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Tämän opinnäytetyön tavoite on tuottaa opas B2B-myyjille, jotta he saavat mahdollisim-
man paljon myyntitapaamisia sovituksi. Toimeksiantaja on Haaga-Helia. Opas on tuotettu 
pohtimalla myynnin ja markkinoin yhteistyötä ja keinoja, joita nämä kaksi yrityksen osaa 
voivat toteuttaa myyntitapaamisten määrän maksimoimiseksi. Tavoite saavutetaan tässä 
opinnäytetyössä avaamalla myyntiprosessin ensimmäisiä vaiheita teoriaosuudessa. Li-
säksi käsittelen teoriaosuudessa markkinoinnin toimintatapoja myynnin tukena, jotta myyn-
titapaamisten sopiminen helpottuu. Opinnäytetyö on toiminnallinen ja aihe on myyntitapaa-
misten sopiminen, joten teoria osuus koostuu siihen vahvasti liittyvistä käsitteistä. 
 
Teoria koostuu myyntiprosessin vaiheista ja tarkemmin kahdesta ensimmäisestä vaiheesta 
eli suunnittelu- ja valmisteluvaiheesta sekä yhteydenottovaiheesta. Teorian toinen osuus 
käsittelee markkinointia myynnin tukena, tarkemmassa katsauksessa outbound- ja in-
bound-markkinointi. Teoriaosuuden aiheet ovat laajoja, mutta ne on rajattu ja käsitelty 
myyntitapaamisten sopimiseen tiukasti liittyen ja kattavasti. 
 
Teorian ensimmäisessä osuudessa käsitellään valmistautumista yhteydenottoon myyjän ja 
asiakkaan välillä. Käsittelen eri toimenpiteitä, kuinka yritys voi valmistautua prosessin tä-
hän vaiheeseen ja kuinka se tulisi hoitaa huolellisesti. Tämän osuuden pääkohta on kuiten-
kin yhteydenottovaihe mikä pitää sisällään koko työni punaisen langan, eli kuinka kontak-
toida asiakasta, jotta myyntitapaaminen saadaan sovituksi. Yhteydenotto tapoja on monia 
ja ne kaikki käsitellään teorian tässä osiossa. 
 
Seuraavassa osiossa käsitellään markkinointia myynnin tukena. Avaan teorian avulla, 
kuinka markkinoinnin tulee toimia, jotta se tukee myyntiä yhteisessä päätavoitteessa eli 
myyntitapaamisen sopimisessa. Keinoina ovat outbound- ja inbound-markkinointi. Niitä 
käyttämällä yritys pääsee positiivisesti asiakkaan tietoisuuteen, minkä jälkeen myynnin on 
helppo jatkaa tapaamisen sopimiseen. 
 
Toiminnallisen opinnäytetyön tuotoksena syntyi opas mikä on tarkoitettu kaikille B2B-myy-
jille. Opas on helppolukuinen ja käytännönläheinen, jolloin siitä hyötyy aloittelevat tai koke-
neemmatkin yritykset. Oppaan kaikki ohjeet ovat suoraan tai sovellettavissa myyntitapaa-
misten sopimiseen. Opinnäytetyön viimeisessä osiossa pohdin tuloksia, tuotostani, johto-
päätöksiä sekä omaa oppimistani. 
Asiasanat 
Yhteydenottovaihe, suunnittelu- ja valmisteluvaihe, inbound-markkinointi, outbound-mark-
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1 Johdanto 

 
Tämän opinnäytetyön tavoite on tuottaa opas B2B-myyjille, jotta he saavat mahdollisim-

man paljon myyntitapaamisia sovituksi. Toimeksiantaja on Haaga-Helia. Tavoitteena 

oleva opas ja siinä olevat ohjeet kootaan markkinoinnin ja myynnin yhteistyötä pohtimalla. 

Tavoitteena käsitellään myyntiprosessin kahta ensimmäistä vaihetta eli suunnittelu- ja val-

misteluvaihetta sekä yhteydenottovaihetta teoriaosuudessa. Lisäksi tavoitteen saavutta-

miseksi, teoriaosuus käsittelee markkinointia myynnin tukena. Aihe on siis luonnollisesti 

myyntitapaamisten sopiminen. Tämä aihe valittiin, koska tulevaisuudessa opinnäytetyön 

kirjoittaja jatkaa jo aloittamiaan myyntitöitä ja hyötyy tämän aiheen käsittelystä henkilökoh-

taisesti. Aiheen rajaus on vaikeaa, koska myyntiprosessi sekä markkinointi ovat käsitteinä 

niin laajoja. Aihe kuitenkin rajataan niin, että se keskittyy myyntitapaamisten sopimiseen 

liittyviin asioihin.  

 

Opinnäytetyötä tehdessä kirjoittaja pääsee käyttämään laajasti Haaga-Heliassa oppimi-

aan taitoja sekä tietoja. Kolme vuotta kestäneissä opinnoissa kirjoittaja on usealla kurssilla 

käynyt läpi myyntiprosessia ja markkinointia, joten tietoperustaa aiheesta löytyy jo ennen 

aloittamista. Taitojen puolesta on Haaga-Heliassa opittu paljon tietojenkäsittelyä, tiedon-

hakua sekä myyntineuvottelutaitoja, mitä voidaan soveltaa myyntitapaamisten sopimi-

seen. Tätä opinnäytetyötä tehdessä, kirjoittaja oppii uutta ja pääsee parantamaan sekä 

soveltamaan jo olemassa olevia myyntityöntaitojaan. Tulevaisuuden kannalta kirjoittaja 

hyötyy varmasti tästä projektista myyjän ammatissa. 

 

Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäytetyö ja sen tuotoksena kootaan opas yrityk-

sille. Opas auttaa yrityksiä käytännöllisin ohjein sopimaan myyntitapaamisia yrityksen ja 

asiakkaan välille. Teoria koostuu myyntiprosessista ja tarkemmin sen kahdesta ensimmäi-

sestä vaiheesta eli suunnittelu- ja valmisteluvaiheesta sekä yhteydenottovaiheesta. Teoria 

sisältää myös markkinointia ja varsinkin inbound- sekä outbound-markkinointia myynnin 

tukena. Nämä kaksi aihetta valittiin teoriaosuuteen, koska ne liittyvät vahvasti myyntita-

paamisten sopimiseen. 

 

Lähteinä käytetään suurimmaksi osaksi alan ammattilaisten kirjoittamia kirjoja aiheesta. 

Teoriaa kirjottaessa kirjoittaja tutustuu suomen- sekä englanninkielisiin kirjoihin. Osa läh-

teistä on ajankohtaisia artikkeleita tai blogeja verkosta. Liitteenä on työn tuotos eli opas 

yrityksille Powerpoint-muodossa. 
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1.1 Toimeksiantajan esittely 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Haaga-Helian ammattikorkeakoulu, tarkemmin 

Pasilan toimipiste. Haaga-Helian ammattikorkeakoulu keskittyy liike-elämän ja palveluelin-

keinojen opettamiseen, tutkimiseen sekä kehittämiseen. Haaga-Helia luo opiskelijalle ver-

koston työelämään jo opiskeluvaiheessa. Kansainväliset verkostot ovat myös mahdollisia 

saavuttaa Haaga-Helian yhteistyökumppaneiden sekä vaihto-opiskelun ansiosta. Tämän 

opinnäytetyön kirjoittaja opiskelee Pasilan toimipisteessä myyntityön koulutuslinjaa. Kirjoit-

taja suunnitteli opinnäytetyön aiheen Haaga-Helian ohjaajan kanssa ja aikoo toteuttaa 

työn suurimmaksi osaksi Haaga-Helian Pasilan tiloissa. 

 

1.2 Opinnäytetyön tavoitteet 

Opinnäytetyön tavoite on tuottaa opas B2B-myyjille, jotta se saisivat mahdollisimman pal-

jon myyntitapaamisia sovituksi. Toimeksiantajana on Haaga-Helia. Tavoitteen onnistumi-

sen kannalta avataan tärkeitä käsitteitä teoriaosuudessa, eli myyntiprosessin kahta ensim-

mäistä vaihetta mitkä ovat suunnittelu- ja valmisteluvaihe sekä yhteydenottovaihe. Tavoit-

teen kannalta tärkeä osuus teoriassa on myös markkinointi myynnin tukena, jotta myynti-

tapaamisten sopiminen helpottuu. Opas kootaan teoriasta opittujen tietojen pohjalta sekä 

omakohtaisista kokemuksista, kun pohditaan myynnin ja markkinoinnin yhteistyötä. Opas 

antaa käytännöllisiä toimintatapoja sekä vinkkejä, joiden avulla yritykset saavat sovittua 

paljon myyntitapaamisia. Opas on helppolukuinen, joten sitä ymmärtää ja siitä hyötyy niin 

aloitteleva, kuin kokeneempikin yritys. 

 

Tavoite saavutetaan keskittymällä aiheen rajaukseen. Tämä on haastavaa, koska pää-

käsitteet ovat niin laajoja. Hyvän suunnittelun ja selkeän tekstin tuottamiseen keskittymällä 

opas vastaa tavoitteita. 

 

1.3 Opinnäytetyön rakenne 

 Opinnäytetyön pohjana on toiminnallisen opinnäytetyön pohja. Rakenne koostuu johdan-

nosta, teoriasta, oppaasta, pohdinnasta sekä lähteistä. Lopussa on liitteenä työn tuotos eli 

opas B2B-myyjille. 

 

Johdanto herättää lukijan mielenkiinnon työtä kohtaan. Se avaa syitä, miten ja miksi kir-

joittaja teki opinnäytetyöni juuri tästä aiheesta.  Toimeksiantaja sekä tavoitteet esitellään 

myös johdanto-osiossa. 

 



 

 

3 

Teoriaosuus rakentuu kolmesta osiosta. Ensimmäiset osiot käsittelevät myyntiprosessia ja 

markkinointia myyntitapaamisten sopimisen näkökulmasta. Viimeinen osio on yhteenveto, 

missä pohditaan osien vaikutuksia toisiinsa. 

 

Osio oppaasta kertoo tarkemmin aikataulusta tätä opinnäytetyötä ja sen tuotosta tehtä-

essä. Lukijalle avataan myös, miten materiaali kerätään ja jalostetaan oppaaksi B2B-myy-

jille. 

 

Pohdinta-osiossa käsitellään tarkasti saatuja tuloksia tuotosta tehdessä. Niitä vertaillaan 

teoriaan sekä tavoitteisiin, jotka alussa asetettiin tälle opinnäytetyölle. Tässä osiossa arvi-

oidaan myös tuotoksen merkittävyyttä sekä hyödyllisyyttä. Pohdinnan lopussa arvioidaan 

kirjoittajan omaa oppimista. 

 

Tämän opinnäytetyön viimeisillä sivuilla on lähteet ja liitteet. Lähteet koostuvat suomen- 

sekä englanninkielisistä kirjalähteistä, sekä verkosta löydetyistä blogeista ja artikkeleista, 

jotka katsottiin hyödyllisiksi. Toiminnallisen opinnäytetyön tuotos on opas Powerpoint-tie-

dostona, joten liitteet ovat pdf-sivuja Powerpointin dioista.  
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2  Myyntiprosessi myyntitapaamisten sopimisessa 

Tässä osiossa käsitellään alkuun lyhyesti kaikki myyntiprosessin vaiheet. Sen jälkeen kä-

sitellään tarkemmin suunnittelu- ja valmisteluvaihetta sekä yhteydenottovaihetta, koska ne 

liittyvät varsinaisesti myyntitapaamisen sopimiseen.  

 

Myyntiprosessin tarkoitus myyjän kannalta on luonnollisesti saada kaupat aikaan asiak-

kaan kanssa. Myyntiprosessi koostuu myyjän ja asiakkaan välisestä kanssakäymisestä, 

minkä tavoitteena on löytää asiakkaalle mahdollisimman hyvä ratkaisu, hänen ongel-

mansa tai tarpeidensa perusteella. Myyntiprosessin tulisi olla asiakaslähtöinen, jotta pääs-

tään mahdollisimman tyydyttävään lopputulokseen. Asiakaslähtöisessä myyntiprosessissa 

ei tarjota ratkaisua ennen kuin on kuultu asiakkaan tarpeet. (Alanen ym. 2005, 65.) 

 

Myyntiprosessissa on useita eri vaiheita, jotka myyjän tulisi hallita ja osata erinomaisesti 

parhaan tuloksen ja myyntivolyymin saavuttamiseksi. Yritysmyynnin vaiheista löytyy 

monta eri jakoa, mutta tässä opinnäytetyössä esitellään viisijakoinen myyntiprosessin. Sii-

hen kuuluvat suunnittelu- ja valmisteluvaihe, yhteydenottovaihe, myyntineuvotteluvaihe, 

kaupan päättäminen sekä jälkihoito/jälkimarkkinointi vaihe. (Vahvaselkä 2004, 142) 

 

Myyntiprosessin vaiheet 

1. Suunnittelu- ja valmisteluvaihe 

2. Yhteydenottovaihe 

3. Myyntineuvotteluvaihe 

4. Kaupan päättämisvaihe 

5. Jälkihoito/jälkimarkkinointivaihe 

 

Taulukko 1. Myyntiprosessin vaiheet. (Vahvaselkä 2004, 142) 

 

Ensimmäinen vaihe on valmisteluvaihe, mikä käynnistää koko myyntiprosessin jo ennen 

ensimmäistä asiakastapaamista. Valmisteluvaihe on erittäin tärkeä ja se pitää tehdä huo-

lellisesti, jotta koko myyntiprosessi onnistuisi. Tässä vaiheessa myyjän tulee perehtyä to-

della tarkasti myytävään tuotteeseen tai palveluun, sekä omaan yritykseen ja sen viime 

aikaiseen toimintaan, jotta hän pystyy vastaamaan mahdollisimman tyhjentävästi asiak-

kaan tuleviin kysymyksiin. Myyjän tulee myös ottaa selvää asiakkaasta, tämän yrityksestä 

sekä heidän nykytilanteesta, jotta hän voi aidosti osoittaa yhteistyön halun ja kiinnostuk-

sen asiakasta kohtaan. Valmistautumalla ja ottamalla selvää myyjä välttyy myös kiusalli-

silta puheenaiheilta tai tilanteilta. Kilpailijoiden tarjontaan tutustuminen on myös suotavaa, 

jotta voidaan osoittaa oman ratkaisun erinomaisuus. (Alanen ym. 2005, 73-75.) 
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Ennen yhteydenottoa yrityksen tulee miettiä, onko kyseinen henkilö sopiva myyntitavoittei-

den kannalta. Ei ole järkeä sopia tapaamista asiakkaan kanssa, joka ei kuulu kohderyh-

mään tai tiedetään taustaselvityksen jälkeen, että mitä luultavammin asiakas ei aio ostaa 

tuotetta tai palvelua. (Vahvaselkä 2004, 144) 

 

Toinen vaihe on yhteydenotto, mikä tapahtuu yleensä puhelimitse. Myyjä yrittää sopia 

myyntitapaamisen asiakkaan kanssa. Tarkoituksena olisi saada asiakkaan kiinnostus he-

räämään kaupankäyntiä ja yhteistyötä varten. Tärkein tavoite tässä vaiheessa on kuiten-

kin saada myyntitapaaminen sovituksi. Puhelimitse otettu yhteys on tehokas, mutta se 

usein katkaisee asiakkaan työnteon. Näin saadaan aikaan kuitenkin henkilökohtaisempi 

kontakti kuin sähköpostilla tai sosiaalisessa mediassa. Näiden lisäksi on vaihtoehto ottaa 

yhteys mahdolliseen asiakkaaseen henkilökohtaisesti kasvokkain esimerkiksi messuilla tai 

muissa alan tapahtumissa. Tässä yhteys asiakkaaseen on luonnollisesti vahvin eleiden 

sekä ilmeiden ansiosta. Henkilökohtaista yhteydenottoa tapahtuu kuitenkin harvoin väli-

matkojen tai tapahtumien harvinaisuuden takia. On myös mahdollista, että asiakas ottaa 

itse yhteyttä yritykseen. Tällöin käytetään sen yhteydenottotavan menetelmiä tapaamisen 

sopimiseksi, minkä asiakas on itse valinnut yhteyden muodostamiseksi. (Vahvaselkä 

2004, 151) 

 

Kolmas vaihe on myyntineuvottelu. Siihen kuuluvat keskustelun avaus ja mielenkiinnon 

herättäminen, tarvekartoitus, tuote-esittely, vastaväitteet ja niiden käsittely sekä kaupan 

päättäminen. (Rubanovitsch & Aalto 2007) Myyntineuvottelu voi kestää yhden tapaamisen 

verran tai useita kertoja kuukausien tai jopa vuosien ajan. Isot kaupat ja suuret yhteistyö-

projektit kestävät usein vuosia ja pitkä yhteistyö on usein kannattavaa niin myyjän kuin 

asiakkaankin näkökulmasta. Myyntineuvottelun kaikki vaiheet ovat tärkeitä, mutta tärkein 

on tarpeiden kartoitus. Se vaatii hyviä kuuntelijan taitoja, jolloin saadaan selville asiakkaan 

todelliset tarpeet ja näiden avulla osataan tarjota oikeaa ratkaisua. (Vahvaselkä 2004, 

155) Myyntineuvottelun haluttu lopputulos on kaupan syntyminen. Sitä helpottaa luonnolli-

sesti hyvin tehty valmistautuminen, tarvekartoitus sekä asiakasta arveluttavien asioiden 

poistaminen. 

 

Neljäs eli viimeinen vaihe on jälkiseurantavaihe. Tätä vaihetta tehdään, jotta vanhat ja tu-

levat asiakkaat olisivat mahdollisimman tyytyväisiä. Asiakkaille halutaan luoda mahdolli-

simman miellyttävä ja tyytyväinen olo, kun kaupat on tehty. Jälkiseurantavaiheessa myyjä 

on yhteydessä asiakkaaseen saaden tietoa mahdollisista pettymyksistä, puutteista tai par-

haassa tapauksessa positiivisuuden syistä. Myyjä analysoi jälkiseurantavaiheessa saa-

maansa tietoa ja parantaa jatkon kannalta aikaisemmissa kaupoissa ilmenneitä 
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heikkouksiaan ja toteuttaa uudestaan tai jopa parantaa positiivisiksi osoittautuneita asi-

oita. Hyvin toteutetulla jälkiseurannalla myyjä luo itselleen pitkän ja kannattavan yhteis-

työn sekä avaa ovet mahdolliseen lisämyyntiin. Myyjä saa myös positiivista mainetta, kun 

asiakas suosittelee myyjää muille. Kaikki tämä vahvistaa myös myyjän ja asiakkaan vä-

listä luottamusta. Jälkiseurantavaiheeseen kuuluu myös asiakkaan ohjeistaminen, jotta 

hän saa ostamastaan tuotteesta kaiken mahdollisen hyödyn irti. (Donaldson 2007, 179) 

 

2.1 Suunnittelu- ja valmisteluvaihe  

Valmistautuminen on onnistumisen kannalta erittäin tärkeää. Ilman valmistautumista yh-

teydenottoon, on koko kontaktointi tyhjän päällä. Asiakas kuuntelee paljon mieluummin 

valmistautunutta asiansa osaavaa myyjää, kuin satunnaista jaarittelijaa. (Rubanovitsch & 

Aalto 2007, 54) 

 

Suunnittelu- ja valmisteluvaihe alkaa siitä, että yrityksellä on perustiedot hallussa omasta 

sekä asiakkaan yrityksestä sekä koko toimialasta ja sen kehityksestä. Perustietoihin kuu-

luvat yrityksen koko, ikä, päätuotteet ja kontaktihenkilöt. Ne saadaan helposti selville inter-

netistä, messuilta, esitteistä tai lähes mistä tahansa. Perustietojen avulla tiedetään mihin 

asiakkaisiin kannattaa ottaa yhteyttä. Täytyy muistaa, että yritykset voivat valita asiakas-

yrityksiä, mutta eivät siellä olevaa kontaktihenkilöä. Ammattimyyjä, joka hoitaa asioita kon-

taktihenkilön kanssa, tulee kaikkien ihmistyyppien kanssa toimeen, jotta saa sovittua mah-

dollisimman paljon myyntitapaamisia.  (Laine 2008, 81-82)  

 

Yhteydenottoa voi suunnitella esimerkiksi käsikirjoituksen avulla. Käsikirjoitus auttaa myy-

jää kokoamaan tärkeimmän sanomansa. Ulkoa opettelu ei silti kannata, koska se poistaa 

yhteydenotosta luonnollisuuden. Se myös vähentää myyjän ja asiakkaan välistä tunneta-

soa, sekä poistaa myyjän persoonallisuuden. (Laine 2008, 89-90) 

 

Myyjän tulee miettiä etukäteen millä perusteluilla hän saa vakuutettua asiakkaan siitä, että 

myyntitapaaminen on kannattava. Asiakkaan on helppo kieltäytyä myyntitapaamisesta, jos 

hän ei näe sen tuovan mitään lisäarvoa tai ratkaisua hänen yritykselleen. Tämän takia kä-

sikirjoitus ja perusteluiden laatiminen etukäteen ennen yhteydenottoa on ratkaisevan tär-

keää ja se nostaa mahdollisuuttasi myyntitapaamisen sopimiseen huomattavasti. Huo-

nolla valmistautumisella yhteydenottoon, myyjä tuhlaa kallisarvoisia kontaktejaan, eikä 

välttämättä saa ikinä uutta tilaisuutta asian korjaamiseksi. (Rubanovitsch & Aalto 2007, 

54) 
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2.2 Yhteydenottovaihe 

Yhteydenottovaiheessa päätavoite on saada myyntitapaaminen sovituksi asiakkaan 

kanssa. Tärkeää on myös herättää asiakkaan mielenkiinto yritystä kohtaan, jotta yhteistyö 

voidaan ylipäätään aloittaa. Yhteydenottovaihe tulee suorittaa tarkasti, koska se luo ensi-

vaikutelman yrityksestä asiakkaalle.  

 

Asiakkaaseen voi ottaa yhteyden monin eri tavoin kuten puhelimella, sähköpostilla, sosi-

aalisessa mediassa tai henkilökohtaisesti. Asiakas voi myös osoittaa kiinnostuksensa ot-

tamalla itse yhteyttä yritykseen. Jokaisella tavalla on hyödyt sekä haitat, joten yrityksen 

tulee miettiä mitä keinoista aikoo käyttää. Näin ensikontakti saadaan muodostettua par-

haaksi katsotulla tavalla. Seuraavissa kappaleissa eritellään jokaisen tavan ominaisuudet.  

 

2.2.1 Yhteydenottovaihe puhelimella 

Puhelimitse kontaktointiin suhtaudutaan usein kielteisesti, ainakin asiakkaan näkökul-

masta. Tämä koskee kuitenkin enemmän B2C- kuin B2B-myyntiä, koska B2C-myynnissä 

halutaan myydä suoraan puhelinsoiton aikana, kun taas B2B-myynnissä yritetään sopia 

vain myyntitapaamista, mikä hyödyttäisi molempia osapuolia. Soittaminen on erittäin 

halpa tapa yritykselle ottaa yhteys mahdolliseen asiakkaaseen ja oikein toteutettuna tämä 

keino on erittäin tehokas. Puhelimella saadaan varmemmin kiinni haluttu henkilö ja viestin 

välittäminen on henkilökohtaisempaa, kuin esimerkiksi sähköpostissa tai sosiaalisessa 

mediassa. (Rubanovitsch & Aalto 2007, 56-57) 

 

”Luurikammo” vaivaa monia yrityksiä. Se tarkoittaa sitä, että yrityksen edustajat yhteyden-

ottotilanteessa, usein myyjät, eivät halua soittaa mahdollisille uusille asiakkailleen, koska 

he pelkäävät soittamista. Siitä ei pääse eroon kuin soittamalla. Ammattimyyjä ei keksi te-

kosyitä, minkä takia ei soittaisi, vaan tarttuu rohkeasti luuriin. Jokainen kuitenkin tekee vir-

heitä ja niistä oppii parhaiten. Pitää kuitenkin muistaa, että puhelulla tulee olla selvä tar-

koitus. Muuten saattaa menettää kallisarvoisia asiakkaita, jos heidän aikaansa tuhlataan 

turhaan. (Rubanovitsch & Aalto 2007, 56-57) 

 

Puhelinkeskustelu etenee vaiheittain. Kun myyjä edustaa yritystään puhelimen välityk-

sellä, tulee selvittää miten toimia eri vaiheissa tavoitteen eli myyntitapaamisen sopimisen 

saavuttamiseksi. 
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Puhelinkeskustelun vaiheet 

1. Tarkistetaan onko soiton ajankohta sopiva. Henkilökohtainen ja yrityksen esittely asi-

allisesti. 

2. Vältetään jaarittelua. Mennään suoraan asiaan ja kerrotaan, mikä on soiton tarkoitus. 

3. Kerrotaan lyhyesti tapaamisen sisällöstä. 

4. Ehdotetaan tapaamispaikkaa sekä kahta tapaamisaikaa. 

5. Jos asiakas kieltäytyy tapaamisesta, tiedustellaan miksi ja käsitellään vastaväitteet 

tai ehdotetaan uutta tapaamisaikaa ja -paikkaa. 

6. Kerrataan ajankohta ja paikka.  

7. Lopetetaan puhelu ystävällisesti. 

Kaikissa kohdissa tulee käyttää rauhallista ja ystävällistä äänensävyä. Asiakasta tulee 

myös kuunnella jokaisessa kohdassa, eikä saa puhua päälle. 

 

Taulukko 2. Puhelinkeskustelun vaiheet. (Rubanovitsch & Aalto 2007, 60. Vahvaselkä 

2004, 152) 

 

Ennen yhteydenottoa puhelimitse myyjän pitää tietää, että puhelu lähes aina keskeyttää 

asiakkaan työnteon. Aluksi tulee siis tarkastaa, onko ajankohta puhelulle sopiva. Myyjän 

pitää ensin myydä itsensä, sitten vasta yrityksensä. Esitellään myyjä sekä yritys ystävälli-

sellä äänensävyllä, koska puhelimessa asiakkaan on helppo sanoa heti alkuun ei. Silloin 

myyjä ei voi käyttää ilmeitä, eleitä tai asiallista pukeutumista apunaan korjatakseen tilan-

netta. Asiakkaan ajatukset saattavat myös olla aivan muualla kuin myyjän soittamassa 

asiassa. Tämän takia myyjän tulee välttää jaarittelua ja herättää asiakkaan mielenkiinto 

kertomalla soiton tarkoitus heti alussa. Myyjän tulee asennoitua siten, että puhelu todella 

hyödyttää asiakasta. Puhelun tarkoituksen ja merkityksen osoittaminen helpottuu, kun on 

mietitty hyviä perusteluja ennen puhelua. (Rubanovitsch & Aalto 2007, 56-57. Vahvaselkä 

2004, 151-152) 

 

Puhelun edetessä myyjän on hyvä kertoa tapaamisesta lyhyesti. Ei kuitenkaan puhuta pu-

helimessa liikaa yksityiskohdista tai varsinkaan hinnoista. Asiakkaan on paljon helpompi 

kieltäytyä puhelimessa, kuin itse tapaamisessa. Tämä kohta puhelussa on vaikein, koska 

sinun tulee perustella miksi tapaaminen olisi asiakkaalle hyödyllinen. Jokaisessa puheli-

mitse otetussa yhteydessä tulisi siis olla niin sanottu syötti, mikä aktivoi asiakkaan. Perus-

telujen jälkeen voidaan ehdottaa asiakkaalle tapaamista. On hyvä ehdottaa ainakin kahta 

tapaamisaikaa, jotta asiakas voi valita niistä mieluisen. (Rubanovitsch & Aalto 2007, 57-

59) 
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Asiakkaan suostumuksella ollaan saavutettu yhteydenottovaiheen päätavoite, eli myyntita-

paamisen sopiminen. Jos asiakas kuitenkin kieltäytyy, tulee myyjän udella miksi hän ei 

suostu myyntitapaamiseen. Päästään helpolla, jos syynä on ajankohta. Yksinkertaisesti 

ehdotetaan uutta aikaa tai kysytään asiakkaalta mikä aika sopisi hänelle. Syynä on useim-

miten kuitenkin se, että asiakas ei näe tarpeeksi arvoa myyntitapaamisessa, eikä halua 

kuluttaa aikaansa siihen. Tällöin tulee antaa lisää perusteluita myyntitapaamiselle ja kas-

vattaa syöttiä, kertomalla vähän tarkemmin tapaamisen sisällöstä ja ratkaisuista, joita yri-

tyksellä olisi tarjota asiakkaalle. Kun asiakas suostuu lopulta tapaamiseen, kerrataan ta-

paamisaika ja -paikka. (Rubanovitsch & Aalto 2007, 57-60. Vahvaselkä 2004, 151-152) 

 

Asiakas voi tietenkin myös kieltäytyä tapaamasta myyjää. Saadaan sitten myyntitapaami-

nen sovittua tai ei, niin muistetaan ystävällinen lopetus. Kiitetään asiakkaan käyttämästä 

ajasta myyjää kohtaan ja lopetetaan puhelu asiallisesti. 

 

Puhelun jokaisessa vaiheessa tulee muistaa ystävällinen äänensävy ja kuuntelu. Kuunte-

leminen on erittäin tärkeää. Asiakkaalla saattaa olla ehdotus myyjälle myyntitapaamisen 

sisältöön tai ajankohtaan liittyen ja on todella noloa menettää myyntitapaaminen päälle 

puhumisen tai kuuntelemattomuuden takia. 

 

 

2.2.2 Yhteydenottovaihe sähköpostilla 

Sähköpostilla otetussa yhteydessä sanoma on helpompi muotoilla, koska siihen voi käyt-

tää paljon aikaa. Kirjoitusvirheet voi korjata ja viestiä pystyy miettiä uudestaan ja uudes-

taan, kun taas puhelinkeskustelussa sanoman pitäisi mennä kerralla oikein. Asiakas ei 

kuitenkaan jaksa lukea jaarittelevaa viestiä, mutta liian suppea viesti taas jättää liian 

monta kysymystä avoimeksi, eikä asiakas välttämättä edes vastaa viestiin.  

 

Sähköpostissa pitää tulla ilmi nimi, edustettu yritys, minkä takia myyntitapaaminen halu-

taan sopia, myyntitapaamisen sisällöstä lyhyesti, tarpeeksi hyvät perustelut myyntitapaa-

miselle, kaksi eri tapaamisajankohtaa, joista asiakas voi valita mieluisensa sekä tietenkin 

tapaamispaikka. Jos sähköpostiin ei saada vastausta, on hyvä soittaa asiakkaalle yhtey-

denoton tehostamiseksi ja myyntitapaamisen sopimiseksi. (Rubanovitsch & Aalto 2007, 

55, 59. Vahvaselkä 2004, 151) 

 

Sähköpostin hyötyjä on monia. Voidaan muotoilla persoonallinen, yhdelle ihmiselle suun-

nattu viesti. Se lisää lukijan mielenkiintoa yhteistyötä ja myyntitapaamista kohtaan. Viesti 

voi myös olla monelle ihmiselle suunnattu, mutta silti rajattu esimerkiksi alueiden, iän tai 
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sukupuolen mukaan. Näin saadaan tavoitettua kaikki halutut henkilöt yhdellä viestillä no-

peasti ja tehokkaasti. Sähköpostissa tulee olla samankaltainen syötti, kuin puhelinsoi-

tossa, jotta viesti kannustaa asiakasta toimenpiteisiin ostamisen näkökulmasta. Jos viesti 

on muotoiltu hyvin, niin se herättää asiakkaan mielenkiinnon kaupankäyntiä ja ratkaisua 

kohtaan ja myyntitapaaminen saadaan sovituksi. (Levinson & Lautenslager 2014, 173-

174) 

 

2.2.3 Yhteydenottovaihe sosiaalisessa mediassa 

Yhteyden voi ottaa asiakkaaseen myös sosiaalisessa mediassa. Tätä tapaa kutsutaan 

myös nimellä sosiaalinen myynti. Tarkoitus on rakentaa suhde asiakkaaseen ja hyödyntää 

tätä suhdetta myyntiprosessin alkuvaiheissa, jotta myyntitapaaminen saadaan sovituksi. 

Päätavoite tässäkin vaiheessa on kuitenkin myyntitapaamisen sopiminen, eikä pelkästään 

suhteen rakentaminen. (Leino, S. eCraft. 2017. Blogi) 

 

Asiakkaat liikkuvat nykyään suurimmaksi osaksi verkossa ja jopa 70% ostopäätöksen teki-

jöistä hakevat apua sosiaalisesta mediasta, joten tämä tapa on tehokas. Sosiaalisen me-

dian kanavia myyntitapaamisten sopimisen kannalta ovat LinkedIn, Facebook ja Twitter. 

Muita kanavia on esimerkiksi Instagram ja YouTube, mutta niissä keskitytään enemmän 

markkinointiin, eikä varsinaisesti myyntitapaamisten sopimiseen. (Leino, S. eCraft. 2017. 

Blogi) 

 

Aluksi tulee varmistaa, että profiilit ovat ajan tasalla sosiaalisen median eri kanavilla. Tie-

dot ja taidot tulee kirjata ylös kattavasti, jotta asiakas näkee tarjolla olevan avun olevan 

ammattitaitoiselta ja asiansa osaavalta B2B-myyjältä. 

 

LinkedInissä, Twitterissä ja Facebookissa on ryhmiä, missä etsitään tai tarjotaan ratkai-

suja asiakkaiden tarpeisiin. Ennen yhteydenottoa tulee siis miettiä missä ryhmissä potenti-

aaliset asiakkaat liikkuvat. Ryhmien läpikäymisen jälkeen tiedetään mistä asiakkaat puhu-

vat missäkin ryhmissä ja näin voidaan liittyä keskusteluun jakamalla omaa asiantunte-

musta ja tuoda arvoa asiakkaille omilla näkemyksillä sekä ratkaisuilla. (Leino, S. eCraft. 

2017. Blogi) 

 

Kun kohderyhmään kuuluvan asiakkaan avunpyyntö löydetään sosiaalisesta mediasta, on 

häntä helppo lähestyä viestillä ja ehdottaa myyntitapaamista. Sosiaalisen median kana-

villa on omat viestinlähetys palvelut, jolloin myyjä ei tarvitse puhelinnumeroa tai sähköpos-

tiosoitetta saadakseen asiakkaaseen yhteyden. Lähetetyn viestin tulee sisältää samat 

asiat, kuin sähköpostilla otetussa yhteydessä: nimi ja yritys, syy eli myyntitapaamisen 
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sopiminen, sisältö lyhyesti ja perustelut myyntitapaamiselle, kaksi tapaamisaikaa ja -

paikka sekä asiallinen lopetus. 

 

 
2.2.4 Yhteydenottovaihe henkilökohtaisesti 

Yritys voi sopia myyntitapaamisen asiakkaan kanssa myös henkilökohtaisesti myyjän toi-

mesta esimerkiksi messuilla tai muissa alan tapahtumissa. Näin myyjä pääsee käyttä-

mään kaikkia keinojaan eli sanoja, eleitä, ilmeitä sekä asiallista pukeutumistyyliä. Kasvok-

kain keskusteluun tulisi soveltaa taulukkoa 2. ”puhelinkeskustelun vaiheet”, koska ne sopi-

vat erittäin hyvin myös kasvokkain tehtävään myyntitapaamisen sopimiseen. 

 

Henkilökohtainen yhteydenotto on ehdottomasti tehokkain keino sopia myyntitapaaminen. 

Näin saadaan asiakkaan jakamaton huomio ja keskustelussa vallitsee voimakkain vuoro-

vaikutus, kaikkiin muihin yhteydenottotapoihin verrattuna. Henkilökohtainen yhteydenotto 

on kuitenkin harvinainen tapaus, varsinkin kun asiakkaat voivat asua pitkien välimatkojen 

päässä, eivätkä alan tapahtumat tai messut ole joka viikkoisia tapahtumia 

 

 

2.2.5 Yhteydenotto asiakkaan toimesta 

Hyvän markkinoinnin, kiinnostavien kotisivujen tai suosittelun seurauksena asiakas voi 

itse ottaa yhteyttä yritykseen tai jättää yhteydenottopyynnön. Tällöin asiakas on erityisen 

kiinnostunut yrityksestä ja sen tarjoamista ratkaisuista. Asiakas tulisi kääntää mahdollisim-

man nopeasti myyjän puoleen, koska yleensä yhteys muodostuu aluksi asiakaspalvelijan 

sekä asiakkaan välille. Myyjän tulee käyttää tilanne edukseen, sillä on todennäköisintä, 

että tapaaminen saadaan sovituksi asiakkaan kanssa, joka oma-aloitteisesti luo yhteyden. 

Yhteydenottoon täytyy reagoida nopeasti, että asiakas huomaa saavansa arvostusta. Jos 

asiakas jätetään odottamaan vastausta tai häntä siirrellään puhelinvaihteesta toiseen, 

saattaa hän kyllästyä ja katkaista yhteydenpidon, ennen kuin hän on päässyt edes myyjän 

puheille.  (Rubanovitsch & Aalto 2007, 61-63) 

 

Kun asiakas ja myyjä pääsevät lopulta kommunikoimaan puhelimitse, viestein tai kasvok-

kain, tulee myyjän noudattaa samoja toimintatapoja kuin hänen itse tekemissään yhtey-

denotoissa, riippuen siitä minkä yhteydenottotavan asiakas on valinnut.  
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3 Markkinointi myynnin tukena 

 

Tämä osio käsittelee markkinoinnin tehtävää myynnin tukena, eli sitä miten markkinoinnin 

tulee toimia B2B-yrityksessä, jotta B2B-myyjän työ myyntitapaamisten sopimisessa hel-

pottuu. Aluksi yleistä tietoa markkinoinnin toimista ja loppuun tarkempi kuvaus outbound- 

sekä inbound-markkinoinnista. Kaikkia tämän osion tietoja sovelletaan myyntitapaamisten 

sopimisen helpottamiseen. 

 

Yritysten markkinointi- ja myyntiosastot nähtiin ennen erillisinä toimijoina, mutta nykyään 

on toisin. Yrityksen elinehto on markkinoinnin ja myynnin saumaton yhteistyö. Markkinoin-

nin yksi tehtävistä on tukea myyntiä, jotta yrityksen myyntivolyymi maksimoitaisiin. Markki-

noinnilla luodaan pohjaa ja niin sanotusti voidellaan asiakasta kohti ostopäätöstä. Myynnin 

tulee taas tietää mitä markkinointi on luvannut asiakkaalle, jotta myyjä osaa toimia lupaus-

ten mukaisesti ottaessaan yhteyttä tai kohdatessaan asiakkaan. Markkinoinnin ja myynnin 

yhteistyöllä yrityksen työntekijät ovat samalla sivulla ja he saavuttavat paljon enemmän, 

kuin yksittäisinä osastoina. (Rubanovitsch & Aalto 2007, 26-28) 

 

Markkinointi astuu esiin, kun halutaan luoda yhteys ostajan ja myyjän välille. Markkinointi 

kertoo tuotteesta tai palvelusta, minkä seurauksena joko myyjä ottaa yhteyttä asiakkaa-

seen tai toisin päin. Yritys siis tekee markkinoinnin avulla itseään, tuotteitaan sekä palve-

luitaan tunnetummaksi. Markkinointi on nykypäivänä haastavaa ja suurimmat haasteet 

ovatkin erottua kilpailijoista, kun asiakkaat altistuvat jatkuvalle mainonnalle joka suunnasta 

eri kanavissa. (Bergström & Leppänen 2013, 9-10) 

 

Suuri osa markkinoinnista on siirtynyt verkkoon, koska siellä tavoittaa valtavia määriä ih-

misiä halvalla tai ilmaiseksi. Verkossa tulee kuitenkin miettiä, millä kanavilla mainostaa ja 

kenelle, koska massamainostukset kaikille eivät ole läheskään niin tulosta tuovia kuin koh-

dennetut mainokset pienemmille ryhmille. Kohdemainonta on nykypäivänä helpompaa, 

kun asiakkaista saadaan perustietoja esimerkiksi ikä, asuinpaikka sekä kiinnostuksen 

kohteet. Näiden tietojen avulla markkinointitiimi saa mainoksen näkyville juuri oikeaan 

paikkaan, oikealle kohderyhmälle ja vieläpä oikeaan aikaan. (Tappura. Soluessee. 2017) 

 

”Ei kannata jäädä vain odottamaan yhteydenottoa. Helppoja tapoja muuttaa verkkosivukä-

vijä myynnin liidiksi on määritellä yhdessä myynnin ja markkinoinnin kanssa, mikä määrit-

telee liidin siirtymisen henkilökohtaisen myyntityön pariin. Onko se vaikkapa tietty määrä 

tapahtumia, tai tuotetietosivulla vierailu? Yhtä kaikki: kun automaattisesti asiakkuutta kohti 
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hoivatulle asiakkaalle soitetaan ensimmäisen kerran, on kyseessä jo kaikkea muuta kuin 

”kylmä” soitto.” (Koodiviidakko Oy. Blogi. 2015) 

 

Kun yritys on löytänyt oikean kohderyhmän perustietojen avulla verkon laajasta käyttäjä-

kunnasta, on aika aloittaa kohderyhmän mielenkiinnon herättäminen. Kaikki toiminta tulisi 

olla asiakaslähtöistä. Eli yrityksen kotisivut, sisällöntuotanto, mainokset ja kaikki markki-

nointi tulisi suorittaa niin, että se miellyttää asiakasta. Näin asiakas saa positiivisen kuvan 

yrityksestä heti alkuun ja myyjän on helpompi ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja sopia myyn-

titapaaminen, kun mielikuva myyjästä on valmiiksi suotuisampi. (Tappura. Soluessee. 

2017) 

 

Hyvin suoritetun markkinoinnin jälkeen myyjän tehtävä on siis ottaa yhteys asiakkaaseen, 

ellei asiakas tee sitä itse. Kummin päin tahansa, myyjän tulee noudattaa yhteydenottovai-

heessa annettuja ohjeita onnistuakseen myyntitapaamisen sopimisessa. 

 

 

3.1 Inbound- ja Outbound-markkinointi 

Outbound-markkinointi tunnetaan perinteisenä markkinointina. Se on ulospäin suuntautu-

vaa markkinointia nimensä mukaan. Siinä käytetään massamedioita, joissa viesti on yksi-

suuntainen, esimerkiksi televisio- tai radiomainos. Outbound-markkinoinnissa asiakas pa-

kotetaan vastaanottamaan mainos tai viesti, joten mainoksen tulisi olla laadukas ja mie-

leenpainuva. Tässä ei aina onnistuta ja sen takia outbound-markkinointi nähdään usein 

negatiivisessa valossa häiriötekijänä. (Juslén 2009, 131-133) 

 

Inbound-markkinointi on uusi tapa tehdä markkinointia perinteisen outbound-markkinoin-

nin sijaan. Se on toimenpiteiltään vastakohta outbound-markkinoinnille, koska siinä asia-

kas houkutellaan omien toimien kautta saamaan lisätietoa yrityksestä ja sen tuotteista 

sekä palveluista. Mainosta tai viestiä ei siis pakoteta asiakkaan näkyviin tai kuuluviin, 

vaan asiakas itse etsii ratkaisua ongelmaansa ja tätä kautta löytää tietoa yrityksestä ja 

sen ratkaisuista juuri silloin, kun hän sitä tarvitsee. Inbound-markkinoinnissa yritys tuottaa 

kiinnostavaa sisältöä kotisivuilleen, blogeihin sekä sosiaaliseen mediaan (Facebook, You-

Tube, Twitter jne.) saadakseen asiakkaan huomion positiivisella tavalla. Yrityksen tulee 

myös tehdä hakukoneoptimointia, jotta asiakas löytää juuri heidät tiedonhaku hetkellä. 

(Halligan & Shah 2010, 3-7) 
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3.2 Outbound-markkinointi myynnin tukena 

Outbound-markkinointia on käytetty kymmenien vuosien ajan ja siksi se mielletään perin-

teiseksi markkinointitavaksi. Kohderyhmä tavoitetaan eri kanavien välityksellä yksisuuntai-

sella viestillä, eivätkä asiakkaat pysty vastaamaan viestiin suoraan. Kanavina toimii eri 

massamediat esimerkiksi televisio-, radio-, lehti-, verkko- sekä ulkomainokset. Sitä voi-

daan myös harjoittaa messujen ja tele- sekä sähköpostimarkkinoinnin muodossa. Se pe-

rustuu siihen, että asiakas pakotetaan vastaanottamaan viesti tai mainos, joten se on aina 

keskeyttävä. Tämän takia yritysten tulisi miettiä mitä mainoksia jakaa ja kuinka paljon, 

jotta asiakkaat eivät saa yrityksestä negatiivista kuvaa jatkuvan merkityksettömän mainos-

tulvan ja keskeytyksien takia. (Halligan & Shah 2010, 21.; Juslén 2009, 131-133) 

 

Vaikka outbound-markkinointi nähdään negatiivisemmassa valossa kuin inbound-markki-

nointi, ei tule silti unohtaa sen merkittävyyttä. Television ja radion katselija- sekä kuunteli-

jamäärät ovat tippuneet paljon suoratoistopalveluiden takia, mutta näillä kahdella mas-

samedian välineellä tavoittaa silti erittäin paljon ihmisiä vieläkin. Tarpeeksi hyvällä mai-

noksella asiakkaat saadaan myös liikkeelle nopeasti, joten tuloksia saadaan nopeammin, 

kun ei vain odoteta asiakkaan omaa lähestymistä. Outbound-markkinointi tavoittaa myös 

ne asiakkaat, jotka eivät ole vielä tietoisia ostotarpeestaan. 

 

Yritysten tulisi muuttaa toimintatapaansa niin, että mainoksia tuotettaisiin vähemmän, 

mutta mainoksen laatuun panostettaisiin enemmän. Näin asiakkaat saisivat yritykseltä vä-

hemmän ärsykkeitä ja myyjän ottaessa yhteyttä asiakkaaseen olisi vastaanotto taas ker-

ran paljon miellyttävämpi. Mainoksen pitää olla merkityksellinen, jotta ihmiset puhuvat ja 

välittävät tietoa eteenpäin toisilleen. Se, että asiakkaat puhuvat yrityksestä positiivisessa 

valossa, on paljon arvokkaampaa, kuin yrityksen omat puheet itsestään. Mainoksen tulee 

siis olla positiivisesti mieleenpainuva. Varsinkin silloin, kun kyse on kalliista massamedi-

aan esimerkiksi televisioon tai radioon tehtävästä mainoksesta. (Halligan & Shah 2010, 

29-30) 

 

Usein sanotaan, että outbound-markkinointi on erittäin kallista tuloksiin nähden. (Halligan 

& Shah 2010, 4) Outbound-markkinointia voi myös harjoittaa ilmaiseksi tai halvalla esi-

merkiksi sähköpostilla otetulla yhteydellä. Myynnin ja markkinoinnin tulee toimia yhteis-

työssä ja -ymmärryksessä tässäkin asiassa. Markkinointi tiimi lähettää tarkoin mietittyä, 

kohdennettua sekä persoonallista sähköpostia asiakkailleen, minkä jälkeen myyjän on 

helpompi lähestyä asiakasta ja yrittää sopia myyntitapaamista, kun yhteydenotto ei ole 

niin sanottu ”kylmäsoitto”. 
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Outbound-markkinointi  
Hyödyt: Haasteet: 
Tunnetuksi heti alussa Yksisuuntainen viesti 

Nopeita tuloksia Keskeyttävää 

Tavoittaa myös ne asiakkaat, jotka eivät vielä 

ole tietoisia tarpeestaan 

Ärsyttävää 

 Tuote- tai yrityskeskeinen 

 Mainonnan estot 

 

Taulukko 3. Outbound-markkinoinnin hyödyt ja haasteet. 

 

 

3.3 Inbound-markkinointi myynnin tukena 

Inbound-markkinointia pidetään nykyaikaisempana kuin outbound-markkinointia. Se on 

ikään kuin tullut korvaamaan vanhentuneen tavan markkinoida. Se on siis päinvastainen 

toimintatavoiltaan, kun outbound-markkinoinnissa lähestytään asiakasta, niin inbound-

markkinoinnissa houkutellaan asiakas yrityksen luokse kiinnostavan sisällön avulla. Perin-

teisen tavan vaihto uuteen johtuu verkon käytön massiivisesta kasvusta. Asiakkaat liikku-

vat verkossa moninkertaisesti enemmän, kuin esimerkiksi kymmenen vuotta sitten. Asiak-

kaat hoitavat töitä ja arkisia asioitaan verkossa. Heidät on helppo ja halpa tavoittaa siellä 

ja juuri näiden asioiden takia yritysten kannattaa panostaa verkossa olevaan sisältöön. 

(Halligan & Shah 2010, 3-7) 

 

Inbound-markkinointi perustuu asiakkaan tarpeita vastaavan sisällöntuottamiseen ja sen 

helppoon löytämiseen verkosta. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että yritys luo mielenkiin-

toista ja merkityksellistä sisältöä kotisivuille, blogeihin sekä sosiaaliseen mediaan. Asiakas 

etsii nykyään melkein aina ensiksi ratkaisua ongelmaansa verkosta. Tarkoitus olisi, että 

tiedonhaku hetkellä asiakas törmää yrityksen tarjoamaan ratkaisuun. Näin markkinointi ei 

ole keskeyttävää, vaan asiakas saa tiedon yrityksestä juuri tarvitsemallaan hetkellä. Haas-

teena on luoda tarpeeksi merkityksellistä sisältöä, jotta asiakas kääntyisi juuri oikean yri-

tyksen puoleen, sadoista tai jopa tuhansista hakutuloksista. (Halligan & Shah 2010, 21) 

 

Inbound-markkinoinnin ongelmana onkin erottua muista, kun tarjonta verkossa on valtava. 

Miten saada asiakas kääntymään juuri oikean yrityksen puoleen? Tähän on muutama työ-

kalu, joista yksi on hakukoneoptimointi. Siinä yritys parantaa oman verkkosivun näky-

vyyttä hakukoneen tuloksissa, kun tietyt hakusanat syötetään hakukenttään. Yritys voi 

myös maksaa hakutuloksista, jolloin heidän sivut näkyvät ensimmäisten joukossa 
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hakutuloksissa. Tätä kutsutaan hakukonemainonnaksi. Tärkein keino ja ehto toimivalle in-

bound-markkinoinnille on tuottaa merkityksellistä sisältöä. Kun yritys tuottaa tarpeeksi 

merkityksellistä sisältöä verkkoon, saa se paljon näkyvyyttä ja kävijämäärät verkkosivuilla 

kasvaa. Erittäin merkityksellisen sisällön kautta muut suosittelevat ratkaisua ja ohjaavat 

asiakkaita linkkien kautta yrityksen luokse.  

 

Inbound-markkinoinnissa strategian tulee muuttua asiakaslähtöiseksi jokaisella tasolla, 

jotta yritys saa luotua tarpeeksi merkityksellistä sisältöä vastaamaan juuri asiakkaan tar-

peita. Yrityksen kotisivut tulee olla verkostoituneet hyvin muiden sivujen kanssa. Jos koti-

sivuille päästään vain yhtä kautta, on todennäköistä, että asiakas löytää kilpailijan ver-

kosta nopeammin. Tulee siis varmistaa, että kotisivuille päästään usean linkin, eri verkko-

sivujen ja blogien kautta. (Halligan & Shah 2010, 12-13.; Juslén 2009, 109-113, 133-134) 

 

Vaikka inbound-markkinointi on uusi tapa toteuttaa markkinointia, ei sen päämäärä ole 

muuttunut. Markkinoinnin yksi päätehtävistä on tiedottaa asiakkaita yrityksen olemassa 

olosta ja sen tuotteista eli tehdä yritystä tunnetummaksi. Toinen tärkeä tehtävä on luoda 

siltaa asiakkaan ja yrityksen välille, jotta myyntiprosessi voidaan aloittaa. Hyvin hoidettu 

markkinointi helpottaa aina myyjän työtä ja johtaa parempiin tuloksiin myös myyntitapaa-

misten sopimisessa. 

 

Inbound-markkinointi  
Hyödyt: Haasteet: 
Kustannustehokas Aloitus 

Ei keskeytä Kilpailijat verkossa 

Ei häiritse Tarpeeksi merkittävän sisällön tuotta-

minen 

Asiakaslähtöinen Ei tavoita asiakkaita, jotka eivät tiedä 

vielä tarpeestaan 

Verkostoiva  

 
Taulukko 4. Inbound-markkinoinnin hyödyt ja haasteet. 
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4 Teorian yhteenveto 

Teorian ensimmäisessä osuudessa käsiteltiin myyntiprosessin vaiheita. Tarkemmassa tar-

kastelussa oli myyntiprosessin kaksi ensimmäistä vaihetta: suunnittelu- ja valmisteluvaihe 

sekä yhteydenottovaihe, koska ne liittyvät vahvasti myyntitapaamisten sopimiseen. 

 

Myynnin ja markkinoinnin toteuttaminen alkaa aina suunnittelu- ja valmisteluvaiheesta. 

Hyvä suunnitelma luo pohjan koko toteutettavalle työlle. Suunnitelman tulisi sisältää ta-

voite ja miten siihen aiotaan päästä, jotta myynti- ja markkinointitiimin jäsenet ovat sa-

malla sivulla. Yhteistyö näiden kahden tiimin välillä on nykypäivänä erittäin tärkeää, jotta 

asiakasta päästään lähestymään tehokkaammin. Tällöin asiakas vastaanottaa myyjän pa-

remmin ja tavoite eli myyntitapaamisen sopiminen helpottuu.  

 

Yhteydenottotapoja yrityksen ja asiakkaan välille on monia ja niillä kaikilla on vahvuuksia 

sekä heikkouksia. Puhelimella saadaan tehokas yhteys suoraan asiakkaaseen. Keskuste-

lun tulee olla suoraviivainen ja turhaa jaarittelua pitää välttää. Puhelimessa asiakas keskit-

tyy sinun sanomaasi, kunhan pidät mielenkiinnon yllä oikeilla argumenteilla ja peruste-

luilla. Tärkein tehtävä on saada myyntitapaaminen sovituksi. Puhelinkeskustelun heikkou-

tena on eleiden, ilmeiden sekä asiallisen pukeutumistyylin puuttuminen, kun ei päästä hy-

väksikäyttämään näitä keinoja. Puhelinsoitto yleensä myös aina keskeyttää asiakkaan 

työnteon, joten se voi ärsyttää asiakasta. 

 

Sähköpostilla tai sosiaalisessa mediassa otetun yhteyden vahvuutena on viestin sisältö. 

Sitä voidaan muokata kerta toisensa jälkeen mahdollisimman tehokkaaksi ja tavoitetta 

vastaavaksi. Saman viestin voi lähettää usealle, mutta sen tulee vastata tietyn kohderyh-

män tarpeita. Lähetettävä viesti ei myöskään katkaise asiakkaan työntekoa, vaan se lue-

taan asiakkaan haluamalla ajankohdalla. Heikkoutena on samoja asioita kuin puhelinkes-

kustelussa. Myyjä ei siis pääse hyödyntämään eleitä, ilmeitä, pukeutumista, eikä tässä ta-

pauksessa äänensävyäkään. Yhteydenpito on myös katkeilevaa, kun vuorotellen myyjä ja 

asiakas odottavat uutta viestiä saapuvaksi. Persoonallisen viestin kirjoittaminen nähdään 

haasteena, mutta sen voi kääntää hyödyksi, kun todella kirjoittaa viestistä henkilökohtai-

sen ja mielenkiintoa herättävän. 

 

Henkilökohtainen näkeminen asiakkaan kanssa messuilla, alan tapahtumissa tai missä 

tahansa on tehokkain tapa sopia myyntitapaaminen. Näin päästään käyttämään kaikkia 

keinoja eleistä sanoihin. Kasvokkain keskustelussa saadaan asiakkaan jakamaton huo-

mio. Haasteena on kuitenkin näkemisen harvinaisuus. On vaikea kohdata asiakas kasvok-

kain, kun asiakkaat voivat asua kaukana myyjästä, eri kaupungeissa tai kokonaan eri 
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maissa. Alan tapahtumia ei myöskään järjestetä joka viikko, jolloin kasvokkain näkeminen 

hankaloituu. 

 

On siis helppoa ja tehokasta sopia tapaamisia asiakkaiden kanssa kasvokkain. Tätä kei-

noa ei kuitenkaan voi aina toteuttaa. Jäljelle jäävät muut yhteydenottokeinot. Yhteydenotto 

puhelimitse on tehokkaampi kuin sähköposti tai viesti sosiaalisessa mediassa, koska pu-

helimessa myyjä ja asiakas pääsevät aidompaan vuorovaikutukseen keskenään. Sähkö-

postien lähetteleminen on hitaampaa kahden henkilön välillä, kun puhelimessa asiat voi-

daan sopia muutamassa minuutissa. Täytyy kuitenkin muistaa, että sähköposteja voidaan 

lähettää useita samaan aikaan ja onnistumista pitää tehostaa soittamalla asiakkaan pe-

rään viestin jälkeen. Tehokkaimman yhteydenoton varmistamiseksi, tuleekin käyttää mo-

lempia tapoja peräkkäin eli viestiä, sekä soittoa. Näin maksimoidaan sovittujen myyntita-

paamisten määrä. 

 

Teorian toinen osuus käsitteli markkinointia myynnin tukena. Siinä käydään läpi miksi 

markkinoinnin pitää tehdä yhteistyötä myynnin kanssa B2B-yrityksessä, jotta B2B-myyjän 

työ helpottuu myyntitapaamisten sopimisessa. 

 

Kaupungissa elävä ihminen ei voi olla törmäämättä outbound-markkinointiin, koska ka-

duilla nähdään päivittäin jopa tuhansia mainoksia. Sama asia pätee kotona, kun heti ulko-

ovea avatessa postin mukana tulleet mainokset nähdään ensimmäisenä. Television, ra-

dion tai tietokoneen käynnistyttyä törmätään taas uusiin mainoksiin.  

 

Asiakkaat ovat kyllästyneet jatkuvaan mainostulvaan. Sen hillitsemiseen onkin kehitetty 

paljon eri työkaluja, kun asiakas voi listautua telemarkkinoinnin kieltolistalle, sähköposti 

siirtää automaattisesti mainokset roskapostiviesteihin ja verkkoa selaillessa voidaan käyt-

tää mainoksenesto-ohjelmia. Television katseleminen on vähentynyt suoratoistopalvelui-

den takia, jolloin mainokset jäävät pienemmän yleisön nähtäväksi. Radiomainosten välttä-

miseksi voidaan yksinkertaisesti kuunnella musiikkia tai podcasteja omalta puhelimelta 

Bluetoothin tai AUX-johdon avulla. Mainostulvaan kyllästymisestä ja sen estämisestä on-

kin muodostunut valtava ongelma perinteiselle outbound-markkinoinnille. 

 

Haasteena inbound-markkinoinnille taas on sen aloittaminen, varsinkin tuntemattomassa 

yrityksessä. On vaikea luoda niin merkityksellistä sisältöä, että asiakas kääntyisi juuri oi-

kean yrityksen puoleen, kun verkosta löytää myös useita eri kilpailijoiden ratkaisuja. Isot ja 

tunnetut yritykset käyttävät paljon aikaa sisällöntuotantoon, jotta heidän ratkaisunsa löyty-

vät usealta eri sivulta ja blogeilta linkkien sekä suosittelujen kautta. He harjoittavat myös 
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hakukonemainontaa, jolloin heidän ratkaisunsa näkyvät hakutuloksissa ensimmäisten jou-

kosta. 

 

Inbound-markkinointia pidetään erittäin kustannustehokkaana, kun massamedioihin ei tar-

vitse sijoittaa suuria summia rahaa. Se ei ole myöskään keskeyttävää tai ärsyttävää mai-

nontaa, kuten outbound-markkinoinnissa. Siksi sitä pidetäänkin tehokkaampana keinona 

kuin perinteisenä nähty markkinointi. Inbound-markkinoinnissa pitää kuitenkin muistaa, 

että se pitää toteuttaa alusta asti merkityksellisellä sekä asiakasta palvelevalla tavalla, 

jotta se toimii ollenkaan. Kilpailijoiden sisältö tulee siis rohkeasti haastaa omalla merkityk-

sellisellä sisällöllä. 

 

Outbound-markkinointia vähätellään nykypäivänä, mutta sitä ei voi unohtaa kokonaan. 

Yksi hyvä esimerkki onnistuneesta outbound-markkinoinnista on Elisan tekemä ”Pidetään 

yhtä” -televisiomainos, jossa poika ei halua olla isänsä kanssa tekemisissä, kunnes poika 

pahoinpidellään juhlissa ja hän lähettää isälleen viestin. Mainos toimii ja se vetoaa tuntei-

siin erittäin voimakkaasti. Tämän takia Elisa on onnistunut tavoitteessaan luoda merkityk-

sellinen sekä keskustelua herättävä mainos. Vaikka Elisa onkin erittäin tunnettu yritys 

Suomessa, käyttää se silti outbound-markkinoinnin keinoja toimivasti tänäkin päivänä. 

 

Outbound-markkinoinnin hyötynä on sen suoraviivaisuus ja nopeat tulokset. Tuntematto-

man yrityksen on pakko mainostaa itseään alussa juuri outbound-markkinoinnin keinoin. 

Yritys ei voi vain odottaa asiakkaan yhteydenottoa tai kiinnostuksen osoitusta, kuten in-

bound-markkinoinnissa. Kun yritys on saanut tarpeeksi jalansijaa markkinoilta, on vasta 

silloin aika miettiä outbound-markkinoinnin käyttöä jatkossa. Tällöin yritys on tullut asiak-

kaiden tietoon, mutta ei ärsytä niitä jatkuvalla yksisuuntaisella mainonnalla. Tunnetut yri-

tykset voivat siirtyä ketterämmin outbound-markkinoinnista inbound-markkinointiin, sillä 

heillä on jo tietty maine sekä asiakaskunta.  

 

Yhteenvetona paras tulos saavutetaan käyttämällä outbound- sekä inbound-markkinointia 

yhdessä. Aloitetaan outbound-markkinoinnilla ja tehdään yritys tunnetuksi asiakkaiden 

keskuudessa. Harkitaan kuitenkin sen käyttöä tarpeiden mukaan tulevaisuudessa, jotta 

vältytään sen negatiivisilta häiritseviltä vaikutuksilta. Inbound-markkinointia tulisi taas har-

joittaa koko ajan ja varsinkin sen jälkeen, kun yritys on tullut tunnetuksi. Molempien mark-

kinointikeinojen tehtävä on sama: tiedottaa asiakasta yrityksestä ja sen ratkaisuista. Oi-

kein toteutettuna tavat helpottavat myyntitapaamisten sopimista, kun asiakkaalla on jo po-

sitiivista tietoa yrityksestä. 
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Yrityksen ei aina tarvitse valita yhtä keinoa saavuttaakseen tavoitteensa. Tavoite voidaan 

toki saavuttaa vain yhdellä keinolla, mutta yrityksen omaksuessa useampia toimintatapoja 

samanaikaiseen käyttöön, ovat tulokset aina parempia. Yhteydenottovaiheessa ei siis tar-

vitse turvautua vain puhelinsoittoon, kun sähköpostin lähettäminen etukäteen tehostaa yh-

teydenottoa. Markkinoinnin tukiessa myyntiä, tulee harjoittaa yhteistyötä myynti- ja markki-

nointitiimien välillä ja omaksua molemmat markkinoinnin keinot. Yrityksen ei tarvitse valita 

vain inbound- tai outbound-markkinointia, koska molemmat keinot toimivat eri tavoin ja ne 

täydentävät toisiaan. 

 

Myyntitapaamisten sopiminen ei ole vain puhelinsoittoja tai sähköpostiviestejä, vaan se on 

prosessi, mikä pitää sisällään kaikki vaiheet markkinoinnin suunnittelusta sovittuun tapaa-

miseen. Työkaluja on monia ja B2B-yritys pääsee parhaimpaan mahdolliseen lopputulok-

seen yhdistelemällä ja muokkaamalla näitä työkaluja itselleen sopivaksi kokonaisuudeksi.  
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5 Opas B2B-myyjille 

Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäytetyö ja sen tuotoksena syntyi opas. Tavoit-

teena oli tuottaa selkolukuinen opas B2B-myyjille, jotta he saisivat mahdollisimman paljon 

myyntitapaamisia sovituksi. Tuotoksena syntyi ”Opas B2B-myyjille”. Opas kasattiin teoria-

osuuden tietojen avulla, sekä pohtimalla myynnin ja markkinoinnin yhteistyötä ja keinoja 

myyntitapaamisten sopimiseen. Oppaan aihe on luonnollisesti myyntitapaamisten sopimi-

nen ja se sisältää aiheeseen vahvasti liittyviä käsitteitä, kuten myyntiprosessin alkua sekä 

markkinointia myynnin tukena. Oppaan kohderyhmä on B2B-myyjät. 

 

Oppaassa on tarkkoja käytännöllisiä ohjeita B2B-myyjille, miten toimia yhteydenotto tilan-

teessa, kun asiakkaan kanssa yritetään sopia myyntitapaamista. Opas sisältää myös vink-

kejä markkinointiin, jotta markkinointi tukisi toimillaan myyjää myyntitapaamisten sopimi-

sessa. Oppaan avulla B2B-myyjät voivat suorittaa asiakaslähtöistä markkinointia, mikä 

antaa positiivisen kuvan yrityksestä asiakkaalle. Oikein toteutetun markkinoinnin jälkeen 

opas kertoo, kuinka myyjän tulee lähestyä asiakasta yhteydenotto tilanteessa. Käytän-

nössä oppaan kaikki ohjeet ovat sovellettavissa B2B-myyjien myyntitapaamisten määrän 

maksimoimiseksi. 

 

Tämänkaltaiselle oppaalle on paljon käyttöä. Myynti ei luultavasti poistu maailmasta ikinä, 

sillä vaikka tuote olisi kuinka hyvä, tarvitsee se aina myyjän. Jos myynti ei poistu maail-

masta, niin ei poistu myyntitapaamisetkaan. Opas auttaa yrityksiä suorittamaan myyntita-

paamisten sopimisen ja markkinoinnin tätä tavoitetta tukien oikea oppisesti. Oppaasta voi 

hyötyä kaiken kokoiset ja tasoiset yritykset, sillä se on erittäin helppolukuinen ja käytän-

nönläheinen. Opas neuvoo B2B-myyjiä vaihe vaiheelta myyntitapaamisten sopimisproses-

sissa ja oppaan avulla nostetaan varmasti myyntitapaamisten määrää. 

 
 
5.1 Projektisuunnitelma ja aikataulu 

Kirjoittajan alkuperäinen suunnitelma ja aikataulu oli kirjoittaa opinnäytetyön teoriaosuus 

valmiiksi ennen joulua 2017. Koko opinnäytetyön piti olla aikataulun mukaan valmis ke-

väällä 2018. Kirjoittaja epäonnistui aikataulun noudattamisessa, koska teorian kirjoittami-

nen aloitettiin vasta kesällä 2018. Syynä myöhästymiseen oli motivaation puute. Koko 

opinnäytetyö saatiin valmiiksi syksyllä 2018. Kirjoittaja ei siis suorittanut opinnäytetyötä ta-

vanomaisessa aikataulussa, mutta kun projekti lopulta aloitettiin, niin se onnistuttiin suorit-

tamaan opinnäytetyön nopeaa aikataulua seuraten.  
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5.2 Aineisto ja sen keruumenetelmät 

Opinnäytetyön tuotos eli opas, on koottu teoriaosuudesta saaduista tiedoista ja johtopää-

töksistä, jotka muodostettiin teoriaa kirjoittaessa. Oppaaseen on liitetty myös tietoa kirjoit-

tajan omista henkilökohtaisista kokemuksista myyjän ammatissa.  

 

Aineisto teoriaosuuteen on kerätty suurimmaksi osaksi alan ammattilaisten kirjoittamista 

kirjoista. Kirjat ovat olleet suomen- sekä englanninkielisiä. Lisäksi on etsitty verkosta ajan-

kohtaisia ja aiheeseen vahvasti liittyviä tekstejä. Verkosta löytyi hyödyllisiä blogikirjoituksia 

sekä soluessee, joista on otettu oppia teoriaosuutta kirjottaessa. Suurin osa tiedoista teo-

riaosuutta varten on kerätty Haaga-Helian Pasilan tiloissa ja kirjoittajan kotona. 

 

5.3 Luotettavuus 

Opinnäytetyö kokonaisuudessaan, opas mukaan lukien on erittäin luotettava, koska kaikki 

tieto on peräisin kokeneiden ammattilaisten kirjoista tai kirjoituksista. Kirjoittaja on sisäistä-

nyt ja omaksunut tiedon heiltä ja kirjoittanut opinnäytetyön omin sanoin näitä tietoja vää-

ristämättä. Omakohtaisiin kokemuksiin vedoten, kirjoittaja voi myös todeta, että oppaan 

ohjeet ja vinkit toimivat oikeasti, sillä kirjoittaja on kokeillut niitä itse omassa työssään. 

Opas on yleistettävissä kaikille B2B-myyjille sen helppolukuisuuden ja käytännönläheisyy-

den takia. Jokainen B2B-myyjä voi hyötyä oppaasta. 

 

5.4 Toteutus 

Tämä projekti toteutettiin opinnäytetyön nopeaa aikataulua seuraten. Projekti aloitettiin ke-

sällä 2018 ja opinnäytetyö oli valmis kolme kuukautta myöhemmin.  

 

Projektin työläin osuus oli teoriaosuuden kirjoittaminen tiedonhaun takia. Teoriaosuuden 

kirjoittamiseen kului noin kaksi kuukautta. Kun teoriaosuus oli valmis, aloitettiin tuotoksen 

sekä pohdinnan tekeminen. Nämä osuudet tehtiin noin kuukaudessa.  

 

Koko projektiin kului siis noin kolme kuukautta aloitus hetkestä valmiin opinnäytetyön pa-

lautukseen. 
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6 Pohdinta 

 
Tässä osiossa pohdin toiminnallisen opinnäytetyöni toteutusta sekä tuloksia. Aluksi ar-

vioin, kuinka hyvin olen onnistunut tekemään teoriaosuuteni sekä oppaani ja vastaavatko 

tulokset tavoitteitani. Seuraavaksi arvioin opinnäytetyöni tarpeellisuutta sekä hyödyllisyyttä 

toimeksiantajalleni sekä koko alalle. Pohdin myös kehitys- ja jatkotutkimusmahdollisuuk-

sia. Lopuksi pohdin kriittisesti omaa suoritustani tämän opinnäytetyön parissa.  

 

Opinnäytetyöni tavoite oli tuottaa opas B2B-myyjille, jotta myyntitapaamisten määrä saa-

taisiin maksimoitua. Aloitin teorian kirjoittamisen myyntiprosessista ja tarkemmin sen en-

simmäisistä vaiheista, koska ne liittyivät vahvasti aiheeseeni. Teoria oli ennestään tuttua, 

koska koulussa olimme monella kurssilla käyneet myyntiprosessia läpi. Opin teoriaa kir-

joittaessani kuitenkin uusia asioita ensimmäisistä vaiheista, kun luin alan kirjallisuutta. Vai-

keuksia oli pysyä aiheessa, koska myyntiprosessi on käsitteenä erittäin laaja. Onnistuin 

kuitenkin omasta mielestäni hyvin rajaamaan teoriaosuuden vastaamaan tavoitteitani 

sekä aihettani.  

 

Toinen teoriaosuus koostui markkinoinnista myynnin tukena. Alun perin, kun suunnittelin 

opinnäytetyöni sisällysluetteloa, en ottanut markkinointia huomioon. Tarkemman suunnit-

telun ja kirjallisuuteen tutustumisen jälkeen huomasin markkinoinnin liittyvän aiheeseen, 

koska markkinointi voi toiminnallaan auttaa myyjää juurikin myyntiprosessin alku vai-

heissa. Markkinointi on myös aiheena erittäin laaja ja näin vaikea rajata. Onnistuin tässä 

kuitenkin hyvin ja valitsin oikeat asiat markkinoinnista myynnin tukena, jotka liittyivät 

myyntitapaamisten sopimiseen.  

 

Tuotoksena syntyi siis opas B2B-myyjille. Opas on kattava ja käytännöllinen. Se kertoo 

vaihe vaiheelta, kuinka toimia, kun halutaan sopia myyntitapaamisia asiakkaiden kanssa. 

Opas vastaa hyvin tavoitteitani, eli juurikin myyntitapaamisten sopimista. Opas olisi voinut 

olla laajempi ja siinä olisi voinut olla vieläkin enemmän keinoja ja vinkkejä, mutta halusin 

pitää oppaan tiiviinä ja selkeänä, minkä takia en lähtenyt lisäilemään siihen ihan kaikkia 

asioita, joita mieleen juolahti opasta tehdessäni. 

 

Opas kulkee käsi kädessä teorian kanssa. Olen ottanut teoriasta tärkeimmät asiat ja so-

veltanut niitä käytännöllisiksi ohjeiksi, joita B2B-myyjien tulee seurata maksimoidakseen 

myyntitapaamisten määrän. Opas on siis suora peilikuva teoriaosuudestani. Useita kirja-

lähteitä lukiessani kasasin yhtenäisen teorian ja huomasin, että kaikissa kirjoissa ja muis-

sakin lähteissä toimintatavat myyntitapaamisten sopimiselle olivat aina lähestulkoon 
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identtiset. Niistä oli helppo koota yhtenäinen asiasisältö, mihin lisäsin käytännön vinkkejä 

omista kokemuksistani myyntityössä. Kaiken kaikkiaan onnistuin mielestäni erittäin hyvin 

kokoamaan oppaan mikä vastaa teoriaani sekä tavoitteitani.  

 

Opinnäytetyöni tuotos on hyödyllinen sen käytännöllisyyden ja helppolukuisuuden kan-

nalta. B2B-myyjät saavat helposti informaatiota myyntitapaamisten sopimisesta eri kirja-

lähteistä ja verkosta, mutta omassa oppaassani on valmiiksi kerätty useiden kirjojen näke-

mys yhteen pakettiin. Vaikka eri kirjat antoivat samankaltaisia ohjeita myyntitapaamisten 

sopimiseen, löysin pieniä eroja, jotka jalostin valmiiksi, parhaaksi näkemäkseni kokonai-

suudeksi. Opas on myös ajankohtainen sillä yritykset sopivat myyntitapaamisia päivittäin 

ja ohjeeni vastaavat nykypäivän standardeja onnistumisen kannalta.  

 

Teoriaosuuden ja oppaan valmistuttua johtopäätökset olivat selkeitä. Yrityksen tulee toi-

mia teoriasta ja ohjeista ilmenneiden käytäntöjen mukaan saavuttaakseen parhaan tulok-

sen. Haasteena näen sen, että vaikka kuinka yritin kirjoittaa opasta käytännölliseksi, niin 

kyse on teorian soveltamisesta ja jokainen henkilö toteuttaa sitä omalla tavallaan. Kun oh-

jeissa lukee, että näin pitäisi tehdä, niin henkilön tekeminen määräytyy loppu peleissä 

oman persoonan, karisman ja koko olemuksen pohjalta. Toisille on luonnollista soittaa asi-

akkaalle ja puhua rauhallisesti, kun toinen henkilö saattaa hätääntyä, vaikka ohjeissa lu-

kee, että muista rauhallinen ja ystävällinen äänensävy. Tämän takia on mahdotonta mak-

simoida myyntitapaamisten määrä pelkästään lukemalla opas. Opas pitää lukea, ymmär-

tää ja harjoitella siinä olevia vaiheita ja vinkkejä, jotta henkilö kehittyy niissä osa-alueissa 

mitkä eivät tunnu omilta vahvuuksilta.  

 

Jokainen oppaan lukeva henkilö voi kerätä itselleen sopivia vinkkejä ja toimintamalleja. 

Oppaan ohjeet mielessä henkilö tekee muistiinpanoja mitkä asiat onnistuvat hyvin omassa 

joka päiväisessä työssä ja jatkaa sekä kehittää näitä tapojaan. Myös myyntitapaamisten 

sopimisessa ilmenneitä heikkouksia kerätään ylös ja varsinkin niihin yritetään paneutua ja 

miettiä mikä menee vikaan. Jos esimerkiksi myyntitapaamisen sopiminen kaatuu aina tiet-

tyyn kohtaan tai asiaan, tulee sen syytä miettiä ja sitä kautta korjata ongelma. On mahdo-

tonta kirjoittaa opasta jokaiseen tilanteeseen, koska epäonnistumisen syy saattaa olla 

henkilön luonteenpiirre tai mikä tahansa muu tekijä. Tällöin opas menettäisi helppolukui-

suuden ja käytännöllisyyden, jos se yrittäisi korjata jokaisen osa-alueen pikkutarkkoja on-

gelmia. 

 

Johtopäätöksenä oivalsinkin, että tein oppaan mikä auttaa B2B-myyjiä oikeaan suuntaan, 

mutta maaliin pääsy eli myyntitapaamisen sopiminen on lopulta heistä itsestään kiinni. 
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6.1 Kehittämis- ja jatkotutkimusehdotukset 

Kehittämis- ja jatkotutkimusehdotuksena jatkaisin jo aloittamaani myyntiprosessin tutki-

mista eteenpäin. Tässä opinnäytetyössä kävin läpi myyntiprosessin kahta ensimmäistä 

vaihetta eli suunnittelu- ja valmisteluvaihetta sekä yhteydenottovaihetta, joten seuraava 

tutkimuskohde voisi olla itse myyntitapaaminen ja sen sisältö, koska se on myyntiproses-

sin seuraava vaihe. 

 

Myyntitapaaminen on tärkeä ja laaja osa myyntiprosessia, joten siitä saisi varmasti aikaan 

mielenkiintoisen ja tarpeellisen toiminnallisen opinnäytetyön ja tuotoksen. Työhön voisi ot-

taa mukaan myös toisen näkökulman. Tässä työssä käsittelin markkinointia myyntitapaa-

misten sopimisen tukena, niin mikä voisi toimia myyntitapaamisten hoitamisen tukena? 

Markkinointitiimi vai kenties jokin muu yrityksen osa? 

 

6.2 Opinnäytetyöprosessin ja oman oppimisen arviointi 

Opinnäytetyöni viimeisessä osiossa arvioin omaa oppimistani ja koko prosessia alusta 

loppuun. Yritän olla mahdollisimman rehellinen ja kriittinen, jotta hyötyisin tästä proses-

sista vieläkin enemmän. 

 

Opinnäytetyöprosessi oli kaiken kaikkiaan antoisa ja opin paljon uutta. Välillä se oli kuiten-

kin raskasta ja takana onkin pitkiä päiviä kirjastossa. Tykkään tehdä asioita putkeen nope-

alla aikataululla ja sainkin tämän prosessin parissa hyvän flow-tilan päälle. Vietin useita 

viikkoja putkeen kirjastossa tehden tätä opinnäytetyötä ja sen tuotosta. Silloin ajatukseni 

ei katkea vaan keskityn täysillä tiedon etsimiseen, sen ymmärtämiseen ja jalostamiseen 

teoriaksi sekä oppaaksi. 

 

En pysynyt alkuperäisessä aikataulussa, koska siirsin aloitusta eteenpäin. En vain yksin-

kertaisesti löytänyt motivaatiota aloittamiseen ja juuri sen takia epäonnistuin aikataulun to-

teuttamisessa. Näen tämän kuitenkin vain positiivisena asiana, koska keväällä sain koulun 

sijaan tehdä töitä ja ajatukseni olivat tietyllä tavalla aivan muualla kuin opinnäytetyössä. 

Kesällä päätin aloittaa opinnäytetyöprosessin, koska olin saanut tarpeeksi ideoita ja moti-

vaatiota sen aloittamiseksi. Näin ollen katson, että lopputulos on parempi, kun tein työn 

hyvällä motivaatiolla, enkä pakottamalla. 

 

Suurin haaste oli pysyä aiheessa. Molemmat teoriaosuuteni käsitteet olivat niin laajoja, 

että välillä tuntui mahdottomalta tietää, mitä asioita minun tulisi poimia opinnäytetyöhöni ja 
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mitä jättää pois. Tiedän että teoriaosuus voisi olla vieläkin kattavampi ja siinä voisi olla 

enemmän asiaa. Halusin kuitenkin pitää punaisesta langasta hyvin kiinni ja näin ollen kar-

sin paljon asioita pois mitkä hipoivat aihetta, mutta ei mielestäni vastannut tyhjentävästi 

tavoitteisiini.  

 

Lopputulokseen olen erittäin tyytyväinen, koska sain kirjoitettua tiiviin, mutta silti kattavan 

opinnäytetyön. Teoriaa ja omia kokemuksia jalostamalla tuotin käytännöllisen oppaan, 

josta uskon olevan hyötyä sen lukijoille.  
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