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Tämän tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä digitaalisten sovellusten käyttämisestä ja 

niiden aiheuttamista muutoksista yrityksen myyntiprosessiin, asiakkaiden hankintaan, lisämyyntiin 

sekä organisaatioon. Tavoitteena tutkimuksessa on selvittää, mitä ja kuinka voimakkaita nämä 

vaikutukset ovat olleet sekä miten aikaisempi tutkimus on kartoittanut digitaalisten sovellusten 

käytöstä johtuvaa muutosta.  Tutkimuksen kohteena ovat B2B-asiantuntijapalveluita tarjoavat 

yritykset, jotka ovat toiminnassaan hyödyntäneet digitaalisia sovelluksia, kuten esimerkiksi CRM-

järjestelmiä ja hakukonemarkkinointia. 

 

Tutkittavaa aihetta lähestytään myyvänä osapuolena olevan yrityksen näkökulmasta. Tutkimuksen 

ensimmäisessä osassa tarkastellaan yleistä myynnin muutosta digitalisaation myötä, käytettyjen 

digitaalisten sovellusten lisääntymistä ja niiden luomia mahdollisuuksia, sekä B2B-

asiantuntijapalveluiden luonnetta ja erityispiirteitä. Lisäksi teoriaosuudessa tarkastellaan, mitä 

ongelmia ja mahdollisuuksia digitaalisiin sovelluksiin sekä niiden käytöstä aiheutuviin muutoksiin 

mahdollisesti liittyy. Aikaisemman tutkimuksen tarkastelussa on pyritty saavuttamaan 

mahdollisimman laaja-alainen näkemys tutkittavaan aiheeseen käyttämällä lähteinä viimeisimpiä 

tieteellisiä julkaisuja. 

 

Tämä tutkimus toteutettiin käyttämällä kvalitatiivista menetelmää. Tutkimusmateriaali kerättiin 

haastattelemalla useita eri aloilla toimivia ja eri kokoisia yrityksiä, jotka myyvät B2B-

asiantuntijapalveluita. Haastateltavat yritykset valikoituivat tutkijan oman kartoituksen kautta ja 

haastattelut toteutettiin käyttämällä puolistrukturoituja teemahaastatteluja. Kriteereinä yritysten 

valinnalle olivat B2B-asiantuntijapalveluiden myyminen sekä digitaalisten sovellusten 

hyödyntäminen yrityksen myyntitoiminnoissa. 

 

Tutkimuksen tulokset ovat varsin mielenkiintoisia ja osoittavat, ettei digitaalisten sovellusten 

käyttäminen ole kohdeyritysten osalta aiheuttanut toistaiseksi merkittäviä muutoksia yritysten 

myyntiprosessiin. Digitaaliset sovellukset olivat kyllä selventäneet prosessia sekä helpottaneet 

myynnin ja markkinoinnin välistä kommunikointia, mutta itse myyntityön tekemiseen sovelluksilla 

ei näissä yrityksissä näytä olevan vaikutusta. Yhden yrityksen kohdalla ei myöskään 

myyntiprosessin läpimeno ollut nopeutunut. Tutkimukseen osallistuneiden yritysten 

organisaatiotkaan eivät olleet muuttuneet digitaalisten sovellusten ansiosta. Vaikka tutkimuksen 

tuloksissa ei ollut havaittavissa selkeitä mullistuksia, on muutos kuitenkin tulevaisuutta. 

Useimmissa tutkimukseen osallistuneissa yrityksissä digitaalisten sovellusten täysimittainen 

hyödyntäminen on vielä kesken ja olisikin mielenkiintoista nähdä vastaavat tulokset esimerkiksi 

viiden vuoden kuluttua. 
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1 JOHDANTO 

Tässä kappaleessa esitellään syyt sille, miten tutkittava aihe on valikoitunut muiden 

joukosta ja mitä tutkimuksella halutaan tuoda ilmi. Johdanto pitää sisällään 

tutkimuksen aiheen, perusteet aiheen valintaan, sekä näiden pohjalta esiteltävän 

tutkimusaukon. Lisäksi esitellään tämän tutkimuksen tavoitteet, keskeiset käsitteet, 

tutkimuskysymykset sekä tutkimuksen rakenne.  

 

1.1 Aiheen esittely 

 

Yritysmaailmassa on paljon tarvetta ja tarjontaa asiantuntijapalveluista, joista 

tavallinen kuluttaja ei välttämättä ole tietoinen. Näistä muutamia yleisimpiä ovat 

mm. konsultointi-, laki-, tilintarkastus-, verosuunnittelu- ja erilaiset teollisuuden 

suunnittelupalvelut. Näille kaikille palveluille on tyypillistä niiden tuottamiseen 

vaadittava korkea osaaminen joltakin tietyltä alueelta. Yrityksillä itsellään, 

varsinkaan pienillä ja keskisuurilla yrityksillä, ei yleensä ole aikaa ja/tai osaamista 

panostaa kapeaan osaamisalueeseen, joten palvelut ostetaan ulkopuoliselta 

asiantuntijataholta. Asiantuntijapalvelut ovatkin erittäin tärkeä osa yritysten arkea ja 

monet käyttävät jopa yli puolet menoistaan niiden ostamiseen (Bals, Hartmann & 

Ritter, 2009). Kuitenkin monet yritykset kokevat asiantuntijapalveluiden ostamisen 

ja hyödyntämisen vaikeaksi (Pemer, Werr & Bianchi, 2011). Osa palveluista, kuten 

tilintarkastuspalvelut, ovat laissa määritettyjä palveluita, joita yritysten tulee lain 

mukaan käyttää tiettyjen ehtojen täyttyessä. Usein palveluja tarjoavan yrityksen tulee 

myös täyttää tietyt kriteerit, ennen kuin palvelua voi tuottaa. Kriteerinä voi olla mm. 

lain tai ammattiyhdistyksen määräämä tutkinto, joka tulee suorittaa ennen kuin 

palveluita saa tuottaa. EU:n alueella toimivat maailman suurimmat 

palveluliiketoimintamarkkinat ja jopa Yhdysvallat on selvästi jäljessä 

palveluliiketoimintamarkkinan koossa (Kerneis & Prentice, 2011). EU ja paikalliset 

viranomaiset ovat myös vahvasti säännelleet monia asiantuntijapalveluiksi 

luokiteltavia palveluita ja niiden tuottamista. 

 

Digitaalisuus näkyy erityisesti kuluttajamarkkinoilla, eikä sen vaikutuksia ole vielä 

niin vahvasti havaittavissa B2B-markkinoilla toimivissa 



7 

 

asiantuntijapalveluyrityksissä. Digitalisaation myötä uudet palveluratkaisut ja 

liiketoimintamallit ovat nousseet esille esimerkiksi kuljetusalan yrityksissä 

(Leviäkangas, 2016). Digitalisaatio on myös toiminut mahdollistavana tekijänä 

palvelumallien ja palvelutarjonnan kehittämisessä teollisissa yrityksissä 

(Kowalkowski & Brehmer, 2008). Parida, Sjödin, Lenka ja Wincent, (2015) esittivät 

tutkimuksessaan, että digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuden luoda interaktiivisia 

alustoja, joiden kautta voidaan kommunikoida asiakkaiden kanssa ja lisätä 

asiakkaalle tuotetun arvon määrää. Kuitenkin tutkimukset siitä, ovatko yritykset 

tarttuneet näihin uusiin mahdollisuuksiin, ovat vähissä ja tätä tutkimusta varten tehty 

tiedonhaku tukee käsitystä. Tutkimus on keskittynyt enemmän asioita 

mahdollistaviin tekijöihin, samalla sivuuttaen digitalisaation käytännön toteutuksesta 

mahdollisesti aiheutuvat vaikutukset (Long, Tellefsen & Lichtenthal, 2007).  

 

Usein myös unohdetaan digitalisaation vaikutus yrityksen tekemään myyntiin. 

Esimerkiksi McIntosh ja Baron (2005) havaitsivat myynnin digitaalisten 

järjestelmien aiheuttavan myynnin kasvun lisäksi muitakin positiivisia vaikutuksia, 

kuten työnteon tehokkuuden kasvaminen, työmoraalin kohoaminen sekä yrityskuvan 

parantuminen. Uusien digitaalisten sovellusten ja keinojen ansiosta yritysten 

mahdollisuudet markkinoida itseään, tuotteitaan ja palveluitaan ovat lisääntyneet 

valtavasti, mutta kovin harva yritys siltikään tuntuu luottavan, tai edes kokeilevan 

uusia tapoja. Esimerkiksi Keski-Suomessa pienille ja keskisuurille yrityksille tehdyn 

tutkimuksen (Katajarinne, 2016) mukaan ainoastaan 15 yritystä tutkimukseen 

osallistuneista 110 yrityksestä (n. 14 %) hyödynsi markkinointiautomaatiota 

toiminnassaan. Kuitenkin on huomioitava, että toimialojen välillä on suuria eroja.  

 

Markkinoinnin ja myynnin ollessa vahvasti toisiinsa kytköksissä ja markkinoinnin 

todistetusti edistävän myyntiä, onkin ihme, että yritykset eivät vielä ole paremmin 

hyödyntäneet tarjolla olevia uusia mahdollisuuksia. Markkinoinnin keinojen 

muuttuessa radikaalisti, voisi olettaa, että myös myynnin keinot muuttuvat samaan 

tahtiin tai pienellä viiveellä. Valitettavasti monikaan yritys ei ole mukauttanut 

markkinointiaan, puhumattakaan myynnistä, digiajan mahdollisuuksia 

hyödyntäväksi. Toimintatavat, prosessit ja organisaatiorakenteet ovat suuressa osassa 

yrityksiä edelleen ”vanhalla hyvällä mallilla”, mikä heikentää niiden kilpailukykyä, 
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verrattuna yrityksiin, jotka ovat jo lähteneet mukaan muutokseen. Muutoksen 

vastustaminen, tai siihen mukaan lähtemättömyys, voi toki johtua monestakin eri 

asiasta. Kyse voi olla puhtaasti vahvasta uskosta vanhojen käytäntöjen 

erinomaisuuteen, ennakkoluuloista, tai riittävien resurssien, tietojen ja taitojen 

puutteesta, jotta uudet käytännöt ja rakenteet saataisiin luotua yritykseen. Myynti ei 

myöskään ole ollut akateemisten tutkimusten mielenkiinnon kohteena, mikä vähentää 

tutkitun tiedon määrää, joka auttaisi muutoksen perustelussa. Vaikka B2B-palveluilla 

onkin suuri merkitys, niin tutkittua tietoa sekä kirjallisuutta on saatavilla enemmän 

kuluttajille suunnatuista b2c-palveluista.  

 

1.2 Perustelut aiheen valinnalle 

 

Asiantuntijapalvelut ovat jatkuvasti kasvava palveluiden ala, ja myös EU on lähtenyt 

kehittämään asiantuntijapalveluiden sääntelyä (Kerneis & Prentice, 2011). Aihe on 

lisäksi varsin ajankohtainen, koska digitalisaation myötä uudet toimintatavat ovat 

nousseet pinnalle myynnissä, mutta myös kaikissa muissa yrityksen toiminnoissa. 

Alati kiristyvä kilpailutilanne on pakottanut yrityksiä panostamaan digitaalisiin 

ratkaisuihin myynnin edistämiseksi (Todor, 2016). Muutoksen myötä vanhat tutut 

toiminta- ja organisaatiomallit joutuvat kyseenalaistetuiksi ja niiden tilalle etsitään 

korvaavia, uuteen vallitsevaan tilanteeseen soveltuvia ratkaisuja. Aiheen tutkiminen 

on ajankohtaista erityisesti, kun parhaillaan on käynnissä digitaalinen murros. Oma 

mielenkiintoni aihetta kohtaan on suuri, sillä olen työskennellyt asiantuntijapalveluita 

tarjoavassa yrityksessä ja päässyt käytännössä todistamaan käynnissä olevaa 

muutosta.  

 

Osa yrityksistä on jo saavuttanut huomattavasti paremmat tulokset lähtemällä 

mukaan muutokseen, mutta valitettavasti on vielä niitä, joissa tarvetta sille ei nähdä. 

Keens ja Barker (2008) totesivat markkinointiautomaation tuovan yrityksille selkeää 

säästöä sekä kasvaneen liikevaihdon, koska sen avulla asiakkaita seurataan entistä 

tarkemmin ja yritys pystyy paremmin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin.  

 

Asiantuntijapalveluiden myynnin muutosta digitalisaation myötä ei myöskään ole 

käsitelty laajasti akateemisissa tutkimuksissa, joten automaation hyödyntäminen 
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markkinoinnissa ja myynnissä ei saa laajalti tutkittua tietoa tuekseen (Redding, 

2015). Meneillään olevan muutoksen tuominen sanoiksi ja kuvioiksi onkin paras 

mahdollinen tapa jäsentää tätä kehitystä. Ylipäätään akateeminen kiinnostus on ollut 

varsin heikkoa, mikä voi osaltaan selittään vastaavanlaisen tutkimuksen puuttumisen. 

Subjektiivisia kokemuksia digitaalisten ratkaisujen käytöstä yrityksissä on olemassa, 

kuten Redding (2015) totesi, mutta koska kyseessä on vain yhden ihmisen tekemä 

subjektiivinen havainto, ei havaintoja voida yleistää tai pitää luotettavana tietona. 

Kyseessä on siis selkeä tutkimusaukko akateemisessa tutkimuksessa. Koska 

aikaisempaa vastaavaa tutkimusta ei ole tehty, pyrin tällä tutkimuksella, ainakin 

osittain, täyttämään tätä tutkimusaukkoa. Tällä tutkimuksella pyritäänkin tuomaan 

meneillään oleva muutos esille sekä dokumentoimaan miten tämä näkyy yrityksissä.  

 

1.3 Keskeisimpien termien määrittely 

 

Digitalisaatio 

 

Digitalisaatiolla tarkoitetaan tämän tutkimuksen yhteydessä ilmiötä, jossa digitaalisia 

sovelluksia hyödynnetään myynnin edistämisessä perinteisen myyntityön apuna tai 

sen lisäksi. Digitalisaatio myynnin osalta voidaan jakaa erikseen markkinoinnin ja 

myynnin sovelluksiin, joilla on omat tehtävänsä. 

 

Asiantuntijapalvelut 

 

Asiantuntijapalveluilla tarkoitetaan palveluita, joiden tuottamiseen vaaditaan korkeaa 

koulutustasoa, asiantuntemusta ja erityisosaamista, joiden avulla asiantuntija luo 

lisäarvoa asiakkaalle sekä auttaa asiakasyritystä ratkaisemaan tämän ongelmia. 

Asiantuntijapalvelut yleensä myös räätälöidään asiakkaan mukaan.  

 

Myynti 

 

Myynnillä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa toimintaa, jossa palveluita tarjoava yritys 

yrittää houkutella jotain toista yritystä ostamaan maksua vastaan tarjottuja palveluita. 

Vuorovaikutus yrityksen ja asiakkaan välillä liittyy oleellisesti myyntiin. 
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1.4 Tutkimuksen tavoitteet 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä digitalisaation vaikutuksista 

asiantuntijapalveluita yrityksille tarjoavissa yrityksissä ja erityisesti näiden 

myyntitoiminnoissa. Tutkimus keskittyy yritysten väliseen toimintaan, eli 

tutkimusympäristönä on yritysten kaupankäynti keskenään. Tähän ympäristöön 

viitataan tässä tutkimuksessa englannin kielisellä lyhenteellä B2B (business-to-

business), mikä on laajalti akateemisessakin kirjallisuudessa käytetty lyhenne. 

Tutkimuksessa lähestytään aihetta myyvänä osapuolena olevan yrityksen 

näkökulmasta, ja tavoitteena on pyrkiä luomaan mahdollisimman kattava kuva 

ilmiön vaikutuksista yritykselle. Tavoitteena on myös saada kuvattua yritysten 

henkilöstön kokemukset muutoksesta, sekä sen jälkeisestä ajasta mahdollisimman 

tarkasti, jotta tuloksia voidaan tulevaisuudessa hyödyntää jatkotutkimuksissa sekä 

liiketoiminnassa. Erityisesti tarkastelun kohteena ovat muutoksen vaikutukset uusien 

asiakkaiden hankintaan, lisämyynnin tekemiseen vanhoille asiakkaille, 

myyntiprosessiin sekä yrityksen organisaatioon. 

 

1.5 Tutkimuskysymykset 

 

Tässä tutkimuksessa perehdytään neljään tutkimuskysymykseen. Tutkimuksessa on 

yksi päätutkimuskysymys ja kolme alatutkimuskysymystä. Päätutkimuskysymyksenä 

on:  

 

Miten digitaaliset myynti- ja markkinointisovellukset ovat vaikuttaneet uusien 

asiakkaiden hankintaan? 

 

Alatutkimuskysymyksinä ovat: 

 

1) Miten menetelmät lisämyynnin tekemiseen ovat kehittyneet digitaalisten 

sovellusten myötä? 

 



11 

 

2) Miten asiakkaiden vieminen myyntiprosessin läpi on muuttunut digitaalisten 

sovellusten myötä? 

 

3) Miten digitaaliset sovellukset ovat muuttaneet yrityksen organisaatiota? 

 

1.6 Tutkimuksen rakenne 

 

Tämä tutkimus rakentuu viiteen eri osaan. Ensimmäisessä osassa olemme tutustuneet 

aiheen valinnan perusteisiin, tutkimuksen tavoitteisiin, sekä tutkimuskysymyksiin, 

mutta myös ”digitalisaatio”-nimiseen ilmiöön. Seuraavassa osassa rakennetaan 

teoreettinen viitekehys tutkimukselle. Teoreettinen viitekehys perustuu täysin 

aikaisempiin akateemisiin vertaisarvioituihin tutkimuksiin. Tämän teoreettisen 

viitekehyksen sisälle mahtuvat kaikki pää- ja alatutkimuskysymykset. Näissä osissa 

kuvataan selkeästi tutkimuskysymyksiä ympäröivä kehitys ja konteksti, missä asiat 

tapahtuvat. Mahdollisimman kattavan kuvan saamiseksi digitalisaatiota, myyntiä ja 

asiantuntijapalveluita on tarkasteltu monesta eri näkökulmasta, kuten 

liiketoiminnallisesti, organisatorisesti sekä henkilöstöjohtamisen näkökulmasta. 

Teoreettisen viitekehyksen tarkoituksena on antaa parempi ymmärrys aiheesta, miksi 

ja mitä ollaan tutkimassa, sekä hahmottaa tarkasti tutkimuksen aiheen taustalla oleva 

isompi kokonaisuus. 

 

Tämän tutkimuksen kolmannessa osiossa tarkastellaan tutkimusmetodeja ja 

perehdytään paremmin tutkimuksen toteutustapaan sekä käytettyyn 

pohjamateriaaliin. Käytetyt tutkimusmetodit, sekä koko tutkimusprosessi, eritellään 

tarkasti. Myös tutkimukseen osallistuneet yritykset esitellään niiltä osin kuin on 

tarpeellista. Kolmannen osion tarkoituksena on perustella lukijalle tutkimuksessa 

käytetyt keinot, sekä tutkimukseen valittujen yritysten soveltuvuus. Tässä osassa 

myös avataan lukijalle liitteistä löytyvän haastattelurungon muodostaminen 

perusteluineen. 

 

Neljännessä osiossa käydään läpi haastattelujen vastaukset, tarkastellaan 

tutkimustuloksia tarkemmin ja tehdään tutkimustulosten perusteella analyysejä siitä, 

mihin suuntaan tutkittu ilmiö on kehittymässä ja minkälaisia haasteita ja 
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mahdollisuuksia sillä on tulevaisuudessa. Tutkimustuloksia tarkastellaan 

haastateltujen henkilöiden antamien vastausten kautta. 

 

Viidennessä osassa käsitellään tulosten pohjalta tehtäviä johtopäätöksiä, tarkastellaan 

tutkimusta kriittisesti ja arvioidaan tutkimuksen validiteettia sekä reliabiliteettia. 

Esitettyihin tutkimuskysymyksiin vastataan myös viidennessä luvussa. 

Tutkimuksessa saatuja tuloksia peilataan rakennettuun teoreettiseen viitekehykseen 

ja tarkastellaan tutkimuksen teoreettista kontribuutiota. Aiheesta syvemmin 

kiinnostuneille, sekä alan ammattilaisille, tämä osa sisältää käytännön vinkkejä 

tutkimustulosten hyödyntämiseen liike-elämässä sekä jatkotutkimusehdotuksia 

tulevaisuuden tutkimusta varten. Näiden ehdotusten avulla on mahdollista päästä 

tutkimaan käsiteltyä aihetta paljon syvemmin ja laajemmin. Tutkimuksen lopuksi 

esitellään tutkimuksen teossa hyödynnetyt lähteet ja haastattelurunko. 
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2 AIKAISEMPI AKATEEMINEN TUTKIMUS 

Tässä luvussa luodaan tutkimuksessa käytetty teoreettinen viitekehys esittelemällä 

kaikki kolme osa-aluetta, joiden pohjalta se on muodostettu. Myynnin sekä 

asiantuntijapalveluiden lisäksi tässä osiossa käydään läpi myös digitalisaatiota ja 

mainitaan muutamia yleisesti käytettyjä keinoja, joiden avulla yritykset voivat 

hyödyntää digitalisaatiota. Tämän luvun lopuksi tehdään yhteenveto teoreettisesta 

kokonaisuudesta yhdistämällä kaikki palaset selkeäksi kaavioksi eli tutkimuksen 

teoreettiseksi viitekehykseksi. 

 

2.1 Myynti 

 

2.1.1 Perinteinen käsitys myynnistä 

 

Myynnistä ja myyntityöstä löytyy paljon kirjallisuutta akateemisen tutkimuksen 

ulkopuolella. Myynti on Haas:n, Snehotan ja Corsaron (2012) mukaan yrityksissä 

rajoja ylittävä toiminto, jonka ainoa tehtävä on arvon tuottaminen asiakkaille. Myynti 

mielletään usein henkilökohtaiseksi taidoksi, mutta myyntiä harvemmin kuvaillaan ja 

mielletään systemaattiseksi, koko yrityksen kattavaksi prosessiksi, jossa on selkeät 

toimintatavat ja rakenteet (Monat, 2010). Myyntityö onkin perinteisesti, toisin kuin 

monet muut ammatit, nähty manipuloivaksi, viimeiseksi mahdollisuudeksi työllistyä 

ja erittäin epäammattimaiseksi (Loe & Inks, 2014). Tämä voi osittain selittää 

vähäisen kiinnostuksen akateemisessa tutkimuksessa sekä opetuksessa myyntiä 

kohtaan. 

 

Myyntityön etenemistä kuvataan monesti myyntifunnelin tai kolmion avulla. 

Prosessista on olemassa useita eri variaatioita, ja käytetty malli hieman vaihtelee 

tutkimuksittain (Järvinen & Taiminen, 2015; Yu & Cai, 2007). Tässä tutkimuksessa 

myyntiprosessia kuvataan Järvisen ja Taimisen (2015) sekä D'Haen ja Van den Poel 

(2013) esittämän mallin mukaisesti, tosin hieman mukautettuna. Myyntiprosessissa 

kuvataan, miten suuresta massasta tunnistetaan tietyin kriteerein potentiaalisimmat 

asiakkaat (D'Haen, & Van den Poel, 2013; Yu & Cai, 2007). Kriteerit tiukentuvat 



14 

 

prosessin edetessä, ja loppujen lopuksi vain pieni osa alussa olleista mahdollisista 

asiakkaista, eli suspekteista, selviää prosessin loppuun diiliksi asti ja päätyy 

yritykselle asiakkaaksi (Cooper & Budd, 2007; Yu & Cai, 2007). Mallia 

myyntiprosessin etenemisestä tulisikin hyödyntää toimialasta ja yrityksen koosta 

riippumatta (D'Haen & Van den Poel, 2013). 

 

 

Kuvio 1. Perinteinen myyntiprosessi (mukaillen Järvinen ja Taiminen, 2015).  

 

Suspektit-ryhmä käsittää kaikki mahdolliset asiakkaat, joista myyjä on tietoinen 

(D'Haen & Van den Poel, 2013; Wilson, 2003). Myyntiprosessin jatkuessa tätä 

joukkoa karsitaan eri kriteerein. Tämä mahdollisten asiakkaiden joukko voi teoriassa 

olla kuinka laaja tahansa. Käytännössä kuitenkin yksittäisen yrityksen käytössä 

olevat rajalliset resurssit rajoittavat määrää (Wilson, 2006). Potentiaalisten 

asiakkaiden joukon kasvattaminen liian suureksi voi myös kääntyä yritykselle 

haitalliseksi, sillä oikeasti tuottoisien asiakkaiden tunnistaminen vaikeutuu yrityksen 

toimiessa rajallisilla resursseilla (Järvinen & Taiminen, 2015). Suspektien suuri 

määrä voi aiheuttaa myös sen, että asiakkaiden valinta tapahtuu mielivaltaisesti 

(Wilson, 2003). Tästä syystä B2B-yritykset yleensä panostavat potentiaalisten 

asiakkaiden laatuun määrän sijasta (Järvinen & Taiminen, 2015).  
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Prospektit ovat myyntiprosessin seuraava taso, jolle yritys asettaa ne mahdolliset 

asiakkaat, jotka täyttävät yrityksen asettamat kriteerit (D’Haen & Van den Poel, 

2013; Järvinen & Taiminen, 2015). Näiden seulan läpäisseiden potentiaalisten 

asiakkaiden motivaatiota sekä tarvetta käyttää yrityksen palveluita lähdetään 

tarkemmin selvittämään. Prospektoinnin tarve vaihtelee suuresti toimialoittain. 

Joillain toimialoilla asiakkaat ovat lähinnä suuria yrityksiä, joiden tarpeet ovat 

tiedossa. Tässä tapauksessa prospektoinnille ei ole tarvetta, ja myyntiprosessi on 

erittäin suora. Toisilla toimialoilla taas asiakkaat ovat pienempiä ja toimivat 

hajanaisemmilla markkinoilla, joten tarve prospektoinnille kasvaa (Long ym., 2007). 

Prospektoinnin tekemiseen on nykyisin tarjolla paljon erilaisia digitaalisia työkaluja.  

 

Liidit ovat ne mahdolliset asiakkaat, joista yritys luulee saavansa suurimmalla 

todennäköisyydellä maksavia asiakkaita itselleen (Long ym., 2007). Potentiaalisen 

joukon karsiminen liideiksi kuitenkin tapahtuu usein pelkästään ”hyvän fiiliksen” 

perusteella (D’Haen & Van den Poel, 2013; Monat, 2010). Tämä on yleisesti ja 

pitkään tunnustettu fakta kaikissa myyntiorganisaatioissa ja akateemisessa 

kirjallisuudessa. Hyvien prospektien tunnistaminen objektiivisesti ja saattaminen 

diiliksi asti onkin osoittautunut erittäin vaikeaksi B2B-liiketoiminnassa (Järvinen & 

Taiminen, 2015). Tähän haasteeseen voisi mahdollisesti olla saatavissa apua 

digitaalisten sovellusten kautta. 

 

Koko myyntiprosessi huipentuu diilin tekemiseen. Kaupan syntymiseen vaikuttavat 

monet asiat, yrityksen oman myyntiprosessin toimivuuden lisäksi. Kaikki tekijät 

eivät myöskään ole myyvän osapuolen vaikutettavissa tai hallittavissa kuten mm. 

talouden suhdanteiden kehitys toimialalla.  Diilin syntymisen jälkeen asiakasta ei 

pidä unohtaa, vaan hedelmällistä asiakkuussuhdetta tulee hoitaa ja kehittää sekä olla 

jatkuvasti tietoinen asiakasyrityksen tarpeista ja suunnitelmista. Myös ne mahdolliset 

asiakkaat, joiden kohdalla ei ole kaupantekoon asti edetty, tulee kierrättää uudelleen 

koko myyntiprosessin läpi ja tarkkailla, onko tulevaisuudessa mahdollista saada 

myytyä yrityksen tuotteita tai palveluita. Kuviossa esitetyt myyntiprosessin eri tasot 

eivät olekaan staattisia, vaan elävät ja kehittyvät jatkuvasti tilanteen mukaan 

(D'Haen, & Van den Poel, 2013). 
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Huomionarvoista perinteisessä myyntiprosessin kuvaamisessa on markkinoinnin 

puuttuminen kuviosta kokonaan. Myyntiprosessin kuvaaminen onkin syntynyt 

aikana, jolloin markkinointi ei vielä ollut merkittävässä roolissa, tai sen merkitystä 

yrityksen myynnissä ei ymmärretty, varsinkaan B2B-yrityksissä. B2B-yritykset ovat 

olleet vahvasti itse tuotteeseen keskittyneitä ja asiakkaat ovat jääneet vähemmälle 

huomiolle (Redding, 2015). Perinteisen näkemyksen mukaan asiakkaiden hankinta ja 

houkutteleminen on ollut täysin myynnin tehtävä, eikä markkinointia ole tarvittu 

kuin lähinnä tukitoiminnoksi (Redding, 2015). Markkinoinnin näkeminen tärkeänä 

osana myyntiä tai markkinoinnin avulla potentiaalisten asiakkaiden houkutteleminen 

ei ole itsestäänselvyys yritysten myyntityössä. Yritysmaailmassa ongelma on 

tiedostettu, mutta akateeminen tutkimus ei ole laajalti tarttunut myynnin ja 

markkinoinnin ongelmien ratkomiseen (Sabnis, Chatterjee, Grewal, & Lilien, 2013). 

 

Monat (2010) argumentoi, että vain pieni osa myyntihenkilöstöstä itseasiassa käyttää 

jotain työkalua tai kriteeristöä potentiaalisia asiakkaita etsiessään, ja enemmistö 

tekee valinnat puhtaasti arvaamalla. Saman havainnon tekivät D'Haen ja Van den 

Poel (2013). D’Haen, Van den Poel, Thorleuchter ja Benoit (2016) näkivät syyksi 

myyntihenkilöstön resurssien ja ajan puutteen. Monat’n (2010) mukaan syynä on 

puolestaan yhtenäisen liidien tunnistamiseen pyrkivän mallin puuttuminen. D’Haen 

ym. (2016) toivat ilmi ajankohtaisen tiedon hankinnan vaikeuden potentiaalisista 

asiakkaista, mikä on ratkaisevassa asemassa uusien liidien saamisessa ja eteenpäin 

viemisessä. Uusien liidien saaminen ja niiden jalostaminen näkyy selvästi 

mahdollisten diilien määrässä. 

 

2.1.2 Myynnin muutos digitalisaation myötä 

 

Digitalisaation myötä uudet tuulet ovat puhaltaneet uutta ilmettä myös 

myyntiprosessiin, ja tuoneet uusia näkemyksiä myynnin tekemiseen. Myynnin 

digitaaliset järjestelmät ovat suuren muutoksen kohteena (Sheth & Sharma, 2008). 

Digitaalisten myyntijärjestelmien käyttämisen on tutkitusti todettu parantavan 

myyntiä eri kanavissa (Ahearne, Hughes & Schillewaert, 2007). Uudenlaista 

myyntiprosessia voidaan kuvata, vanhemman version tavoin, usealla eri tavalla. 

Tässä tutkimuksessa käytetään kuitenkin mukautettua mallia, joka on johdettu 
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aikaisemmin esitellystä perinteisestä, sekä Järvisen ja Taimisen vuonna 2015 

havainnoimasta, digitalisaation muokkaamasta myyntiprosessista. Järvisen ja 

Taimisen (2015) esittämä malli digitalisaation muokkaamasta myyntiprosessista 

perustuu myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten haastatteluihin. Mallissa on otettu 

huomioon aikaisemmista malleista poiketen markkinointi, myynnin ja markkinoinnin 

ohjelmat sekä käytännöt. Se korostaa hyvin selkeästi myynnin ja markkinoinnin 

yhteistyötä käytäntöjen sekä ohjelmistojen tasolla. Niiden saumaton yhteistoiminta 

muodostaa myyntiprosessin ytimen. Malli sopii erinomaisesti tutkittavaan aiheeseen, 

sillä McColl-Kennedyn, Sweeneyn, Soutarin ja Amoninin (2008) tekemien 

havaintojen perusteella monet niin pienet kuin suuretkin, asiantuntijayritykset 

hyödyntävät laajalti jonkinlaista markkinointia. Itse myyntiprosessi on tässä mallissa 

jaoteltu kuuteen eri vaiheeseen aikaisempien mallien neljän sijaan. 

 

Ensimmäisenä vaiheena Järvisen ja Taimisen (2015) mallissa on kontaktien 

tunnistaminen. Toisin kuin perinteisemmissä myynnin malleissa, potentiaaliset 

asiakkaat eivät ole vain suuri harmaa massa, joista satunnaisesti valitaan 

lupaavimmat tapaukset, joiden kanssa on mahdollista päästä kaupantekoon asti. 

Markkinoinnin avulla houkutellaan, mutta myös tunnistetaan, potentiaalisia 

asiakkaita yrityksen tarjoaman sisällön pariin. Sisältö voi olla esimerkiksi 

blogikirjoitus, Facebook-postaus, twiitti, ladattava opas, pikatesti, kysely, tutkimus, 

video tai webinaari. Digitaalisten työkalujen avulla saadaan vaivatta selville, ketkä 

ovat käyneet yrityksen internetsivuilla tai sosiaalisen median kanavissa, mihin 

sisältöön tutustuneet sekä vierailun kesto. Näistä vierailuista jää ”digitaalinen jälki”, 

josta pystytään selvittämään jopa kävijän edustama yritys, nimi sekä yhteystiedot. 

Tunnistus voidaan jopa viedä niin pitkälle, että voidaan päätellä, mistä 

tuotteista/palveluista potentiaalinen asiakas on kiinnostunut. Ideaalitilanteessa tämä 

tarkoittaa myyntihenkilöstölle ja yritykselle mahdollisuutta tarjota jokaiselle 

asiakkaalle palveluita tai tuotteita, jotka sopivat juuri kyseisen asiakkaan tarpeisiin 

parhaiten (Sinisalo, Karjaluoto & Saraniemi, 2015). 

 

Sivuilla kävijän tunnistamisen jälkeen hänen edustamansa yritys luokitellaan 

potentiaalinsa mukaan joko markkinointi- tai myyntiliidiksi. Luokittelu on 

mahdollista tehdä esimerkiksi automaattisesti tapahtuvalla pisteytyksellä, joka 
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muuttuu asiakkaasta saatavan tiedon perusteella. Markkinointiliideiksi luokitellut 

yritykset ovat yrityksiä, jotka eivät ole antaneet suoria signaaleja omista haluistaan ja 

tarpeistaan. Näille yrityksille tuotetaan kohdennettua markkinointimateriaalia ja näin 

yritetään selvittää potentiaalisen asiakkaan tarpeita ja herättää kiinnostus yrityksen 

tuotteisiin sekä palveluihin. Markkinointiliideille eli prospekteille on myös 

mahdollista luoda ”henkilökohtainen kypsytysohjelma”, jossa ideana on 

potentiaalisen asiakkaan mukaan modifioidun markkinointimateriaalin luominen. 

Pyrkimyksenä on tutustuttaa potentiaalinen asiakas yritykseen ja tämän tarjoamiin 

palveluihin paremmin, sekä rakentaa pohjaa mahdolliselle kaupanteolle. (Järvinen & 

Taiminen, 2015.) 

 

Yrityksillä on myös suuria ongelmia markkinoinnin tuottamien liidien kääntämisessä 

myynniksi. Sabnis, Chatterjee, Grewal ja Lilien, (2013) argumentoivat, että jopa 70% 

kaikista markkinoinnin tuottamista liideistä jää myyntihenkilöiltä hyödyntämättä, ja 

he kutsuivatkin tätä ilmiötä ”myynnin mustaksi aukoksi”. Tämä on merkittävä haitta 

yrityksille, sillä vääriin liideihin keskittyminen vaikeuttaa resurssien käytön 

suunnittelua, sekä myynnin ja budjetoinnin ennustettavuutta (Monat, 2010). 

Taloudelliset haitat ovatkin merkittävät, mikäli liidien kääntäminen myynniksi 

epäonnistuu. 

 

Myyntiliidit ovat tahoja, jotka ovat jo selvästi ilmaisseet kiinnostuksensa myytäviä 

tuotteita/palveluita kohtaan, ja heidän kanssaan voidaan suoraan lähteä 

neuvottelemaan kaupanteosta (Järvinen & Taiminen, 2015). Nämä liidit siirtyvät 

automaattisesti myynnin käyttämään CRM-ohjelmaan, jossa ne ohjautuvat oikean 

myyjän vastuulle. Myyjän työ helpottuu, kun kaikki tarvittavat tiedot asiakkaasta 

tulevat suoraan hänelle. Sabnis ym. (2013) esittävät, että myyntihenkilöt keskittyvät 

potentiaalisimpiin markkinoinnin tuottamiin liideihin, ja jättävät ns. huonot liidit 

valitsematta. Myyntihenkilöstön valinnat pohjautuvat pääsiassa ”hyvään fiilikseen” 

(D'Haen, & Van den Poel, 2013; Monat, 2010), joten ei voida olettaa, että kaikkein 

parhaimmat mahdolliset liidit tulevat valituiksi. Digitaalisen markkinoinnin kautta 

hankitut liidit puolestaan ovat tutkitusti lyhytikäisiä. Yhteydenotto potentiaalisiin 

asiakkaisiin pitäisi tapahtua mahdollisimman pian liidin saamisen jälkeen, tai 

muutoin asiakkaiden kiinnostus tai tarve menee ohitse (Järvinen & Taiminen, 2015). 
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Digitaalisuus on tuonut mahdollisuuden hankkia tietoa sekä suorittaa vertailuja ajasta 

ja paikasta riippumatta, ja monet asiakkaat odottavatkin siitä johtuen nopeaa 

vastausta (Sinisalo ym., 2015).  

 

Myyntiprosessi ei kuitenkaan ole aina suora, vaan liidi voi palautua tasolta toiselle ja 

eteneminen kestää jopa useita vuosia. Kaikista potentiaalisille asiakkaille tehdyistä 

yhteydenotoista, tarjouksista ja muusta mahdollisesta tiedosta, jää optimitilanteessa 

merkintä CRM-järjestelmään, jota yrityksen henkilöstö voi hyödyntää. Järjestelmään 

tallentuneita tietoja voidaan jälkeenpäin tarkastella ja analysoida, mm. miksi joku 

diili saatiin tehtyä ja miksi jonkun potentiaalisen asiakkaan kanssa ei päästy 

kaupantekoon asti, vaikka kaikki edellytykset siihen olivat. CRM-järjestelmä on 

tärkeä työkalu myynnin johtamiseen. Tiedon suuri määrä usein kuitenkin osoittautuu 

liian suureksi myyntihenkilöstön hallittavaksi (Yu & Cai, 2007). Tiedon keräämistä 

rajoittaa myös lainsäädäntö ja lähitulevaisuudessa etenkin EU:n toukokuussa 2018 

voimaan tuleva tietosuoja-asetus GDPR (General Data Protection Regulation). 

 

Digitaalisten sovellusten hyödyntäminen tuo mukanaan myös ongelmia ja voi luoda 

vastarintaa yrityksen sisällä uusien toimintatapojen omaksumiseen. Myös 

digitaalisten työkalujen integroiminen toisiinsa voi osoittautua haastavaksi. Sinisalo 

ym. (2015) ilmaisivat myyntihenkilöstön tyytymättömyyden digitaalisen ajan 

vaatimukseen, jossa myyntihenkilöstön pitäisi olla tavoitettavissa kellonajasta 

riippumatta. Tämä nostaa työntekijöiden sitouttamisen ongelmaksi. Paras keino 

myyntihenkilöstön sitouttamiseksi työhönsä näyttäisi kuittenkin olevan esimiesten 

näyttämä esimerkki (Schillewaert, Ahearne, Frambach & Moenart, 2005). 

Digitalisaation myötä myyntihenkilöstön kyky hoitaa useita asiakkuuksia 

samanaikaisesti on parantunut, mutta se voi samalla heikentää henkilökohtaisten 

suhteiden rakentamista asiakkaisiin. (Sinisalo ym., 2015) Tutkimuksissa on kuitenkin 

saatu myös toisenlaisia tuloksia. Monissa B2B-yrityksissä myynnin ja markkinoinnin 

integrointi on osoittautunut vaikeaksi (Redding, 2015). Reddingin (2015) mukaan 

syinä voivat olla mm. markkinoinnin, myynnin ja IT-henkilöstön väliset haasteet 

kommunikoida keskenään ”eri kielen puhumisen” takia. IT-järjestelmien hankinta 

saatetaan myös nähdä vain isona kulueränä, eikä tunnistaa siitä saatavia hyötyjä. 
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McIntosh ja Baron (2005) puolestaan toivat esille digitalisaation haittoina 

lisääntyneet turvallisuusriskit, sekä ohjelmistojen käyttövarmuuteen liittyvät asiat.  
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2.2 Asiantuntijapalvelut 

Asiantuntijapalvelut ovat nimensä mukaisesti palveluliiketoimintaa. Ne ovat ennen 

kaikkea aineettomia hyödykkeitä ja sidottuja asiantuntijan henkilökohtaisiin 

taitoihin. EU määrittelee asiantuntijapalvelut palveluiksi, joita tarjoaa alan tutkinnon 

saanut ammattilainen ja joita sääntelee joko valtion lainsäädäntö, valtion 

viranomaiset tai ammatillinen yhdistys. (EC, 2006). Reid (2008) taasen määritteli 

asiantuntijapalvelut ”intensiivisiksi henkilökohtaisiksi suhteiksi asiantuntijan ja 

asiakkaan välillä, jossa kumpikin osapuoli jakaa tietämyksensä ja toimii yhdessä 

ongelmien ratkaisemiseksi”. Asiantuntijapalveluita tuotetaan jatkuvassa suhteessa 

asiakkaiden kanssa, ja asiantuntijat hyödyntävät asiakkaiden tietoja ratkaistakseen 

näiden ongelmia (Jaakkola & Halinen, 2006). Asiantuntijapalvelut ovat merkittävä 

liiketoiminta-alue maailmassa ja esimerkiksi EU on pyrkinyt yhdenmukaistamaan 

alan sääntelyä helpottaakseen markkinoiden toimimista (Kerneis & Prentice, 2011). 

Suurin osa palveluista on kuitenkin vapaammin tarjottavissa.  

 

Suhteet, joita asiantuntijat solmivat ja ylläpitävät asiakkaidensa kanssa, ovat 

toiminnan perusta vaihdannalle, jossa henkilökohtaista tietotaitoa vaihdetaan maksua 

vastaan (Coff, 1997). Korkea sitoutumisen taso asiakkaiden toimintaan ja 

asiantuntijoilta vaadittava korkea henkilökohtainen osaaminen sekä 

ongelmanratkaisukyky, tekevät asiantuntijapalveluista erittäin aineettoman 

hyödykkeen (Jaakkola & Halinen, 2006). Johtuen asiantuntijapalveluiden tiedon 

siirtämisen uniikista luonteesta, sekä verrattain suuresta riskistä, liittyen asiakkaiden 

rahalliseen investointiin, asiantuntijapalveluiden tarjoamisessa korostuu hyvän 

kumppanuuden rakentaminen asiakasyrityksiin. (Griesinger, 1990). Hyvien suhteiden 

rakentaminen ja niiden ylläpitäminen nähdään merkittävänä kilpailuetuna 

asiantuntijapalveluita tarjoavien yritysten keskuudessa (Sharma & Patterson, 2000). 

Tärkeämmäksi tekijäksi asiakassuhteen jatkamiseksi paljastuikin tutkimuksessa 

(Sharma & Patterson, 2000) asiakastyytyväisyys ja asiakkaat jatkavat asiakkuutta, 

mikäli ovat erittäin tyytyväisiä palveluun, vaikka tarjolla olisi hinta-laatusuhteeltaan 

parempia vaihtoehtoja.  
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Asiantuntijapalveluissa korostuu erityisesti itse asiantuntija henkilönä, mutta myös 

hänen luonteensa, ammattitaitonsa sekä sosiaalinen kyvykkyytensä. Asiantuntijat 

luovat usein itselleen ammattiin ja edustamaansa yritykseen sidotun identiteetin. 

(Walsh & Gordon, 2010.) Vahva identiteetti pohjautuu yleensä omaan laajaan 

osaamiseen, ja paine sen kasvattamiseen onkin suuri, koska usein kyvykkyys 

määritellään asiantuntemuksen perusteella. Korkea ammattitaito on pääsääntöisesti 

myös edellytyksenä, jotta asiantuntija voi edetä urallaan. (Lewis & Brown, 2011.) 

Se, miksi ja miten osa asiantuntijoista onnistuu työssään erinomaisesti, ei ole 

kuitenkaan tarkalleen tiedossa.  Asiantuntijan ja asiakkaan suhteen 

monimutkaisuuden vuoksi, sitä ei ole onnistuttu purkamaan osiin. (Walsh & Gordon, 

2010.) Monissa tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että tietyn tyyppinen 

asiantuntijan käyttäytyminen asiakasta kohtaan saattaa edistää suhteen syvenemistä 

ja palveluiden myynnin kasvua. Toisaalta asiantuntijan oma asenne ja tapa, jolla hän 

asiakkaita lähestyy ja asiakasta käsittelee, voi karkottaa asiakkaita pois. 

Asiantuntijatehtävissä toimivalta vaaditaankin hyviä ihmissuhdetaitoja ja kykyä 

tunnistaa eri sosiaaliset tilanteet, jotta asiakas olisi tyytyväinen saamaansa palveluun. 

(Bohn, 1999.) 

 

Lewis ja Brown (2011) löysivät useita syitä sille, miksi asiantuntijayritykset eivät 

pysty parantamaan tehokkuuttaan ja kannattavuuttaan. Vahvan identiteetin 

muodostuessa asiantuntijalle, voi asiantuntijan kyky tehtäviensä hoitamiseen 

heikentyä, mikäli hän ei ole valmis muuttamaan toimintatapojaan, käsityksiään ja 

työskentelyään asiakkaiden tarpeita sekä odotuksia vastaaviksi (Lewis & Brown, 

2011; Walsh & Gordon, 2010). Vahva osaaminen tietyllä alueella myös usein johtaa 

siihen, ettei asiantuntija osaa katsoa ongelmia muuten, kuin oman erityisosaamisensa 

kautta. Kapea näkökulma ongelmiin rajoittaa huomattavasti asiantuntijan kykyä 

kehittää asiakaslähtöisiä ratkaisuja, ja täten asiakastyytyväisyys on vaarassa laskea. 

(Lewis & Brown, 2011.) Yksi mahdollinen syy kehityksen pysähtymiseen voivat 

myös olla taloudelliset kannustimet. Monet asiantuntijat ovat joko osakkaita tai 

partnereita yrityksissä, ja/tai heillä on työsopimuksessaan erilaisia rahallisia 

kannustimia. Monet asiantuntijat, varsinkin kokeneemmat asiantuntijat, ovatkin 

hyvätuloisia. Näin ollen taloudelliset motiivit eivät välttämättä kannusta 

asiantuntijoita tehostamaan toimintaansa määräänsä enempää, ja ne voivat luoda 
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”mukavuuden tunteen”, kun henkilökohtainen taloudellinen tila on turvattu. Tämä 

tunne johtaa siihen, ettei yrityksellä tai työntekijällä, ole varsinaista motiivia kehittää 

itseään tehokkaammaksi. (Lewis & Brown, 2011.) 

 

2.2.1 Asiantuntijapalveluiden myynti 

 

Asiantuntijapalvelut ovat, kuten edellä todettiin, erilaisia muihin palveluihin 

verrattuna, koska niiden tuottamiseen vaaditaan erityistä taitoa, ja joissain tilanteissa 

jopa viranomaisen myöntämä lupa. Asiantuntijapalvelun myyjältä edellytetään hyvää 

perehtymistä asiakkaan liiketoimintaan ja prosesseihin ymmärtääkseen, miten omien 

palveluidensa kautta voi tuottaa asiakkaalle arvoa. Päästäkseen parhaaseen 

lopputulokseen, asiantuntijan pitää nähdä maailma asiakkaan silmin ja osata puhua 

samaa kieltä hänen kanssaan. Asiantuntijana toimivat henkilöt ovat usein vastuussa 

myös palveluiden markkinoinnista ja myymisestä asiakkaalle, vaikka ensisijainen 

tehtävä onkin toimia asiantuntijan roolissa.  

 

Asiantuntijapalveluiden myyjänä voi toimia kuka tahansa, mutta kuitenkin itse 

asiantuntija on parhaassa asemassa myyntityön suorittamiseen. Paras 

asiantuntijapalveluiden myyjä onkin paras kuuntelija, koska tällöin asiantuntija 

aidosti tiedostaa asiakkaan halut ja tarpeet ja pystyy toimimaan asiakkaan haluamalla 

tavalla. (Bohn,1999.) Reid (2008) puolestaan esitti, että asiantuntijapalveluiden 

myynnissä tärkeintä on asiakassuhteiden hoitaminen, sillä pitkien suhteiden 

kehittyessä lisämyynnin tekeminen asiakkaalle on huomattavasti helpompaa ja 

vähemmän resursseja vaativaa. Samalla pitkäaikaiset suhteet toimivat muille 

mahdollisille asiakkaille hyvänä referenssinä ja ”puskaradion” kautta houkuttelevat 

uusia asiakkaita. Suhteen jatkuessa asiantuntijan tiedot asiakasyrityksestä karttuvat, 

ja hän pystyy näitä hyödyntäen tuottamaan asiakkaalle tämän itsensä näköistä 

palvelua. (Reid, 2008.) Mohamed (2016) tutki asiakaslähtöisyyden vaikutusta 

yrityksen liikevaihtoon, ja tuli tutkimuksessaan siihen tulokseen, että se parantaa 

yrityksen kannattavuutta. Voidaankin todeta, että asiantuntijat ja myönteiset 

asiakaskokemukset ovat tärkeitä yrityksen tuloksen kannalta.  
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Sieg, Fischer, Wallin ja von Krogh (2011) löysivät tutkimuksessaan, että 

proaktiivinen ongelmien etsintä yrityksen toiminnasta, on tehokas keino lisätä 

palveluiden myyntiä yritykseen. Kuitenkaan Sieg ym. (2011) eivät pitäneet 

esittämäänsä ratkaisua kaiken kattavana, vaan totesivat, että parhaiten asiakassuhteita 

hoidetaan muita tapoja samaan aikaan hyödyntäen. Sieg ym. (2011) tiedostivat 

tutkimuksessaan kolme ongelma-aluetta. Ensinnäkin proaktiivinen ongelmanratkonta 

on erittäin tilanteesta riippuvainen. Toiseksi henkilökohtaiset suhteet ja toimintatavat 

asiantuntijan ja asiakkaan välillä eivät aina kohtaa. Asiantuntijan tulisi tunnistaa, 

milloin on oikea aika vaikuttaa asiakkaan päätöksentekoon, ja milloin taas on aika 

kuunnella ja perehtyä asiakkaan ongelmiin. Kolmantena asiakasyrityksen edustajat 

eivät kokeneet asiantuntijan löytämiä ongelmia tarpeeksi tärkeiksi, jotta olisivat 

olleet valmiita maksamaan niiden ratkaisemisesta. Myöskään asiakkaan tekemien 

ratkaisujen kritisointi tai jälkiviisastelu ei ole asiantuntijan luotettavuuden kannalta 

hyvä asia, ja saattaa karkottaa asiakkaan pois (Bohn, 1999). Nämä havainnot 

vahvistavat käsitystä yksittäisen asiantuntijan voimakkaasta merkityksestä 

asiakassuhteessa. 

 

Asiantuntijapalveluiden markkinoinnissa on erityisesti hyödynnetty hyvää 

asiakassuhteiden hoitamista, mutta myös vuorovaikutusmarkkinointia (McColl-

Kennedy ym. 2008). Koska asiakassuhteen hoitaminen on 

vuorovaikutusmarkkinointia, joka on usein yhden asiantuntijan vastuulla, nousevat 

henkilökohtaiset taidot esiin yrityksen muiden palveluiden markkinoinnissa (Sieg 

ym., 2011). Sieg ym. (2011) kutsuivatkin asiantuntijoita, aikaisempaan tutkimukseen 

pohjautuen, ”osa-aikaisiksi markkinoijiksi”.  

 

2.3 Digitalisaatio 

 

Digitalisaatiolla tarkoitetaan ilmiötä, jossa digitaalinen teknologia yleistyy eri 

toiminnoissa. Digitalisaation myötä tapahtuu siirtymä perinteisistä painetuista 

viestimistä ja palveluista internet- ja mobiilipalveluihin. Parida ym. (2015) 

määrittelivät digitalisaation teollisuuden näkökulmasta ilmiöksi, jossa ”älykkäät 

koneet yhdistetään toisiinsa, ja joita tieto, sekä digitaaliset teknologiat pitävät yllä”. 

Digitalisaation vaikutus on suuri jo nyt, ja sen käyttö tulee edelleen lisääntymään 
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tulevaisuudessa. Digitaalisuus on tuonut mahdollisuuden hankkia tietoa, sekä 

suorittaa vertailuja eri palvelujen välillä ajasta ja paikasta riippumatta. Digitaalisista 

kanavista löytyy myös muiden käyttäjien kokemuksia, neuvoja ja mielipiteitä, jotka 

saattavat vaikuttaa asiakkaan valintoihin. Tämän tutkimuksen osalta digitalisaation 

hyödyntämisellä tarkoitetaan digitaalisia ratkaisuja ja sovelluksia, joiden avulla 

pystytään helpottamaan sekä parantamaan myyntiä ja/tai markkinointia. Näitä 

digitaalisia ratkaisuja ovat mm. markkinointiautomaatio, hakukonemarkkinointi sekä 

asiakastietojärjestelmät (CRM) ja muut myynnin avuksi tehdyt ohjelmistot. 

Varsinkin markkinointiautomaatio on herättänyt yrityksissä kiinnostusta (Järvinen & 

Taiminen, 2015).   

 

Digitaalisten sovellusten avulla on mahdollista parantaa myynnin tehokkuutta (Long 

ym. 2007). Myynnissä niiden tarkoituksena on myös houkutella, rakentaa ja ylläpitää 

luottamusta nykyisten sekä tulevien asiakkaiden kanssa (Järvinen & Taiminen, 

2015). Digitalisaatio itsessään ei kuitenkaan ole päämäärä, vaan se on mahdollistava 

väline uusien tehokkaampien toimintatapojen käyttöönottoon sekä myynnin ja 

markkinoinnin yhteistyön tehostamiseen (Redding, 2015). Digitalisaatio antaa 

yrityksille lisäksi mahdollisuuden uudelleenorganisoida myyntitiiminsä (Tanner & 

Shipp, 2005). 

 

Teknologian avulla saavutettava tehokkuus riippuu paljolti siitä, miten sitä 

hyödynnetään. Hyödyntämiseen vaikuttavat mm. organisaatiossa vallitseva 

johtamiskulttuuri sekä organisaation tavoitteet. Näiden kahden tekijän ollessa 

suotuisat, saadaan teknologiasta paras mahdollinen hyöty irti. (Buckley, 2015; 

Redding, 2015.) Erityinen motiivi digitalisaation edistämisellä on yrityksillä, joiden 

liikevaihdosta suuri osa tulee ulkomailta (Holtbrügge, Holzmüller & von 

Wangenheim, 2007), sillä laadukkaat palvelut, jotka eivät ole paikkaan sidottuja, 

kiinnostavat myös ulkomaalaisia yrityksiä. 

 

Paremmat tietoliikenneyhteydet ovat tehneet mahdolliseksi arvonluomisen 

asiakkaalle jopa reaaliajassa (Lenka, Parida & Wincent, 2017). Porter ja Heppelmann 

(2014) argumentoivat, että ”digitalisaatio mahdollistaa arvonluonnin asiakkaalle 

luotettavammin, tehokkaammin ja paremmin optimoituna, ja voi eksponentiaalisesti 
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kasvattaa yrityksen asiakkailleen tuottamaa arvoa”. Tämä kuvastaa hyvin 

digitalisaation tarjoamaa potentiaalia. Suurempi arvonluonti perustuu digitalisaation 

tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseen ja lopullinen arvo muodostuu yhdessä 

asiakkaan kanssa (Lenka ym. 2017). Monet yritykset ovat digitalisaation myötä 

muuttaneet toimintatapojaan mm. huomioimalla asiakkaansa paremmin ja näkemällä 

heidät enemmän yksilöinä. Tämä mahdollistaa arvonluomisen asiakkaalle hänen 

omien arvokäsitystensä pohjalta. (Todor, 2016.) Riittävä infrastruktuuritaso 

digitaalisten ratkaisujen osalta on ratkaiseva tekijä siinä, voidaanko digitalisaatiota 

hyödyntämällä tarjota parempaa arvonluontia asiakkaalle (Lerch & Gotsch, 2015). 

Erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset kohtaavat ongelmia digitaalisten 

palveluiden tuottamisessa, koska resurssit eivät riitä tarpeellisen IT-henkilöstön 

palkkaamiseen (Lerch & Gotsch, 2015).   

 

Digitalisaation avulla pystytään keräämään tietoa yrityksen digitaalisia sovelluksia 

käyttäneistä ihmisistä. Tiedon keruuta varten on laitteisiin asennettu komponentteja, 

sovelluksia, käyttöjärjestelmiä ja sensoreita tuottamaan tietoa reaaliajassa 

asiakkaiden käyttäytymisestä sekä aktiivisuudesta. (Lenka ym. 2017.) Digitalisaatio 

myös mahdollistaa paremman yhteydenpidon yrityksen eri sidosryhmiin. Sinisalo 

ym. (2015) argumentoivat, että laajempi tiedonkeruu asiakkaista mahdollistaa 

paremman asiakastyytyväisyyden sekä läheisempien asiakassuhteiden luomisen. 

Tiedon keräämisen kautta pystytään optimoimaan koneita ja prosesseja paljon 

tehokkaammiksi (Lerch & Gotsch, 2015). Teollisten tuotteiden seuranta 

reaaliaikaisesti on mahdollista ja esim. teollisuuden koneet sekä järjestelmät pystyvät 

automaattisesti lähettämään viestin eteenpäin huoltotarpeesta tai vikatilanteesta 

(Lenka ym., 2017). Koneet ja järjestelmät pystyvät kommunikoimaan ja jakamaan 

tietoa keskenään sekä toimimaan hyvin itsenäisesti. Tämän automatisoidun prosessin 

mahdollisuuksia tulisi myös tutkia paremmin sekä teknologisesta, että 

liiketoiminnallisesta näkökulmasta.  

 

Digitalisaation luomat mahdollisuudet ovat valtavat, koska esim. erilaiset älykkäät 

sensorit sekä evästeet keräävät ja liikuttavat valtavat määrät dataa asiakkaista 

lyhyessä ajassa (Sinisalo ym., 2015). Tiedon keräämisen ja siirtämisen parannuttua 

huomattavasti on myös tiedon ja datan analysointi helpottunut merkittävästi. Dataa 
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on mahdollista analysoida automaattisesti reaaliajassa ja tehdä analyysien pohjalta 

erilaisia skenaarioita päätöksenteon tueksi. Ongelmaksi muodostuu datan valtava 

määrä, joten on tärkeää osata valita yrityksen kannalta oleellisin tieto 

hyödynnettäväksi (Lenka ym., 2017). Hankitun tiedon laatu on tärkeämpää kuin 

tiedon määrä. Mittaamalla ja analysoimalla oikeaa dataa saadaan yritykselle 

tarvittavaa kannattavuutta ja kasvua sekä tunnistetaan oikeanlaiset asiakkaat, joiden 

kanssa on taloudellisesti kannattavinta lähteä hieromaan kauppaa. (Sinisalo ym., 

2015.) Automatisointi voidaan parhaimmillaan viedä jopa niin pitkälle, että koneet 

itse pystyvät analysoimaan tulevaisuuden trendejä reaaliajassa (Lenka ym., 2017). 

Samoja periaatteita noudattaen myös potentiaalisimmat asiakkaat olisi mahdollista 

tunnistaa reaaliajassa. 

 

 

Kuvio 3. Digitalisaation luomat mahdollisuudet (Lenka, Parida & Wincent, 2017). 

 

Digitalisaation mahdollisuudet ovat hyvin tiedossa, mutta suuria vaikeuksia liittyy 

erityisesti uuden teknologian suunnitteluun ja käyttöönottoon. Lähes kaikki yritykset 

kohtaavat ongelmia markkinointia koskevien sovellusten tuottamisessa sekä 

hankkimisessa. (Buckley, 2015.) Buckleyn (2015) mukaan tämä selittyy pitkälti sillä, 

että markkinointi- ja IT-henkilöstö eivät kommunikoi keskenään ”samalla kielellä”.  

Usein myös ongelmana ovat vanhat yrityksessä olevat ohjelmistot, jotka eivät aina 

ole yhteensopivia uusien ohjelmistojen kautta. Järjestelmien integroiminen toisiinsa 

tuottaa paljon päänvaivaa ja kustannuksia yrityksille. Honeycutt, Thelen T., Thelen 

S.T., & Hodge (2005) havaitsivat samanlaisia ongelmia myynnin digitaalisten 

järjestelmien kanssa.  
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Tiedon keräämiseen liittyy myös monia haasteita, kuten esim. kuluttajien 

yksityisyydensuoja. Tiedon keräämistä kuluttajista digitaalisessa ympäristössä on 

lainsäädännön kautta rajattu, ja vastaavasti kuluttajan mahdollisuuksia tarkastella 

hänestä kerättyjä tietoja parannettu. EU:n laatima tietosuoja-asetus GDPR (General 

Data Protection Regulation) tiedon keräämisen rajaamiseksi digitaalisissa 

ympäristöissä hyväksyttiin keväällä 2016 ja se tulee voimaan 25.5.2018. Asetus luo 

merkittäviä uusia velvollisuuksia henkilötietoja käsitteleville tahoille. Nämä 

asetukset koskevat myös B2B-ympäristöä. 

 

2.3.1 Markkinointiautomaatio 

 

Markkinointiautomaatio on verrattain nuori ilmiö ja termi onkin syntynyt vasta 2000-

luvun alussa. Idea siitä on kehittynyt viime vuosituhannen lopulla. (Heimbach, 

Kostyra & Hinz, 2015.) Markkinointiautomaatio on digitaalisten ratkaisujen 

hyödyntämistä markkinoinnin prosessien läpikäymisessä kuten segmentoinnissa, 

asiakastietojen keräämisessä ja markkinointikampanjoiden hoitamisessa (Todor, 

2016). Ideana markkinointiautomaatiossa on automatisoida digitaalisen 

markkinoinnin yksinkertaiset prosessit, jotka pitäisi muuten tehdä käsin. Tavoitteena 

on tiedon automaattinen virtaaminen sovelluksesta A sovellukseen B ja 

markkinointiautomaation avulla sitoa yhteen esimerkiksi kaikki markkinoinnin ja 

myynnin käyttämät järjestelmät. Markkinointiautomaatio onkin kasvanut varsin 

nopeasti yhdeksi halutuimmista digitaalisista ratkaisuista, joita yritykset voivat 

itselleen hankkia. 

 

Yrityksillä, jotka hyödyntävät markkinointiautomaatiota, on paljon parempi kyky 

hahmottaa nykyisten asiakkaidensa ja mahdollisten tulevien asiakkaiden tarpeita sekä 

tulevaisuuden suunnitelmia. Asiakkaita voidaan kuljettaa tehokkaammin 

ostoprosessissa eteenpäin kohti kaupan vahvistamista ja näin saadaan parempia 

tuloksia. Markkinointiautomaation käyttäminen antaa markkinointihenkilöstölle 

paremmat keinot valvoa markkinoinnin kustannustehokkuutta sekä karsia 

toimimattomat keinot pois. (Todor, 2016.)  Sen avulla voidaan myös parantaa 

selkeästi toimivia ja kannattavia markkinointiratkaisuita (Keens & Barker, 2008). 
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Markkinointiautomaatio voi olla vastaus yritysten liikevaihdon kasvattamiseksi.  

Tosin markkinointiautomaatiojärjestelmän käyttö ei automaattisesti nosta yrityksen 

liikevaihtoa, mutta järjestelmien ymmärtämisen ja täyden hyödyntämisen kautta sillä 

voi olla merkittävä vaikutus. Tutkimusten mukaan markkinointiautomaation avulla 

yritys kasvattaa diilien keskimääräistä kokoa 40 %, parantaa liiketoiminnan 

ennustettavuutta 17 %, sekä hankittujen liidien kääntämistä diileiksi peräti 107 % 

(Todor, 2016). Markkinointiautomaatiota ja sen vaikutuksia yrityksen liiketoimintaan 

tulee mitata sekä seurata taloudellisin mittarein, vaikka tietyn parannuksen 

tapahtuminen voi olla vaikeaa osoittaa pelkästään sen ansioksi. Tästä syystä 

markkinoinnilla tulee olla myös muita mittareita käytössään, jotta tehtyjen muutosten 

vaikutus saadaan paremmin esiin. (Keens & Barker, 2008.)  

 

2.3.2 Hakukonemarkkinointi ja hakukoneoptimointi 

 

Hakukonemarkkinointi (SEM – search engine marketing) on internetissä tapahtuva 

markkinoinnin muoto, jolla pyritään lisäämään verkkosivuston liikennettä 

hakukonetuloksissa hakukoneoptimoinnilla (SEO – search engine optimization) tai 

hakukonemainonnalla (SEA – search engine advertizing), ja sitä kautta kasvattamaan 

myyntiä. Hakukonemarkkinointi sai alkunsa 1990-luvun alussa ja tuolloin 

markkinoilla oli useita pieniä hakukoneyrityksiä (Bagnall, 2002), jotka ovat 

myöhemmin sulautuneet isompiinsa tai kadonneet konkurssin kautta. Nykyään 

Google dominoi hakukonemarkkinoita, erityisesti Euroopassa sekä Pohjois-

Amerikassa, mutta Aasiassa sille on noussut paikallisia haastajia, kuten Baidu (Zhao 

& Tse, 2011). Vähemmän käytettyjä hakukoneita ovat Bing, Yandex ja Yahoo!. 

Hakukonemarkkinointi on ohjelmoitu digitaalinen prosessi hakukonepalvelua 

tarjoavan yrityksen puolesta, jossa hakutuloksia järjestetään hakukoneen käyttäjille 

eri kriteerien mukaan (Bagnall, 2002). Hakukoneiden pohjana toimivat algoritmit 

määrittelevät ja järjestävät hakutulokset esimerkiksi käyttäjän aikaisemman 

hakuhistorian perusteella. Hakukonemarkkinoinnin keinot voidaan luokitella 

maksullisiin ja maksuttomiin tapoihin. Maksamisella tarkoitetaan tässä tapauksessa 

hakukoneyhtiölle maksamista. Ulkopuolinen taho voi maksaa hakukoneyhtiölle 

hakukonemarkkinoinnista, jotta hänen edustamansa yrityksen sivusto esiintyisi 

tiettyjen hakusanojen kohdalla hakutulosten kärjessä. Yksi hakukonemainontaan 
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yleisesti käytetty työkalu on Google AdWords. Maksullisten keinojen lisäksi hyvä 

maksuton keino parantaa yrityksen näkyvyyttä hakukoneissa on lisätä yrityksen 

internetsivuille paljon sanoja, joita potentiaaliset asiakkaat käyttävät etsiessään 

kyseessä olevan alan palveluita. Osuvat hakusanat puolestaan nostavat yrityksen 

internetsivut hakukoneen tuloksien kärkeen. Tämä prosessi tunnetaan nimellä 

hakukoneoptimointi. (Sen, 2005.) Oikein toteutettuna hakukoneoptimointi voi tuoda 

huomattavia säästöjä ja houkutella enemmän asiakkaita (Wilson & Pettijohn, 2006). 

 

Hakukonemarkkinointi ja hakukoneoptimointi ovat hyviä markkinointikeinoja 

yrityksille niiden pyrkimyksissä kansainvälistyä, sekä erityisesti pienille yrityksille 

kustannustehokkuutensa vuoksi (Bagnall, 2002). Hakukonemarkkinointi on saanut 

positiivista palautetta asiakkailta, sillä toisin kuin esimerkiksi 

sähköpostimarkkinointi tai bannerit yms. maksetut internetmainokset, sitä ei koeta 

liian ”päällekäyväksi” ja se on siten osoittautunut myös paremmaksi keinoksi 

houkutella asiakkaita yrityksen sivuille (Sen, 2005).  

 

2.3.3 Sähköpostimarkkinointi 

 

Hyvin usein asiakkaiden sekä potentiaalisten asiakkaiden yhteystiedot on tallennettu 

yrityksen omaan tietokantaan. Mahdollisimman laajalla tietokannalla varmistetaan, 

että tavoitettavissa on suuri joukko potentiaalisia asiakkaita lyhyessä ajassa 

sähköpostitse. Sähköpostien lähettäminen on helppoa ja halpaa, minkä vuoksi sen 

käyttäminen markkinoinnissa on osoittautunut hyödylliseksi. Vaikka 

sähköpostimarkkinointi on sisällöllisesti erittäin vapaata, tulisi siinä kuitenkin 

huomioida, missä asiakaspolun vaiheessa asiakas on. Myös asiakkaan omat tarpeet ja 

halut tulee ottaa huomioon. Muutoin sähköpostimarkkinointi voi myös kääntyä 

itseään vastaan. 

 

Sähköposti on nykyisin yksi tärkeimmistä sovelluksista, niin yrityksille, kuin 

yksityisillekin. Sähköpostin välityksellä suhteet yrityksen ja asiakkaan välillä 

vahvistuvat. Lisäksi se on kätevä tapa jakaa uutisia, tietoja ja tarjouksia tuotteista 

sekä palveluista monille eri asiakkaille samanaikaisesti. (Natarajan, 2002.) 

Sähköpostimarkkinoinnin käyttäminen on erittäin kustannustehokas tapa lisätä 
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asiakasuskollisuuden määrää (Merisavo & Raulas, 2004). Jotta 

sähköpostimarkkinointi onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla, on tärkeää, että 

kohderyhmä on valittu oikein, ja että postituslistalla on henkilöitä, jotka ovat jo 

etukäteen osoittaneet kiinnostustaan tuotteita tai palveluita kohtaan (Merisavo & 

Raulas, 2004). Sähköpostiosoitteiden kerääminen, sekä sähköpostien lähettäminen 

potentiaalisille asiakkaille, on mahdollista automatisoida ja täten kasvattaa 

markkinoinnin kustannustehokkuutta (Natarajan, 2002). Huolimatta 

kustannustehokkuudestaan, sähköpostimarkkinointi ei aina ole toimivin ratkaisu, sillä 

monet ihmiset kokevat sen häiritsevänä ja suhtautuminen yrityksen tuotteita tai 

palveluita kohtaan voi jopa muuttua negatiiviseksi (Hartemo, 2015). Paras ratkaisu 

tämän välttämiseksi on kysyä erikseen lupa sähköpostimarkkinointiin (Hartemo, 

2015).  

 

2.3.4 Sosiaalinen media ja sisältömarkkinointi 

 

Sosiaalisessa mediassa (some) tapahtuva markkinointi on noussut suurella 

nopeudella yhdeksi trendikkäimmistä markkinointitavoista. Sosiaalisen median 

kautta tavoitetaan tehokkaasti erityisesti yksittäiset kuluttajat, mutta myös B2B-

ympäristössä some on noussut suosituksi. Tällä hetkellä suosittuja some-kanavia ovat 

mm. Facebook, Twitter, Linkedin sekä Instagram. Sosiaalisen median kautta on 

myös erittäin helppoa seurata potentiaalisia asiakkaita ja heidän mielenkiintonsa 

kohteita. Keräämällä dataa somessa sekä seuraamalla eri sidosryhmiä yritys voi 

saada selville esimerkiksi potentiaalisten asiakkaiden ostoaikeet hyvissä ajoin 

(Husain, Ghufran, & Chaubey, 2016). 

 

Sisältömarkkinoinnissa ideana on asiakkaiden houkutteleminen luomalla heitä 

kiinnostavaa materiaalia sosiaaliseen mediaan ja näin rakentaa henkilökohtaisia 

suhteita asiakkaisiin (Du Plessis, 2017). Sisällön tarkoituksena on ennen kaikkea 

luoda keskustelua ja mielipiteitä erinäisistä aiheista sekä saada mahdollisimman 

moni kiinnostumaan yrityksestä ja sen palveluista (Du Plessis, 2017). Somen voima 

perustuukin vertaisvaikuttamiseen ja jopa 71 % ihmisistä on valmiita tekemään 

ostopäätöksensä somessa esitettyjen suositusten perusteella (Husain ym., 2016). Yksi 

syy lisääntyneeseen sisältömarkkinointiin ovat hakukoneyritykset, jotka antavat 
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yritykselle paremman näkyvyyden hakukoneessa laadukkaan sisällön perusteella. 

Sosiaalinen media onkin tehokas väylä vuorovaikutukseen eri sidosryhmien kanssa.  

 

Luotu sisältö ei ainoastaan toimi uusien asiakkaiden hankkimisessa, vaan sisällön 

luominen ja jakaminen myös rakentavat yrityksestä kuvaa kaikille muille 

sidosryhmille, kuten esimerkiksi työnhakijoille. Sisältöä yrityksen sosiaalisen median 

kanaviin ovatkin luomassa niin yritys itse, yrityksen työntekijät, asiakkaat sekä muut 

ulkoiset sidosryhmät. (Huotari, Ulkuniemi, Saraniemi & Mäläskä, 2015.) Koska 

sosiaalisessa mediassa on ihmisiä ja sidosryhmiä mielipiteineen laidasta laitaan, on 

yrityksen harkittava tarkkaan omia toimiaan somessa, ettei yrityksen jakama sisältö 

käänny yritystä vastaan (Huotari ym., 2015). Tämän takia yritykselle olisi suotavaa, 

mikäli eri sidosryhmät olisivat samalla aallonpituudella yrityksen somessa. Kaikkiin 

sidosryhmiin ei kuitenkaan ole mahdollista vaikuttaa suoraan. Esimerkiksi Huotari 

ym. (2015) esittivät, että yrityksen työntekijöille järjestettäisiin some-koulutusta ja 

näin saataisiin ohjailtua yhden sidosryhmän käyttäytymistä. 

 

2.3.5 Myynnin digitaaliset järjestelmät 

 

Myynnin digitaaliset järjestelmät tutkitusti parantavat myynnin tehokkuutta 

(Boujena, Johnston & Merunka, 2009), ja muuttavat perusteellisesti yhteydenpidon 

sekä tiedonkeruun, näin mahdollistaen myyntityö luonteen muuttumisen (Tanner & 

Shipp, 2005).  Tässä tutkimuksessa myynnin digitaalisilla järjestelmillä 

tarkoitetaankin järjestelmiä, joita myyntihenkilöstö yrityksissä käyttää asiakastietojen 

keräämiseen, dokumentoimiseen ja asiakkaiden analysointiin, sekä muihin 

mahdollisiin myyntiä edistäviin toimiin (Todor, 2016). Myynnin digitaalisointiin 

pyrkivät ohjelmistot auttavat organisaatioita hallitsemaan paremmin 

myyntiprosessiaan, kun asiakkaista pystytään keräämään entistä enemmän ja 

paremmin tietoa (Sinisalo ym., 2015). 

 

Myyntiteknologia onkin noussut keskeiseksi osaksi asiakassuhteiden hallintaa ja 

palvelun laatua parantavaksi tekijäksi (Tanner & Shipp, 2005). Myynnin sekä 

markkinoinnin digitaaliset järjestelmät yhdessä muodostavat yrityksien 

asiakkuuksienhallinnan ytimen. Tämä näkyy erityisesti siten, että asiakkaista on 
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saatavilla entistä enemmän laadukasta tietoa. Lisäksi parantuneiden 

yhteydenpitovälineiden avulla pystytään entistä paremmin käyttämään tätä tietoa 

asiakkaiden hankkimiseen. (Sinisalo ym., 2015.)   

 

Myynnin tueksi suunnitellun teknologian käyttöönottamisen esteeksi nousevat 

erityisesti yrityksen sisäiset asiat. Honeycutt ym. (2005) sekä Long ym. (2007) 

havaitsivat vastustusta uuden teknologian käyttöönottoon tulevan 

myyntihenkilöstöstä itsestään, ja näkivät syiksi mm. puuteellisen koulutuksen sekä 

hyötyjen kommunikoinnin epäonnistumisen. Myös myyntihenkilöstön ja esimiesten 

näkemyserot sekä odotukset teknologian käyttöönoton hyödyntämisestä vaikeuttavat 

kaiken potentiaalin saamista ulos teknologisista ratkaisuista. Myyntiteknologiasta 

saadaankin paremmin ja nopeammin kaikki hyöty irti, mikäli myyntihenkilöstö on jo 

valmiiksi teknologiaorientoitunutta. (Schillewaert ym., 2005.) Schillewaert ym. 

(2005) havaitsivatkin, että teknologian käyttöönotossa tärkeimpänä kriteerinä oli sen 

hyödyllisyys ja vasta toisena helppokäyttöisyys. Tämä havainto voinee selittää 

osaltaan, miksi käyttöönottovaiheessa syntyy kiistoja esimiesten ja 

myyntihenkilöstön välillä, sillä alemman portaan työntekijät saattavat arvostaa 

helppokäyttöisyyttä enemmän. 

 

2.4 Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostaminen  

 

Kun kerätään kaikki edellä esitetty tieto yhteen, saadaan tämän tutkimuksen kannalta 

muodostettua suurempi kokonaiskuva. Aikaisempien tutkimuksien perusteella 

tutkimus on rajattu koskemaan ainoastaan organisaation sisällä tapahtuvia muutoksia, 

joita digitaalisten sovellusten hyödyntäminen myynnin ja markkinoinnin osalta 

aiheuttaa. Yrityksen ulkopuoliset vaikutukset eivät niinkään ole tämän tutkimuksen 

kohteena.  

 

Viitekehyksen runkona on aikaisemmin esitelty malli (Järvinen & Taiminen, 2015) 

digitaalisesta myyntiprosessista. Myyntiprosessi on sijoitettuna organisaation sisään 

tarkoituksella, koska yritykset toteuttavat myyntiprosessinsa oman organisaationsa 

henkilöstöllä sekä omilla digitaalisilla järjestelmillään. Täten myös myyntiprosessin 

aiheuttamat vaikutukset näkyvät parhaiten organisaation sisällä. Sivulla 35 
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esitettävässä kuvassa on myös jaottelu myyntiprosessiin sekä digitaalisiin 

sovelluksiin. Jaottelu on toteutettu havainnollistamaan paremmin sitä, etteivät 

myyntiprosessi ja digitaaliset sovellukset ole sama asia, vaan digitaaliset sovellukset 

mukauttavat myyntiprosessia ja toisin päin.  

 

Yrityksen potentiaaliset ja vanhat asiakkaat on kuviossa asetettu luonnollisesti 

organisaation ulkopuolelle. Asiakkaisiin kohdistuvia vaikutuksia ei tässä 

tutkimuksessa juurikaan pyritä selvittämään ja tutkimuksen fokus on yrityksen 

sisäisissä vaikutuksissa, jotka digitaalisten sovellusten hyödyntäminen saa aikaan. 

 

Aikaisemmin esiteltyjä markkinoinnin keinoja ei ole myöskään eriteltynä seuraavalla 

sivulla esitetyssä viitekehyksessä, sillä näiden voidaan katsoa sisältyvän 

markkinoinnin sovelluksiin, jotka ovat viitekehyksessä jo valmiiksi mukana. Näiden 

sovellusten integroiminen myynnin järjestelmien kanssa on tärkeää 

kokonaisvaltaisen digitaalisen myyntiprosessin luomiseksi. Sovellusten lisäksi toki 

tulee myös markkinoinnin ja myynnin käytäntöjen integroitua, jotta paras 

mahdollinen lopputulos saavutettaisiin. 
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3 TUTKIMUKSESSA KÄYTETTY AINEISTO JA MENETELMÄ 

Tässä osiossa esitellään tutkimuksen tekemisessä käytetty menetelmä, kuinka 

aineisto tutkimukseen on kerätty ja kuvaillaan aineiston hankintaa. Myös 

tutkimukseen osallistuneet yritykset esitellään tutkimuksen kannalta oleellisilta osin. 

Lopuksi esitellään tutkimuksessa käytetty haastattelurunko. 

 

3.1 Tutkimusmenetelmä 

 

Tämän tutkimuksen tekemisessä on hyödynnetty laadullisia, eli kvalitatiivisia 

menetelmiä, ja tutkimus on toteutettu käyttämällä puolistrukturoituja 

teemahaastatteluja aineiston keräämiseksi. Haastatteluiden käyttö tutkimuksen teossa 

on perusteltua, koska niistä saadaan huomattavasti enemmän kvalitatiivista dataa, 

kuin mitä kyselylomakkeilla, ja näin voidaan paremmin luoda pohja paljon 

empiirisimmille metodeille (C B M van, Stroeker & Maathuis, 1998). 

Puolistrukturoiduissa teemahaastatteluissa kysymykset ovat ennalta määriteltyjä, 

mutta vastausvaihtoehdot ei. Tutkimukseen osallistuvien yritysten edustajat saivatkin 

vastata heille esitettyihin kysymyksiin täysin omin sanoin, eikä heidän vastauksiaan 

pyritty ennalta ohjailemaan. 

 

Tavoitteena laadullisissa tutkimuksissa on saada kultakin haastatteluun 

osallistuneelta kuvaus, joka tekee jonkun tutkitun yhteisön tai yrityksen piirteet 

ymmärrettäväksi (Koskinen, Alasuutari, & Peltonen, 2005). Tutkittavien omin sanoin 

kertomat kokemukset ovat tärkeitä, koska niiden perusteella voidaan tehdä 

laajempiakin johtopäätöksiä. Haastateltavat saattavat myös tuoda puheissaan esille 

monia seikkoja, joita tutkimuksen tekijä itse ei ole osannut ottaa huomioon 

tutkimuskysymyksiä ja haastattelurunkoa rakentaessaan. 

 

Tutkimusaihetta lähestytään mahdollisimman objektiivisesti ja neutraalista 

näkökulmasta. Haastattelut toteutettiin kunkin haastateltavan kohdalla yhdellä kertaa 

ja samat kysymykset esitettiin kaikille tutkimukseen osallistuneille. Kaikille 

osallistuneille myös esiteltiin sama materiaali ennen haastattelua. Näin ollen voidaan 
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sanoa, että pyrkimyksenä on ollut tavoittaa tutkittavien oma näkökulma tutkittavana 

olevaan asiaan (Eskola & Suoranta, 1998: 88). 

3.2 Tutkimusaineisto 

 

Tähän tutkimukseen haettiin asiantuntijapalveluita myyviä yrityksiä, jotka ovat 

ottaneet digitaaliset järjestelmät avukseen myyntiin ja markkinointiin muutaman 

viime vuoden aikana. Tärkeänä kriteerinä oli valita yrityksestä työntekijät, jotka ovat 

kokeneet ajan ennen ja jälkeen digitaalisten järjestelmien käyttöönottoa. Näin 

onnistutaan kuvaamaan muutos mahdollisimman hyvin, sekä varmistetaan 

mahdollisimman aitojen kokemusten taltioiminen. 

 

Tutkimukseen osallistuminen oli täysin anonyymiä, ja yrityksistä on mainittu vain 

tutkimuksen kannalta olennaiset tiedot. Tutkimukseen osallistuneet yritykset ovat 

täysin suomalaisia ja toimivat pääasiassa kotimaan markkinoilla. Osalla yrityksistä 

on liiketoimintaa myös kotimaan rajojen ulkopuolella. Kerätyt tiedot löytyvät 

taulukoituna tämän kappaleen lopusta. Yritykset tavoitettiin sähköpostitse tai 

puhelimitse, ja sovittiin erikseen aika haastattelun toteuttamiselle. Haastattelut 

tapahtuivat yritysten toimitiloissa ja olivat kestoltaan noin 18-26 minuuttia. Kaikille 

osallistuneille esitettiin samat kysymykset ja painopiste haastatteluissa oli muutoksen 

kuvaaminen omin sanoin. 

 

Asiantuntijayrityksiä osallistui tutkimukseen kaikkiaan viisi, kolmelta eri toimialalta. 

Näistä kaksi on insinööritoimistoja (taulukossa I1 ja I2), jotka keskittyvät erityisesti 

teollisuuden suunnittelupalveluiden tuottamiseen. Näitä palveluita ovat mm. sähkö-, 

automaatio- ja mekaniikkasuunnittelu. Kaksi yritystä ovat laki- ja asianajopalveluita 

tarjoavia yrityksiä (L1 ja L2) sekä yksi markkinoinnin suunnittelu- ja 

toteutuspalveluita tuottava yritys (M1). Kokonsa puolesta yritykset ovat 

luokiteltavissa pieniksi ja keskisuuriksi, ja eroavat toisistaan niin työntekijöiden 

määrän, kuin liikevaihdonkin osalta. Vain kahdella on erikseen nimettyinä myynnistä 

ja markkinoinnista vastaavat henkilöt. Kolmella muulla yrityksellä myynti- ja 

markkinointi ei ole erityisesti kenenkään päävastuualueena, vaan tavallaan kaikki 

työntekijät hoitavat niitä yhteisvastuullisesti. Yritykset hyödyntävät ulkoisia 

markkinointipalveluita esimerkiksi verkkosivujen suunnitteluun ja toteutukseen. 
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Taulukko 1. Tutkimukseen osallistuneet yritykset. 

 

Yritys 

 

Toimiala 

 

Työntekijöiden 

lkm. 

 

Liikevaihto 

(milj. €) 

Erilliset 

vastuuhenkilöt 

myynnille ja 

markkinoinnille 

I1 Teollisuuden 

suunnittelupalvelut 

83 8 Kyllä 

L1 Asianajo- ja 

lakipalvelut 

16 2,5 Ei 

M1 Markkinointi 7 0,5 Ei 

L2 Asianajo- ja 

lakipalvelut 

6 0,5 Ei 

I2 Teollisuuden 

suunnittelupalvelut 

500 36 Kyllä 

 

Tutkimukseen osallistuneet yritykset käyttävät digitaalisia sovelluksia varsin 

vaihtelevasti. Lähes kaikilla on käytössään jonkinlainen CRM-järjestelmä, sekä 

Googlen tarjoamia palveluita hakukonemarkkinointiin. Näiden lisäksi yrityksillä on 

käytössä laaja kirjo muita sovelluksia, joko sisäiseen kommunikointiin, tai 

myyntityöntekijöiden apuna. Käytössä olevien järjestelmien määrä on riippuvainen 

yrityksen koosta. Koska itse käytetyt järjestelmät eivät ole tutkimuksen kohteena, ei 

niitä sen tarkemmin eritellä, vaan keskitytään tutkimuksen varsinaiseen aiheeseen, eli 

digitaalisten sovellusten aiheuttamiin vaikutuksiin myyntitoiminnoissa. 

 

3.3 Haastattelurunko 

 

Tutkimuksen haastattelurunko pohjautuu edellä esitettyyn teoreettiseen 

viitekehykseen ja tutkimuskysymyksiin. Runkoa suunnitellessa tavoitteena oli saada 

kartoitettua digitaalisten sovellusten vaikutus mahdollisimman kattavasti erityisesti 

myyntitoiminnoissa. Haastattelurungosta olisi voinut tehdä laajemman, mutta 

toisaalta se olisi saattanut viedä tutkimuksen fokuksen aiheen ohi. Kysymyksiä 

muotoiltaessa huomioitiin myös se, etteivät kysymykset suoraan johdattelisi 

vastauksia mihinkään tiettyyn suuntaan, vaan haastateltavat vastaisivat omin sanoin. 

Monia hyviä kysymyksiä karsiutui vielä pois lopullisesta versiosta, koska näiden ei 

katsottu sopivan lopulliseen runkoon päätyneisiin teemoihin. Joidenkin kysymysten 

tiputtaminen pois johtuu myös aikaisemman tutkimuksen puutteesta. Monet 
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kysymykset olisivat olleet liian pieniin kokonaisuuksiin keskittyviä, eivätkä olisi 

tuoneet tarpeellisia vastauksia tutkimuskysymyksiin. 

 

Haastattelurunko on jaettu tutkimuskysymysten mukaisesti neljään eri osaan ja 

kullakin osalla on tarkoitus vastata yhteen tämän tutkimuksen kysymyksistä. 

Kuhunkin tutkimuskysymykseen vastauksia haetaan useiden alakysymysten kautta. 

Alakysymykset on valittu huolellisesti siten, että niiden avulla saadaan 

mahdollisimman kattava kuva itse päätutkimuskysymyksestä ja 

alatutkimuskysymyksistä.  

 

Haastattelujen lopuksi kaikille haastatelluille henkilöille annettiin vielä mahdollisuus 

kommentoida aihetta kokonaisuudessaan ja täydentää aikaisempia vastauksiaan. 

Myös keskustelua itse aiheesta ja aiheen ohi käytiin virallisen haastattelun jälkeen. 

Haastattelurunko löytyy tämän tutkimuksen liitteistä. 



40 

 

4 TUTKIMUSTULOKSET 

 

Tässä kappaleessa esitellään haastatteluissa saadut tulokset. Saadut vastaukset on 

jaoteltu haastattelurungon mukaisesti neljään eri osaan. Vastauksissa on 

tunnistamisen helpottamiseksi käytetty samaa tunnistamisperiaatetta, kuin edellä 

olevan taulukon ensimmäisessä sarakkeessa. Näin ollen lukija voi helposti yhdistää 

vastauksen kuhunkin yritykseen. Yritysten tunnisteiden antaminen tapahtui antamalla 

toimialaa kuvaava kirjain (I = insinööri, L = laki, M = markkinointi), ja tämän perään 

numero, haastattelujärjestyksen mukaan. Saatujen vastausten analysoinnissa ei 

hyödynnetty automaattisia tekstin analysointiin tarkoitettuja ohjelmistoja, sillä 

aineiston määrä on varsin pieni. 

 

4.1 Uusien asiakkaiden hankinta 

 

Haastattelut aloitettiin keskustelemalla yrityksien uusien asiakkaiden hankinnasta ja 

siinä mahdollisesti tapahtuneesta muutoksesta. Kaikki haastatellut yritykset kokivat, 

että potentiaalisia asiakkaita saadaan ohjattua riittävästi yrityksen internetsivuille. 

Ongelmana yrityksillä oli enemmänkin suuri kävijämäärä ja tarkemman seurannan 

puuttuminen paitsi kävijämäärästä myös kävijöiden tekemisistä sivuilla. Tästä 

johtuen myös prospektien tunnistaminen on haastavaa. Yritykset eivät olleet 

havainneet mitään suurta kasvua potentiaalisten asiakkaiden määrissä digitaalisten 

sovellusten myötä. 

 

”Jonkinlaista kasvua on ollut, muttei mitään räjähdysmäistä. Massaa saadaan 

paljon, mutta prospektien rajaaminen on vaikeata” (I1) 

 

Uusien prospektien määrän koettiin kasvaneen vähäisesti tai ei ollenkaan. 

Prospektien seuranta vaihtelee suuresti toimialoittain, ja esimerkiksi asianajo- ja 

lakiyrityksissä prospekteja ei tunnistettu olevan laisinkaan, vaan ainoastaan 

potentiaalisia asiakkaita ja suoria liidejä. Suunnittelupalveluita tarjoavissa yrityksissä 

prospektivaihe saattaa puolestaan kestää hyvinkin pitkään. Markkinointipalveluita 
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tarjoava yritys mainitsi asiakkaiden aikeista perille pääsemisen vaikeuden, mistä 

johtuen prospektoinnin tehokkuus kärsii. 

 

”Myös pientä kasvua, ei mitään räjähdysmäistä...” (I1) 

 

”Tällä hetkellä ajoitus asiakkaan halujen ja tarpeiden kanssa ei kohtaa ja usein 

kontaktointi tapahtuu liian aikaisin tai myöhään.” (M1) 

 

Asiakkaiden yhteydenottojen laatu on puolestaan kehittynyt selkeästi haastateltujen 

yritysten kokemusten perusteella. Myös yhteydenottojen määrissä yritykset ovat 

huomanneet pientä kasvua. Yleisesti yritykset kokevat, että ottaessaan yhteyttä 

asiakas on jo valmiiksi mietinyt mitä haluaa. Yleensä asiakas on tekemässä 

tarjouspyyntöjä eri yrityksiltä kilpailutusta varten. Tämä toki näyttäisi olevan 

toimialasta riippuvaista. Parantunut tiedonsaanti yrityksen internetsivuilta koettiin 

syyksi, miksi asiakkaat ovat yrityksen jo valmiiksi valinneet. 

 

”Ostoaie on lähes aina olemassa asiakkailla, mutta usein ovat tarjouspyyntöä 

tai referenssejä kyselemässä, ja kilpailu tapahtuu muita toimijoita vastaan.” 

(M1) 

 

”Alalle tyypillistä on, että yleensä jos asiakas on yhteydessä yritykseen, niin 

kauppa syntyy heti. Tarjouspyyntöjä ei kauheasti tule.” (L1) 

 

”Yhteydenoton tapahtuessa asiakas on jo valmiiksi usein päättänyt, että kauppa 

tapahtuu. Tähän varmasti vaikuttaa hyvä tiedonsaanti hinnoista ja palveluista 

internetsivuilta.” (L2) 

 

”Niillä jotka vaivautuvat ottamaan yhteyttä, on oikea ongelma ja ovat valmiiksi 

tietoisia, mitä haluavat tehtävän...” (I2) 

 

Suuria muutoksia yritykset eivät ole kokeneet potentiaalisten asiakkaiden 

kääntämisessä liideiksi ja edelleen kaupoiksi asti. Vastauksista selviää, että asiakkaan 
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vieminen myyntifunnelin alusta loppuun on edelleen samanlaista kuin ennenkin, 

eivätkä digitaaliset sovellukset ole tätä työtä helpottaneet. 

 

”Ei oikeastaan, se vaatii sitä, että olemme jo valmiiksi haluttu partneri...” (I2) 

 

”...Jo ennen digitaalisten sovellusten käyttöä, yhteyttä ottaneet potentiaaliset 

asiakkaat, ovat päätyneet maksaviksi asiakkaiksi hyvällä prosentilla...” (I1) 

 

Uusien asiakkaiden hankkimiseksi yritykset ovat vaihtelevasti kehitelleet uusia 

digitaalisia sovelluksia hyödyntäviä menetelmiä. Tämä ei näyttäisi olevan mitenkään 

toimialasta riippuvaista. Kiinnostusta yrityksillä kuitenkin tuntui olevan uusien 

tapojen kehittämiseen. 

 

”On, uusi ohjelmisto on tulossa auttamaan asiakkaiden tunnistamisessa 

[Internetsivujen kautta tapahtuvaa tunnistamista] ...” (M1) 

 

”Markkinointia on kehitetty, erityisesti hakukoneoptimointia - - 

ammattitaidolla kehuskelemista/mainontaa on aikaisemmin vältetty, mutta nyt 

sitä on kehitetty.” (L1) 

 

”Ei hirveästi. Henkilökohtaisella myyntityöllä ja suhteilla on edelleen iso 

merkitys [tässä bisneksessä] ...” (I1) 

  

Suorien liidien saamisessa näyttää olevan hyvinkin suurta vaihtelua toimialojen 

välillä. Juridisten palveluiden puolella lähes kaikki yhteydenotot voidaan yritysten 

mukaan tulkita suoriksi liideiksi, minkä yritykset hyvin tiedostavatkin alan 

erityispiirteeksi. Muilla toimialoilla suorien liidien tunnistaminen ja saaminen on 

helpottunut jonkin verran. Markkinointipalveluita tarjoava yritys puolestaan toi ilmi 

liidien laadun tunnistuksen vaikeuden. He haluaisivat liideiksi yrityksiä, jotka 

ostaisivat paremmalla katteella myytäviä, sekä yrityksen ydinosaamiseen kuuluvia 

palveluita.  

 

”Lähes kaikki asiakkaat ovat suoria liidejä.” (L1) 
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”...Määrät ovat suht samalla tasolla, mutta oikeanlaisten asiakkaiden 

tunnistaminen on edelleen ongelma.” (M1) 

 

4.2 Asiakkaiden tarpeiden seuranta ja lisämyynnin tekeminen 

 

Vanhojen asiakkaiden tarpeiden seurannassa on haastattelujen perusteella suuria 

eroja niin toimialojen kuin yritystenkin välillä. Käytännöt ovat kirjavia ja haastatellut 

osoittivatkin kiinnostusta vanhojen asiakkaiden seurannan parantamiseen. Osa 

yrityksistä oli panostanut asiakastyytyväisyyden seurantaan ja joka näiden uusien 

digitaalisten työkalujen avulla onkin helpottunut.  

 

”Vanhojen asiakkaiden seurantaa ei ole. Asiakkailla harvoin jatkuvaa tarvetta 

lakipalveluille - - kehittämisen kohteena oleva asia” (L1) 

 

”Ei hirveästi ole kehittynyt. Enemmänkin asiakastyytyväisyyden seurannassa 

on tapahtunut kehitystä uusien työkalujen myötä.” (I1) 

 

”Ns. vakiasiakkaat ottavat yhteyttä, kun tarve tulee, mutta seurantaa ei 

varsinaisesti ole.” (L2) 

  

”Tämä tapahtuu satunnaisesti ja aina välillä joku herää, että hei noillekin voisi 

taas jotain myydä.” (M1)  

 

Digitaaliset työkalut eivät näytä tuoneen suuria muutoksia asiakkaiden kanssa 

kommunikointiin, vaan ainoastaan uusia ulottuvuuksia, kuten sosiaalisen median. 

Kommunikointi asiakkaan kanssa on edelleen enimmäkseen asiantuntijoiden itsensä 

vastuulla, eikä sitä ole keskitetty. Tosin sosiaalisen median kanavia yritykset 

hallinnoivat keskitetysti. Kannustimet yhteydenpidon lisäämiseen puuttuvat, koska 

selkeitä myyntiä lisääviä todisteita ei ole saatu. Kommunikointia voidaan kohdentaa 

paremmin, kun asiakkaiden liikkumista yrityksen eri kanavissa voidaan seurata. 
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”Erityisesti somekanavien käyttö on mahdollistanut yleisen tiedon ja 

kuulumisien kertomisen asiakkaille, mutta näyttö tämän kääntymisestä 

lisäeuroiksi puuttuu.” (I1) 

 

”Yhteydenpito on perinteisellä tavalla hoidettu [asiantuntijoiden/myyjien 

kautta], mutta sovellusten kautta dataa saadaan paljon enemmän.” (I2) 

 

Markkinointia vanhoille asiakkaille puolestaan on yrityksissä kehitetty. Erityisesti 

sosiaalisen median ja säännöllisten uutiskirjeiden avulla pyritään saamaan 

asiakkaiden huomio kiinnittymään uudestaan yrityksen palveluihin. Yritykset 

järjestivät myös kohdennettuja sähköpostikampanjoita vanhoille asiakkailleen. 

Parasta markkinointia ovat hyvin hoidetut asiakkaan aikaisemmat toimeksiannot. 

  

”Some-markkinointi on otettu juuri käyttöön...” (L1) 

 

”Säännölliset uutiskirjeet ja klikkausten seuranta ja aktiivisten klikkaajien 

ilmiantaminen myyjille...” (I2) 

 

”Hyvin hoidettu ensimmäinen toimeksianto yleensä tuo vanhan asiakkaan 

uudestaan asiakkaaksi.” (L2) 

 

Lisämyynnin tekeminen vanhoille tai nykyisille asiakkaille ei ole yritysten mielestä 

paljoakaan muuttunut digitaalisten sovellusten myötä. Asiantuntijapalveluissa 

lisämyynti näyttäisi edelleen tapahtuvat enimmäkseen asiantuntijoiden kautta.  

 

”Usein myynti henkilöityy yhden ihmisen osaamiseen. Lisämyynti ei ole 

hirveästi muuttunut, ainakaan minun 10v. urani aikana.” (I1) 

 

”Lisämyynnin tekeminen käytännössä on varsin samanlaista kuin ennenkin...” 

(I2) 

 

Asiakassuhteiden hoitaminen kokonaisuudessaan ei pohjimmiltaan ole yritysten 

mukaan paljoakaan muuttunut mutta sitä helpottavia uusia tapoja on noussut esiin. 
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Esimerkiksi CRM-järjestelmät ovat tuoneet paljon lisää systemaattisuutta 

asiakkuuksien hallintaan ja mahdollistaneet myyntiprosessin paremman seurannan. 

Ongelmia kuitenkin saattaa aiheuttaa asiakkaiden käyttämien ohjelmistojen laaja 

kirjo, sillä kaikki tahtovat kommunikoinnin tapahtuvan omien järjestelmiensä kautta. 

Kaikilla haastatelluilla yrityksillä ei vielä ollut CRM-järjestelmää käytössä. 

 

”CRM-järjestelmien kehittyminen on mahdollistanut kontaktoinnin seurannan 

ja säännöllistämisen, sekä asiakkaiden tarpeiden seurannan ja luokittelun 

myyntiprosessin eri vaiheisiin...” (I1) 

 

”Monilla asiakkailla on omia järjestelmiä, joiden kautta heidän kanssaan tulisi 

kommunikoida...” (M1) 

 

Yrityksillä ei tuntunut olevan mitään erillisiä kypsytysohjelmia prospekteille ja 

muille potentiaalisille asiakkaille. Viestinnässä ei ole huomioitu asiakaspolun eri 

vaiheita, eikä se ole kohdennettua, vaan sama sisältö lähetetään sekä uusille että 

vanhoille asiakkaille. Osa yrityksistä on asiaa miettinyt, mutta osa taas ei ollenkaan.  

 

”...Mitään digitaalista automaattista järjestelmää tai ohjelmaa ei ole rakennettu 

ja seuranta menee muiden asiakkaiden joukossa.” (I1) 

 

”Ei vielä, mutta olemme kehittelemässä toimintatapoja näille asiakkaille.” 

(M1) 

 

4.3 Myyntiprosessi 

 

Digitaalisten työkalujen vaikutus yrityksen myyntiprosessin nopeuteen näyttäisi 

olevan toimialasta riippuvaista. Osa yrityksistä koki, että digitaaliset ratkaisut ovat 

saattaneet joissakin tapauksissa hieman nopeuttaa myyntiprosessia, mutta mitään 

mullistavaa muutosta ei ole tapahtunut. Yritykset korostivat, ettei myyntiprosessin 

läpikäyminen ole aina itsestä kiinni, vaan asiakkaan oma päätöksentekoprosessi 

vaikuttaa myös suuresti. Myyntiprosessin kestolla ei tuntunut yrityksille olevan väliä, 

vaan vain sillä, että kaupat saadaan solmittua. Toisaalta juridisia palveluita tarjoavat 
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yritykset pitivät myyntiprosessia jo valmiiksi niin nopeana, ettei mistään 

myyntiprosessista oikein voida edes puhua. 

 

” [myyntiprosessin läpikäymisen nopeus] vaihtelee suuresti. Vanhojen 

asiakkaiden kanssa toiminta on monesti suoraviivaista ja erittäin nopeaa, 

erityisesti ”bulkkipalveluiden” osalta. Uusien asiakkaiden ja vaativimpien 

palveluiden kohdalla prosessi on varsin hidas. Kuitenkaan myyntiprosessin 

nopeus ei ole se juttu, vaan se, että kauppoja saadaan tehtyä kiinnostuneiden 

asiakkaiden kanssa.” (M1) 

 

”Kyllä tietyllä tapaa, asiakassuhteen tietojen hallinnan kautta on helpottunut, 

mutta ei oikeastaan ole nopeuttanut [asiakkaan] päätöksentekoprosessia.” (I2) 

 

”Myyntiprosessia ei käytännössä oikein ole...” (L1) 

 

Asiakkaiden sijoittamisessa myyntiprosessin eri vaiheisiin yritykset erosivat 

toisistaan. Osassa yrityksistä digitaaliset sovellukset ovat selkeyttäneet 

myyntiprosessia ja asiakkaan sijoittamista prosessin eri vaiheisiin, kun taas toiset 

eivät olleet kokeneet tässä mitään muutosta. 

 

”Ei ole, kun myyntiprosessi on niin nopea.” (L2) 

 

”Kyllä nyt jo osataan tunnistaa hyvin missä vaiheessa kukin asiakas on 

aikeidensa kanssa.” (M1) 

 

Asiakkaan tietoisuus myyntiprosessin kulusta oli mielipiteitä jakava asia. Toisaalta 

yritykset ovat yrittäneet tehdä myyntiprosessista läpinäkyvämpää, mutta toisaalta 

taas pitävät parempana, että asiakas ei aina itse edes huomaa, ja ole tietoinen, 

myyntiprosessin kulusta. Tällöin ostaminen on mahdollisesti ”kivuttomampaa”. 

Digitaalisilla sovelluksilla ei näyttäisi olevan suurta vaikutusta asiaan, ja 

myyntiprosessin mahdollinen nopeutuminen sekä muut muutokset johtuvat muista 

seikoista. 
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”...Eivätkä välttämättä halua tietää. Parempi vain, mikäli eivät tiedä.” (M1) 

 

” Olemme panostaneet paljon tarjousten laatuun, minkä takia asiakas on 

hyvinkin tietoinen myyntiprosessista ja itse projektista.” (I1) 

 

Digitaalisia ostopolkuja yritykset puolestaan ovat kehitelleet, tai aikovat kehittää, 

mutta toistaiseksi suurin osa yrityksistä ei ole niihin panostanut. Ostopolkujen 

hyödyllisyyttä ja kannattavuutta myös epäiltiin. Ainoastaan yksi yritys panostaa 

digitaalisten ostopolkujen rakentamiseen eri asiakasryhmille sekä myös aktiivisesti 

ylläpitää niitä. Tämä yritys tarjoaakin markkinoinnin palveluja. 

 

”On, on ollut käytössä kahdelle erityyppiselle asiakasryhmälle ja laajennus on 

suunnitteilla...” (M1) 

 

”On meillä semmoiset käytössä, mutta ne ei käytännössä generoi mitään. Tää 

on edelleen niin henkilökohtaista juttua, että kynnys lähteä tämmöisten 

käyttöön ei ihan vielä ole ajankohtaista. ” (I1) 

 

”On digitaalisia ostopolkuja, mutta asiaa ei ole loppuun asti mietitty ja on 

lapsen kengissä.” (I2) 

 

4.4 Muutokset yrityksen organisaatiorakenteessa 

 

Digitaalisten sovellusten käyttöönoton jälkeen osalla yrityksistä oli tullut muutoksia 

myynti- ja markkinointihenkilöstön määrään. Toimialoittain, sekä yrityksen koosta 

riippuen, muutokset ovat olleet vaihtelevia. Osa yrityksistä oli suoraan palkannut 

henkilöstöä markkinointia hoitamaan, kun taas yksi yritys oli lisännyt huomattavasti 

markkinoinnin palveluiden ostamista. Toisaalta myynti- ja markkinointihenkilöstön 

kasvun nähtiin enemminkin johtuvat yrityksen muusta kasvusta, eikä suoraan 

digitaalisten sovellusten aikaansaamana ilmiönä. 

 

”Kasvanut on, mutta ehkä enemmän liiketoiminnan volyymin myötä...” (I1) 
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”Käytettyjen palveluiden määrä on lisääntynyt huomattavasti määrällisesti sekä 

rahallisesti, mutta omaa varsinaista myynti/markkinointihenkilöstöä ei ole.” 

(L1) 

 

Digitaalisten sovellusten käyttämisellä näyttäisi kuitenkin olevan vaikutusta myynnin 

ja markkinoinnin välisten vastuiden jakautumiseen. Osa yrityksistä kertoi myynnin ja 

markkinoinnin tehtävien selvästi eriytyneen toisistaan. Osassa puolestaan mitään 

muutosta ei ollut tapahtunut.  

 

”Aikaisemmin on ollut yksi markkinointisuunnittelija hoitamassa kaiken, mutta 

nyt on saatu eriytettyä tehtäviä ja vastuita eri ihmisille. Myynnin puolella ei 

suuria muutoksia.” (I2) 

 

”Kaikki henkilöstöstä ovat myyjiä sekä markkinoijia. Tavassa on hyvät ja 

huonot puolensa, mutta tarkoitus on jatkaa samalla tavalla.” (M1) 

 

Talon sisällä myynnin ja markkinoinnin välillä tapahtuvan kommunikoinnin koettiin 

parantuneen digitaalisten sovellusten ansiosta, sillä niiden kautta pystytään helposti 

jakamaan tarvittavaa tietoa ja koordinoimaan toimintaa. Toisaalta tuli myös ilmi, että 

kommunikointi voi olla sekavaa puutteellisesta organisoinnista johtuen. 

 

”Kommunikointi on läpinäkyvämpää ja kaikki ovat paremmin perillä mitä 

markkinointi ja myynti tekevät.” (I1) 

 

”Kommunikointi on ollut osittain sekavaa ja se on hoidettu tapauskohtaisesti 

eri henkilöiden kanssa...” (L1) 

 

Työntekijöiden palkitsemiseen digitaaliset järjestelmät eivät ole vaikuttaneet, eikä 

työntekijöille ole asetettu erikseen saavutettavia tavoitteita niihin liittyen. Osa 

yrityksistä kuitenkin kertoo olevansa aikeissa kehitellä palkitsemismalleja ja 

tavoitteiden seurantaa. Yleisesti ottaen yrityksillä ei tuntunut olevan kovinkaan 

kummoista seurantaa digitaalisten työkalujensa osalta. 
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”Ei vielä, mutta ovat olleet suunnitteilla.” (M1) 

 

”Ei ole palkitsemismalleja, mutta tavoitteiden seuranta ja asettaminen on 

suunnitteilla.” (I2) 

 

Työntekijöiden suhtautuminen digitaalisten sovellusten käyttämiseen vaihtelee 

huomattavasti. Yritykset kokivat, että työntekijät kaikista ikäryhmistä suhtautuivat 

epäilevästi, ja merkkejä perinteisestä sukupolvierosta on havaittavissa. Sovelluksista 

saatavien hyötyjen kertominen henkilöstölle ja henkilöstön kouluttaminen niiden 

käyttöön koettiin selkeästi helpottavan muutosta ja karsivan epäilyksiä. Toisaalta 

myös yltiöpositiivinen suhtautuminen nähtiin ongelmana. 

 

”Henkilökunta ylipäätään on varsin positiivisesti suhtautunut digitaalisten 

sovellusten käyttöönottoon.” (L2) 

 

”Ihan positiivisesti ne on suhtautunut, itse ovat hyödyt ja mahdollisuudet 

nähneet...” (I1) 

 

”...Koska kaikki eivät niitä itse aktiivisesti käytä, vaan olettavat, että 

markkinoinnin pitää tehdä tätä ja tota, ja se on markkinoinnin vastuulla, joten 

se on vähän kaksijakoista. Myynti haluaa kaikkea käytettävän, mutta minä aina 

muistutan, että ne eivät itse työtä tee, vaan se on itse tehtävä ja sisältö on 

harkittava tarkkaan ja oman osaamisen profiloinnin on onnistuttava.” (I2) 

 

”...Mutta henkilöstö on epäileväinen, varsinkin vanhemmat työntekijät 

suhtautuvat epäilevästi digitaalisuuden kehittämisen, mutta hyväksyvät sen, 

kunhan ei itse tarvitse asiaan koskea tai perehtyä. Nuoremmat eivät niinkään.” 

(L1) 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO TUTKIMUKSESTA 

 

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksessa saatuja tuloksia syvällisemmin teoreettisen 

viitekehyksen kannalta, mutta myös käytännöllisemmin liikkeenjohdon 

näkökulmasta. Tutkimustuloksia analysoitaessa pyritään pääsemään pintaa 

syvemmälle aiheeseen ja paljastamaan asiat, joihin tällä tutkimuksella vastauksia 

haetaan, sekä miten nämä sijoittuvat suhteessa aikaisempaan tutkimukseen.  

 

5.1 Tutkimuskysymysten vastaukset 

. 

5.1.1 Uusien asiakkaiden hankinnan vanhat tavat 

 

Kuten ensimmäisessä luvussa todettiin, on tässä tutkimuksessa yksi 

päätutkimuskysymys: 

 

Miten digitaaliset myynti- ja markkinointisovellukset ovat vaikuttaneet uusien 

asiakkaiden hankintaan?  

 

Vastauksena päätutkimuskysymykseen voidaan todeta, että uusien asiakkaiden 

hankinnassa ei digitaalisten sovellusten johdosta ole tutkimukseen osallistuneissa 

yrityksissä tapahtunut vielä mitään suurta ja mullistavaa vallankumousta. B2B-

asiantuntijapalveluiden myyntityö näyttäisi olevan samanlaista kuin ennenkin, eli 

asiantuntijoiden, sekä vanhojen asiakkuuksien kautta tapahtuvaa. Haastatelluissa 

yrityksissä uusien asiakkaiden hankkiminen ei näyttänyt olevan kovinkaan suuressa 

roolissa, vaan pääsääntöisesti panostettiin olemassa olevien asiakkuuksien 

kehittämiseen. Digitaaliset sovellukset ovat kuitenkin aiheuttaneet sen, että 

myyntityö on paljon systemaattisempaa ja asiakastietojen hallinta helpompaa. 

Digitaalisuuden lisääntyessä myös vaatimukset ovat kasvaneet mm. tietoturvan ja 

asiakkaan tietojen käsittelyn osalta. Erittäin tärkeää digitalisaation kehitykselle 

onkin, että tietotekniikan turvallisuus pystytään säilyttämään. 
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Muutosta näyttäisi kuitenkin tapahtuneen markkinoinnissa, sillä uusia kanavia ja 

keinoja on otettu käyttöön, vaikkakin niiden täysimittainen hyödyntäminen on vielä 

kesken. Haastatelluissa yrityksissä on nähtävissä viitteitä markkinointisovellusten ja   

-kanavien hyödyntämisestä, sekä kasvavaa halukkuutta niiden parempaan 

hyödyntämiseen. Tästä johtuen voidaan lähitulevaisuudessa mahdollisesti odottaa 

suuriakin muutoksia näiden yritysten myyntitoiminnoissa.  

 

5.1.2 Vanhat menetelmät edelleen käytössä  

 

Alatutkimuskysymyksiä tässä tutkimuksessa on kolme, joista ensimmäinen on:  

 

Miten menetelmät lisämyynnin tekemiseen ovat kehittyneet digitaalisten sovellusten 

myötä?  

 

Vastauksena kysymykseen voidaan todeta, ettei haastateltavissa yrityksissä ole 

havaittavissa digitaalisten sovellusten myötä vielä kovinkaan suurta muutosta itse 

lisämyynnin tekemiseen. Lisämyynti on huolestuttavan paljon yksittäisten 

asiantuntijoiden varassa. Tämä voi tehdä yrityksestä hyvinkin riippuvaisen yhden tai 

muutaman asiantuntijan työpanoksesta. Se ei ole pitkäaikaisen toiminnan kannalta 

hyvä ratkaisu, sillä asiantuntijan lähtiessä yrityksestä saattaa myös asiakas siirtyä 

hänen mukanaan tai vaihtaa palveluntuottajaa. Myös muiden tehtävien kasaaminen 

yksittäisille asiantuntijoille aiheuttaa väistämättä sen, että muihin asioihin käytetty 

aika on pois ydintehtävien hoitamisesta.  

 

Markkinointi vanhoille asiakkaille on kehittynyt kanavien ja keinojen lisääntymisen 

ansiosta, mutta sen vaikutusta lisämyyntiin ei vielä voida pitää merkittävänä. 

Vanhoille asiakkaille suunnatussa markkinoinnissa on tämän tutkimuksen tulosten 

perusteella odotettavissa kehitystä. 

 

Asiantuntijapalveluita tarjoavat yritykset eivät ole kehittäneet erillisiä 

kypsytysohjelmia potentiaalisille asiakkailleen. Tämä voi osittain johtua myynnin 

vahvasta henkilöitymisestä asiantuntijoihin, mutta myös myytävien palveluiden 

uniikista luonteesta, sekä asiakkaiden tarpeiden suuresta vaihtelusta. Jokaiselle 
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asiakasryhmälle oman kypsytysohjelman luominen on työlästä suunnitella ja 

ylläpitää, mistä johtuen niitä ei juurikaan ole, ja muutokset itse myyntityöhön ovat 

jääneet vähäisiksi.  

 

5.1.3 Myyntiprosessi kehittyy pienin askelin 

 

Toisena alatutkimuskysymyksistä tässä tutkimuksessa on: 

 

Miten asiakkaiden vieminen myyntiprosessin läpi on muuttunut digitaalisten 

sovellusten myötä?  

 

Haastateltujen yritysten myyntiprosessiin digitaaliset sovellukset eivät ole tuoneet 

merkittäviä mullistuksia. Myyntiprosessit ovat rakenteeltaan hyvin samanlaisia kuin 

ennenkin ja kestävät lähes yhtä kauan kuin aikaisemminkin. Myyntiprosessin kesto 

riippuu hyvin pitkälti asiakkaasta, eikä yrityksellä ole useinkaan keinoja asiakkaan 

päätöksenteon nopeuttamiseen. Digitaalisten sovellusten ansiosta myyntiprosessin 

kulku näyttäisi olevan selkeämpää ja yritykset ovat hieman paremmin perillä 

asiakkaidensa etenemisestä sen eri vaiheissa. Asiakkaan näkökulmasta tämä tutkimus 

tuotti ristiriitaisia näkemyksiä, mutta aikaisemman tutkimuksen perusteella voidaan 

kuitenkin todeta, että myyntiprosessin kulku olisi hyvä pitää läpinäkyvänä 

asiakkaalle.  

 

Digitaaliset sovellukset eivät ole saaneet yrityksiä laajalti investoimaan digitaalisiin 

ostopolkuihin, koska niistä ei koeta olevan suurtakaan hyötyä. Tämä voi johtua myös 

siitä, etteivät yritykset olleet ostopolkuja kunnolla edes kehittäneet ja loppuun asti 

hioneet. Näin yrityksillä ei myöskään voi olla näkemystä ostopolkujen merkityksestä 

myyntiin. 

 

5.1.4 Organisaatio muuttuu tehtävä kerrallaan 

 

Kolmantena ja viimeisenä alatutkimuskysymyksenä on: 

 

Miten digitaaliset sovellukset ovat muuttaneet yrityksen organisaatiota?  
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Tutkimustulosten valossa yritysten organisaatiorakenteet eivät ole merkittävästi 

muuttuneet, eikä yrityksiin ole digitaalisten sovellusten myötä palkattu lisää tai 

vähennetty henkilökuntaa. Henkilöstön lisäyksen katsottiin johtuvan enemmänkin 

muusta toiminnan kasvusta. Digitaalisten sovellusten nähtiin kuitenkin vaikuttaneen 

toimenkuviin ja useissa yrityksissä markkinoinnin sekä myynnin henkilöstön tehtävät 

on nyt eritelty selkeämmin toisistaan.  

 

Tutkimukseen osallistuneissa yrityksissä ei työntekijöiden palkitsemiseen ole tullut 

muutoksia digitaalisten sovellusten myötä, mutta merkkejä parempien tavoitteiden 

asettelusta ja suunnittelusta on olemassa. Jotta vaativassa B2B-myynnissä päästään 

hyviin tuloksiin, mukana on yleensä isompi tiimi, joten myös palkitsemismallin olisi 

hyvä tukea enemmän yhteisiä tavoitteita. Oikeanlaiset tavoitteet ja mittarit 

kannustavat ja motivoivat henkilökuntaa. Vain yksi yritys oli harkitsemassa 

palkitsemismallien muuttamista.  

 

Nuoremmat työntekijät ovat valmiimpia käyttämään uusia sovelluksia, mikäli heille 

selkeästi kerrotaan muutoksen hyödyt ja erityisesti kun saavat itse kokea nämä 

hyödyt, mutta vanhemmat työntekijät ovat edelleen hyvinkin periaatteellisesti 

digitaalisten sovellusten käyttöönottamista vastaan. Digitaalisten perustyökalujen, 

kuten esimerkiksi sähköpostin, hallitsemista edellytetään jo lähtökohtaisesti kaikilta 

työntekijöiltä. 

 

5.2 Teoreettiset johtopäätökset 

 

5.2.1 Uusien asiakkaiden hankinta 

 

Tämä tutkimus tukee vahvasti aikaisempia havaintoja siitä, että 

asiantuntijapalveluiden myyminen on hyvinkin poikkeavaa muihin palveluihin ja 

liiketoiminta-alueisiin verrattuna. Tutkimuksessa saadut tulokset vahvistavat 

näkemystä siitä, että asiantuntijapalveluita myytäessä on kiinnitettävä suurta 

huomiota asiakkaiden kuuntelemiseen, tarpeiden syvälliseen ymmärtämiseen, sekä 

asiakaslähtöisesti räätälöityjen palveluiden tarjoamiseen, kuten mm. Bohn, (1999) toi 
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ilmi. Kuten Reid (2008) esitti, myös tämä tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että 

henkilökohtaiset suhteet ja asiakassuhteiden hyvä hoitaminen ovat paras väylä uusien 

asiakkaiden houkuttelemiseksi ja lisämyynnin varmistamiseksi. Tämän tutkimuksen 

perusteella voidaan todeta, että edellä mainittu toimintatapa vaikuttaa olevan tehokas 

toimialasta riippumatta. Vahvistusta sai myös havainto, että asiakkaat ovat usein jo 

ottaessaan yhteyttä valmiiksi seuloneet yrityksen muiden yritysten joukosta ja 

päättäneet, kuka on sopivin kumppani. He ovat saattaneet saada tietoa yrityksen 

sopivuudesta ”puskaradion” kautta ja/tai tehneet selvitystyötä, sekä vertailua ennen 

yhteydenottoa. Asiakkaiden ollessa jo valmiiksi hyvin perehtyneitä tarvitsemansa 

palvelun luonteeseen ja sisältöön, korostuvat aikaisempien tutkimusten (mm. 

Griesinger, 1990; Sharma & Patterson, 2000) havainnot asiakassuhteiden hoitamisen 

tärkeydestä asiantuntijapalveluiden myynnissä. Paras tapa kasvattaa myyntiä, on 

keskittyä valmiisiin asiakassuhteisiin, sekä hyödyntää hyvin hoidettuja 

asiakassuhteita markkinoinnissa. Asiantuntijapalveluiden uniikin luonteen vuoksi 

myyntiprosessissa esitetyt vaiheet potentiaalisista asiakkaista ja prospekteista 

sekoittuvat, ja tämän tutkimuksen perusteella näyttäisi vahvasti siltä, että usein 

asiakas itse hoitaa prospektoinnin. Siksi kohderyhmiä kiinnostavan materiaalin 

luominen ja jakamisen some-kanavissa on tärkeää, jotta asiakkaan suorittamaan 

seulontaan pystytään vaikuttamaan. Asiantuntijapalveluita tarjoavan yrityksen 

tehtäväksi jää kaupan saattaminen päätökseen ja yksityiskohtien viimeistely, kuten 

esimerkiksi hinta, palvelun sisältö ja ehdot. 

 

5.2.2 Asiakkaiden tarpeiden seuranta ja lisämyynnin tekeminen 

 

Lisämyynnin tekeminen asiakkaille on pysynyt digitaalisten työkalujen käyttöön 

ottamisesta huolimatta varsin samanlaisena, eli myynti tapahtuu edelleen 

pääsääntöisesti asiakasyrityksessä toimivan asiantuntijan toimesta. Tämä havainto 

tukee Griesingerin (1990) tekemää havaintoa kumppanuussuhteen rakentamisesta 

kannattavimpana toimintamallina asiantuntijapalveluita myytäessä. Kuten Sharma ja 

Patterson (2000) havaitsivat, on asiakastyytyväisyys ratkaisevassa asemassa 

asiakkaan päättäessä kumppanuuden jatkamisesta, ja tämä tutkimus näyttäisi tukevan 

tätä käsitystä. 
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Tutkimuksen perusteella yritykset tiedostavat hyvin edellä mainitut seikat 

liiketoimintansa selkärankana, mutta eivät silti välttämättä ole panostaneet vanhojen 

asiakkuuksien seurantaan. Kiinnostusta asian parantamiseksi kyllä on, mutta 

toistaiseksi seuranta on lähinnä yrityksessä toimivien asiantuntijoiden vastuulla. 

Yritykset hyödynsivät CRM-järjestelmiä sekä sähköpostilistoja varsin hyvin, mutta 

niiden käyttäminen ja asiakkuuksien seuraaminen ei ole keskitettyä. Lähes kaikissa 

tutkimukseen osallistuneissa yrityksissä CRM-järjestelmät tuntuivat muodostavan 

myyntityön sekä asiakkuuksien hallinnan ytimen, kuten Sinisalo ym. (2015) 

tutkimuksessaankin toivat ilmi.  

 

Kuitenkaan Tannerin ja Shippin (2005) tutkimuksessaan esittämät väitteet myynnin 

digitaalisten järjestelmien käyttöönottamisen mullistavista vaikutuksista asiakkaiden 

välisessä yhteydenpidossa sekä tiedon keräämisessä eivät saaneet vahvistusta tämän 

tutkimuksen tulosten perusteella. Toisin kuin he esittävät, myyntityön luonne 

asiantuntijapalveluita myyvissä tähän tutkimukseen osallistuneissa yrityksissä ei 

näytä olennaisesti muuttuneen. Sama ilmiö toistuu myös kommunikoinnissa 

vanhojen asiakkaiden kanssa, mikä on enimmäkseen asiantuntijoiden vastuulla. 

Tutkimukseen osallistuneet yritykset ovat uudeksi kommunikoinnin välineeksi 

ottaneet sosiaalisen median, ja sen kautta viestiminen on keskitetty yhden ihmisen 

tehtäväksi.  

 

Tulokset eivät aikaisempiin tutkimustuloksiin verrattuna ole kovinkaan yllättäviä.  

Kuten Bohn (1999) tutkimuksessaan toi ilmi, on asiantuntijan tehtävissä toimivan 

henkilön persoonallisuudella suuri merkitys asiakassuhteen rakentamisessa, 

ylläpidossa ja menestymisessä. Myös Coff (1997) totesi hyvien asiakassuhteiden 

suuren vaikutuksen asiantuntijapalveluiden myyntiin. Vastuiden keskittäminen 

asiantuntijoille voi toisaalta luoda ajankäyttöön liittyviä ongelmia. Tällä ei 

välttämättä ole lyhyellä aikavälillä vaikutuksia yrityksen tulokseen, mutta voi 

pidemmällä aikavälillä kostautua. Asiantuntijoille asetettu suuri rooli on huomattava 

riskitekijä, sillä se tekee yrityksestä riippuvaisen yksittäisistä ihmisistä. Yksittäinen 

asiantuntija voi hyvinkin olla ainoa syy, jonka vuoksi asiakasyritykset ovat juuri 

kyseisen yrityksen asiakkaina. Asiantuntijan poistuessa yrityksestä, voi koko 
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asiakassuhde katketa, ja suuri määrä tietoa sekä tuntemusta asiakkaan tavoista ja 

liiketoiminnasta kadota sen myötä.  

 

Koska asiantuntijat ovat muiden asiakkuuksiensa kanssa työllistettyjä, heiltä ei 

välttämättä jää riittävästi aikaa myyntityöhön ja uusien asiakkaiden 

houkuttelemiseen. Toisaalta myytävät palvelut ovat usein erittäin asiakaskohtaisia, 

mikä vaikeuttaa keskitetyn markkinoinnin ja kypsyttämisen kehittämistä. Erilaisten 

kypsytysohjelmien puute yrityksissä voikin johtua myynnin vahvasta 

henkilöitymisestä asiantuntijoihin. Asiakkaiden tarpeiden suuresta vaihtelusta 

johtuen, kaikille potentiaalisille asiakkaille, tai edes tietylle kohderyhmälle, voi olla 

hankala luoda räätälöityjä ohjelmia. 

 

5.2.3 Myyntiprosessi 

 

Kuten tutkimustuloksia esitellessä tuli ilmi, ei myyntiprosessin kestolla tuntunut 

olevan yrityksille juurikaan väliä, vaan kaupan solmiminen on tärkeämpää. Tämä 

tukee Järvisen ja Taimisen tekemässä tutkimuksessa (2015) mainittuja seikkoja siitä, 

että yritykselle on parempi keskittyä rajallisilla resursseilla toimiessaan itselle 

sopivimpiin asiakkaisiin ja näin ollen kaupan syntyä ollaan valmiita odottamaan. Itse 

myyntiprosessi digitaalisten sovellusten aikakaudella näyttäisi tämän tutkimuksen 

perusteella olevan hyvin lähellä Järvisen ja Taimisen (2015) esittämää mallia, joka 

on esitelty sivulla 11. Malli näyttää olevan pätevä toimialasta riippumatta. 

 

Asiantuntijapalveluiden myynnissä yrityksen maine ja asiantuntijoiden ammattitaito 

ovat suuressa roolissa, eikä hoidettavaksi oteta mielellään asioista, jotka ovat heidän 

ydinosaamisensa ulkopuolella. Näin toimimalla yritykset pysyttelevät 

mukavuusalueellaan ja minimoivat epäonnistumisen riskin, sillä epäonnistunut 

asiantuntijapalvelu voi pahimmillaan vahingoittaa yrityksen liiketoimintaa. Tämä 

tukee McColl-Kennedyn ym. (2008) havaintoja vahvan ammatillisen identiteetin 

muodostumisesta asiantuntijoille itselleen, mutta myös identiteetin muodostumista 

koko yritykselle sen profiloituessa asiantuntijayrityksenä vain tiettyihin asioihin.  
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Yritysten kyky hahmottaa myyntiprosessinsa kulku yksittäisten asiakkaiden kohdalla 

on jonkin verran parantunut, pääasiassa parempien asiakastietojärjestelmien kautta. 

CRM on hyvä työkalu myynnin johtamiseen ja auttaa myyntihenkilöstöä pysymään 

perillä kunkin asiakkaan kontaktoimisesta ja mahdollisista tarpeista. CRM-

järjestelmien käyttö on kaikkien niitä käyttävien yritysten mielestä tuonut 

systemaattisuutta myyntityöhön. Se tukee Boujenan ym. (2009) havaintoja myynnin 

tehokkuuden paranemisesta järjestelmien ansiosta. Tämän tutkimuksen perusteella 

digitaaliset sovellukset eivät ainakaan vielä näyttäisi tuoneen mitään perusteellista 

muutosta myyntityöhön, vaikka Tanner ja Shipp (2005) näin omassa 

tutkimuksessaan esittävät.  

 

Mielenkiintoinen asia on, ettei lakipalveluita tarjoavilla yrityksillä tuntunut olevan 

lainkaan varsinaista myyntiprosessia. Yritysten mukaan edes tarjouspyyntöjä 

palveluista ei juurikaan tule. Yleensä asiakkaat tietävät mitä haluavat ja palveluiden 

myyminen tapahtuu jo ennen asiakkaan yhteydenottoa. Yritykset mainitsivatkin 

tämän olevan toimialan erityispiirre, mutta syyt asiakkaiden tämänkaltaiselle 

toiminnalle eivät täysin tulleet selväksi. Toinen yrityksistä mainitsi asiakkaiden 

parantuneen kyvyn etsiä tietoa palveluista, sekä tiedon laadun ja määrän paranemisen 

syiksi suoriin toimeksiantoihin. 

 

Asiakkaiden tietoisuuden lisäämisestä myyntiprosessista, on yrityksillä erilaisia 

näkemyksiä. Pääsääntöisesti halutaan parantaa sen läpinäkyvyyttä asiakkaille ja 

kertoa avoimesti mm.  eri palveluvaihtoehdoista, palvelun sisällöstä ja hinnoittelusta. 

Toisaalta yrityksillä ei välttämättä ole halua kasvattaa asiakkaan tietoisuutta itse 

myyntiprosessin kulusta. Sen koetaan heikentävän kaupan syntymistä ja nähdään, 

että on parempi, mikäli asiakas ei välttämättä edes tiedosta prosessin eri vaiheita. 

Avoimesti asioiden esittäminen ja kertominen asiakkaalle voi olla pidemmällä 

aikavälillä kannattavampaa, sillä se herättää luottamusta ja auttaa rakentamaan 

pitkäaikaisia asiakassuhteita. Mohamedin (2016) tutkimuksessaan esittämä huomio 

asiakaslähtöisyyden positiivisesta vaikutuksesta yrityksen kannattavuuteen näyttäisi 

myös puoltavan avointa toimintamallia asiakassuhteessa. 

 



58 

 

Digitaalisiin ostopolkuihin panostamattomuus voi johtua palveluiden vahvasta 

asiakaskohtaisesta luonteesta. Asiantuntijapalveluita tarvitsevilla toimialoilla on 

vakiintuneet käytännöt, ja kaupanteko hoituu pääsääntöisesti ottamalla suoraan 

yhteys asiantuntijaan, eikä niinkään digitaalisten kanavien kautta. Tämä tosin voi olla 

muuttumassa, sillä ostokäyttäytyminen muovautuu jatkuvasti, erityisesti vanhempien 

ikäluokkien vaihtuessa nuorempiin. Vain osa haastatelluista yrityksistä oli kehittänyt 

digitaalisia ostopolkuja ja niiden käytöstä oli ristiriitaisia kokemuksia. Vähäinen 

panostus ostopolkuihin näkyi niiden tehottomuutena, ja se saattaa osaltaan selittää, 

miksi niistä ei koettu olevan suurtakaan hyötyä. 

 

5.2.4 Muutokset yrityksen organisaatiossa 

 

Vaikka Tanner ja Shipp (2005) argumentoivat digitalisaation mahdollistavan 

yritysten myyntitiimien uudelleen organisoimisen, niin tämän tutkimuksen tulosten 

valossa kyseinen väittämä ei saa tukea. Muutokset yrityksen 

organisaatiorakenteeseen ovat olleet vaihtelevia, sekä yrityksen toimialasta ja koosta 

riippuvaisia. Tosin digitaalisten sovellusten johdosta tapahtuvaa muutosta ei ole aina 

helppo todentaa. Vastauksista tuli kuitenkin ilmi, etteivät digitaaliset sovellukset 

olleet saaneet aikaan mitään huomattavia muutoksia organisaatioissa. Tämä tukee 

Lerchin ja Gotschin (2015) esittämää väitettä, että pienet ja keskisuuret yritykset 

kokevat digitaalisten järjestelmien käytön ja täyden hyödyntämisen vaikeaksi 

resurssien puutteen vuoksi. Muutosta näyttäisi kuitenkin tapahtuneen yritysten 

nykyisen henkilökunnan vastuiden uudelleenmäärittelyssä ja jakamisessa. 

Haastatteluiden perusteella myös toimenkuvissa tapahtuneet muutokset ovat 

riippuvaisia yrityksen koosta.  

 

Kuten kuviossa 3 on esitetty, digitalisaatio vaikuttaa ennen kaikkea tiedonkulkuun. 

Digitaaliset sovellukset parantavat kommunikointia myynnin ja markkinoinnin 

välillä ja myös tämä tutkimus tukee voimakkaasti tätä käsitystä. Parantuneen 

tiedonsiirron sekä kommunikoinnin kautta yrityksellä on, kuten Porter ja 

Heppelmann (2014) toivat ilmi, myös paremmat mahdollisuudet arvon luomiseen 

asiakkaalle. Tosin tämän tutkimuksen perusteella ei arvoluontiprosessiin saatu 

vahvistusta. Toiminta yrityksissä näyttäisi olevan kuitenkin jo varsin 
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asiakaslähtöistä, mutta Sinisalon ym. (2015) ehdottama palveluiden 

asiakaslähtöisyyden toteuttaminen digitaalisten sovellusten kautta kerättävän tiedon 

avulla ei ole vielä näytä olevan ajankohtainen toimintatapa yrityksissä. 

 

Myyntityöntekijöiden ja muun henkilöstön suhtautumisessa digitaalisiin sovelluksiin 

ei ole merkittävää eroa aikaisempiin tutkimustuloksiin verrattaessa. Kuten 

Schillewaert ym. (2005) havaitsivat, nuoremmillakin työntekijöillä on 

ennakkoasenteita sovelluksia kohtaan, mutta erona vanhempaan henkilöstöön on, että 

he ovat valmiimpia muuttamaan kantaansa. Erityisesti, jos saavat hyvän 

perehdytyksen ja perustelut sovelluksen tuomista hyödyistä, sekä viimeistään 

havaitessaan konkreettiset hyödyt omassa työssään. Vanhemmilla työtekijöillä 

näyttäisi vastustus olevan enemmän periaatteellista. He haluaisivat pysytellä 

totuttujen ja jo ennalta hyväksi todettujen tapojen parissa.  

 

5.3 Liikkeenjohdolliset johtopäätökset 

 

Tämä ja aikaisempi tutkimus antavat uusia näkökulmia siihen, miten 

asiantuntijapalveluiden myyntiä kannattaa kehittää. Ensinnäkin voidaan todeta, että 

asiantuntijapalveluiden myyminen on yhä edelleen asiantuntijoista riippuvaista. Se 

on henkilökohtaista palvelua, joka koostuu asiantuntijuudesta, ammattitaidosta, 

asiakkaan tuntemisesta sekä kanssakäymisestä. Siksi onkin suositeltavaa, että 

asiantuntijoiden henkilökohtaiseen osaamiseen panostetaan. Asiantuntijan oman 

ydinosaamisen kehittäminen on tärkeää, mutta samalla pitäisi tukea osa-alueita, jotka 

auttavat hoitamaan oheistehtäviä, kuten esimerkiksi myyntiä, asiakassuhteiden 

hallintaa sekä markkinointia.  

 

Vaikka automaatio ja teknologia ovat helpottaneetkin manuaalista kirjoitus- ja 

raportointityötä, voidaan toisena merkittävänä löydöksenä pitää suuren työtaakan 

keskittymistä asiantuntijoiden harteille. Koska heiltä vaaditaan oman 

osaamisalueensa lisäksi osallistumista muihin yrityksen toimintoihin, voi työtaakka 

muodostua ylivertaiseksi, ja suurella todennäköisyydellä ongelmaksi myös yrityksen 

kannalta. Kun keskitytään asiantuntijapalvelun tuottamiseen asiakkaalle, niin 

mahdollisesti muut tehtävät, mukaan lukien myyntityö, kärsivät. Onkin suositeltavaa, 
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että yrityksen eri toimintoja eriytettäisiin kokonaan asiantuntijoiden työnkuvasta ja 

keskitettäisiin omille vastuuhenkilöille. Myös itse asiantuntijatyön jakaminen 

asiantuntijatiimien kesken helpottaisi yhden ihmisen työtaakkaa ja mahdollistaisi 

laaja-alaisemman ongelmanratkaisun. Yksittäisten asiantuntijoiden sijaan asiakasta 

voisi palvella tiimi, jolla on sekä yhteiset että henkilökohtaiset tavoitteet ja 

kannustimet. Asiantuntijatiimien luominen myös vähentäisi huomattavasti yrityksen 

riippuvuutta yksittäisestä asiantuntijasta, sekä samalla varmistettaisiin tietojen 

säilyminen yrityksessä ja asiakassuhteiden jatkuminen. 

  

Kolmantena tärkeänä havaintona tässä tutkimuksessa voidaan pitää sitä, etteivät 

digitaaliset sovellukset tule poistamaan myyntityötä. Erityisesti B2B-markkinoilla 

asiantuntijapalveluiden myynnissä korostuu henkilökohtaisen myyntityön vahva 

rooli. Digitaalisuus on yleisesti luonut B2B-sektorille paljon uutta, mutta se ei ole 

muuttanut asiantuntijapalveluiden perusluonnetta eikä liiketoimintamalleja. 

Digitaaliset sovellukset mahdollistavat uusia kanavia ja tapoja tehdä myyntityötä, 

sekä helpottavat työn organisointia, kommunikointia ja aikataulutusta, mutta itse 

myyntityö tapahtuu edelleen ihmiseltä ihmiselle. Tähän ei ole lähivuosinakaan 

odotettavissa muutosta, sillä mikään digitaalinen ratkaisu ei korvaa täysin 

henkilökohtaista palvelua ja ihmisten välistä kohtaamista. 

 

Lopuksi voidaan todeta, että tämän tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että B2B-

asiantuntijapalveluiden myynnissä ja markkinoinnissa on vielä paljon potentiaalia 

ulosmitattavana digitaalisten ostopolkujen, kohdennetun sisältömarkkinoinnin, sekä 

kypsytysohjelmien luomisen kautta. Monella yrityksellä ne ovat edelleen lapsen 

kengissä. Digitalisaation vaikutus on suuri jo tänä päivänä ja sen käyttö tulee 

entisestään lisääntymään. Siksi yritysten tulisi panostaa nykyistä vahvemmin 

sosiaalisen median strategian luontiin sekä henkilöstön digiosaamiseen.  

 

Digitaalisia palveluita ja saatavilla olevaa dataa paremmin ja monipuolisemmin 

hyödyntämällä, sekä yrityksen toimintaa asiakaslähtöisemmäksi muuttamalla, 

voitaisiin saavuttaa kilpailuetua muihin alalla toimiviin yrityksiin. Syvällisesti 

perehtymällä asiakkaan tarpeisiin ja vastaamalla niihin asiakaslähtöisesti 

räätälöidyillä palveluilla saadaan asiakkaat ”lukittua”, eivätkä he tällöin ole 
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kovinkaan helposti vaihtamassa palveluntarjoajaa ja aloittamassa oppimisprosessia 

alusta. Myös ennakointi on tärkeää, sillä ei riitä, että tietää mitä asiakkaat tarvitsevat 

nyt, vaan pitää yrittää ymmärtää myös heidän tarpeensa tulevaisuudessa. 

 

 

5.4 Tutkimuksen arviointi 

 

Tämä tutkimus on laadullinen tutkimus ja arvioitaessa tulee noudattaa laadullisen 

tutkimuksen arvioimiseen soveltuvia kriteerejä. Hyvin usein laadullisia tutkimuksia 

on tapana arvioida reliabiliteetin, eli kuinka luotettavia tutkimustulokset ovat, mutta 

myös validiteetin kautta, tarkoittaen sitä, että tutkimuksella on tutkittu alussa 

määriteltyä aihetta ja tutkimus on keskittynyt tutkimuskysymysten ratkaisemiseen. 

Validiteetin ja reliabiliteetin käyttämistä laadullisten tutkimusten arvioimisessa on 

arvosteltu, koska ne eivät aina mahdollista tutkimuksen kattavaa analysointia 

(Koskinen ym., 2005: 255-257). Tämän tutkimuksen arviointiin reliabiliteetin sekä 

validiteetin käsitteiden käyttäminen kuitenkin sopii varsin hyvin. 

 

Tutkimuksen reliabiliteetin arviointi kohdistuu niin tutkijaan itseensä, kuin myös 

käytettyihin tutkimusmetodeihin (Eskola & Suoranta, 1998: 211). Reliabiliteettia 

tarkastellessa tämän tutkimuksen osalta, voidaan todeta, että sen taso on varsin hyvä. 

Kaikki tutkimuksessa käytetty materiaali on tuotu selkeästi lukijan nähtäväksi ja 

kaikki tutkimuksessa hyödynnetyt tieteelliset keinot on selkeästi esitetty. 

Tutkimusmetodien ja aineiston keräämisprosessin selkeä esiintuominen varmistaa 

aineiston keräämisen tarkkuuden (Eskola & Suoranta, 1998: 214) ja auttaa suuresti 

parantamaan tutkimuksen reliabiliteettia (Koskinen ym., 2005: 257). Myös 

tutkimustulokset on esitetty lukijaystävällisessä muodossa. Kirjoittaja itse on 

pyrkinyt lähestymään aihetta mahdollisimman neutraaleista lähtökohdista.  

Tutkimuksessa saatuja tuloksia on tarkasteltu mahdollisimman objektiivisesti, 

välttäen omia mielipiteitä sekä asenteita. Reliabiliteetin kannalta olennaista on 

mahdollisimman monen kohderyhmään kuuluvan yrityksen saaminen mukaan. 

Tähän tutkimukseen saatiin osallistumaan viisi kotimaista yritystä, ja määrää voidaan 

pitää tutkimuksen laajuuteen nähden varsin hyvänä.  
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Tutkimuksen validiteettia arvioitaessa tulee ottaa huomioon sen kaksi eri olemusta. 

Validiteetti voidaan jakaa edelleen sisäiseen ja ulkoiseen. Ensimmäisellä 

tarkoitetaan, että tutkimus on sisäisesti ehjä ja ristiriidaton, kun taas jälkimmäisellä 

tarkoitetaan tutkimuksen yleistettävyyttä tutkimuksen ulkopuolelle (Koskinen ym., 

2005: 255-257). Ulkoisen validiteetin voidaan katsoa olevan hyvä, mikäli 

tutkimuskohde on kuvattuna sellaisena kuin se on (Eskola & Suoranta, 1998: 214). 

Sisäisesti tämän tutkimuksen voidaan katsoa olevan validi, sillä tutkimusta läpi 

luettaessa lukijalle välittyy selkeä kuva siitä, mitä tutkitaan, mitä keinoja käytetään, 

mitä tuloksia saatiin, ja mitä ne tarkoittavat akateemisen tutkimuksen, mutta myös 

käytännön yrityselämän kannalta. Selkeä rakenne ja punainen lanka kulkee läpi koko 

työn. Tutkimustulosten yleistettävyyttä heikentää osallistuneiden yritysten verrattain 

pieni määrä, mutta koska ne ovat monelta eri toimialalta, tutkimustulosten 

yleistettävyys paranee huomattavasti. Kokonaisuudessaan ulkoisen validiteetin 

voidaan katsoa olleen varsin hyvä tutkimuksen laajuuden ja luonteen vuoksi. 

 

Muita tutkimuksen tekoon vaikuttaneita tekijöitä on useita, mm. tutkijan oma 

kokemattomuus haastattelututkimuksien teossa. Se näkyi erityisesti 

haastattelutilanteissa, jossa kokeneempi haastattelija olisi varmasti saanut 

haastatelluista henkilöistä hieman enemmän irti. Haastattelujen vastauksia olisi myös 

parantanut haastateltujen henkilöiden parempi perehdyttäminen tutkittavaan 

aiheeseen. Tällöin tutkittavilla olisi voinut olla parempi kuva tutkittavasta ilmiöstä. 

Toisaalta parempi perehdyttäminen olisi voinut luoda haastatelluille vahvoja 

mielipiteitä ja näin ohjailla osallistuneiden vastauksien laatua sekä sisältöä. 

 

5.5 Tutkimuksen rajoitteet ja jatkotutkimusehdotukset 

 

Digitaalisuus ja sen täysi hyödyntäminen on joissakin yrityksissä jo arkipäivää. 

Yritykset ilmaisivat selkeästi halunsa hyödyntää liiketoiminnassaan digitaalisia 

sovelluksia sekä niiden tarjoamia mahdollisuuksia paremmin. Uusia työkaluja, tapoja 

sekä kanavia on tullut valtavasti lisää myyntityön edistämiseen, mutta toimialasta 

riippumatta, asiantuntijapalveluita tarjoavat yritykset eivät vielä ole toimintatapojaan 

aktiivisesti muuttaneet.  
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Tämä tutkimus ei kuitenkaan ole kaiken kattava, eikä sen perusteella pystytä 

tekemään kaikkia toimialoja koskevia johtopäätöksiä. Mukana olleet yritykset ovat 

kooltaan varsin pieniä, mikä luo kysymyksiä tutkimustulosten ylle. Luotettavampien 

johtopäätösten tekemiseksi pitäisi tutkimukseen saada mukaan myös suurempia 

yrityksiä. Selkeä tarve lisätutkimuksille on näiltäkin osin olemassa. Myös 

tutkimukseen osallistuneiden yritysten määrä on vähäinen, mikä huomattavasti 

rajoittaa sen yleistettävyyttä. 

 

Toimialakohtaista tutkimusta digitaalisten sovellusten vaikutuksista tarvitaan lisää, 

jotta esitetyt johtopäätökset saavat vahvistusta tai kumoutuvat. Tässä tutkimuksessa 

tutkittiin monen eri toimialan yrityksiä. Tutkimustulokset saattaisivat olla hyvinkin 

erilaiset, mikäli tutkittavat yritykset edustaisivat vain yhtä toimialaa. Esimerkiksi 

pelkästään markkinointialan yrityksiin keskittyminen antaisi varmasti hyvinkin 

erilaisia tuloksia. 

 

Digitaalisten sovellusten aiheuttama muutos B2B-asiantuntijapalveluiden myynnissä 

on vielä toistaiseksi varsin vähäistä, kuten tämä tutkimus on tuonut ilmi. Se onkin 

yksi syy, miksi muutosten vaikutuksista ei saatu selkeämpää ja laajempaa näyttöä. 

Voi myös olla kyse siitä, että menestyksekkäästi digitaalisia sovelluksia 

toiminnassaan hyödyntäneet B2B-yritykset eivät vielä ole jakaneet kokemuksiaan. 

Digitaalisten sovellusten käyttö, ja niiden vaikutukset asiantuntijapalvelusektorilla 

tulevat tulevaisuudessa todennäköisesti kasvamaan, joten tarkempi tutkimus on 

tarpeen.  

 

Pelkästään digitaalisten sovellusten vaikutusten tutkiminen ei tuo pitkäaikaisia 

ratkaisuja, vaan tutkimusta kaivataan ennen kaikkea myös erilaisista 

palvelumalleista, jotka hyödyntävät digitaalisia sovelluksia. Palvelumallien 

tutkiminen mahdollistaisi liiketoiminnan tehostamisen ja uusien kannattavampien 

toimintamallien luomisen. Lisää tutkimusta näiltäkin osin kaivataan. Myös erilaisten 

organisaatiomallien ja toimintatapojen tutkimisella saataisiin mahdollisesti esiin 

uusia digitalisaation mukanaan tuomia hyötyjä ja haittoja. Lisäksi olisi myös 

tutkittava, miten ja missä vaiheessa digitaalisten sovellusten käyttäminen itseasiassa 
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alkaa tuottaa asiakkaalle lisäarvoa, sillä tässä tutkimuksessa ei käsitelty arvon 

luomista asiakkaalle kuin muutamalla sanalla. 

 

Tulevaisuudessa on kuitenkin odotettavissa, että digitaalisten sovellusten käyttö 

lisääntyy ja muodostuu ammattimaisemmaksi, myös asiantuntijapalveluita 

tarjoavissa yrityksissä. Muutokset ottavat aikaa, mutta yritykset jotka päättävät olla 

kehityksen kärjessä, tulevat todennäköisesti menestymään kilpailijoitaan paremmin. 

Niillä, jotka ennakoivat tulevaisuuteen, on parempi mahdollisuus varautua 

muutoksiin ja myös reagoida niihin nopeammin, ja näin saavuttaa kilpailuetua. 

Tämän tutkimuksen tekeminen uudelleen esimerkiksi 5 vuoden päästä olisi suotavaa, 

koska tällöin muutos on varmasti edennyt huimasti pidemmälle ja digitalisaation 

vaikutukset ovat huomattavasti selkeämmin nähtävissä. 
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                       Liite 1  

Teemahaastattelurunko 

 

Esitiedot yrityksestä 

Toimiala 

Liikevaihto 

Työntekijöiden määrä 

Onko yrityksellä erilliset myynti- ja markkinointitiimit/henkilöt? 

Käytössä olevat digitaaliset sovellukset 

 

1) Uusien asiakkaiden hankinta 

Miten potentiaalisten asiakkaiden määrä on kehittynyt digitaalisten sovellusten 

käyttöönoton myötä? 

Miten uusien prospektien määrä on kehittynyt digitaalisten sovellusten myötä? 

Miten asiakkaiden yhteydenotot yritykseen ovat kehittyneet? Ovatko yhteydenotot 

lupaavampia vai heikompia? 

Koetteko uusien potentiaalisten asiakkaiden kääntämisen kaupoiksi saakka 

helpottuneen digitaalisten sovellusten myötä ja miksi?  
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Onko uusien asiakkaiden hankkimiseksi kehitelty uusia menetelmiä, jotka 

hyödyntävät digitaalisia sovelluksia? Mitä menetelmiä? 

Onko suorien liidien tunnistaminen helpottunut digitaalisten sovellusten myötä? 

Miten tämä näkyy? 

 

2) Asiakkaiden tarpeiden seuranta ja lisämyynnin tekeminen 

Miten olemassa olevien asiakkaiden tarpeiden seuranta on kehittynyt? 

Miten yhteydenpito vanhoihin asiakkaisiin on kehittynyt? 

Miten markkinointi vanhoille asiakkaille on kehittynyt digitaalisten sovellusten 

myötä? 

Miten lisämyynnin tekeminen asiakkaille on muuttunut digitaalisten sovellusten 

myötä? 

Onko uusia tapoja lisämyynnin tekemiseen syntynyt? Jos on, niin minkälaisia? 

Miten asiakassuhteiden hoitaminen on muuttunut digitaalisten sovellusten myötä? 

Oletteko kehittäneet kypsytysohjelmia lupaaville asiakkaille? 

 

3) Myyntiprosessi 

Onko yrityksen myyntiprosessin läpikäyminen nopeutunut asiakkaiden kohdalla? Jos 

on/ei, niin miten muutos on havaittavissa?  
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Onko asiakkaiden sijoittaminen myyntiprosessin eri vaiheisiin selkiytynyt? Jos on, 

niin miten? Jos ei, niin miksi? 

Ovatko asiakkaanne paremmin tietoisia myyntiprosessin kulusta digitaalisten 

sovellusten käytön myötä? Miten tämä näkyy/ ei näy? 

Onko yrityksenne suunnitellut ostopolkuja potentiaalisille asiakkaille? Jos, niin 

minkälaisia? 

 

4) Muutokset yrityksen organisaatiorakenteessa 

Onko myynnin/markkinoinnin työntekijöiden määrä yrityksessänne kasvanut 

digitaalisten sovellusten myötä? Jos on, niin miten? Jos ei, niin miksi? 

Ovatko vastuualueet myynnin ja markkinoinnin välillä muuttuneet digitaalisten 

sovellusten myötä? Jos ovat, niin miten? Jos eivät, niin miksi? 

Miten kommunikointi myynnin ja markkinoinnin välillä, sekä yleisesti yrityksen 

sisällä on kehittynyt digitaalisten sovellusten myötä? 

Miten työntekijöiden palkitsemismallit ovat muuttuneet digitaalisten sovellusten 

myötä? 

Miten työntekijät ovat suhtautuneet digitaalisten sovellusten käyttämiseen?
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