia.” (Haastateltava 2) 

Myös markkinointiviestin sisältö täytyy suunnitella siten, että se herättää 

potentiaalisen asiakkaan kiinnostuksen myyjäyrityksen tarjoomaa kohtaan. 

Haastateltava 1 puhuu kohderyhmän ja sen tarpeiden tuntemisen tärkeydestä. 

Uusasiakashankinnassa tullaan tekemään vääriä ratkaisuja, mikäli kohdeyrityksen 

tarpeita ei tunneta. 

”Ei ymmärretä asiakkaan tarvetta, se on oikeastaan koko bisneksen tärkein 

homma. Jos on olettamus, että itsellä on tietty haaste ja sitten kuvitellaan, että 

kaikilla muilla on sama haaste. Mutta jos haaste ei ole niin voimakas, että 
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asiakas haluaa maksaa ongelman ratkaisemisesta, niin bisnes epäonnistuu.” 

(Haastateltava 1) 

”Jokaisen yrityksen pitäisi oma toimialansa tuntea todella hyvin ja olla siitä 

kiinnostunut. Ollaan vähän laiskoja ja tehdään olettamuksia, kun kuvitellaan, 

että maailma on tämännäköinen ja sitten se ei olekaan. Asiakkaat pitää tuntea.” 

(Haastateltava 1) 

Jälkimmäinenkin haastateltava painottaa asiakkaan tuntemisen tärkeyttä. Ensin pitäisi 

hankkia tuotteelle kysyntä, vasta sitten keskittyä tuotteen valmistamiseen. 

Uusasiakashankintaan tulisi kiinnittää huomiota heti alusta alkaen. 

”Haaste on monesti se, että tekee liian paljon oletuksia. Tai sitten on niin 

syvällä siinä (omassa tuotteessaan), ettei pysty näkemään, että tämä ei ole 

kaikille selvä. --- Sitten jutellaan parhaiden kavereiden kanssa, jotka ovat yhtä 

syvällä siinä jutussa. Lopulta tuntuu, että (potentiaaliset) asiakkaat ovat vain 

tyhmiä, kun eivät ymmärrä.” (Haastateltava 2) 

”Uusasiakashankinta pitää oikeastaan aloittaa jo startup-yrityksen 

alkuvaiheessa. En tarkoita, että etsittäisiin vielä asiakasta, vaan juuri sitä, että 

kun aletaan miettiä, kuka se asiakas on, niin tekee jo pohjatyötä vähän 

myöhemmin tulevalle varsinaiselle työlle.” (Haastateltava 2) 

Tarjoomasta täytyy viestiä ongelmat ja ratkaisu edellä, kuten haastateltava 1 toteaa. 

Muussa tapauksessa potentiaalisen asiakkaan mielenkiinto tuotetta tai palvelua 

kohtaan ei herää. 

”Asiakasta ei kiinnosta minkälainen tekninen ominaisuus siinä on. Asiakasta 

kiinnostaa se, että ratkaiseeko tuote tai palvelu asiakkaan ongelman. Jos 

ratkaisee, on täysin yhdentekevää minkälaisia ominaisuuksia tai mistä se 

koostuu. --- Äärimmäisen tärkeää, että myydään oikealla tavalla. Speksit eivät 

ketään kiinnosta, mutta insinöörit tähän tyypillisesti lankeavat, kun he niin 

rakastavat omia härpäkkeitään.” (Haastateltava 1) 

Omaa yritystoimintaa ja uusasiakashankintaa pitäisi pystyä katsomaan potentiaalisen 

asiakkaan näkökulmasta. Potentiaalisilta asiakkailta voi saada hyviä vinkkejä 

uusasiakashankinnassa käytettävään markkinointiviestintään. Haastateltava 1 

toteaakin, että asiakas tulee kouluttaa niin, että hän ilmaiseksi avustaa yritystä. 

Haastateltava numero 2 mukaan helposti sokaistutaan oman tuotteen tai palvelun 

ominaisuuksista, eikä huomata kertoa niistä potentiaalisille asiakkaille. Hän antaa tästä 

hyvän esimerkin kuluttajamarkkinapuolelta: 
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”Meillä oli kuivattuja marjoja (myynnissä), niin kiinalainen asiakas totesi, että 

hei, teillä kannattaisi lukea tässä, että käsin poimittuja. Ei tämä tullut meillä 

mieleenkään! Totta kai käsin poimittuja, se on meille itsestäänselvyys, mutta ei 

kaikkialla. Tällaisia pieniä nyansseja ei saa muuten kuin (potentiaalisen 

asiakkaan kanssa) kasvotusten keskustelemalla.” 

Edellä esitettyjen asioiden lisäksi molemmat haastateltavat korostavat jatkuvan 

yhteydenpidon merkitystä. Haastateltava 2 lisää myös, että uusasiakashankinnassa 

annettujen viestien tulee olla yhtenäisiä. 

”Kun asiakkaiden kanssa joka päivä hengittää samaa ilmaa, niin tietää sitten, 

mitä tehtävä paremmin.” (Haastateltava 1) 

”Me (suomalaiset) aina kerromme (potentiaaliselle asiakkaalle) kaiken 

viimeisen päälle ja emme kerro mitään, jos emme tiedä viimeisen päälle. Pitää 

olla (jatkuvasti) yhteydessä asiakkaaseen. Jos ei ole juuri nyt mitään uutta 

kerrottavaa, niin voi kertoa mitä itselle kuuluu ja kiittää jostakin. Mutta sen 

yhteyden säilyttäminen on todella tärkeää. Ja jos (potentiaaliselta) asiakkaalta 

tulee kysymys, niin ei voida odottaa kuukautta, että tiedetään varmasti oikea 

vastaus. Pitää kertoa jotakin, vaikkapa, että palaa viikon päästä uudelleen tähän 

asiaan.” (Haastateltava 2) 

”Kaikki (työntekijät) edustavat yritystä. Ja ne viestit, joita viestitään ulospäin, 

olisivat yhteneväisiä, tukisivat toinen toistaan.” (Haastateltava 2) 

Liiketoimintaympäristön tunteminen 

Haastateltava numero 1 painottaa, että startup-yritysten pitää ymmärtää se pelikenttä, 

jossa he toimivat. Eri maiden välillä saatetaan käyttää erilaisia 

markkinointiviestintäkanavia. Esimerkiksi Kiinassa ja Suomessa käytetään eri 

sosiaalisen median kanavia. 

”Paikallinen kulttuuri korostuu, että tietää mitä välineitä kyseisessä maassa 

käytetään. Ollaan ajanhermolla ja siten käyttäjän saavutettavissa. --- 

Ehdottomasti miettisin, jos lähtisin esimerkiksi Kiinaan, että miten saisin 

jonkun paikallisen mukaan tähän bisnekseen. Ja yleensä, kun ei ole rahaa ostaa 

(konsultointipalvelua), niin sitten pitäisi miettiä, että tulisi vaikkapa 

osakkaaksi.” (Haastateltava 1) 

Molempien haastateltavien mukaan kulttuurin ymmärtämisen tärkeys korostuu 

kansainvälistä liiketoimintaa harjoitettaessa. Ensimmäinen haastateltava toteaa, että 
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täytyy osata pukeutua tilanteen vaatimalla tavalla. Lisäksi tulee hallita vähintään 

englanninkielentaito. Haastateltava 2 puhuu siitä, miten värien merkitys vaihtelee 

kulttuureittain sekä siitä, kuinka asioiden kaksoismerkitys pitää huomioida 

uusasiakashankintaa tehtäessä, ettei tule loukanneeksi potentiaalista asiakasta. 

”Yleensäkin kulttuuri pitää tietää. Aasiassa ei saa käyttää numeroa neljä, koska 

se tarkoittaa kiinankielellä samaa kuin kuolema. Varsinkin Aasiassa on 

hirveästi sellaisia (käsitteitä), joilla on kaksoismerkitys. Ne täytyy tietää. --- 

Kannattaa olla kiinnostunut aina vähän siitä kulttuurista, johon menee, --- ottaa 

selvää mikä niiden tapa toimia on. --- Ei saa loukata asiakasta. Eikä käy 

selitykseksi, että olen suomalainen, niin en tiennyt. Täytyy tietää ja ottaa 

selvää. Siellä on se amerikkalainen, joka on ottanut selvää.” (Haastateltava 2) 

Paikallisen lainsäädännön tunteminenkin on oleellista uusasiakashankinnassa. 

Haastateltava 2 sanoo, että uusasiakashankinnan markkinointiviestintää 

suunniteltaessa kohdemarkkinan lainsäädäntö täytyy huomioida. Varsinkin 

kriittisemmillä aloilla, kuten lääketieteessä, lainkirjain pitää ehdottomasti tuntea. 
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3.4 Teorian ja empirian yhteenveto 

Taulukko 1. Teorian ja empirian yhteenveto. 

 

Yllä olevassa taulukossa on kuvattuna uusasiakashankinnan haasteet suomalaisissa 

B2B-markkinoilla toimivissa startup-yrityksissä markkinointiviestinnän 

näkökulmasta. 
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksen viimeisessä luvussa vastataan tutkimuskysymykseen kerätyn 

teoreettisen ja empiirisen tiedon pohjalta. Tehtävät johtopäätökset jaotellaan 

teoreettisiin ja liikkeenjohdollisiin johtopäätöksiin. Tässä luvussa käsitellään myös 

tutkimuksen luotettavuutta sekä tutkimuksessa ilmeneviä rajoitteita ja puutteita. Luvun 

lopussa annetaan jatkotutkimusehdotuksia. 

4.1 Teoreettiset johtopäätökset 

Tässä alaluvussa vastataan varsinaiseen tutkimuskysymykseen: 

Mitkä ovat yritysmarkkinoilla toimivien startup-yritysten merkittävimpiä 

uusasiakashankinnan haasteita markkinointiviestinnän näkökulmasta? 

Startup-yritysten uusasiakashankinnan haasteita markkinointiviestinnän näkökulmasta 

ovat resurssien niukkuus, potentiaalisen asiakkaan kiinnostuksen herättäminen, 

startup-yrityksen henkilöstön asennoituminen, suomalaisten epäsuotuisat 

luonteenpiirteet uusasiakashankinnan kannalta ja liiketoimintaympäristön tunteminen. 

Spenderin ym. (2017) mukaan startup-yritykset kärsivät rahallisten resurssien 

puutteesta. Myös tätä tutkimusta varten kerätty empiirinen aineisto tukee tätä väitettä. 

Empiirissä tutkimuksessa havaittiin lisäksi, että vähäisistä taloudellisista resursseista 

johtuen yritykset suosivat markkinointiviestinnän keinoja, jotka eivät kuluta startup-

yritysten rahallisia resursseja. 

Sekä tutkimusta varten kootusta teoreettisesta viitekehyksestä (Gilmore ym. 2001) että 

kerätystä empiirisestä aineistosta käy ilmi startup-yritysten uusasiakashankinnan 

haasteena olevan myös ajan riittävyys. Vähän rahallisia resursseja vaativat 

markkinointiviestinnän menetelmät kuluttavat tyypillisesti paljon ajallisia resursseja. 

Tämä muodostaa eräänlaisen uhan yritystoiminnalle: mitä enemmän säästetään 

markkinointiviestinnässä toteuttamalla itse, sitä vähemmän aikaa jää muille tärkeille 

tehtäville. Startup-yrityksissä täytyykin olla erittäin kriittinen oman ajankäytön 
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suhteen. Kriittisyys ajankäyttöään kohtaan on erityisen tärkeää verkostoitumisessa ja 

henkilökohtaisessa myyntityössä. 

Tehdyn empiirisen tutkimuksen perusteella potentiaalisen asiakkaan kiinnostuksen 

herättäminen yrityksen tarjoomaa kohtaan on asiakashankinnassa erittäin tärkeässä 

roolissa. Ensinnäkin, haasteena on yhteyden saaminen potentiaaliseen 

yritysasiakkaaseen. Markkinointiviestinnässä pitäisikin pyrkiä henkilökohtaiseen, 

kasvokkain tapahtuvaan kontaktiin. Hyvin hoidetusta suhdeverkostosta voi olla 

korvaamaton apu uusasiakashankintaa tehtäessä. Potentiaalinen asiakastaho saattaa 

nimittäin olla sellainen, ettei se päästä uutta yritystä esittäytymään henkilökohtaisesti 

ilman kyseiseen yritykseen linkittävää suhdeverkostoa. Verkostoitumisen haasteena 

onkin juuri näiden potentiaaliseen asiakkaaseen linkittävien henkilöiden löytäminen. 

Toiseksi, markkinointiviestin sisältöön tulee kiinnittää huomiota. Empiirisen 

tutkimuksen perusteella havaittiin, että startup-yrityksissä ei välttämättä täysin 

ymmärretä potentiaalisella asiakkaalla olevaa tarvetta. Uusasiakashankintavaiheessa 

tämä näkyy siinä, että markkinointiviestinnässä annetaan potentiaalisen asiakkaan 

kannalta epäolennaista tietoa. Vastaavasti olennainen sekä asiakasta kiinnostava 

informaatio jää markkinointiviestinnässä ainakin osittain antamatta. Startup-yritykset 

sortuvat usein kertomaan pelkästään tuotteessaan tai palvelussaan olevista 

ominaisuuksia ilman, että paneuduttaisiin syvällisesti asiakkaan varsinaiseen 

ongelmaan. Markkinointiviestinnän sisältö pitää saattaa ongelmanratkaisumuotoon. 

Empiirisen tutkimuksen mukaan uusasiakashankinnassa suomalaisille haasteita 

tuottavat myös aikaansaamattomuus ja epäsosiaalisuus. Juuri sosiaalisuus ja asioiden 

aikaansaaminen ovat erittäin tärkeässä asemassa startup-yritysten käyttämissä 

markkinointiviestinnän menetelmissä, jotka perustuvat hyvin pitkälti 

henkilökohtaiseen, kasvokkain tapahtuvaan viestintään potentiaalisen asiakkaan 

kanssa. 

Myös startup-yritysten liiketoimintaympäristö luo haasteen uusasiakashankinnan 

toteuttamiselle, sillä startup-yritykset toimivat useimmiten kansainvälisillä 

markkinoilla. Kulttuurien tunteminen onkin tällöin välttämätöntä. Helposti sorrutaan 

viestimään toisin kuin on haluttu, jos paikallista kulttuuria ei tunneta (Beamer & 
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Varner 2001: 31). Myös empiiristen tulosten perusteella kulttuuri pitää ottaa 

ehdottomasti huomioon markkinointiviestinnässä. On äärimmäisen tärkeää, ettei 

startup-yritystä edustavat henkilöt loukkaa potentiaalista asiakasta edes vahingossa. 

Andersenin ja Rasmussenin (2004) mukaan vieraiden kielten osaaminen on 

suomalaisille erittäin tärkeää. Emme pärjää äidinkielellämme kansainvälisillä 

markkinoilla. Empirian perusteella vähintään englantia on osattava. Kielelliset seikat 

saattavat vaikuttaa ostopäätökseen siten, että otetaan ennemmin paikallisella kielellä 

viestivä myyjäyritys yhteistyökumppaniksi, jotta yhteydenpito asiakasyrityksen 

näkökulmasta olisi mahdollisimman vaivatonta. 

Kohdemaan lainsäädäntökin saattaa vaikeuttaa liiketoimintaa (Kotler & Armstrong 

2013: 581). Empiiristen tutkimustulosten mukaan markkinointiviestinnässä 

paikallisen lainsäädännön tunteminen korostuu erityisesti vahvasti säännellyillä 

toimialoilla. Lainkirjain on tällöin ehdottomasti tunnettava, sillä lakien rikkomisesta 

voi seurata pienelle yritykselle kouriintuntuvia sanktioita. 

4.2 Liikkeenjohdolliset johtopäätökset 

Tehty tutkimus auttaa B2B-markkinoilla toimivia startup-yrittäjiä tiedostamaan, mitkä 

tekijät saattavat aiheuttaa heille haasteita uusasiakashankinnassa. Tällöin heidän on 

helpompi kiinnittää huomiota erityisesti näihin asioihin, jolloin riski väärin 

toimimiseen pienenee. 

Markkinointiviestinnässä käytettyjen keinojen tulisi olla mahdollisimman tehokkaita 

halutun kohderyhmän tavoittamiseen, jotta startup-yrityksen vähäisiä resursseja ei tule 

tuhlattua uusasiakashankintavaiheessa. Startup-yrityksille parhaiten sopivia 

markkinointiviestinnän menetelmiä käyttämällä voidaan kaiken lisäksi pienentää 

uusasiakashankinnan epäonnistumisen riskiä. 

Eräs tutkimuksen tärkeä liikkeenjohdollinen johtopäätös on se, että startup-yritysten 

täytyisi muuttaa suhtautumistaan markkinointiin. Markkinointiymmärrys on pienissä 

yrityksissä menestymisen avaintekijä. Markkinointi tulee ymmärtää laaja-alaisesti ja 

siihen pitää kiinnittää erityistä huomiota. Startup-yritysten tulisi jo 
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tuotekehitysvaiheessa varmistaa, että heidän innovaatiolleen todellakin löytyy 

kysyntää. Näin toimimalla he luovat ensimmäisen kontaktin potentiaalisiin 

asiakkaisiin jo ennen kuin tuote tai palvelu on vielä markkinoilla. Parhaassa 

tapauksessa yritys voikin saada tilauksia jo tuotekehitysvaiheen aikana. 

Startup-yritysten tulisi myös osallistua mahdollisimman paljon omaan alaan liittyviin 

tapahtumiin, koska ne tarjoavat oivan tilaisuuden verkostoitumiselle. Mitä suurempi 

verkosto startup-yrityksen omistajilla on, sitä todennäköisemmin he tuntevat 

potentiaaliseen asiakasyritykseen heidät tutustuttavan henkilön. Innovaatioita 

koskevat esittelytilaisuudet ja julkaisut osaltaan helpottavat tärkeiden kontaktien 

löytämistä. Startup-yritysten omistajien täytyisikin pyrkiä henkilökohtaisesti 

lähestymään oman toimialansa erikoisjulkaisujen laatijoita ja konferenssien pitäjiä. 

Yritysten omistajien tulee varmistaa, että heillä on riittävä ymmärrys markkinoinnista 

ja kyky ymmärtää kohdemarkkinoiden toimintaan vaikuttavat merkittävät tekijät, jotta 

he osaavat tehdä uusasiakashankinnan kannalta oikeita päätöksiä valitessaan heidän 

toimialalleen sopivia markkinointiviestinnän menetelmiä ja pitäessään yhteyttä 

potentiaalisiin asiakkaisiin. Yritystä perustettaessa tiimi täytyy rakentaa siten, että 

yrityksen sisällä oleva kokemus on mahdollisimman laaja-alaista. Mikäli tarvittavaa 

osaamista ei yrityksellä ole, tulisi uskaltaa rohkeasti turvautua ulkopuoliseen apuun. 

4.3 Tutkimuksen luotettavuus ja rajoitteet 

Teemahaastattelu on tieteellinen menetelmä, joten sitä tulee myös pystyä arvioimaan 

tieteellisin kriteerein. Kuten kaikissa tutkimusmenetelmissä, myös 

teemahaastattelussa on erittäin keskeistä, että tutkimus on tehty luotettavalla tavalla. 

(Hirsjärvi & Hurme 1982: 128.) Validiteetin ja reliabiliteetin käsitteet kuvaavat 

tulosten luotettavuutta (Hirsjärvi & Hurme 2008: 213). 

Validiudesta puhuttaessa pyritään vastaamaan seuraavaan kysymykseen: kyetäänkö 

mittaamaan juuri sitä, mitä halutaan mitata (Hirsjärvi & Hurme 2008: 213)? 

Ensinnäkin teoreettisen osion tulisi pohjautua tutkittavan ilmiön kannalta olennaisiin 

asioihin ja keskeisten käsitteiden määrittelemiseen. Tätä kuvaa termi käsitevalidius. 

(Hirsjärvi & Hurme 1982: 129.) Käsitevalidius varmistettiin lisäämällä 
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kysymysrunkoon teoriavaiheessa esiin nousseita olennaisia seikkoja sekä kysymällä 

haastateltavalta muutamia taustakysymyksiä aiheeseen liittyen ennen varsinaisia 

tutkimuskysymyksiä. Lisäksi haastateltavien saatavilla oli haastattelurungoissa 

esiintyvien keskeisten käsitteiden selitykset kirjallisessa muodossa. 

Sisältövalidiudella taas mitataan sitä, miten on onnistuttu teemaluetteloa ja teema-

aluetta koskevien kysymysten laadinnassa (Hirsjärvi & Hurme 1982: 129). 

Sisältövalidiuteen kiinnitettiin huomiota jo haastattelurunkoja rakennettaessa. 

Molempien haastateltavien henkilö- ja urahistoriaan tutustuttiin etukäteen näistä 

henkilöistä kertovien internetsivujen sekä LinkedIn-palvelun avulla. Tämän 

perusteella osa kysymyksistä suunniteltiin kysyttäväksi vain toiselta haastateltavista. 

Haastattelurungot laadittiin teema-alueiden mukaisesti. Haastattelukysymykset 

esitettiin siten, että tutkimuskysymystä lähestyttiin useasta eri suunnasta. Myös 

tarkentavia kysymyksiä esitettiin runsaasti haastatteluiden aikana. 

Hirsjärven ja Hurmeen (1982: 130) mukaan myös haastateltavien valinnassa voidaan 

epäonnistua, jos ei haastatella henkilöitä, jotka kuuluvat siihen kohderyhmään, joka 

vastaa parhaiten tutkimuksen ongelmanasettelua. Haastateltavien valinnassa on 

kiinnitetty huomiota erityisesti haastateltavien kokemukseen. Haastateltavia 

etsittäessä oli erityisen tärkeää löytää henkilöitä, joilla on pitkäkestoista ja laaja-alaista 

kokemusta startup-maailmasta niin yrittäjän kuin asiantuntijan roolissa. Haastateltavia 

valittaessa huomiota kiinnitettiin myös heidän markkinointitietämykseen. Edellä 

luetelluista tekijöistä huolimatta haastateltavilla on hyvin erityyppinen koulutustausta 

ja työhistoria. 

Tutkimuksen ristiriidattomuudesta puhuttaessa käytetään termiä reliabiliteetti 

(Koskinen ym. 2005: 254-256). Tutkimuksen reliabiliteettia on pyritty parantamaan 

kertomalla saatujen tulosten analysoinnista yksityiskohtaisesti ja siirtämällä 

haastattelunauhat mahdollisimman tarkasti kirjalliseen muotoon. 

Tämän tutkimuksen rajoitteeksi on ehdottomasti mainittava tehdyn tutkimuksen 

suppeus. Tutkimukseen haastateltiin ainoastaan kahta henkilöä, joten tutkimustulosten 

luotettavuuteen tulee suhtautua ainakin pienellä varauksella. Muutamien 

lisähaastattelujen tekeminen voisikin parantaa tutkimustulosten luotettavuutta. Lisäksi 
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tulokset eroaisivat todennäköisesti nyt saaduista tuloksista, mikäli haastateltavat olisi 

valittu eri kriteerein. Tutkimuksessa olisi voitu haastatella sellaisiakin startup-yrittäjiä, 

joilla ei ole juurikaan kokemusta markkinoinnista. 

4.4 Aiheita jatkotutkimukselle 

Ajankäyttöön liittyvistä syistä startup-yritysten uusasiakashankintaa ja 

markkinointiviestinnän menetelmiä tutkittiin ainoastaan kvalitatiivisella 

menetelmällä. Jatkotutkimuksen aiheesta voisi toteuttaa kvantitatiivisin menetelmin –

varsinkin nyt, kun tutkittava ilmiö tunnetaan paremmin. 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin vain yritysten välisillä markkinoilla toimivien 

startup-yritysten uusasiakashankintaa ja markkinointiviestinnän keinoja. Myös 

kuluttajamarkkinoilla toimivista startup-yrityksistä voisi tehdä vastaavan tutkimuksen 

ja selvittää, korreloiko nyt saadut tutkimustulokset myös kuluttajamarkkinoilla 

toimivien yritysten uusasiakashankinnassa. Lisäksi olisi mielenkiintoista tutkia lisää 

erityisesti startup-yritysten omistajien ja työntekijöiden asenteiden vaikutusta 

markkinointiin. 

Asiakaspysyvyys jätettiin tietoisesti pois tutkimuksesta. Mielenkiintoinen 

jatkotutkimusaihe voisikin olla asiakaspysyvyyteen vaikuttavien tekijöiden 

tutkiminen. Myös markkinoiden segmentointi rajattiin tietoisesti tutkimusalueen 

ulkopuolelle. Jatkossa voisikin tutkia, segmentoivatko startup-yritykset markkinoita ja 

jos segmentoivat, miten he segmentoivat markkinoita. Entä miten segmentointi 

vaikuttaa uusasiakashankinnassa käytettyyn markkinointiviestintään. 
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Liite 1 

TEEMAHAASTATTELUN RUNKO – HAASTATELTAVA NUMERO 1 

TAUSTAKYSYMYKSET: 

 

1*) Miten olet päätynyt tähän tehtävään? 

 

2*) Mikä on oma kokemuksesi suomalaisista startup-yrityksistä? 

 

3) Miten ymmärrät termin ”startup-yritys”? 

 

 

MARKKINOINTIVIESTINTÄTAPOJA KARTOITTAVAT KYSYMYKSET: 

 

4) Miten suomalaiset startup-yritykset hankkivat uusia yritysasiakkaita? 

▪ Millaisia markkinointiviestinnän keinoja yritykset käyttävät? 

▪ Voiko uusasiakashankinnassa käytettyjä markkinointiviestinnän keinoja 

yleistää vai ovatko ne vahvasti tapauskohtaisia? 

 

5) Miten yrityksen koko vaikuttaa käytettyihin markkinointiviestinnän menetelmiin? 

▪ Mistä tämä johtuu? 

 

6) Miten yrityksen toimiala vaikuttaa käytettyihin markkinointiviestinnän 

menetelmiin? 

▪ Mistä tämä johtuu? 

 

7) Mitkä markkinointiviestinnän menetelmät ovat (kustannus)tehokkaita startup-

yrityksille uusien asiakkaiden hankintaan? 

▪ Miksi? 

 

8) Mihin asioihin startup-yritysten tulisi erityisesti kiinnittää huomiota 

markkinointiviestinnässään? 
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9) Startup-yrityksen pyrkivät usein kansainvälisille markkinoille ja saavuttamaan 

voimakkaan kasvun. Mitkä markkinointiviestinnän menetelmät soveltuvat tällöin 

parhaiten uusasiakashankintaan? 

▪ Mitkä ovat näiden menetelmien keskeisimpiä haasteita? 

▪ Kielitaito, kulttuurin ymmärrys, paikallisen lainsäädännön tunteminen; onko 

näillä tekijöillä suurta merkitystä? 

▪ Jos on, niin miten tai mihin ne vaikuttavat? 

 

10*) Mikä on digitaalisten markkinointikanavien merkitys startup-yrityksille uusien 

asiakkaiden hankinnassa? 

▪ Onko se vain yksi kanava lisää vai tuoko oleellisesti lisäarvoa startup-

yrityksille? 

▪ Jos tuo, niin millä tavalla? 

▪ Mitkä sosiaalisen median kanavat tukevat uusien asiakkaiden hankkimista? 

▪ Löytyykö kanavien käytössä eroavaisuuksia B2B- ja B2C-yritysten välillä? 

 

 

UUSASIAKASHANKINNAN HAASTEISIIN LIITTYVÄT KYSYMYKSET: 

 

11) Epäonnistuuko startup-yritysten asiakashankinta usein? 

▪ Jos epäonnistuu, niin miksi? 

 

12*) Ovatko yritysten välisillä markkinoilla toimivien startup-yritysten 

ratkaisut/innovaatiot usein (teknologisesti) monimutkaisia ymmärtää? 

▪ Mitä siitä seuraa (markkinointiviestinnän näkökulmasta)? 

▪ Jos ovat, pitääkö tämä huomioida asiakashankintaa toteutettaessa? Miten 

tulisi huomioida? 

▪ Millaiset markkinointiviestinnän menetelmät tällöin soveltuvat hyvin? 

 

13*) Startup-yritysten omistajia kuvaillaan usein geneerisiksi ammattilaisiksi. Onko 

startup-yrityksillä erityisosaamisen puutetta? 

▪ Jos on, millä osa-alueilla se näkyy? 

▪ Näkyykö erityisosaamisen (esim. markkinointiosaamisen puute) startup-

yritysten uusasiakashankinnassa? 
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▪ Jos näkyy, miten tähän voisi puuttua? 

 

14) Miten hyvin suomalaiset yritysmarkkinoilla toimivat startup-yritykset yleisesti 

tuntevat kohderyhmänsä? 

▪ Mistä se johtuu? 

▪ Mitä siitä seuraa? 

 

15) Miten yritysmarkkinoilla toimivat startup-yritykset voivat hyödyntää 

suhdeverkostoa uusasiakashankinnassa? 

▪ Mitä haasteita suhdeverkoston luomisessa on? 

 

16) Onko vielä jotain olennaista lisättävää tutkimusaiheeseen liittyen? 

 

*) Erityislaatuinen kysymys, kysytty ainoastaan toiselta haastateltavalta tässä 

muodossa. 
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Liite 2 

TEEMAHAASTATTELUN RUNKO – HAASTATELTAVA NUMERO 2 

TAUSTAKYSYMYKSET: 

 

1*) Miten olet hankkinut asiantuntijuutta markkinointiin liittyen? 

 

2) Miten ymmärrät termin ”startup-yritys”? 

 

 

OMAN YRITYKSEN UUSASIAKASHANKINTAAN LIITTYVÄT 

KYSYMYKSET: 

 

3*) Mitä markkinointiviestinnän keinoja käytätte hankkiessanne uusia 

yritysasiakkaita? 

▪ Miksi käytätte näitä keinoja? 

 

4*) Onko teillä yrityksessä haasteita uusasiakashankintaan liittyen? 

▪ Jos on, niin millaisia? 

▪ Mitä olette tehneet tai teette näiden haasteiden voittamiseksi? 

 

 

ASIAKASYRITYSTEN UUSASIAKASHANKINTAAN LIITTYVÄT 

KYSYMYKSET: 

 

5*) Miten suuri osa asiakasyrityksistänne on suomalaisia startup-yrityksiä? 

▪ Entä yritysmarkkinoilla toimivia startup-yrityksiä? 

▪ Miten hyvä tietämys markkinoinnista heillä yleensä on? 

 

6) Miten suomalaiset startup-yritykset hankkivat uusia yritysasiakkaita? 

▪ Millaisia markkinointiviestinnän keinoja yritykset käyttävät? 

▪ Voiko uusasiakashankinnassa käytettyjä markkinointiviestinnän keinoja 

yleistää vai ovatko ne vahvasti tapauskohtaisia? 
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7*) Miten startup-yritysten uusasiakashankinta eroaa riippuen siitä, onko kyseessä 

tuotetta vai palvelua tarjoava B2B-yritys? 

 

8) Miten yrityksen koko vaikuttaa käytettyihin markkinointiviestinnän menetelmiin? 

▪ Mistä tämä johtuu? 

 

9) Miten yrityksen toimiala vaikuttaa käytettyihin markkinointiviestinnän 

menetelmiin? 

▪ Mistä tämä johtuu? 

 

10) Mitkä markkinointiviestinnän menetelmät ovat (kustannus)tehokkaita startup-

yrityksille uusien asiakkaiden hankintaan? 

▪ Miksi? 

 

11) Mihin asioihin startup-yritysten tulisi erityisesti kiinnittää huomiota 

markkinointiviestinnässään? 

 

12) Startup-yritykset pyrkivät usein kansainvälisille markkinoille ja saavuttamaan 

voimakkaan kasvun. Mitkä markkinointiviestinnän menetelmät soveltuvat tällöin 

parhaiten uusasiakashankintaan? 

▪ Mitkä ovat näiden menetelmien keskeisimpiä haasteita? 

▪ Kielitaito, kulttuurin ymmärrys, paikallisen lainsäädännön tunteminen; onko 

näillä tekijöillä suurta merkitystä? 

▪ Jos on, niin miten tai mihin ne vaikuttavat? 

 

 

UUSASIAKASHANKINNAN HAASTEISIIN LIITTYVÄT KYSYMYKSET: 

 

13) Epäonnistuuko startup-yritysten asiakashankinta usein? 

▪ Jos epäonnistuu, niin miksi? 

 

14) Miten hyvin suomalaiset yritysmarkkinoilla toimivat startup-yritykset yleisesti 

tuntevat kohderyhmänsä? 

▪ Mistä se johtuu? 
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▪ Mitä siitä seuraa? 

 

15) Miten yritysmarkkinoilla toimivat startup-yritykset voivat hyödyntää 

suhdeverkostoa uusasiakashankinnassa? 

▪ Mitä haasteita suhdeverkoston luomisessa on? 

 

16) Onko vielä jotain olennaista lisättävää tutkimusaiheeseen liittyen? 

 

*) Erityislaatuinen kysymys, kysytty ainoastaan toiselta haastateltavalta tässä 

muodossa. 
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