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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää ja yhdenmukaistaa Tamro Oyj:n apteekkiasiak-
kuuksien kanssa toimivan tiimin työskentelyä sähköisten tukipalveluiden avulla. Ottamalla ap-
teekkilaisille suunnatut sähköiset palvelut voimakkaasti osaksi asiakastyötä, tukipalvelut ha-
luttiin samalla viedä lähemmäs asiakasta. Suuri tavoite hankkeen taustalla oli lisätä sähköis-
ten palveluiden tunnettuutta ja edistää niiden käyttöä apteekkiasiakkaiden keskuudessa. 
Opinnäytetyön taustalla oleva kehityshanke oli yksi yrityksen keinoista saavuttaa tavoite.  
Kehittämishankkeessa kyse oli ennen kaikkea toimintatapojen yhtenäistämisestä ja uudistami-
sesta siten, että sähköisten palveluiden käyttö saatiin luonnolliseksi osaksi työskentelyä. Näin 
ollen syntyneitä toimintamalleja peilattiin asiakastyötä ohjaavan myyntiprosessin perusaja-
tuksiin. Viemällä palvelut konkreettiseen asiakastyöhön myös asiakkaan kynnys käyttää sa-
moja palveluja liiketoimintansa edistämiseen vähitellen madaltuu. 
 
Työn toimeksiantaja on Tamro Oyj, jonka apteekkiasiakkuuksien parissa kirjoittaja työskente-
lee. Työn aihepiirin taustalla ovat osin havainnot työtapojen kehittämistarpeesta, osin yrityk-
sen halu kehittää sähköisiä palveluitaan sekä toimintatapojaan yleisesti. 
Työtä ohjaava teoriapohja on syntynyt lukemalla pääasiassa palveluiden moniin näkökulmiin 
liittyvää kirjallisuutta, artikkeleja sekä sähköisiä lähteitä. Ymmärrystä palveluiden merkityk-
sestä tämän päivän maailmassa laajennettiin pohtimalla esimerkiksi termejä ”palvelunäkö-
kulma” ja ”palvelutarjooma”. Palvelutarjooma verkkoympäristössä sekä käsite ”Netoffer” 
ovat tämän työn kannalta merkityksellisiä. Myös myyntiprosessin perusvaiheet on kuvattu teo-
riaosassa. 
  
Kehittämishanke toteutettiin kirjoittajan omassa tiimissä laadullisena toimintatutkimuksena, 
joka oli tutkielman luonnollinen menetelmävalinta. Työtapojen kehittäminen tuli ennen kaik-
kea tehdä yhdessä koko tiimin voimin, joten toimintatutkimukselle tyypillinen osallistava 
luonne sopi tarkoitukseen parhaiten. Lisäksi toiminnan ja tutkimisen sykli, jossa jatkuva pa-
laute ja asioiden kokeilu seuraavat toisiaan, oli omiaan projektille. Tiedonhankinnan pääme-
todit tutkielmassa olivat teemahaastattelut, joilla kartoitettiin esimerkiksi lähtötilanne, fa-
silitoitu työpaja uusien toimintatapojen ideointiin sekä jatkuva havainnointi tutkimuspäiväkir-
jaa pitämällä.  
Projektin edetessä löydettiin tavoitteen mukaisesti uusia toimintamalleja sähköisten palvelui-
den hyödyntämiseen asiakastyössä. Lopputuloksena syntyi menettelyohjeet, joita peilaamalla 
myyntiprosessimalliin saatiin konkreettinen työskentelyohje ja samalla apuväline myynnin 
johtamiseen. 
  
Kehittämishankkeen tuloksena syntyneet toimintaohjeet olivat tavoitteiden mukaisia ja tulok-
siin oltiin yleisesti tyytyväisiä. Samalla yhdistettiin myyntitiimin ja muun osaston apteekki-
asiakkuustyöskentelyä samojen menettelyohjeiden alle, jolloin saatiin aikaan koko osaston 
työtä ohjaava malli. Koska ohjeita peilattiin asiakastyötä ohjaavaan myyntiprosessiin, luon-
nollinen jatkokehitysajatus työlle on koko osaston yhtenäisen myyntiprosessin kehittäminen. 
 
Asiasanat: palvelut, palvelunäkökulma, palvelutarjooma verkkoympäristössä, sähköiset tuki-
palvelut 
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The purpose of this study was to examine how the sales team in the target organisation can 
develop and standardize sales work with the pharmacy customers using digital support ser-
vices. In the main role during the development process were increasing the utilisation of cer-
tain electronic services among the sales team as well as with the pharmacy customers. The 
target of the study was to create standardized directions for the sales team and also for the 
entire sales department on how to use electronic services in the sales work. Those directions 
were reflected on the phases of the selling process.  
 
The theoretical section of this study focuses on service and service business in many terms. 
Service perspective, service offer and services in the Internet are explained as a background 
of the empirical part of the study. Selling Process as a theoretical framework was also de-
scribed.  
 
The empirical part of the thesis deals with the case company Tamro. The used research 
method was action research and it was mainly qualitative. Action research of the study in-
cluded the cycle of research and action with analytical and testing phases. The used data col-
lection methods were theme interviews, workshop and observation. 
 
As a result of this study, several points of directions on how to utilize electronic services in 
sales work in the case company were established. The directions were mirrored through the 
theoretical selling process which emphasized the usability of the directions in the actual sell-
ing work and management.  
 
As a further development in the case company, modeling and developing a standardized sales 
process for the whole department was suggested.  
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1 Johdanto 

Jälkiteollinen aikakausi on vähitellen nostanut palvelut yhdeksi yritysten tärkeimmistä kilpai-

lukeinoista. Korkeatasoinen ydinratkaisu on asiakkaan vähimmäisvaatimus tänä päivänä ja yri-

tyksen onkin vaikeaa menestyä pelkästään sillä. Ytimen ympärille tarvitaan joukko asioita, 

jotka kokonaisuutena tuottavat asiakkaalle hyötyä ja arvoa. Näin ajatellen jokainen yritys on 

palveluyritys riippumatta ydinratkaisustaan (Grönroos 2015).  

Digitalisaatio ja kovaa vauhtia edelleen digitalisoituva toimintaympäristö asettavat yrityksille 

vaatimuksen viedä palvelukokonaisuutensa verkkoon asiakkaan saataville. Voidaankin sanoa, 

että fyysisten markkinoiden rinnalle on kehittynyt virtuaalinen markkinatila, jossa yritykset 

kilpailevat palvelutarjoomillaan.  

Tässä opinnäytetyössä keskiössä ovat yrityksen asiakkaille suunnatut sähköiset palvelut, joilla 

tuetaan ydinpalvelun onnistumista. Tavoitteena taustalla on lisätä palveluiden tunnettuutta 

ja parantaa niiden käyttöastetta B to B – ympäristössä. Kehittämishankkeessa palvelut pyri-

tään viemään mahdollisimman lähelle asiakasta yrityksen asiakkuustyöskentelyn avulla, jolloin 

palveluiden käyttökynnys myös asiakkaiden keskuudessa madaltuu. Sähköisten palveluiden 

roolia asiakastyössä vahvistetaan ja uudistuksia peilataan myyntiprosessimalliin, jolloin niiden 

merkitys myös yrityksen sisällä kasvaa.    

Hankkeessa kehitetään toimintatutkimuksellisin metodein asiakasrajapinnassa työskentelevän 

tiimin toimintatapoja suuntaan, jossa sähköisiä palveluita hyödynnetään entistä enemmän. 

Tavoitteena on luoda yhtenäistä työskentelytapaa ohjaavat menettelyohjeet, jotka viedään 

käytäntöön myyntiprosessimallia mukaillen. Näin saadaan käytännöllinen apuväline niin myyn-

nin johtamiseen kuin suoraan asiakastyöhönkin. 

Kehittämishankkeen edetessä luodaan runsaasti uusia toimintamalleja sähköisten palveluiden 

käytön lisäämiseksi ja ne saadaan tavoitteen mukaisesti luonnolliseksi osaksi työskentelyä. 

Hankkeen tuloksena syntyi ei vain myyntitiimiä vaan koko apteekkiasiakkuuksien kanssa työs-

kentelevää osastoa koskevat menettelyohjeet yhtenäiselle toimintatavalle. Ohjeet upotettiin 

myyntiprosessimalliin, jonka avulla työskentelyä voidaan nyt konkreettisesti ohjata ja johtaa. 

Kehittämishankkeen voidaankin todeta onnistuneen, kun rajapintoja saatiin häivytettyä luo-

malla koko osastolle yhtenäinen työskentelyohjeistus. 

Seuraavissa luvuissa tullaan esittelemään työn tausta, teoreettinen tietoperusta sekä toimin-

tatutkimuksen eteneminen vaihe vaiheelta aina lähtötilanteen kartoituksesta syntyneisiin 

työskentelyohjeisiin. Lopuksi tarkastellaan tutkimustuloksia eri näkökulmista ja esitetään ke-

hitysajatuksia. Yhteenvedossa summataan kirjoittajan ajatuksia työn etenemisestä.  
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2 Työn tausta ja tavoitteet 

Seuraavissa kappaleissa kuvataan tämän opinnäytetyön taustaa ja tavoitteita niin koko yrityk-

sen kuin hankkeen keskiössä olevan apteekkimyyntitiimin ja tuoteryhmähallinta osaston näkö-

kulmista tarkasteltuna. Pieni läpileikkaus luodaan myös toimintaympäristöön sekä toimialaan 

yleisesti, niin lääketukkukauppaan kuin apteekkitoimialaankin.  

2.1 Yrityksen kuvaus, strategia ja tavoitteet 

Tamro on Suomen suurin lääkejakelija yli 50 prosentin markkinaosuudella. Yritys on vuonna 

1895 perustettu alun perin suomalainen lääketukkukauppa, joka sittemmin siirtyi Phoenix-

konsernin omistukseen. Tamron ydinliiketoimintaa on lääkkeiden varastointi- ja jakelu kaik-

kiin Suomen apteekkeihin ja sairaala-apteekkeihin. Lääkkeiden ohella Tamro toimittaa ter-

veystuotteita niin apteekkeihin kuin terveyskauppoihin sekä päivittäistavarakauppaan. Tamro 

tuo myös maahan Fimean erityisluvalla saatavia lääkeaineita – ja valmisteita, joita käytetään 

erityistapauksissa potilaiden hoitoon. Yrityksellä on edustuksessaan myös useita kymmeniä 

terveystuotebrändejä ja näin ollen jopa satoja tuotteita, joita se erilaisilla sopimuksilla tuo 

maahan ja markkinoi Suomessa. Näitä tuotteita, kuten ravintovalmisteita, haavanhoitotuot-

teita tai kosmetiikkaa myydään pääsääntöisesti apteekkeihin.  

Lääketukkukaupan asema jälleenmyyjän ja esimerkiksi lääkeyrityksen välissä tarjoaa ainutlaa-

tuisen tilaisuuden toimia yhdistäjänä alan eri toimijoiden välillä. Tamron strategisena linjauk-

sena onkin yhdistää toimijoita ja samalla kehittää koko lääkealaa näkemään uusia liiketoimin-

tamahdollisuuksia siellä, missä niitä ei ennen ole ollut. Tamro panostaa vahvasti erilaisiin lisä-

arvopalveluihin ja näkeekin itsensä ennen kaikkea terveysalan palveluntarjoajana, joka ha-

luaa toimia asiakkaidensa vahvana kumppanina. Strategiaa on vahvistettu viime aikoina mm. 

yritysostojen avulla sekä suuntaamalla liiketoimintoja ja resursseja yhä enemmän palvelun-

tarjoaja – yrityksen roolin mukaisesti.  

2.2 Toimintaympäristön kuvaus 

Suomen lääkejakelussa on käytössä niin kutsuttu yksikanavajärjestelmä, jolloin lääkeyrityksen 

lääkkeet ovat vain yhden tukkuliikkeen jakelussa kulloisenkin sopimuskauden ajan. Sopimus-

kauden lopulla jakelijat kilpailutetaan. Suomessa lääkejakelua hallitsevat Tamro ja Oriola-KD. 

Lisäksi alalla toimivat selvästi pienemmillä markkinaosuuksilla Magnum Medical sekä Medifon. 

Lääkejakelu on maassamme luotettavaa, turvallista ja varmaa, eikä esimerkiksi lääkeväären-

nöksiä ole juuri päässyt viralliseen jakelukanavaan.  

Myös lääkkeiden jälleenmyyntikanava eli apteekit toimittavat Suomessa luotettavasti ja asian-

tuntevasti lääkkeet kuluttajille. Apteekkitoimiala on voimakkaasti säädelty mm. apteekkien 

lukumäärän, sijainnin, omistuksen sekä lääkkeiden hintojen suhteen. Voimassa on proviiso-

riomisteinen järjestelmä eli apteekin omistajana voi toimia ainoastaan farmasian ylemmän 

korkeakoulututkinnon eli proviisorin tutkinnon omaava henkilö.  
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Viime vuosina apteekkitoimiala on ollut paikoin kiivaankin keskustelun kohteena ja muutos-

paineiden alla, kun eri asteista sääntelyn vapauttamista ovat esittäneet niin poliitikot kuin 

päivittäistavarakaupan edustajatkin. Apteekkien liiketoiminta ja ansainta ovat viime vuosi-

kymmenen saatossa muuttuneet merkittävästi, kun reseptilääkkeiden hinnat ja katteet ovat 

laskeneet rinnakkaislääkkeiden sallimisen jälkeen. Näin ollen apteekkien reseptilääkkeisiin 

sidottu kannattavuus on laskenut. Apteekeissa onkin yhä laajemmat itsehoitovalikoimat tuot-

teita, jotka ovat niille liiketaloudellisesti lääkkeitä kannattavampia. Entistä enemmän aptee-

kit etsivät uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja verkostoituvat alueiden sosiaali- ja terveys-

alan toimijoiden kanssa. Tulevaisuudessa apteekit näkevät itsensä tärkeänä osana terveyden-

hoitojärjestelmää matalan kynnyksen toimijoina, jotka auttavat asiakasta joustavasti tervey-

den eri osa-alueilla (Apteekkariliitto 4.2018). Apteekkien roolin muutoksessa erilaiset palvelut 

tulevat olemaan yhä tärkeämpiä, liittyvät ne sitten lääkehoidon tukemiseen, terveysneuvon-

taan tai esimerkiksi elämäntapaohjaukseen.  

2.3 Tutkimuksen kohde 

Toimintatutkimus toteutettiin Tamron tuoteryhmähallinnan osastolla, johon kuuluvat apteek-

kiasiakkuuksien kanssa työskentelevä apteekkimyyntitiimi, tuotteista vastaava tuoteryhmä-

tiimi sekä markkina-analytiikasta vastaavat henkilöt. Tutkimuksen fokuksessa oli asiakasraja-

pinnassa työskentelevä kenttämyynti, mutta kehitystyöhön osallistui koko osasto. Yrityksen 

puolesta työtä ohjasi osaston esimies. Kehittämishankkeen kannalta keskeiset vastuualueet on 

esitetty myöhemmin luvussa 5.1.4.  

2.3.1 Apteekkimyyntitiimin toiminnan kuvaus  

Apteekkimyyntitiimissä on myyntipäällikkö ja myyntikoordinaattori sekä seitsemän alueellista 

apteekkiedustajaa maantieteellisesti jakautuen seuraavasti: Helsinki ja Itä-Uusimaa, Länsi–ja 

Keski-Uusimaa, Päijät-Häme ja Keski-Suomi, Savo ja Itä-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa ja Pohjois-

Suomi, Tampereen alue ja Etelä-Pohjanmaa sekä Varsinais-Suomi ja Satakunta. Toimintatutki-

muksen vetäjä ja tämän opinnäytetyön kirjoittaja toimii tiimissä apteekkiedustajana Länsi – 

ja Keski-Uudellamaalla.  

Apteekkiedustajan työnkuva on monipuolinen; hän on Tamron kasvot apteekille. Asiakkuuk-

sien hoitosuunnitelman mukaisesti edustaja tapaa asiakkaitaan säännöllisesti ja pitää heihin 

myös tapaamisten välillä yhteyttä sähköisiä kanavia hyödyntäen. Edustajan salkussa on kym-

menittäin tuotteita. Toimenpiteet suunnitellaan kalenteriin jokaisen tuoteryhmän kohdalla 

hyvissä ajoin ennen tilikauden alkua ja suunnitelman mukaan otetaan aktiiviseen tekemiseen 

aina myyntijaksoittain. Myyntijakso on kahden kuukauden mittainen ja jokaisen jakson alussa 

ilmestyy asiakkaille suunnattu tarjouslehti, jossa on nostettu esille ajankohtaiset teemat ja 

kampanjat. Nämä tuotteet ja brändit ovat tavalla tai toisella aina jaksoittain edustajien ja 

koko osaston työssä suurimmalla painoarvolla. 
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2.3.2 Tuotteista palveluun 

Kuten opinnäytetyön teoriaosassa tullaan kertomaan, harva yritys enää tänä päivänä kilpailee 

tuotemyynnillä (Grönroos, 2015). Tamro on luokitellut itsensä palveluyritykseksi ja näin ollen 

myös apteekkimyynnissä perinteinen tuotemyynti on jäänyt taka-alalle. Tamron strategian 

mukaan yritys haluaa olla apteekin kumppani ja yhdessä asiakkaan kanssa kasvattaa tämän 

liiketoimintaa. Tätä tavoitellaan laajalla palvelutarjoomalla (Grönroos 2015, 221-234), jossa 

tuotteet ja niiden hyödyt asiakkaalle ovat yksi osa, mutta tarvitaan muutakin; joustava asia-

kaspalvelu, nopea tilauskanava, sujuva laskutus ja reklamointi, tuotetietoa, myyntiosaamista, 

kampanjaosaamista, apua liiketoiminnan seuraamiseen ja niin edelleen. Tänä päivänä inter-

netiä ja erilaisia sähköisiä palvelumuotoja hyödynnetään yhä enemmän, jotta asiakas saadaan 

palveltua nopeasti, hyvin ja tehokkaasti (Grönroos 2015, 240-243). Niin myös Tamrossa on eri 

asiakasryhmiä varten runsaasti erilaisia sähköisiä palveluja, joista tässä opinnäytetyössä keski-

tytään apteekeille suunnattuihin Tamro Portti – palveluihin.  

2.3.3 Sähköiset tukipalvelut 

Tamro Portti on apteekkien käyttöön rakennettu sähköisten tukipalveluiden portaali, jonne 

jokainen apteekkilainen pääsee omilla tunnuksillaan. Portin alta löytyy useita apteekin arkea 

helpottavia sovelluksia, jotka on lyhyesti esitelty alla.  

TWD:  

Tilausjärjestelmä Tamron jakelussa olevien lääkkeiden sekä muiden tuotteiden tilausta var-

ten. TWD:n kautta voidaan tarkistaa myös saatavuustietoja sekä tuotteiden vanhenemispäivä-

määriä.  

HERTTA:  

Järjestelmä, jonka kautta apteekit tekevät lääkkeiden hyvityspyynnöt ja palautukset lääkeyri-

tysten suuntaan. 

ARVO:  

Järjestelmä, jonka kautta apteekit hakevat Tamron jakelussa olevilta lääkeyrityksiltä arvon-

alenema - hyvityksiä reseptilääkkeistä niiden hinnanmuutosten yhteydessä. 

TUOVI:  

Järjestelmä, jonka kautta apteekit ilmoittavat mahdolliset tuotevirhe-epäilyt.  

OLLI opinahjo:  

Apteekkilaisille suunnattu verkko-oppimisympäristö, joka sisältää monipuolisia opiskelukoko-

naisuuksia osaamisen kehittämiseen esimerkiksi rokottautumisesta, annosjakelusta sekä vali-

koima – ja tuotetietoudesta.  

AINO aineistosalkku: 

Sähköinen aineistopankki, josta löytyy ajankohtainen digitaalinen markkinointimateriaali.  
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MARTTI markkinatieto:  

Apteekkien liiketoiminnan seuraamiseen ja johtamiseen käytettävä markkinatietosovellus, 

joka palveluista ainoana on apteekille maksullinen. Apteekki, joka ottaa Martin käyttöönsä, 

tekee Tamron kanssa myyntitietojaan koskevan luovutussopimuksen. Sovellusta käyttävät ap-

teekit voivat Martin avulla seurata omia ulosmyyntitietojaan erilaisten raporttien muodossa ja 

samalla verrata omaa myyntiään muuhun apteekkimarkkinaan. Toiset käyttäjät eivät pääse 

näkemään yksittäisten apteekkien tietoja.  

Opinnäytetyössä yhtenä palveluna käsitellään myös Handy – ostotietojen analysointijärjestel-

mää, joka ei ole Tamro Portti – portaalissa apteekkien saatavilla. Palvelua myydään päämies-

ten (Tamron jakelussa olevat lääke – ja terveystuoteyritykset) käyttöön, mutta tässä opinnäy-

tetyössä Handya käsitellään vain edustajien käytössä olevana sovelluksena.   

2.4 Tutkimusongelma 

Tämän opinnäytetyön taustalla olevan kehityshankkeen tavoitteena oli osaltaan edistää Tam-

ron sähköisten palvelujen käyttöä apteekeissa. Hieman abstraktia tavoitetta tuotiin lähemmäs 

käytäntöä asettamalla hankkeelle konkreettisempi tavoite, jonka avulla muotoutui myös opin-

näytetyön varsinainen tutkimusongelma. Kehityshankkeen edetessä etsittiin keinoja, joilla 

asiakastyötä tekevä myyntitiimi voi työssään hyödyntää sähköisiä palveluja siten, että asiak-

kaiden kynnys käyttää samoja palveluja madaltuu. Tällöin tärkeää kuitenkin on, että keinot ja 

työskentelytavat eivät olleet normaalityöstä irrallista tai ylimääräistä, vaan mahdollisimman 

kiinteä ja luonteva osa normaalia työskentelyä. Näin ollen sähköisten palveluiden käyttö ha-

luttiin tuoda entistäkin tiiviimmin tiimin tekemiseen ja lopulta peilata hankkeessa löytyneitä 

menettelyohjeita myyntiprosessimalliin.  

Edellä esitetyn johdosta opinnäytetyöni tutkimusongelmaksi muotoutuikin ” Millaisilla toimin-

tatavoilla apteekkimyyntitiimi voi omassa asiakastyössään edistää apteekkilaisten Tamron 

sähköisten palveluiden tuntemusta? Tutkimusongelmaa tukevina tutkimuskysymyksinä esitet-

tiin seuraavat kysymykset: 

 

1. Miten sähköiset palvelut nähdään apteekeissa ja apteekkimyyntitiimissä kehittä-

mishankkeen alussa? 

2. Millaisten toimenpiteiden avulla sähköisten palveluiden käyttöä edistetään aptee-

keissa myyntitiimin asiakastyön kautta? 

3 Metodologia 

Seuraavissa alaluvuissa tutustutaan tarkemmin opinnäytetyön metodologiaan; tutkimusottee-

seen, menetelmiin sekä aineiston analysointiin.  
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3.1 Kvalitatiivinen tutkimus 

Tutkimusote ja käytettävät menetelmät valikoituvat tutkimuskohteen mukaan, jolloin ratkais-

tava tutkimusongelma ohjaa tutkijaa tutkimusotteen valinnassa (Kananen 2008, 30). Tämä 

tutkielma toteutettiin pääosin laadullisin menetelmin, joskin tausta-aineistona käytettiin 

aiemmin tehtyä määrällistä tutkimusta.  

Tutkielma kuvasi todellista elämää, mikä on laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen lähtö-

kohta (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 157). Uusien toimintamallien kehitys tiimissä ku-

vasi toimintaympäristöä ja työskentelyä aidoissa tilanteissa ja lisäsi asiakastyön ymmärrystä 

myös muualla yrityksessä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään kuvamaan kyseessä olevaa 

ilmiötä tarkasti ja sitä kautta lisäämään syvällistä ilmiön ymmärrystä. Tarkkaa viitekehystä 

laadulliselle tutkimukselle ei ole ja analyysi on jatkuva syklinen prosessi. (Kananen 2008, 24). 

Analyysia ei voidakaan pitää laadullisen tutkimuksen viimeisenä vaiheena, vaan koko ajan mu-

kana oleva toiminta ohjaa tutkimusta ja tiedonkeruuta (Kananen 2008, 24). 

Opinnäytetyössäni tiedonkeruuprosessi ja toimintamallien kehitys eteni edellä kuvatulla sykli-

sellä tavalla, jossa tiedon, palautteen ja jatkuvan analysoinnin pohjalta asioita kehitettiin 

eteenpäin ja vietiin käytäntöön. Laadullisen tutkimuksen päämääränä onkin tehdä mielek-

käitä tulkintoja tutkittavasta ilmiöstä, ei niinkään yleistää (Eskola & Suoranta 2001, 61). 

Laadullista ja määrällistä tutkimusta voidaan käyttää samassakin työssä ja tämä voi jopa mah-

dollistaa analyysin paremman tulkinnan (Kananen 2008, 26). Omassa tutkielmassani käytin 

tausta-aineistona helmikuussa 2016 apteekeille tehtyä Tamron sähköisten palveluiden käyttä-

jätyytyväisyyskyselyä. Aineiston analyysi yhdistettynä apteekkimyyntitiimin lähtötilanteen 

kartoitukseen antoivat vankan pohjan kehitystyölle. Toki oli myös mielenkiintoista nähdä ai-

neistojen mahdollisia yhdenmukaisuuksia. Kuten Kananen (2008, 26) toteaa, laadullinen tutki-

mus voi olla määrällisen tutkimuksen jatkona lisäämässä sen tulosten syvällisempää ymmär-

rystä ja tulkintaa. Tutkielmassani aikaisemman kyselyn tulokset otettiin syvempään tarkaste-

luun ja jatkettiin analysointia keräämällä lisää aineistoa.   

3.1.1 Toimintatutkimus 

Kehittämishankkeeni ydin oli apteekkimyyntitiimin kehittäminen ja konkreettisten ongelmien 

ratkaiseminen yhdessä. Näin ollen tutkielmani oli perusluonteeltaan toimintatutkimus, joka 

on osallistavaa sekä ongelmanratkaisuun ja muutokseen tähtäävää (Ojasalo, Moilanen & Rita-

lahti 2015, 58). Nimensä mukaisesti siinä yhdistyvät tutkimus ja toiminta samanaikaisesti ja 

mukana on aina vahva käytännönläheinen ulottuvuus. Toimintatutkimusta voidaan tehdä yri-

tyksissä ja muissa yhteisöissä niin suorittavalla kuin johtotehtävätasollakin. (Kananen 2014, 

11). Olennaista on, että henkilöt, joita tutkimus koskee, ovat vahvasti siinä mukana ratkaise-

massa haastetta ja kehittämässä toimintaa. Tämän voidaan nähdä olevan koko toimintatutki-

muksen voima, sillä yhdessä löydetty ratkaisu auttaa sen hyväksymisessä ja helpottaa sitoutu-

mista muutokseen. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2015, 58-59; Kananen 2014, 11). 
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Tutkielmassani osallistavuus oli merkittävässä roolissa ja yhdessä tekeminen kehittämisen läh-

tökohtana. Kun hankkeen tavoite oli muuttaa tiimin jäsenten toimintaa konkreettisesti asia-

kastyössä, oli erittäin tärkeää, että kaikki hyväksyivät tavoitteen ja olivat valmiita kehittä-

mään omaa tekemistään. Teorian pohjalta on helppo ymmärtää, kuinka yhdessä löydetyt rat-

kaisut on mahdollista viedä kivuttomammin käytäntöön, kuin ylempää annetut muutoskeho-

tukset. Muistettava tosin on, että muutos tapahtuu, on tapahtumatta tai se on toisenlainen 

kuin alussa asetettu tavoite oli. Kaikissa lopputulemissa kyseessä on kuitenkin tutkimus, josta 

saadaan aineistoa, tietoa ja analyysia, vaikkei se olisi odotetun laista. (Ojasalo, Moilanen & 

Ritalahti 2015, 59). Näin ollen toimintatutkimuksen sydän, siinä mukana olevat ihmiset, ai-

heuttavat tutkimukseen samalla epävarmuustekijöitä, joita on vaikea ennustaa. Toimintatut-

kimuksen toteutukselle tunnusomaista on syklinen ajattelu, jossa toiminta etenee suunnitte-

lun, havainnoinnin ja arvioinnin kehänä eri vaiheiden toistuessa uudelleen (Ojasalo, Moilanen 

& Ritalahti 2015, 60-61). Kanasen (2014, 34) mukaan toimintatutkimukselle on olemassa kir-

joittajasta riippuen useita vaihekaavioita, mutta kaikki toistavat seuraavaa perusajatusta: on-

gelman määrittely, ratkaisun esitys, ratkaisun kokeilu ja arviointi. Kuviossa 1 syklisyys konkre-

tisoituu selkeällä tavalla.  
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Kuvio 1: Toimintatutkimuksen vaiheet ja sykli (Kananen 2014, 34) 

 

Syklinen toimintatapa ja edellä esitetyt vaiheistukset sopivat omaan tutkielmaani, sillä hank-

keen perusajatus oli tuottaa yhdessä määriteltyyn ongelmaan ratkaisu, jota lähdettiin nope-

asti käytäntöön kokeilemaan. Tiimin ja osin asiakkaidenkin palautteen perusteella toimintata-

paa hiottiin ja vietiin paranneltuna käytäntöön. Tutkielmassani suunnittelu, havainnointi ja 

toteutus olivat keskiössä. 

Hankkeessa tausta-aineiston analysoinnin jälkeen kartoitettiin tarkasti apteekkimyyntitiimin 

näkemystä ja kokemusta vallitsevasta nykytilanteesta. Käytännön kehitystyön kannalta lähtö-

tilanteen kartoitus on tärkeää, mutta toimintatutkimuksessa pääpaino on siinä, miten asioi-

den tulisi olla (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2015, 60). Toisaalta Kananen (2014, 35) painot-

taa nimenomaisesti lähtötilanteen kunnollista kartoitusta ja ongelman määrittelyn tark-

kuutta. Hän kehottaa käyttämään tähän riittävästi aikaa, jotta kaikki ongelmaan liittyvät te-

kijät tulevat huomioiduiksi. Kehittämishankkeessani olin samoilla linjoilla, sillä tutkimuson-

gelman taustalla saattoi olla monenlaisia asioita, näkemyksiä, odotuksia ehkä pettymyksiäkin, 
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joiden kartoittaminen ja huomioiminen oli hankkeen etenemisen kannalta erittäin tärkeää. 

Olennaista on kuitenkin löytää juurisyyt ongelman taustalla ja etenkin saada tiimin jäsenet 

ymmärtämään ja hyväksymään ne (Kananen 2015, 36-39). Tutkielmassani lähtötilanteen kar-

toitusvaiheesta kertyi paljon analysoitavaa aineistoa, joten edellä kuvattu oli omalle toimin-

tatutkimukselleni tärkeää. 

3.2 Aineistonkeruumenetelmät 

3.2.1 Haastattelut 

Toimintatutkimus on luonteeltaan osallistavaa, joten valittavien menetelmienkin tulee olla 

sellaisia. Aineistoa voidaan kerätä esimerkiksi kyselyillä ja haastatteluilla, ryhmäkeskuste-

luilla ja erilaisilla työpajatoteutuksilla sekä havainnoimalla. Tämäntyyppiset menetelmät 

päästävät tutkijan kiinni tutkittavan organisaation kokemusperäiseen ja hiljaiseen tietoon, 

mikä avartaa tutkimuksen näkökulmia (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2015, 61). Tämäntyyppi-

nen tieto tarjoaa syvällistä ymmärrystä tutkittavasta ilmiötä, kuten laadullisen tutkimuksen 

odotetaankin tekevän.  

Tutkielmassani kartoitin tiimin lähtötilanteen haastatteluiden avulla. Kanasen (2014, 87) mu-

kaan haastattelua voidaan käyttää juuri tilanteen alkukartoituksessa sekä intervention vaiku-

tusten arvioinnissa. Haastattelinkin tiimin myös projektin päätteeksi, koska halusin viimeisen 

palautteen työskentelyohjeiden lopullista versiota varten. Varsinaisesta vaikutusten tai eten-

kään vaikuttavuuden arvioinnista ei kuitenkaan loppuhaastatteluissa ollut kyse. Haastattelu 

on mahdollista suorittaa joustavasti tilanteen vaatimalla tavalla ja vastauksien tulkinta voi 

olla laajempaa kuin esimerkiksi kyselyssä (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 200). Yksinker-

taisimmillaan haastattelu on sitä, että kysytään toiselta mitä halutaan asiasta tietää (Eskola & 

Vastamäki 2001, 24). Omassa tutkielmassani kehityshankkeen etenemisen kannalta oli tärkeää 

saada tietoon tiimini jäsenten aidot ajatukset ja kokemukset yksilötasolla, jolloin mielestäni 

haastattelu oli tehokkain vaihtoehto tiedonkeruuseen. Samoilla linjoilla asiassa ovat Ojasalo 

ja muut (2015, 106), sillä heidän mukaansa haastattelu on hyvä menetelmä, kun halutaan 

saada yksilöllistä tietoa mahdollisimman vapaassa muodossa. On myös selvää, että näkökan-

nat ja ajatukset tiimin sisällä vaihtelevat, eikä yhtä ja ainoaa totuutta ole olemassa (Kananen 

2015, 81).  

Haastattelumenetelmiä on useita ja ne luokitellaan pääsääntöisesti joko osallistujamäärän tai 

kysymysten strukturointiasteen mukaan (Kananen 2014, 87 ja Ojasalo ym. 2015, 106). Hirs-

järvi ja muut (2007, 202-204) jakavat haastattelut seuraavasti: strukturoitu eli lomakehaas-

tattelu, teemahaastattelu sekä avoin haastattelu. Lomakehaastattelussa käytetään valmiiksi 

järjestettyjä kysymyksiä tai väitteitä ja vastausvaihtoehdotkin ovat ennakkoon määriteltyjä 

eli strukturoituja. Varsinaisesti lomakehaastattelua ei lueta kvalitatiivisiin tiedonkeruumene-

telmiin, mutta se on kuitenkin luonteeltaan face to face – haastattelu. (Hirsjärvi ym. 2007, 

203 ja188-190 ja Kananen 2014, 87). Avoin haastattelu taas on enemmän vapaata keskustelua 
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ilman valmisteltua runkoa ja vaatii haastattelijalta paljon taitoa, aikaa ja mahdollisesti useita 

haastattelukertoja. (Hirsjärvi ym. 2007, 204-205). Haastattelutyypin juuret ovat terapeutti-

sessa ja psykiatrisessa haastattelussa, josta se on noussut yhdeksi tutkimukselliseksi tiedonke-

ruumenetelmäksi (Siekkinen 2001, 43). 

Lomakehaastattelun ja avoimen haastattelun välimaastoon sijoittuu teemahaastattelu, jolle 

on ominaista etukäteen tiedossa olevat aihepiirit eli teemat, mutta kysymyksiä ei ole val-

miiksi muotoiltu tarkasti eikä niiden järjestys ole selvillä (Hirsjärvi ym. 2007, 203). Jotta tut-

kittavan ilmiön kattavat aihepiirit voidaan haastattelua varten asettaa, on tutkijan oltava 

jonkin verran perillä ilmiöstä. Keskustelu avataan ensimmäisellä teemalla, tutkija esittää tar-

kentavia kysymyksiä, syntyy uusia polkuja ja lisää keskustelua. Mahdollisesti ennalta suunni-

tellut teemat tulevat keskustelun edetessä luonnollisesti esille, mutta haastattelua varten on 

syytä laatia suunnitelma ja runko käsiteltävistä teemoista. Näin ollen kaikki suunnitellut ja 

ilmiön kannalta oleelliset teemat tulevat käsitellyiksi. (Kananen 2015, 83-85). Useimmiten 

teemahaastattelu toteutetaan face to face – tilanteessa, mutta muitakin vaihtoehtoja on. In-

ternet mahdollistaa haastattelujen tekemisen mm. chatin, skypen tai Whats App:n kautta sil-

loinkin, kun kohtaaminen ei ole mahdollista. Näin ollen myös aikaa ja kustannuksia säästyy. 

(Kananen 2015, 85).  

Teemahaastattelu voidaan toteuttaa myös sähköpostin avulla, mutta sitä ei saa sekoittaa säh-

köpostikyselyyn. Kyselyssä sähköpostin liitteenä lähetetään kyselylomake ja silloin puhutaan 

ennemminkin kvantitatiivisesta menetelmästä. Sähköpostihaastattelussa tutkija lähettää tut-

kittaville keskusteluteemoja, joihin he vastaavat vapaamuotoisesti. Sen jälkeen tutkija esit-

tää tarkentavia kysymyksiä, tutkittavat vastaavat ja syntyy keskustelun kaltaista vuorovaiku-

tusta. Kierroksia voi olla jopa kymmeniä ja se tekeekin sähköpostihaastattelusta teemahaas-

tattelun logiikkaa noudattavan laadullisen aineistonkeruumenetelmän. (Kananen 2015, 86-

87). 

Omassa tutkielmassani käytin teemahaastattelua sekä sähköpostimuotoisena että puhelin-

haastatteluna. Teemahaastattelun käyttö vaikutti luonnolliselta tavalta kerätä aineistoa paitsi 

edellä kuvatuista syistä myös siksi, että tausta-aineistona käyttämäni aiemmin tehty kysely 

antoi haastatteluilleni sopivat keskusteluteemat. Lähtötilanteen kartoitus tehtiin aikataululli-

sista syistä johtuen sähköpostitse. Tiimimme on sijoittunut ympäri Suomea ja olemme hyvin 

harvoin kaikki samassa paikassa. Niin ajalliset kuin kustannuksellisetkin näkökulmat puolsivat 

sähköisten apuvälineiden käyttöä haastatteluissa, jotta projekti saatiin ajallaan liikkeelle. Sa-

malla saimme sähköpostiliikenteen hankkeen tiimoilta minun ja tiimini kesken käyntiin, sillä 

hankkeen edetessä toivoin saavani tiimini jäseniltä jatkuvaa palautetta. Sähköpostihaastatte-

lun teemat lähetin mahdollisimman avoimina kysymyksinä jokaiselle luettavaksi ja annoin 

joustavan määräajan vastaamiselle. Lähetin kaikille tarkentavia lisäkysymyksiä ensimmäisten 

vastausten jälkeen ja useimpien kanssa lähetin jatkokysymyksiä vielä tämänkin jälkeen. Halu-

sin tarkentaa vastauksia tai kysyin perusteluita joillekin vastauksille. Projektin loppuhaastat-

telut tein puhelimitse, sillä koin tärkeäksi jutella jokaisen kanssa hankkeen päätteeksi esiin 
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nousseista asioista. Lähetin teemat käsiteltävistä asioista laaja-alaisina kysymyksinä etukä-

teen ja varasin jokaiselta noin tunnin mittaisen puhelinajan muutaman päivän päähän. 

3.2.2 Aivoriihityöskentely ja havainnointi 

Aivoriihityöskentelyä tai ideointityöpajaa voidaan pitää luovana ongelmanratkaisumenetel-

mänä, joka perustuu ryhmädynamiikkaan ja yhteiseen ideointiin. (Ojasalo ym. 2015, 160). Ke-

hityshankkeessani järjestettiin alkukartoitusvaiheen jälkeen apteekkimyyntitiimin kesken fa-

silitoitu työpaja, jonka tavoitteena oli yhdessä muotoilla sähköisten palveluiden polku asia-

kastyöhön. Mielestäni työpaja antoi tärkeän mahdollisuuden tiimille ja koko osastolle keskus-

tella hankkeesta ja nostaa vielä pöydälle asioita ilmiön takaa. Toimintatutkimukseen liittyvän 

vahvan toiminnan ja ryhmädynamiikan läsnäolo korostui mielestäni työpajatyöskentelymallin 

valinnalla yhteiseen ideointiin. Aivoriihen sisällön ja mahdollisen lopputuloksen tuottavat 

osallistujat itse ja he myös ovat vastuussa päätösten toimeenpanemisesta (Kantojärvi 2012, 

11).  

Fasilitoin itse työpajan, mutta myös havainnointi ja työpajan dokumentointi jäivät vastuul-

leni. Havainnointi on paitsi työpajatyöskentelyssä myös koko toimintatutkimuksessa tärkeä 

tiedonkeruumenetelmä. Sen voidaankin sanoa olevan jopa yksi toimintatutkimuksen tärkeim-

mistä aineistonkeruumenetelmistä, mutta havainnoinnin tulee täyttää tieteelliselle tutkimuk-

selle asetetut vaatimukset. Ne täyttyvät, kun havainnoinnin muoto ja havainnointitapa vali-

taan oikein tutkittavan ilmiön mukaan, käytetään määriteltyä havainnointijaksoa ja kerätyt 

havainnot dokumentoidaan esimerkiksi päiväkirjamuotoon. Haasteena tässäkin aineistonke-

ruumuodossa toimintatutkimuksen tapaan on se, että tutkija itse on sekä toimija että tiedon-

kerääjä. (Kananen 2014, 79-83, 2015 78-80 ja Ojasalo ym. 2015, 114). Kananen (2014, 82-83) 

pitää tutkimuspäiväkirjan pitämistä eräänä tehokkaimmista dokumentoinnin keinoista. Päivä-

kirjan runko voidaan muodostaa projektisuunnitelmasta ja dokumentoida tapahtumia suunni-

telman mukaan. Tärkeää on kirjata myös suunnittelematon ja lisätä päivittäisiä kuvauksia, 

sillä analysoitaessa aineistoa on vaikeaa etukäteen tietää mikä on merkittävää. Tärkeintä on 

kuitenkin aloittaa kirjoittaminen heti syklin alussa ja käyttää mahdollisimman rikasta ja run-

sasta kuvausta. (Kananen 2014, 82-83). 

Omassa työssäni käytin apuna tutkimuspäiväkirjaa, johon etukäteen hahmottelin havainnointi-

jaksot, esimerkiksi työpajan ja ensimmäisen pilottivaiheen. Havainnointijaksojen sisällä kir-

joitin muistiinpanoja yksittäisistä tapahtumista, esimerkiksi tiimin puhelinpalaverista, jossa 

projektia käsiteltiin  

3.3 Tiedon käsittely, analysointi ja tulkinta 

Pääosa aineistostani syntyi haastatteluista ja ne litteroinkin eli kirjoitin tekstimuotoon pian 

haastatteluiden jälkeen mahdollisimman tarkasti. Litterointi onkin mahdollista tehdä sanatar-

kasti, jolloin äänenpainoillakin on merkityksensä, yleiskielisesti tai propositiotasolla, jolloin 



 19 

sanoman ydin kirjataan ylös. (Kananen 2014, 105-106). Oma litterointini oli yleiskielistä, jos-

kin puhelinhaastatteluiden kohdalla yritin kirjata pitkän harkinnan tai epäröinnin vastauksessa 

muistiinpanoihini. Litteroitu tekstiaineisto on selkiytettävä ja tiivistettävä, jotta sen sisälle 

voidaan nähdä. Koodauksen eli luokittelun avulla aineistosta voidaan kaivaa asiakokonaisuuk-

sia, joille annetaan nimi. Seuraavilla tasoilla edellisistä yhdistetään samaa tarkoittavat tee-

mat ja näin mennään yhä ylemmille tasoille. Lopulta rakenteesta nähdään tekstin ydin. Voi-

daan puhua myös aineiston tiivistämisestä eli redusoinnista ja kuten omassa tutkielmassani, 

tulkinta ja sitä seuraavat toimenpiteet lähtivät aineistosta. (Kananen 2014, 107-108).  

Työssäni lähtötilanteen kartoituksesta syntyneen materiaalin analysointi tuli tehdä tarkasti, 

sillä sen pohjalta lähdettiin etenemään ja ideoimaan uusia toimintamalleja työpajassa. Oleel-

lista olikin ymmärtää, mitä aineistosta etsittiin. Samaakin aineistoa voidaan tarkastella use-

ammasta näkökulmasta, jolloin tulkintaeroja voi syntyä. Tutkimusongelmasta johdetut tutki-

muskysymykset kuitenkin ohjaavat etsimään aineistosta esimerkiksi tyypillistä kertomusta, 

toiminnan logiikkaa, samanlaisuutta tai erilaisuutta sekä jonkinlaista selitystä ilmiölle. (Kana-

nen 2015, 93-94 ja Kananen 2014, 109). 

4 Teoreettinen viitekehys 

Teollisella aikakaudella yritysten ja yhteiskunnan vauraus kasvoi, kun fyysisiä tavaroita voitiin 

tuottaa yhä tehokkaammin toimivissa teollisuuslaitoksissa yhä runsaammin ja runsaammin. 

Palvelut taas nähtiin välttämättöminä, mutta irrallisina lisinä, jotka eivät kuitenkaan lisän-

neet kasvua ja vaurautta. Tilastoinnissa teollisuuden tai alkutuotannon ulkopuolelle jäävä toi-

minta, kuten rahoituspalvelut tai kuljetus- ja majoituspalvelut koottiin palvelut – nimikkeen 

alle. Esimerkiksi vuonna 1990 Yhdysvalloissa palvelujen osuus bruttokansantuotteesta oli kui-

tenkin jo 70 prosenttia ja vuonna 2003 77 prosenttia. Myös palvelutalouden työllisyysvaikutuk-

set jälkiteollisella aikakaudella ovat olleet merkittäviä. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa vuonna 

1990 palvelujen parissa työskenteli 65 prosenttia työvoimasta ja vastaava luku vuonna 2003 

oli 75 prosenttia. Suomessa palvelut työllistivät hieman vähemmän; vuonna 1990 61 prosent-

tia työvoimasta ja vuonna 2003 68 prosenttia työskenteli palveluiden parissa. (Grönroos 2015, 

21-23).  

Grönroosin (2015, 21) mukaan tilastomatematiikka on kuitenkin pääosin turhaa, sillä palvelui-

den teollisen aikakauden mukaisen ja selkeästi puutteellisen määrittelyn vuoksi niiden yhteis-

kunnallista merkitystä on aliarvioitu. Länsimaissa jo vuosikymmeniä vallalla ollut jälkiteolli-

nen aikakausi on pakottanut yritykset kilpailemaan palveluilla. Perinteiset, fyysisen tuotteen 

ympärille rakentuneet ydinpalveluyritykset eivät kiristyneillä markkinoilla enää saavuta saa-

tikka ylläpidä kilpailuetuaan, joka perustuu lähes täysin mahdollisimman alhaiseen hintaan. 

Pelkän teknisen ratkaisun sijaan, joka itse asiassa on tänä päivänä selviö, asiakas etsii palve-

luntarjoajaa, joka huolehtii kokonaisuudesta. Palveluyritys, jollaisia siis lähes kaikki yritykset 

tämän päivän näkemyksen mukaan ovat, kehittää ja tukee asiakkaansa prosesseja erilaisilla 
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palvelutarjoomilla suotuisasti asiakkaan liiketoimintaan vaikuttaen. (Grönroos 2015, 21 ja 

497-499). 

Seuraavissa luvuissa määritellään tarkemmin sekä palvelut, että niihin ja palveluyrityksiin 

keskeisesti liittyvät termit, kuten palvelunäkökulma- ja logiikka, palvelukilpailu sekä palvelu-

tarjoomat. Kuten yllä todettiin, elämme voimakkaan palvelukilpailun yhteiskunnassa, jossa 

pärjäävät ne yritykset, jotka parhaiten mahdollistavat asiakkaan luoman ja kokeman arvon. 

Yrityksen kannalta puhutaan kaiken liiketoiminnan ytimestä, arvontuotannosta asiakkaalle 

(Storbacka, ym. 1999, 35-36). Arvon tuottamisesta ja kokemisesta on kerrottu tarkemmin lu-

vussa 4.3. Teoriakatsauksen loppupuolella päädytään yrityksen myyntiprosessimalleihin, joista 

muotoutuu teoreettinen viitekehys tälle opinnäytetyölle.   

4.1 Palvelut 

Edellä todettiin, että palvelut on perinteisesti määritelty tietynlaisen organisaation tuotta-

miksi ja pidetty niitä talouden yhtenä ”sektorina” teollisuuden ja maatalouden ohella. Tässä 

määrittelyssä huomiotta jäivät teollisuus- ja maatalousyritystenkin harjoittamat piilopalvelut, 

joiksi voidaan kutsua esimerkiksi hallinnollisia palveluita, kuten laskutusta tai reklamaatioi-

den käsittelyä. Määrittely, jossa tarkasteltiin vain niin kutsutun palveluyrityksen tarjoamia 

palveluita oli yleistä aina 1980 – luvulle asti. (Grönroos 2015, 21-22 ja 77). Gummesson (1987, 

19-23) määritteli palvelun ”joksikin, mitä voi ostaa ja myydä, mutta mitä ei voi pudottaa var-

pailleen.” Grönroos (2015, 77) löysi Gummessonin määritelmästä yhdeksi palvelujen peruspiir-

teeksi sen, että niitä ei voi kokea konkreettisesti ja määritteli vuonna 1990  palvelut seuraa-

vasti: ”Palvelu on ainakin jossain määrin aineettomien toimintojen sarjasta koostuva prosessi, 

jossa toiminnot tarjotaan ratkaisuina asiakkaan ongelmiin ja toimitetaan yleensä, muttei vält-

tämättä, asiakkaan, palvelutyöntekijöiden ja/tai fyysisten resurssien tai tuotteiden ja/tai 

palveluntarjoajan järjestelmien välisessä vuorovaikutuksessa”.  

Nykykäsityksen mukaan palveluun sisältyy lähes poikkeuksetta jonkinasteista vuorovaikutusta 

asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä, jonka ei kuitenkaan tarvitse olla henkilökohtaista. 

Grönroosin (2015, 77) palveluiden määritelmän jälkeen maailma on mennyt huimasti eteen-

päin tietotekniikan sekä IT- ja verkkoratkaisujen ollessa tänä päivänä suuressa roolissa palve-

lutaloudessa (Grönroos 2015, 78 ja Lehti ym. 2012). Eittämättä voidaankin jo puhua digitaali-

sesta palveluyhteiskunnasta, joka parhaillaan valtaa ja on osin jo vallannut alaa perinteiseltä 

palvelutaloudelta (Lehti ym. 2012). 

Palvelujen tutkimuksen ja ymmärryksen lisääntyessä etenkin pohjoismainen koulukunta on ko-

rostanut liiketoiminnan perinteisen vaihdantaan fokusoitumisen sijaan vuorovaikutusta. Asiak-

kaan ja palveluntarjoajan välisen prosessin aikana onnistuneet vuorovaikutustilanteet mah-

dollistavat vaihdannan synnyn.(Grönroos 2015, 78). Tilastokeskuksen määritelmän mukaan 

palveluiden tavoitteena onkin edistää vaihdantaa: ”Palvelut ovat sellaisen tuotannollisen toi-
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minnan seurausta, joka muuttaa niitä kuluttavien yksiköiden olosuhteita tai edistää tuottei-

den ja rahoitusvarojen vaihdantaa. Palvelut eivät yleensä ole erillisiä eriä, joihin voisi kohdis-

tua omistusoikeuksia, ja yleensä palvelua ja palvelun tuottamista ei voi erottaa toisistaan”.  

Palvelut voidaan määritellä ja ymmärtää monella tavalla, mutta tärkeää on ajatella palve-

luita niiden omista lähtökohdista eikä verraten fyysisiin tavaroihin. Näin ollen onkin selvintä 

vetää määrittely yhteen kolmen tärkeimmän palveluita kuvaavan erityispiirteen avulla, jotka 

Grönroosin (2015, 79) ovat seuraavat: 

1. Prosessiluontoisuus 

2. Samanaikainen tuotanto ja kulutus 

3. Asiakkaan osallistuminen 

Palveluita parhaiten määrittelevä ominaispiirre on niiden prosessiluonne, josta useimmiten 

muut ominaispiirteet juontavat juurensa. Kuten määrittelyissä yllä jo asiaa sivuttiin, prosessit 

koostuvat erilaisista toiminnoista, joissa käytetään erilaisia resursseja, kuten ihmisiä tai tieto-

järjestelmiä. Avainsana näissä prosesseissa on vuorovaikutus ja asiakkaan osallistuminen. 

Edelleen tärkeää on muistaa, että vuorovaikutus voi joskus olla myös näkymätöntä, esimer-

kiksi kun käytetään erilaisia tietojärjestelmiä tai digitaalisia ratkaisuja osana palveluproses-

sia. (Grönroos 2015, 78-81). Yrityksen määritellessä omia palveluprosessejaan, on tavallista 

erottaa yrityksen sisäiset prosessit asiakasrajapinnassa tapahtuvista prosesseista (Jaakkola 

ym. 2009, 15-17). Valtaosa palveluprosesseista onkin asiakkaalle näkymättömiä taustatoimin-

toja, joista asiakas kokee vain lopputuloksen. Asiakkaalle näkymättömät palveluprosessit ko-

rostuvat digitalisaation edetessä, sillä tietoteknisistä palveluista ja ratkaisuista yleensä vain 

lopputulos on asiakkaan käytössä. (Grönroos 2015, 80). Kolmen tärkeimmän palveluita kuvaa-

van termin lisäksi on syytä vielä mainita aineettomuus, joka palveluihin usein liitetään. Siihen 

saumattomasti liittyy asiakkaan subjektiivinen kokemus ja kokeminen. Vaikka palvelukokonai-

suuteen sisältyisi hyvinkin konkreettisia asioita tai esineitä, kuten esimerkiksi hotellihuoneen 

sänky tai ravintolan tarjoama ruoka, itse luonnehdittava ilmiö on abstrakti. (Grönroos 2015, 

80-81). Aineettomuuden käsite ja asiakkaan kokemisen ymmärtäminen vahvistavat käsitystä 

siitä, että lähes jokainen yritys on palveluyritys. Perin fyysinenkin tavara on osa prosessia, 

josta syntyy asiakkaalle kokemus.  

4.1.1 Palvelunäkökulma 

Yhä enenevässä määrin asiakkaat pitävät yrityksen ydinratkaisua, tuotetta tai palvelua sel-

viönä. Samalla entistä harvemman yrityksen on mahdollista saatikka kannattavaa kilpaillakaan 

vain sillä. Globaalin maailman myötä asiakkaat osaavat ottaa selvää ja ovat samalla entistä 

vaativampia hankintojensa ja tarpeidensa suhteen. Yrityksen, joka ymmärtää ja hyväksyy 

muuttuneen maailman ja liiketoimintaympäristön ja haluaa siinä kestävästi menestyä, on 

otettava palvelukilpailu päätöksentekonsa perustaksi. Ydinratkaisu on jalostettava palvelutar-

joomaksi, joka kasvattaa asiakkaan kokemaa arvoa. Yrityksen omaksuma palvelulogiikka antaa 

sille eväät selviytyä kilpailussa palvelutalouden aikakaudella. (Grönroos 2015, 33-35). 
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Kun yritys valitsee strategiakseen palvelunäkökulman, tarkoittaa se, että yritykselle sen eri-

laiset piilo- ja näkyvät palvelut ovat merkittävä kilpailukeino ja kilpailuedun perusta (Grön-

roos 2015, 26). Palvelunäkökulma on helpommin ymmärrettävissä ja käytäntöön sovelletta-

vissa, kun ensin määritellään kolme muuta näkökulmaa, joille strategian pohja voidaan luoda. 

Perinteinen ydintuotenäkökulma perustuu yrityksen ydintuotteen laatuun, joka voi olla esi-

merkiksi pysyvä tekninen etu. Tiukentuneessa markkinatilanteessa yritys saattaa lähteä voi-

makkaaseen hintakilpailuun, joka harvoin on kestävä ratkaisu. Joidenkin yritysten strategia 

perustuukin juuri hintanäkökulmaan, jolloin yksinkertaisesti pysyvästi edullinen hinta on ainoa 

kilpailukeino. Syystä tai toisesta yritys voi menettää kustannusetunsa, jolloin tilanne pitkällä 

aikavälillä on sietämätön. Kuvitteellisiin arvoihin ja voimakkaisiin mielikuviin sen sijaan pe-

rustuu kolmas näkökulma, joka rakentuu yrityksen tai sen brändien imagon varaan. Perintei-

sesti Luxus-tuotteet tai tällä hetkellä pinnalla oleva hyvinvointibusiness pohjaa usein strategi-

ansa imagonäkökulmaan. Imagon ylläpitäminen vaatii jatkuvaa markkinointiviestintää, eikä 

yritys voi menettää houkuttelevuuttaan edes hetkellisesti asiakkaiden silmissä. (Grönroos 

2015, 27-28). 

Palvelunäkökulman valinta ei kategorisesti sulje muita näkökulmia kokonaan pois, sillä toki 

ydintuotteen- tai palvelun on oltava laadukas, hinta kohdallaan ja yrityksen imagon kunnossa. 

Yhden ajattelumallin valinta tärkeimmäksi vaikuttaa kuitenkin merkittävästi yrityksen kehit-

tämiseen ja resurssien jakoon. Kun yritys katsoo asioita palvelunäkökulmasta, tarkoittaa se 

käytännössä asiakassuhteisiin saumattomasti liittyvien palveluainesten nostamista strategi-

selle tasolle. Edellä palveluihin voimakkaasti liitetty vuorovaikutus asiakkaiden kanssa nousee 

keskiöön ja kaiken ytimenä onkin asiakkaan näkökulma. Tunnetusti asiakas ei osta tuotetta tai 

palvelua, vaan niiden tuottamia ratkaisuja ja hyötyjä. Yritys, joka strategisesti toimii palve-

lunäkökulmasta kehittää asiakassuhdetta kokonaisuutena ja pyrkii luomaan asiakkaalle arvoa 

tuottavan kokonaisratkaisun. Tämä kokonaisuus on yrityksen palvelutarjooma. (Grönroos 

2015, 25-30). Sekä palvelutarjoomaa että arvon tuottamista käsitellään tulevissa luvuissa tar-

kemmin. 

Yrityksen ja asiakkaan välinen vuorovaikutus tarkoittaa käytännössä, että palveluihin liittyy 

hyvin luontaisesti suhteet. Jo yksittäinen kontakti voi antaa viitteitä suhteesta, mutta toistu-

vat yhteydet ja vuorovaikutus tekevät siitä yritykselle asiakassuhteen. Palveluyrityksen onkin 

järkevää perustaa johtamisensa ja markkinointinsa kertamyyntiin tai vastikkeelliseen vaihta-

miseen tähtäävien toimenpiteiden sijaan jatkuvaan asiakassuhdeajatteluun. Asiakassuhteiden 

tulee siis olla myös ensisijainen markkinoinnin näkökulma. (Grönroos 2015, 30, 48-49). Tässä 

opinnäytetyössä ei käsitellä markkinointia eikä sen keinoja, mutta koska palvelut ja asiakas-

suhteet liittyvät niin oleellisesti toisiinsa, on syytä muistaa muutama asia myös markkinoin-

nista, erityisesti suhdemarkkinoinnista. Se perustuu siihen, että yrityksellä on vahva käsitys 

asiakassuhteistaan ja siitä, miten asiakkaalle luodaan kokonaisuuksien kautta arvoa. Suhde-

markkinointi ei ole sarja erinäisiä markkinoinnin työkaluja, joiden avulla markkinointiosasto 
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tekee työtään. Suhdemarkkinointi on ajattelutapa ja koko organisaation yhteinen asia. (Grön-

roos 2015, 70-71).  

Grönroos esittää artikkelissaan (1996, 12-14) suhdestrategiaa noudattavalle yritykselle keskei-

siä vaatimuksia, jotka tämän tulee täyttää. Ensimmäiseksi yritys tulee määrittää palveluyri-

tykseksi, joka mieltää vallitsevan kilpailun palvelukilpailuksi. Toiseksi organisaatio toimii pro-

sessijohtamisen periaatteella, jolloin hallitaan koko prosessi, ei vain osia siitä. Viimeinen vaa-

timus liittyy kumppanuuksiin ja verkostoon, jollainen tulee rakentaa koko palveluprosessin 

hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi. (Grönroos 1996, 12-14) Jotta edellä kuvatut vaatimukset on 

edellytykset täyttää, on yrityksen tunnettava asiakkaidensa pitkäaikaiset tarpeet ja osattava 

luoda oma palvelukokonaisuutensa mahdollisimman arvoa tuottavaksi. Kokonaisvaltainen pal-

velutarjooma sisältää kaiken käyttöohjeistuksesta, toimitukseen ja asennukseen, laskutuk-

sesta reklamaation käsittelyyn ja markkinointiin saakka. Ratkaisut eivät voi olla kertaluontei-

sia, vaan palvelun on oltava jatkuvaa. Koko toimintaketjua johdetaan, hallitaan ja koordinoi-

daan kokonaisvaltaisena prosessina, ei yksittäisinä toimintoina. Käytännössä prosessijohtami-

nen on jatkuvaa vuoropuhelua yli osastorajojen, ei kilpailua osastojen välillä. Ideaalitilan-

teessa osastorajat jopa häviävät ja työtehtävät organisoidaan arvoa tuottaviksi prosesseiksi. 

Samalla yrityksen tulee näiden prosessien avulla päästä mahdollisimman lähelle asiakastaan, 

saada hänestä mahdollisimman paljon tietoa, jolloin esimerkiksi markkinointiviestintä voidaan 

kohdentaa parhaalla mahdollisella tavalla. Tietotekniikan kehittyminen tarjoaa tässä mittaa-

mattomat mahdollisuudet syvempiin suhteisiin ja tärkeään dialogiin asiakkaan kanssa, erityi-

sesti heidän, joita syystä tai toisesta ei voi henkilökohtaisesti tavata. (Grönroos 2015, 55-59).  

4.1.2 Palvelutarjooma ja laajennettu palvelutarjooma 

Yksinkertaisin ja usein käytetty tapa kuvata palvelua on niin kutsuttu pakettimalli. Siinä pa-

ketti jaetaan selkeästi ydinpalveluun ja lisäpalveluihin, jättäen kuitenkin täysin huomiotta 

asiakkaan käsityksen palvelusta ja sen laadusta. (Grönroos 2015, 222-223). Näkökulma onkin 

hyvin yrityslähtöinen ja näkee muodostuvan palvelun omien lähtökohtiensa kautta.  

Palvelutarjooma sen sijaan on hyvin asiakaslähtöinen malli, joka ottaa huomioon asiakkaan 

kokemat palvelutilanteet, kuten prosessien toimivuuden ja laadun. Tärkeää on edelleen muis-

taa, että palvelu syntyy juuri niissä prosesseissa, joihin asiakas itse osallistuu. Palveluntar-

joaja tuottaa osan prosesseista taustatoimintoina, mutta kun asiakas tulee mukaan palvelu-

prosessiin esimerkiksi käyttämällä yrityksen tuottamaa internetsisältöä tai tilausohjelmaa, on 

hän palvelun laadullinen kokija ja arvioija. Näin ollen palvelun tuotantoa ja kulutusta ei voi 

eikä ole perusteltua erottaa toisistaan. (Grönroos 2015, 221-223). Grönroos (2015, 222) jatkaa 

vielä määrittelemällä palvelut joukoksi piirteitä, jotka ovat keskeinen osa prosessia ja sen 

lopputulosta. Näiden piirteiden kokonaisuutta voidaan pitää palvelutarjoomana, kokonaisval-

taista mallia laajennettuna palvelutarjoomana. Koska kysymys hyvin pitkälle on asiakkaan ko-

kemisesta ja kokemuksesta, on tarjooman mallintamisessa lähtökohdaksi otettava asiakkaan 
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näkökulma. Asiakkuusajattelu- ja johtaminen on tuonut palvelutarjoomat ja niiden kehittämi-

sen perinteisen tuotejohtamisen tilalle ja samalla asiakkaan aktiiviseksi osallistujaksi. Palve-

lutarjooma-ajattelussa ei ole kyse rahan ja hyödykkeen vaihdannasta, vaan arvon luonnista ja 

kokemisesta ja sitä kautta yrityksen ja asiakkaan kumppanuudesta. (Korkman, ym. 2009, 24-

25).  

Grönroosin varsin tarkan määrittelyn ohella palvelutarjooman näkee määriteltävän yksinker-

taisimmillaan yrityksen tarjoamien palveluiden kokonaisuudeksi. Tällöin on erittäin tärkeää, 

että yritys itse ymmärtää ja määrittelee tarjoomansa, sillä muuten sen kehittäminen mahdo-

tonta. (Jaakkola, ym. 2009, 7-10). Palvelutarjooman kehittämisessä ja johtamisessa on tär-

keää edetä loogisesti. Ensin organisaatio määrittää palveluajatuksensa, jonka pohjalta perus-

palvelupaketti rakentuu. Johdollisesti paketissa on toki tärkeää erottaa ensin ydinpalvelu, 

mutta myös mahdollistavat palvelut sekä tukipalvelut toisistaan. Ydinpalvelu on yrityksen lii-

keidea tai syy markkinoilla oloon ylipäänsä ja jotta asiakkaat löytäisivät tämän tai käyttäisivät 

sitä, tarvitaan mahdollistavia palveluita. Tukipalvelut taas ovat suoranaisia ydinpalvelun ar-

von lisääjiä tai erottautumistekijöitä kilpailijoihin nähden. Käytännössä mahdollistavia- ja tu-

kipalveluita voi olla joskus vaikea erottaa toisistaan, mutta palveluiden johtamisen kannalta 

se on välttämätöntä. Tuleekin ajatella, että mahdollistavat palvelut ovat asiakkaan näkökul-

masta välttämättömiä ydinpalvelun käytön kannalta, mutta tukipalvelut pelkästään kilpailu-

keino. (Grönroos 2015, 224-225).  

Kiteytettynä peruspalvelupaketti määrittää, mitä asiakas saa. Se ei kerro, miten asiakas pal-

velun kokee. Kun peruspalvelupakettiin liitetään koko palveluprosessin kokeminen asiakkaan 

näkökulmasta, puhutaan laajennetusta palvelutarjoomasta. Yritykset ja niiden tuottamat pal-

velut ovat toki hyvin erilaisia keskenään, mutta palvelun saavutettavuus, vuorovaikutus palve-

luorganisaation kanssa sekä asiakkaan osallistuminen ovat palveluiden johtamisen ja kehittä-

misen kannalta oleellisia. Kun peruspalvelupaketti täydennetään näillä käsitteillä, voidaan 

puhua laajennetusta palvelutarjoomasta. (Grönroos 2015, 221-227). Kuvio 2 esittää edellä ku-

vatun laajennetun palvelutarjooman käsitteen.   
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Kuvio 2: Laajennettu palvelutarjooma (Grönroos 2015) 

 

4.1.3 Palvelut verkkoympäristössä ja Netoffer 

Viimeisen kymmenen – kahdenkymmenen vuoden aikana tekniikka on kehittynyt jättiharp-

pauksin ja se on mahdollistanut paljon yrityksille myös palveluiden näkökulmasta katsottuna. 

Tietotekniikan, internetin ja mobiilitekniikan avulla yritys voi entistä joustavamman, tehok-

kaamman ja nopeammin olla vuorovaikutuksessa asiakkaidensa kanssa. Digitalisaation avulla 

yritys voi olla jopa intensiivisemmin ja läheisemmin yhteydessä asiakkaisiinsa, kuin perinteisin 

menetelmin. Näin ollen vaikutukset palvelutarjoomien kehittämiseen ovat merkittäviä. Erilai-

set tietokannat ja asiakasrekisterijärjestelmät helpottavat asiakaslähtöistä kommunikointia ja 

parantavat näin vuorovaikutustilanteen palvelukokemusta. Asiakastietoa voidaan paitsi hank-

kia helpommin ja tehokkaammin myös analysoida ja jakaa yrityksen sisällä entistä joustavam-

min, jolloin palvelukokemus läpi organisaation paranee. Internetin vaikutus palveluiden saa-

vutettavuuteen on eittämättä myönteinen, toisaalta se mahdollistaa myös monien ”työläiden” 

asiakaspalvelutilanteiden siirtämistä verkkoon asiakkaan ulottuville. (Bitner ym. 2000, 138-

148 ja Grönroos 2015, 231-232, Laine 2015, 16-18). Bitner (2000) kirjoitti vuosituhannen 

alussa artikkelissaan, kuinka tietotekniikan valtaisa kehitys tulee muuttamaan yritysten palve-

luprosesseja. Vuonna 2012 teoksessa ”Suuri hämmennys” (Lehti ym. 2012, 50-60) todetaan, 

että tietotekniikka ja internet ovat mukana kaikissa tuotantoprosesseissa ja liiketoimintata-

pahtumissa, niin yrityksen kuin asiakkaan, siis ostajan sekä myyjän taholta ajatellen. Tieto-

tekniikka mahdollistaa palveluiden kehittämisen esimerkiksi tuottamalla kokonaan uusia digi-

taalisia palvelumuotoja tai lisäämällä tietotekninen ratkaisu vanhojen palvelujen oheen. Van-

hat palvelut voidaan myös järjestää uudelleen ja modularisoida digitaalisiksi tai voidaan luoda 
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vanha palvelu uudelleen digitaaliseen muotoon. (Lehti ym. 2021, 54). Puhuttaessa tietoteknii-

kan kehittymisestä ja palveluiden digitaalisista mahdollisuuksista kirjoittajat kautta linjan 

muistuttavat, että henkilökohtaisia vuorovaikutustilanteita ei kuitenkaan saa eikä kannata 

unohtaa (Grönroos 2015, Lehti ym. 2012) On tarpeen yhdistää ihmisten ja tietotekniikan par-

haat ominaisuudet ja antaa paras mahdollinen palvelukokemus asiakkaalle.  

Perinteisten markkinoiden rinnalle ja melkeinpä niiden ohi, on syntynyt virtuaalinen markki-

natila, jossa yritykset markkinoivat tarjoomiaan (Grönroos 2015, 240, Lehti 2012 koko kirja). 

Grönroosin (2015) mukaan minkä tahansa tuotteen tai palvelun tarjoaminen internetissä on 

palveluliiketoimintaa. Asiakas arvioi sekä verkkototeutusta, että siellä esillä olevan tarjooman 

eri osia. Näin ollen markkinoijien on järkevää suunnitella tarjoomansa internetissä toimiviksi 

palvelutarjoomiksi. Laajennetusta palvelutarjoomasta kehitetäänkin sähköiseen ympäristöön 

soveltuva NetOffer-malli, joka on esitetty alla kuviossa 3. 

 

 

Kuvio 3: Netoffer - malli (Grönroos, ym. 2000, 250) 

 

Netoffer - mallin peruspaketin osat ydinpalvelu sekä mahdollistavat- ja tukipalvelut ovat ku-

ten laajennetussa palvelutarjoomassa. Internetissä tarjooman saavutettavuus ja vuorovaiku-

tus liittyvät kuitenkin niin oleellisesti yhteen, että modularisoituvat tässä mallissa yhteiseksi 

viestintäosaksi. Fyysisen markkinapaikan puuttuessa Netoffer – malliin lisätään käyttöliittymä, 

jolla tarkoitetaan kaikkia verkkovuorovaikutuksen ulottuvuuksia teknisestä toimivuudesta aina 

ulkoasun houkuttelevuuteen ja asiasisällön vakuuttavuuteen asti. Käyttöliittymä perustelee 

paikkaansa palvelupaketin osana, sillä käytännössä sen on toimittava virtuaalisena myyntimie-

henä fyysisen puuttuessa. Palveluntarjoajan sivustolta toiselle klikkaaminen vain on huomat-

tavasti vaivattomampaa verkossa kuin fyysisen vuorovaikutustilanteen pysäyttäminen. Näin 

ollen yrityksen tulee kiistatta kiinnittää huomiota kaikkiin käyttöliittymän ominaisuuksiin. 



 27 

Internet on myös mahdollistanut sen, että tietoa on ulottuvillamme jatkuvasti ja edelleen 

enenevässä määrin. Yrityksen näkökulmasta tieto on läpinäkyvää myös asiakkaalle, joka on 

entistä kyvykkäämpi ostamaan ja tekemään ratkaisuja ilman palveluntarjoajan apua. Asiak-

kaan ostoprosessi on muuttunut hyvin paljon internet-aikakaudella omatoimiseen suuntaan, 

eikä ostokäyttäytymistä ylipäänsä voi enää hyvin ennustaa. (Laine 2015, 116-120). On siis sel-

vää, että tieto on myös yrityksen internet-tarjoomassa ratkaisevassa roolissa. Netoffer – mal-

lissa peruspalvelupakettia kehystääkin tietoympyrä, tai oikeammin peruspaketti on ympyrän 

sisässä, tarjooman sydämenä. (Grönroos 2015, 242).  

Internet-tarjoomassa tietoympyrän ulkokehälle on sijoitettu asiakkaan osallistuminen ja vies-

tintä. Asiakas osallistuu kanssatuottajana palveluprosessiin esimerkiksi käyttämällä palvelun-

tarjoajan internetsivuja tai verkkoympäristössä tarjottavia muita palveluja. Viestinnän kei-

noin taas asiakas saavutetaan ja hänen kanssaan päästään vuorovaikutustilanteisiin, jotka 

ovat palveluiden kulmakivi. Käyttäjäkeskeisellä viestinnällä markkinoija auttaa asiakasta os-

topäätöksen tekemisessä ja samalla parantaa Internet-tarjooman laatua. (Grönroos 2015, 242-

243). Kuten edellä jo todettua, internetissä tapahtuvalla viestinnällä voidaan päästä jopa en-

tistä tehokkaampaan vuorovaikutukseen ja nopeampaan reagointiin, kuin perinteisin keinoin. 

Yrityksen on siis tärkeää pitää internet-tarjoomansa jokainen elementti viimeisteltynä, jotta 

palvelukokonaisuus on kunnossa ja asiakas tyytyväinen.  

4.2 Arvo 

Yllä palvelua käsittelevissä kappaleissa on sivuttu arvoa jo useammastakin näkökulmasta. 

Grönroos ja Voima (2012, 134) pitävät artikkelissaan arvon – käsitettä yhtenä vaikeimmin 

määriteltävistä koko palveluiden markkinoinnin ja johtamisen maailmassa. Maalaisjärjellä 

ajatellen arvo tuntuu hyvinkin selkeältä ymmärtää yritysten liiketoiminnallisessa viitekehyk-

sessä ja siksi mielestäni luonteva voisi olla Storbackan (1999, 35) käsitys arvosta ja sen tuo-

tannosta kaiken liiketoiminnan ytimenä. Arvon käsitteestä tulee astetta moninaisempi, kun 

ymmärtää sen liittyvän aina asiakkaaseen ja hänen kokemiseensa. Palvelun tavoin arvo on asi-

akkaan kokemus, joka syntyy arvontuotantoprosessissa, kun hän hyödyntää ostamaansa tuo-

tetta, palvelua tai ratkaisua (Grönroos 2015, 25). Yleisemmälle tasolle vietynä arvo seuraa 

prosessia, josta koituu asiakkaalle hyvää (Grönroos 2008, 298-314).  

Arvontuotantoprosessi on koko asiakkuusajattelun sielu, sillä aidosti asiakaslähtöinen yritys 

pyrkii kaikin tavoin lisäämään tietoisuuttaan asiakkaidensa arvontuotantoprosesseista. Sen 

jälkeen arvioidaan ja tehostetaan yrityksen kykyä auttaa asiakastaan. (Storbacka, ym. 2002, 

20-23). Storbacka jatkaa edelleen korostamalla kaupanteon sijaan asiakkuusajattelua, jonka 

keskiössä ovat vuorovaikutus ja pyrkimys molempien edun mukaiseen yhteistyöhön. Asiakkuus-

ajattelun keskeinen oppi onkin ymmärtää asiakas aktiivisena osallistujana, jolloin asiakas toi-

mii yhdessä yrityksen kanssa ja arvoa syntyy vuorovaikutuksessa, siis muulloinkin kuin kaupan 
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syntyessä. (Korkman, ym. 2009). Yrityksen suulla voidaan puhua arvonluonnista ja sen pohti-

misesta onkin tullut yksi tärkeimmistä näkökulmista, kun yritys miettii tulevaisuuden kilpailu-

keinojaan (Tikka, ym. 2014, 12-14).  

4.3 Myyntiprosessi 

Palveluyhteiskunta, digitalisaatio sekä nopeasti muuttuva maailma ovat asettaneet myös 

myynnin murrokseen ja jopa koko käsite on muuttunut, tai ainakin laajentunut. Myynti on 

tänä päivänä monitasoista vuorovaikutusta asiakkaan kanssa läpi koko organisaation erilaisia 

viestintä – ja kommunikointikanavia hyödyntäen. (Hänti, ym. 2016,24-25). Hernberg (2013, 

88) määrittelee hyvän myynnin rakennusaineiksi vuorovaikutuksen, asiantuntemuksen, raken-

tavan viestinnän, auttamisen, yhteisen edun etsimisen, tavoitteellisuuden sekä proaktiivisuu-

den. Perinteisesti myynnin on ajateltu kulkevan systemaattisesti myyntiprosessin mukaan, 

mikä on määritelty myyjän ja asiakkaan väliseksi tapahtumasarjaksi, jossa päämääränä on 

löytää sekä myyjää että ostajaa tyydyttävä ratkaisu ostajan tarpeeseen, siis myönteinen osto-

päätös. Prosessin kuluessa myyjä kartoittaa asiakkaan tilanteen ja tarpeet ja pyrkii vakuutta-

maan tämän omasta ratkaisuehdotuksestaan. (Alanen ym. 2005, 65, Leppänen, E. 2007, 49-

52). On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että myyntiprosessin kanssa rinnakkain kulkee asiakkaan 

ostoprosessi, joka käytännössä määrittää myyjän myyntiprosessin (Hänti, ym. 2016, 57, Rope 

2009, 155, Rubanovitsch, ym. 2012,). Erilaiset teoreettiset myyntiprosessimallit rakentuvatkin 

mukailemaan asiakkaan ostamisen eri vaiheita. Timo Rope (2009, 155) luettelee teoksessaan 

”Perusmyyjästä supermyyjäksi” ostoprosessin perusvaiheet seuraavasti: 

1. Tarpeen tiedostaminen 

2. Vaihtoehtoisten ratkaisujen hahmotus 

3. Hankintalähteiden etsiminen 

4. Vaihtoehtojen arviointi 

5. Ostokohteen valinta 

6. Ostaminen 

Aminoff, ym. (2016, 52-53) lisäävät digitaalisen maailman ostajan päätöksentekoprosessiin 

tarpeen tiedostamisvaiheeseen referenssien huomioinnin, vaihtoehtojen vertailuun moni-

kanavaisen lähestymistavan sekä ostamisen jälkeen mahdolliset lisäostot ja asiakasuskollisuu-

den sekä suositukset.  

Myyntiprosessin kuvaamisessa olennaista siis on, että se luonnollisesti keskustelee asiakkaan 

ostoprosessin kanssa. Tänä päivänä ennennäkemätön haaste yritysten myyntiprosessien hallin-

nalle on nopeasti muuttuva asiakkaan ostokäyttäytyminen. Tietomäärän valtava lisääntyminen 

sekä ostamisen helppous jopa globaalilla tasolla voivat johtaa tilanteeseen, jossa ostopäätös 

on tehty kohtaamatta lainkaan myyjää. (Aminoff, ym. 2015, 24-26, 37). Kuitenkin tapahtuma-

ketjuihin liittyvät erilaiset vuorovaikutustilanteet voidaan kohdistaa johonkin osto – ja myyn-

tiprosessin vaiheeseen, joten muuttuneessakin maailmassa myyntiprosessi on edelleen tar-

peen jäsennellä (Hänti, ym. 2016, 57). 
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Eri lähteissä esitetyt myyntiprosessi - mallit voivat sisältää eri määrän vaiheita tai vaiheet on 

nimetty hieman eri tavoin, mutta kaikissa tutkimissani lähteissä eritellään ainakin valmistelu-

vaihe, myyntikeskustelu, kaupan päättäminen ja jälkihoito (mm. Rope 2009, 155-156, Roune 

ym. 2008, 53-55, Hänti, ym. 2016, 57).  

Rubanovitsch ym. (2012, 36) luettelevat myyntiprosessin tärkeimmät vaiheet seuraavasti: 

 ennakkovalmistautuminen puhelinsoittoon 

 soitto asiakkaalle 

 ennakkovalmistautuminen tapaamiseen 

 tarvekartoitus 

 hyötyjen esittely, asiakkaan aktivointi 

 kaupan päättämiskysymyksen esittäminen 

 asiakkaan kieltävään vastaukseen reagointi 

 sopimuksen solmiminen 

 lisämyynti 

 seuranta 

Myyntiprosessin vaiheet eivät juurikaan eroa toisistaan, oli kyse sitten kuluttajakaupasta tai B 

to B – myynnistä. Rajanveto ei useinkaan ole edes järkevää, sillä myyntiprosessi on aina kah-

den tai useamman ihmisen välinen vuorovaikutustilanne, jossa pätee samanlaiset lainalaisuu-

det. Tähän päivään paremmin sopiikin termi H to H, Human to Human. (Rubanovitsch, ym. 

2012, 17-20, 33, Aminoff, ym. 2015, 15). Koska opinnäytetyöni käsittelee kuitenkin yritys-

myyntiä, kuviossa 4 esitellään Ojasalon&Ojasalon (2010, 54) näkemys B to B - myyntiproses-

sista. 
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Kuvio 4: B to B - myyntiprosessin yleiset vaiheet (Ojasalo&Ojasalo 2010, 54) 

 

Yritysmyynnissä, erityisesti edustaja – ja neuvottelumyynnissä valmistautuminen on jopa 

myyntiprosessin tärkein vaihe. Huolellinen valmistautumisvaihe luo tulevalle tapahtumasar-

jalle vankan pohjan, jonka päälle myyjän on helppo rakentaa myyntitapahtumaa. Prosessin 

edetessä asiakas huomaa, että myyjä on kiinnostunut hänestä ja ymmärtää hänen liiketoimin-

taansa. Valmistautuminen pitää sisällään laaja-alaisen asiakkaaseen tutustumisen niin yritys- 

kuin henkilötasolla, jos mahdollista. Myös asiakkaan edustaman liiketoiminnan alaan tulee tu-

tustua, jotta voi aidosti ymmärtää asiakkaansa toimintaympäristön ja tarpeet. Myös myynti-

materiaalien valmistelu ja toimivuuden varmistaminen ovat tärkeä osa valmistautumista sekä 

itse neuvottelun mahdollisimman tarkka suunnittelu. Oma neuvottelutaktiikka tulee miettiä 

valmiiksi etukäteen ja ennen kaikkea valmistautua vastaväitteisiin ja yllättäviinkin vasta-ar-

gumentteihin. Etukäteen on myös hyvä tiedostaa tekijät, jotka voivat neuvottelutilanteeseen 

vaikuttaa, kuten asiakkaaseen liittyvät tekijät, esimerkiksi neuvottelukumppanin asema yri-

tyksessä ja henkilökohtaiset ominaisuudet tai omaan tuotteeseen liittyvät tekijät, kuten sen 

hinta tai markkina-asema. (Rope 2009, 157-164).  

Valmistautuminen on hieman erilaista riippuen siitä kohdataanko entuudestaan tuttu, vai täy-

sin uusi asiakas. Ei kuitenkaan pidä ajatella, etteikö tutun asiakkaan tapaamiseen tulisi val-

mistautua, päinvastoin. Kun hyvä perustietämys asiakkaasta on jo olemassa, voi syventyä 
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edelleen asiakkaan viimeaikaisiin toimiin ja toimialan sisäisiin asioihin, jolloin mahdollisuus 

entistäkin vahvempaan asiakassuhteeseen on olemassa.  

Varsinaisen myyntikäynnin onnistumisen kannalta tärkeitä vaiheita ovat avauskeskustelu, asi-

akkaan tarpeiden kartoitus sekä ostoepäilyjen häivyttäminen. Avauskeskustelun merkitystä ei 

voi vähätellä, sillä sen tarkoituksena on aistia myyntineuvottelun tunnelmaa ja muodostaa nä-

kemys niin paikalla olevista henkilöistä kuin heidän roolistaan ostotapahtumassa. Lämmittely-

keskustelu on myös ostajalle samalla tavalla merkityksellinen aloitus itse neuvottelulle. Kysy-

mällä ja kuuntelemalla myyjä kartoittaa asiakkaansa tarpeet, jotta osaa esitellä ratkaisunsa 

oikealla tavalla. Perinpohjaisen tarvekartoituksen jälkeen myyjä osaa kertoa asiakkaalleen 

mitä tämä haluaa kuulla ja jättää kertomatta sen, mikä ei ole kyseiselle asiakkaalle merkityk-

sellistä. Ostajan on tunnettava, että juuri hänen tarpeensa täyttyy. Erilaiset oston esteet 

myyjä on jo valmistautumisvaiheessa tiedostanut ja valmistellut niihin argumentit. Joskus 

este voi olla niin kutsuttu veruke, joka ei ole todellinen este, vaan enemmän ilmaus ostoha-

luttomuudesta. Tällöin myyjän tulee antaa asiakkaalleen aikaa ja erityisesti yritysmyynnissä 

kysyä uutta tapaamista, johon ostaja harvoin vastaa kieltävästi. Näin asiaan voidaan mietti-

misajan jälkeen palata.  

On tärkeää ymmärtää, että B to B – myynnissä tarjousten teko liittyy olennaisesti yrityksen 

myyntiviestintään. Tarjous ei ole vain juridinen pakko, vaan yksi kaupankäynnin myynnillinen 

elementti. On voitu jopa osoittaa, että tarjouksen myynnillisyys korreloi myyntiprosessin hy-

vän lopputuloksen kanssa.  

Myyjän tehtäviin kuuluu aina konkreettinen kaupan päättäminen. Se voi tapahtua rohkaise-

malla asiakasta kaupan tekoon, poistamalla asiakkaan kokemat riskit tai pitämällä kiinni hin-

noittelusta. Asiakkaalle on osoitettava, että hänelle on järkevää tehdä kaupat juuri nyt, eikä 

jäädä harkitsemaan. Hinnassa pitäytymisessä on tärkeää muistaa, ettei lähde mukaan asiak-

kaan alennusvaatimuksiin. Vaikka usein toisin ajatellaan, kaupat kariutuvat harvoin siihen, 

että myyjä ei anna asiakkaalle tämän vaatimaa alennusta. (Rope 2009, 175-177). 

Myyntiprosessin jälkihoitovaiheen tarkoituksena on varmistaa asiakkaan tyytyväisyys. On huo-

lehdittava, että sovitut toimitukset pitää, mutta käsite on laajempi. Tänä päivänä perusasioi-

den sujuvuus on minimitavoite ja myyjän onkin ylitettävä asiakkaan odotukset kerta toisensa 

jälkeen (Rope 2009, 178-183, Grönroos 2015). Näin varmistuu kaupankäynti jatkossakin. Eri-

tyisesti yritysmyynnissä puhutaan asiakkuuden hoidosta, jolloin prosessi on käynnissä taval-

laan jatkuvasti. Näin ajatellen yrityksen myyntiprosessi ei olekaan kovin kaukana sen palvelu-

prosessista, eikä toki pidäkään olla! Ajatusta myyntitapahtuman syklisyydestä kuvaa hyvin Ru-

banovitsch&Aalto (2012, 35) myynnin ympyrä - mallillaan, joka on esitelty kuviossa 5. 
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Kuvio 5: Myynnin ympyrä (Rubanovitsch&Aalto 2012, 35) 

 

Vaikka myyntiprosessin päävaiheet voidaankin kuvata hyvin yhtenäisesti, olipa kyse kuluttaja- 

tai yritysmyynnistä, tänä päivänä yksi ratkaisu ja yksi prosessi ei sovi kaikille asiakkaille. Ku-

ten edellä jo todettiin, ostokäyttäytymisen ennakointi on entistä vaikeampaa, eivätkä asiak-

kaat käyttäydy lineaarisesti. Jatkuvan muutoksen tilassa prosessin vaiheet eivät seuraa toisi-

aan teoreettisen mallin mukaisesti, vaan kohtaamisia voi tapahtua missä järjestyksessä ta-

hansa tai niitä ei välttämättä ole lainkaan. Näin ollen paitsi itse ratkaisusta myös myyntipro-

sessista on oltava useita variaatioita, jotka on kehitetty mahdollisimman asiakaslähtöisesti. 

Modernia myyntiä on ajateltava asiakasvetoisena tapahtumana, jossa prosessi reflektoi asiak-

kaan kanssa. Ja kun asiakaskohtaaminen jossain pisteessä tapahtuu, on myyjän pystyttävä 

tuottamaan tilanteessa lisäarvoa esimerkiksi teknologisia sovelluksia enemmän. Yksilöity 

myyntiprosessi korreloi asiakkaan tyytyväisyyteen ja asiakassuhteen positiiviseen kehittymi-

seen. (Eades 2014, 157-160, Hänti, ym. 2016, 10-11, 57).   

5 Tutkimuksen toteutus 

Tämän opinnäytetyön idea lähti muotoutumaan projektin ohjausryhmän kokouksessa, joka pi-

dettiin kesällä 2016. Aiemmin oli jo tunnistettu sähköisten palveluiden käytön haasteita ap-

teekeissa ja tilanteen parantamiseksi oli kehitystyötä jo menossa. Ohjausryhmässä oli yhte-

neväinen mielipide siitä, että asiakasrajapinnassa työskentelevä apteekkimyynti oli avainase-

massa sähköisten palveluiden jalkauttamisessa asiakkaisiin. Samalla nähtiin kuitenkin kehittä-

misprojektin koskettavan tulevien toimenpiteiden ja mahdollisten muutosten myötä koko tuo-

teryhmähallinnan osastoa. Tarve kehittämishankkeen toteuttamiselle oli ilmeinen ja ohjaus-

ryhmä katsoi siihen liittyvän opinnäytetyön tekemisen olevan eduksi projektille.  
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Projektille laadittiin toteutussuunnitelma ja alustava aikataulu. Opinnäytetyö käynnistyi heti 

kirjallisuuteen tutustumalla, mikä jatkui koko projektin ajan kesään 2017 asti.   

Toimintatutkimuksellinen osa toteutettiin Tamron tuoteryhmähallinnan osastolla elokuun 

2016 ja elokuun 2017 välillä. Toimintatutkimuksen fokuksessa oli apteekkimyyntitiimi eli 

kenttämyynti sekä myyntipäällikkö – ja koordinaattori. Muu osasto eli tuoteryhmäpäälliköt 

sekä tuoteryhmäanalyytikot ja osaston esimies olivat mukana projektin alkuvaiheen ideointi-

työpajassa sekä kahden kuukauden välein pidettävissä myyntikokouksissa, joissa projektin 

etenemistä käsiteltiin. Kuten edellä kappaleessa 2.3 kerrottiin, osasto työskentelee noin kah-

den kuukauden myyntijaksosykleillä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ennen seuraavaa 

myyntijaksoa pidetään myyntikokous, jossa käsitellään tulevan jakson sisällöt sekä markki-

noinnilliset ja myynnilliset aktiviteetit. Yleensä uusi jakso alkaa kokousta seuraavalla viikolla, 

jolloin edellisen jakson viimeistelyyn ja seuraavaan valmistautumiseen on varattu aikaa. 

Seuraavissa luvuissa kerrotaan vuoden mittaisen empiriajakson etenemisestä toimintatutki-

mukselle tärkeitä pisteitä (action point) kuvaillen. 

5.1  Tutkimuksen lähtötilanne 

Kehittämishankkeen tavoitteina oli Tamron sähköisten tukipalveluiden parempi hyödyntämi-

nen apteekkimyynnin asiakastyössä ja sitä kautta vähitellen palveluiden korkeampi käyttöaste 

apteekkiasiakkaiden parissa. Palveluiden hyödyntäminen asiakasrajapinnassa loi myös ainut-

laatuisen mahdollisuuden kerätä palautetta niistä suoraan asiakkaalta, jonka käyttöön palve-

lut on suunniteltu. 

Projektin hyvän etenemisen kannalta oli tärkeää kartoittaa lähtötilannetta mahdollisimman 

laajasti ja kattavasti. Seuraavissa kappaleissa kuvataan projektin lähtötilanne niin apteekki-

asiakkaiden kuin myyntitiiminkin näkökulmista. Lisäksi pureudutaan hieman tarkemmin myyn-

titiimin sekä koko tuoteryhmähallinnan osaston apteekkimyyntityön perusvaiheisiin.   

5.1.1 Apteekkiasiakkaat 

Apteekkiasiakkaiden ajatusten parempaa ymmärrystä varten tausta-aineistona käytettiin 

Tamron tammikuussa 2016 apteekkilaisille teettämää Portti-palveluiden käyttäjätyytyväisyys-

kyselyä, joka oli viimeisin käytettävissä oleva. Kysely toteutettiin Tamro Portin kautta ja sii-

hen vastasi 161 apteekkilaista, pääosin apteekkien farmaseuttista henkilöstöä, siis farmaseut-

teja, proviisoreja ja apteekkareita. Suurin osa vastaajista työskenteli Etelä- ja Länsi-Suo-

messa. Vastaajien määrä oli hieman alhainen suhteutettuna apteekkilaisten määrään kaikki-

aan. 

Positiivisia signaaleja kysely antoi Tamro Portin melko hyvästä tunnettuudesta. Vastaajista 

suurin osa käytti palveluja päivittäin tai muutaman kerran viikossa. Neljännes vastaajista sa-

noi käyttävänsä Porttia harvemmin kuin kerran viikossa. Vastaajat pitivät sähköisiä palveluja 
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pääosin melko helppokäyttöisinä, erittäin hankalina niitä pitää vain muutama käyttäjä. Aiem-

min työssä kuvattiin Tamro Portin palvelusisältö ja todettiin, että tämän opinnäytetyön keski-

össä ovat Olli opinahjo, Aino aineistosalkku ja Martti markkinatieto. Siksi oli kiinnostavaa 

nähdä, mihin kyselyyn vastaajat käyttivät Porttia. Vastausvaihtoehtoja oli saanut valita use-

amman. 

 

 

Kuvio 6: Tamro Portti - käyttäjätyytyväisyyskysely 2016: Mihin käytät Tamro Porttia? 

Yllä kuviosta 6 selviää, että suurin osa vastaajista käytti Tamro Porttia tilauskanava TWD:n 

päästäkseen. Kokonaisuudessaan Tamron sähköisiä palveluja (TUOVI tuotevirhe-epäilyt, ARVO 

hyvityspyynnöt, HERTTA hyvitykset ja palautukset, MARTTI markkinatieto, AINO aineisto-

salkku, OLLI verkko-oppimisympäristö) käytettiin hyvin, mutta tarkempi analyysi osoitti, että 

hajontaa eri palveluiden välillä oli runsaasti. 

 

Tuovi, Arvo ja Hertta olivat vastaajien keskuudessa selkeästi tunnetumpia kuin Martti markki-

natietopalvelu, Aino aineistosalkku ja Olli opinahjo. TWD:n jälkeen Tuovi oli palveluista par-

haiten tunnettu ja Arvo ja Herttakin tunnettiin paremmin kuin ”jonkin verran”. Martin, Ainon 

ja Ollin tunsi erittäin hyvin pieni osa vastaajista ja vähiten tunnettu näistä oli Martti. Martin 

heikompaa tunnettuutta saattaa osaltaan selittää se, että sen käyttäjistä suurin osa on ap-

teekkareja tai proviisoreja, joiden osuus taas kyselyn vastaajista oli selkeästi farmaseutteja 

pienempi. 

 

Tutkimalla Tamro Portin käyttäjätyytyväisyyskyselyä saatiin tärkeää taustatietoa ja ennen 

kaikkea vahvistusta myös omalle asiakastyön kautta kerätylle tuntumalle siitä, miten apteekit 
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sähköiset tukipalvelut tunsivat. Kyselyn pohjalta oli hyvä lähteä kartoittamaan apteekkimyyn-

titiimin ajatuksia palveluista.   

5.1.2 Apteekkimyyntitiimi 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli ennen kaikkea kehittää apteekkimyyntitiimin teke-

mistä ja integroida sähköiset palvelut tiimin normaaliin työskentelyyn. Näin ollen toimintatut-

kimuksen hyvää etenemistä varten tiimin lähtötilanteen kartoitus oli hyvin tärkeää. Kartoitus 

tehtiin kesäkuussa 2016 kuudelle apteekkiedustajalle sähköpostihaastatteluna. Sähköposti va-

littiin haastatteluvälineeksi käytännön syistä, sillä tiimin ollessa maantieteellisesti hajallaan, 

kasvokkain haastattelu siinä tilanteessa oli mahdotonta. Kartoitus haluttiin lisäksi tehdä en-

nen lomakauden alkua, jotta projektin seuraavaa etappia, ideointityöpajaa, jäisi hyvin aikaa 

valmistella. On tärkeää huomioida, että sähköpostimuodosta huolimatta haastattelu on tässä 

yhteydessä teemahaastattelu, eikä yleensä sähköpostin liitteenä vastaajalle lähetettävä kyse-

lylomake. Edustajille lähetettiin kysymysrunko teema-alueittain ja pyydettiin vastaamaan 

mahdollisimman vapaasti ja ”laveasti”. Toki persoonasta riippuen vastaukset olivat hyvin mo-

nella tavalla muotoiltuja ja useassa tapauksessa tarpeen olikin lähettää takaisin tarkentavia 

lisäkysymyksiä. Näin toimien sähköpostihaastattelu on face to face – haastattelun tapaan hyvä 

keino selvittää tutkimukseen osallistuvien ajatuksia ja näkemyksiä kyseessä olevasta ilmiöstä. 

(Kananen 2015, 86-87). 

Seuraavassa on esitelty apteekkiedustajille esitetyt kysymykset sekä vastaukset pääasiassa 

laadullisesti tarkastellen. Haastattelujen avulla haluttiin ennen kaikkea saada tietoa apteek-

kiedustajien omista ajatuksista ja asenteista sähköisiä palveluita kohtaan. Niin kutsuttu hiljai-

nen tieto haluttiin saada ulos tiimistä, jotta projektin aloittaminen sujuisi hyvin.  

 

Kysymys 1. Kerro vapaasti sähköisten palveluiden käytöstäsi valmistautuessasi asiakas-

käyntiin? Kuinka usein käytät palveluita, mitä palveluita käytät ja miten? 

 

Viisi kuudesta vastaajasta kertoi käyttävänsä sähköisiä palveluita asiakaskäyntiin valmistautu-

essaan satunnaisesti. Yksi vastaajista kertoi käyttävänsä niitä aina. Valmistautumiseen käytet-

tiin pääasiassa Handya, josta tutustuttiin ainakin apteekin yleiseen ostojen kehitykseen siis 

akuuttiin tilannekuvaan sekä ajankohtaisten tuotteiden ostoihin.  

”Aamuisin ennen käyntejä katson Handystä kehityskäppyrät sekä jakson kampanjatuotteiden 

ostot." 

”Handystä on helppo padilla vilkaista apteekin tilanne juuri ennen käyntiä.” 

 

Handya käytettiin myös pidemmän perspektiivin suunnittelutyössä apuna, esimerkiksi asiak-

kaan valikoiman tarkistamisessa.  

”Handystä katson uutuuksien tilanteen ennen käyntiä, jos esimerkiksi viime käynnillä jäänyt 

uutuustuote vielä mietintään.” 
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Myös Martti – markkinatietoa käytetään jonkin verran valmistautumistyössä esimerkiksi analy-

soimalla myyntijaksolla ajankohtaisen tuoteryhmän myyntitietoa, johon perustuen myynti-

käynnillä argumentointi koetaan helpommaksi. Marttiin perehdytään myös ennen Martti-myyn-

tikäyntiä- tai koulutusta.   

 

Kysymys 2. Kerro vapaasti kuten edellä sähköisten palveluiden käytöstäsi asiakaskäyn-

nillä? 

 

Kuudesta edustajasta neljä kertoi käyttävänsä sähköisiä palveluita asiakaskäynneillä silloin 

tällöin, yksi edustaja kertoi käyttävänsä niitä päivittäin ja yksi ei koskaan. Alla kuviossa 7 ti-

lanne on esitetty visualisoituna.  

 

Kuvio 7: Kuinka usein edustajat käyttävät sähköisiä palveluja asiakaskäynnillä? 

Hajonta kysymyksessä tiimin sisällä oli melkoinen, kun molemmat ääripäät oli edustettuina. 

Myös myyntikäynneillä Handya käytettiin sähköisistä palveluista eniten. Handystä näytettiin 

asiakkaalle jo edelläkin mainittua ostojen kehitys – raporttia verrattuna esimerkiksi viime 

vuoden vastaavaan ajankohtaan, verrattuna saman alueen apteekkeihin tai verrattuna saman 

ketjun apteekkeihin.  

”Eräskin apteekkari haluaa aina nähdä miten hänellä menee verrattuna ketjuun.” 

”Käynnin saa hyvin liikkeelle, kun yhdessä vilkaistaan kasvuja.” 

 

Martin käyttö käynneillä rajoittui lähes poikkeuksetta Martti – apteekkeihin, siis niihin, joissa 

Martti markkinatietosovellus on käytössä. Sieltä asiakas halusi joskus itse näyttää lukuja tai 

toisaalta kysyä apua joidenkin raporttien ottamiseen tai muuhun tekniseen asiaan. 

”Martti-apteekeissa Martti aukeaa lähes aina jossain vaiheessa käyntiä asiakkaan koneelta.” 

Kuinka usein käytät sähköisiä 
palveluita käynnillä?

En koskaan

Silloin tällöin

Päivittäin
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Toisinaan osa käynnistä saattaa kulua Martin tekniseen konsultointiin tai siihen, kun asiakasta 

neuvotaan, mitä hänen kannattaa sovelluksesta ottaa ulos. Vastaajien mukaan joillain käyn-

neillä pääsee myös ex tempore esittelemään Martti-sovellusta ja käynnin luonne saattaakin 

muuttua Martti-myyntikäynniksi. 

 

Selkeästi vähemmän vastaajat kertovat käynneillä käyttävänsä Tamro Porttia, Ollia ja Ainoa. 

Viime aikoina edustajat olivat käyneet paljon keskustelua apteekkien kanssa henkilökohtai-

sista Portti-tunnuksista ja keskustelun myötä myös Portti oli aikaisempaa useammin avattu.  

”Tunnuksista kun on juteltu, olen Portin avannut, jotta asiakas näkee mitä siellä oikein oli-

kaan:” 

Vain yhdessä vastauksessa kerrottiin tuote-esittelyä hoidettavan Ollin sisällön avulla.  

 

Kysymys 3. Jos käytät sähköisiä palveluja vain vähän tai et juuri lainkaan, millaisia syitä 

löydät sille? 

 

Projektin kannalta haastattelujen mielenkiintoisinta antia ovat ne syyt ja perustelut, miksi 

sähköisiä palveluita käytetään tai miksi niitä ei käytetä. On äärimmäisen tärkeää ymmärtää 

etenkin se, millaisia syitä taustalla koetaan olevan, jos palveluita ei käytetä. Selvää on, että 

käytön esteitä tulee pyrkiä poistamaan ja purkamaan, jotta projektin tavoite saavutetaan.  

Ehdottomasti tärkein syy sille, miksi palveluita käytetään vain vähän tai ei lainkaan on vastaa-

jien mukaan kiire. Se mainittiin jokaisessa vastauksessa.  

”Koko ajan on kiire ja niin paljon asioita työn alla, että ne (sähköiset palvelut) vaan jää.” 

”Kyllä kai se jatkuva kiire on yksi syy, ettei halua mitään ylimääräistä ottaa.” 

 

Toisena vahvana tekijänä sähköisten palveluiden vähälle käytölle nousi vastaajien keskuu-

dessa epävarmuus omasta osaamisesta palveluiden käytössä.  

”Haluan olla varma, että osaan itse käyttää näitä. Ja kun en ole, en sitten avaa käynneillä.” 

”Ohjelmien käyttökoulutuksia voisi olla enemmän ja ihan kertauksenomaisestikin, vaikuttaa 

käyttövarmuuteen asiakkaissa.” 

 

Myös tekniset huolet nousivat haastatteluissa esille. Portin koettiin toisinaan toimivan hi-

taasti, joskus palvelut eivät auenneet lainkaan. Joidenkin asiakkaiden vanhat koneet ja hitaat 

verkkoyhteydet aiheuttivat käynneillä haasteita. Palveluiden koettiin toimivan ajoittain hei-

kosti padeilla, mikä saattoi vähentää palveluiden käyttöä.   

”En ota läppäriä enää lainkaan käynneille, joten kaiken pitäisi onnistua padiltä.” 

”Ei kaikki aina padilta aukene, se vähentää käyttöä.” 

 



 38 

Myös oman käyntisuunnitelman ja agendan koettiin vaikeutuvan, kun osa käynnistä menee ko-

neelta ja osa papereista. Jotkut vastaajista kokivat sen vaikeuttavan käynnin etenemistä ja 

vievän enemmän aikaa.  

”Jos koko ajan hyppii papereiden ja padin välillä, asiakas pitää sitä ehkä sekavana touhuna.” 

Useampi vastaaja muistutti myös siitä, kuinka erilaisia asiakkaamme keskenään ovat. Kuten 

muuallakin yhteiskunnassa, myös apteekeissa on erilaiset tietotekniset valmiudet ja etenkin 

motivaatio tietotekniseen kehittämiseen ja kehittymiseen.  

”Ei ne kaikki asiakkaat ole valmiita tähän.” 

 

Kysymys 4. Jos taas käytät sähköisiä palveluita säännöllisesti, kerro perusteluja käytöllesi. 

 

Kysyttäessä edustajilta perusteluja sähköisten palveluiden käytölle, jokaisessa vastauksessa 

ilmeni tavalla tai toisella, että palveluiden käytön koettiin tukevan myyntityötä. Niistä saatiin 

vastaajien mielestä taustatukea omalle tekemiselle sekä helpotusta esimerkiksi argumentaati-

olle.  

”Martista kun ottaa vähän markkinadataa, niin on helpompi perustella asiakkaalle jonkun 

tuotteen valikoimaan otto.” 

Kaikki vastaajat kokivat myös, että palveluiden käytön avulla on mahdollista saada käynneille 

enemmän ja parempaa sisältöä, jolloin asiakkaan kokemus käynnistä paranee. Sähköiset pal-

velut antavat edustajien mukaan mahdollisuuden syventää asiakassuhdetta ja päästä lähem-

mäs asiakasta.  

”Esimerkiksi Handyn ja Martin data auttaa pääsemään asiakkaan kanssa niihin oikeisiin, todel-

lisiin liiketoimintaa koskeviin keskusteluihin, jotka ovat tärkeitä.” 

 

Edustajat kokivat myös, että apteekkilaisten oma palveluiden käyttökynnys madaltuu, kun he 

näkevät palveluiden sisältöä ja helppokäyttöisyyttä edustajakäynnillä.  

Kaikki edustajat kokivat, että sähköisten palveluiden avulla lopulta on mahdollisuus helpottaa 

omaa työtä. Vaikka siis edustajien oma sähköisten palveluiden käyttö oli vastausten mukaan 

verrattain vähäistä, joskin vaihteluväli oli laaja, oli äärimmäisen tärkeää havaita asenteiden 

olevan kunnossa. Kategorista vastustusta sähköisiä palveluita kohtaan ei aineistosta löytynyt, 

päinvastoin edustajat löysivät hyvin perusteet sille, miksi palveluiden käyttöä tulisi lisätä.  

 

Kysymys 5. Miten asiakkaasi mielestäsi tuntevat sähköiset palvelumme? 

 

Edustajien vastaukset olivat hyvin linjassa edellä kuvatun apteekkilaisille suunnatun käyttäjä-

kyselyn tulosten kanssa. Sähköisten palveluiden tunnettuus riippuu täysin palvelusta ja tämän 

projektin keskiössä olevat palvelut tunnetaan verrattain huonosti. Tilausohjelma TWD tunne-

taan edustajien mukaan parhaiten, Tuovia ja Herttaa jokseenkin hyvin. Martin, Ainon ja Ollin 

tunnettuus on edustajien kokemuksen mukaan apteekeissa heikkoa ja myös etenee hitaasti. 
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Perusteluiksi vastaajat esittävät apteekkilaisten kiirettä ja palvelujen ja palveluntarjoajien 

runsasta määrää. Apteekkilaisilla on useita tunnuksia erilaisiin palveluihin ja kilpailu heidän 

huomiostaan on kovaa.  

”Siellä on paljon eri firmoilla omia sivuja käytössä.” 

Myös apteekkilaisten puhdas tietämättömyys palveluidemme sisällöstä nousi esille; sitä, mitä 

ei tunneta, ei voida käyttääkään.  

 

Kysymys 6. Miten tunnettuuteen asiakkaiden keskuudessa voisi vaikuttaa?  

 

Ilahduttavasti kaikki vastaajat ajattelivat, että sähköisten palveluiden tunnettuuteen voidaan 

parhaiten vaikuttaa asiakasrajapinnassa. Keinoina pidettiin lähinnä palveluiden esittelemistä 

käynneillä asiakkaille. 

”Käynneille pitää vaan raivata tilaa, jotain muuta sitten pitää jättää pois.” 

Muutama vastaaja ideoi käynnin rungon siten, että sähköiset palvelut ovat siinä tiiviisti mu-

kana, ei esittelymielessä.  

”Käynti pitäisi vetää puhtaasti sähköisten palveluiden avulla, Handy ja Martti taustakeskuste-

luihin, Olli tuote-esittelyyn ja Ainosta materiaalit. Niinhän sen pitäisi mennä.” 

 

Osa vastaajista kaipasi myös ulkopuolista suosittelua ja suosittelijaa. Sähköisille palveluille 

toivottiin myös enemmän näkyvyyttä Tamron markkinointikanavissa, esimerkiksi apteekeille 

julkaistavassa Tampuriini-lehdessä. Myös Martti-lukuja, siis markkinadataa toivottiin käytettä-

väksi enemmän tuote- ja tuoteryhmämarkkinoinnissa kaikissa markkinointikanavissa.  

”Martti-lukuja pitäisi kaikissa yhteyksissä käyttää markkinointitarkoituksiin. Siinä kiinnostus 

alkaisi herätä, kun aina tulisi Martti-luvut vastaan.” 

  

Kysymys 7. Kerro vapaasti miten sähköisiä palveluita tulisi mielestäsi kehittää! 

 

Kysyttäessä edustajilta sähköisten palveluiden kehitysideoita, kolme asiaa korostuivat kaikissa 

vastauksissa. Palveluista toivottiin nopeampia, selkeämpiä ja helppokäyttöisempiä. Erityisesti 

Ainoa pidettiin hitaana, hieman sekavana ja ajoittain huonosti toimivana. 

”Aino on todella hidas, enkä sitä oikein asiakkaalla avaakaan.” 

 

Useissa vastauksissa palveluiden yhteen integroimista pidettiin tärkeänä. Ajateltiin, että asi-

akkaalle olisi helpompaa klikata kaikki tarvittava auki samasta paikasta, eikä hyppiä palvelui-

den välillä.   

”Otetaan vaikka se TWD, kun se on asiakkaille tutuin ja linkitetään kaikki sieltä. Kun avaat 

jonkun tuotteen TWD:stä, pääset linkistä Olliin ja Ainoon ja Marttiinkin, jos on oikeudet.” 

”Kaikkiin meidän sähköisiin julkaisuihin olisi hyvä saada suorat linkit Olliin, Ainoon ja Marttiin, 

kun ne siellä mainitaan.” 
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Sähköisten palveluiden toivottiin olevan myös paremmin yhteensopivia apteekkien eri tasois-

ten laitteiden, verkkoselainten ja apteekkijärjestelmien kanssa. 

”Olisi todella hyvä, jos Porttiin pääsisi samalla kirjautumisella kuin apteekkiohjelmaan.” 

 

Edustajahaastatteluilla saatiin kerättyä paljon tärkeää tietoa, osin odotusten mukaista, mutta 

myös yllättäviä asioita esiintyi. Esimerkiksi Ainon ja Ollin tunnettuudesta edustajilla oli hyvin 

yhteneväinen käsitys Portin käyttäjätyytyväisyyskyselyn tulosten kanssa. Toisaalta haasteet 

liittyen Handyn ja Martin käyttöön tulivat ehkä pienenä yllätyksenä. Oli kuitenkin äärimmäi-

sen tärkeää, että esiin nousi juuri asioita, jotka saattavat tällä hetkellä olla palveluiden käy-

tön esteitä. Asiat on nyt tunnistettu ja kehittämishankkeen aikana teemoihin osataan pureu-

tua riittävällä panoksella.  

Sähköisten palveluiden käyttäjätyytyväisyyskyselyn ja edellä kuvatun apteekkitiimin haastat-

teluiden jälkeen voitiin luoda kattava yleiskuva tilanteesta, josta kehittämishanketta lähdet-

tiin viemään eteenpäin. Tilannekuva oli samankaltainen kahden eri kartoituksen jälkeen. Tun-

nistaa voitiin samankaltaisuuksia ja isoja teemoja, joihin nyt voitaisiin tarkasti pureutua.    

5.1.3 Apteekkitiimin asiakastyö ja myyntiprosessin perusvaiheet 

Apteekkitiimin asiakastyötä ohjaa asiakkuuksien hoitosuunnitelma, jonka pohjalta on tehty 

esimerkiksi asiakassegmentointi ja käyntimäärätavoitteet. Tiimin jokaiselle edustajalle on 

määritelty maantieteellinen alue ja asiakkaina ovat alueen kaikki apteekit. Valikointia tai 

puhdasta uusasiakashankintaa ei tehdä, sillä kuten työn alkupuolella toimintaympäristöä ku-

vaavassa kappaleessa 2.2 todettiin, apteekkien lukumäärä on Suomessa lailla säädelty ja 

kaikki apteekit ovat asiakkaitamme. Asiakkuudet kullakin alueella ovat muodostuneet vuosien 

tai jopa vuosikymmenten saatossa ja apteekkarinvaihdoksenkin yhteydessä asiakkuus säilyy. 

Uudelle edustajalle osoitetaan aina valmiit asiakkuudet, joita hän ryhtyy mallin mukaan hoi-

tamaan.  

Edellä teoriakatsauksessa alaluvussa 4.3 avattiin myyntiprosessin eri vaiheita. Alla kuvataan 

lyhyesti, mitä prosessin perusvaiheet apteekkitiimissä tarkoittavat.  

 

Valmisteluvaihe:   

Apteekkitiimissä valmistaudutaan niin yksittäiseen käyntiin, kahden kuukauden mittaiseen 

myyntijaksoon kuin aina alkavaan vuoteenkin. Kaikki valmistautumistyö on tullut yhä merkit-

tävämmäksi asiakkaan yksittäisen brändin myynninseurannasta koko toimintaympäristön ja lii-

ketoiminta-alan seuraamiseen. Valmistautumista on välillä hankala edes erotella omaksi vai-

heekseen, koska se on jatkuvaa työtä.  
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Myyntikeskustelu: 

Myyntikohtaaminen on aina kahden (tai useamman) henkilön välinen vuorovaikutustilanne, 

jossa molempien osapuolten persoonat ja kommunikointi vaikuttavat tilanteeseen. Tiimis-

sämme kaikki edustajat ovat omia persooniaan ja kaikilla on lupa tehdä työnsä omilla vah-

vuuksillaan. Myyntikeskustelu voidaan jakaa eri vaiheisiin, jotka on kuvattu myöhemmin kuvi-

ossa 8.    

 

Tarjousvaihe:  

Terminä ”tarjousvaihe” ei ehkä kuvaa parhaiten kyseistä vaihetta apteekkiasiakkaiden kanssa. 

Myyntikäynnin jälkeinen välivaihe on olemassa, mutta tarjouksia ei välttämättä tehdä. Tar-

jousvaihe on enemmän myyntikäynnillä esiin tulleiden asioiden ja yhteistyökuvioiden selvittä-

mistä ja eteenpäin laittamista. Asiakkaasta riippuen vaihe voi olla hyvinkin työllistävä, kun 

roolimme monesti on olla koordinoijana ja eri toimijoiden yhdistäjänä esimerkiksi apteekin ja 

terveyskeskuksen välillä. 

 

Kaupan päättäminen: 

Kaupan päättäminen voi olla kaksijakoinen asia apteekkien kanssa työskennellessä. Myynti-

käynnillä tuoteasiat saadaan yleensä päätökseen ja asiakas hoitaa esimerkiksi tilaukset omien 

järjestelmiensä kautta. Usein kuitenkin kampanjoita, uutuuksia, maksullisia palveluita (esi-

merkiksi Martti – markkinatieto) tai muita yhteistyöehdotuksia jäädään miettimään, jolloin 

myyjän on oltava aktiivinen myös käynnin jälkeen. Prosessi toimii hieman eri tavalla riippuen 

siitä, millainen asia tai asiakas on kyseessä. Esimerkiksi markkinatietopalvelun myynnissä 

otamme avuksemme tuoteryhmäanalyytikon, joka paneutuu syvemmin asiakkaan tilanteeseen 

ja tarpeisiin. Kampanjaehdotuksia taas voidaan tarkentaa tai tarjousehtoja parantaa, jolloin 

asiakkaan päätöksenteko helpottuu. 

Myyntikeskustelu, tarjousvaihe ja kaupan päättäminen voivat kaikki tapahtua saman asiakas-

kohtaamisen aikana tai osa niistä voi tapahtua käynnin jälkeen ja käyntien välillä. Myyntikes-

kustelun perusprosessi on esitelty alla kuviossa 8 ja sitä noudatetaan peruspiirteiltään apteek-

kitiimissä jokaisessa asiakaskohtaamisessa.   

  

 

Kuvio 8: Myyntikeskustelun perusrakenne apteekkitiimissä 

 

 

 

1. Avaus
2. Tarve-

kartoitus

3. Tuote-
esittely

4. Vasta-

väitteet

5. Hinta-

neuvottelu

6. Kaupan 
päätös
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Jälkihoito: 

Koska asiakastyö on jatkuvaa ja tapaamiset säännöllisiä, jälkihoito tarkoittaa tiimissämme 

asiakassuhteen hoitoa. Myyntikäynnin jälkeiset toimenpiteet, kuten sovitut tai keskeneräiset 

asiat kommunikoidaan edustajasta riippuen sähköpostitse, puhelimitse tai uudella käynnillä. 

Useiden asiakkaiden kanssa on jatkuvasti käynnissä erilaisia aktiviteetteja, joten yhteyden-

pito on säännöllistä.  

 

Edellä kuvattu kenttätiimin myyntiprosessin perusvaiheistus on alustana kehittämishankkeen 

tavoitteena olevalle toimintatapojen muutokselle. Projektin edetessä sähköisten palveluiden 

käyttö ujutettiin myyntiprosessin sisään mahdollisimman luontevasti. Oli tuotava konkreetti-

sesti esiin, että sähköisten palveluiden tehokkaampi integraatio työskentelyn lomaan ei ollut 

irrallista tekemistä, vaan toimiva osa normaalia työtä. Toisin sanoen, monia prosessin vaiheita 

oli totuttu työstämään esimerkiksi papereiden, esitteiden tai erillisten Power Point – esitysten 

kautta, kun alkaneen kehityshankkeen tavoitteena oli hyödyntää niiden sijaan sähköisiä tuki-

palveluita. 

 

5.1.4 Koko osaston rooli 

Projektin alussa osaston eri tiimit tekivät toimivaa yhteistyötä keskenään ja kommunikointi yli 

tiimirajojen oli luontevaa. Yhtenäistä toimintaohjeistusta tai prosessia apteekkimyynnin ja 

tukitoimien välillä ei kuitenkaan ollut. Apteekkiasiakkuuksien näkökulmasta tiimit työskenteli-

vät rooliensa mukaisesti; apteekkimyyntitiimi asiakasrajapinnassa liikkuen ja tuoteryhmätiimi 

sekä markkina-analyytikot tärkeää tukimateriaalia ja raameja tuottaen. Myyntikokouksissa 

toki oli aina koko osasto paikalla ja keskustelua ja myyntijaksoon valmistautumista tehtiin yh-

dessä.  

Myyntiin valmistauduttaessa tuoteryhmäpäälliköt tuottivat erilaista materiaalia kukin omista 

tuoteryhmistään myynnin tueksi, kuten perinteisiä tuote-esityksiä ja myymälämateriaalia tai 

enemmän koko tuoteryhmää sivuavaa tietoa ja materiaalia. Analyytikot osallistuivat vaihtele-

vasti myynnin tukeen lähinnä kertaamalla muulle osastolla ja erityisesti myyntitiimille mark-

kinatietosovelluksen käyttöä ja siitä saatavien raporttien tulkintaa. Tällä haluttiin varmistaa, 

että erityisesti kenttä osaa esitellä ja käyttää sovellusta paitsi oman markkinaymmärryksensä 

kartuttamiseen myös myydäkseen sovellusta asiakkaille. Toki analyytikot olivat valmiina läh-

temään myös itse asiakkaisiin sovelluksen käyttöä kouluttamaan.  

Eri henkilöiden vastuut apteekkiasiakkuuksien näkökulmasta katsottuna on yksinkertaistettuna 

esitetty kuviossa 9 seuraavasti: 
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Kuvio 9: Tuoteryhmähallinta – osaston vastuut myyntiprosessin näkökulmasta 

5.2 Yhteinen ideointi työpajatoteutuksella 

Lähtötilannekartoituksen analyysin jälkeen projekti käynnistettiin elokuun (2016) alun myynti-

kokouksessa, josta lähdettiin kohti syyskauden myyntijaksoja. Kokouksessa oli paikalla koko 

osasto ja sitä johti osaston esimies yhdessä myyntipäällikön kanssa.  

Toisesta kokouspäivästä minulle ja projektin käynnistäjänä toimivalle ideointityöpajalle oli 

varattu iltapäivä aikaa. Ajan olin suunnitellut jakavani siten, että projektin esittely ja alustus 

veisivät 10 minuuttia, edustajahaastatteluiden läpikäyminen ja mahdollisesti syntyvä keskus-

telu 20 minuuttia, työpajaharjoitus 1 tunti ja 20 minuuttia ja harjoituksen purku ja projektin 

jatkosuunnitelman esitteleminen 10-20 minuuttia.  

Oman tiimini jäsenet olivat jo aloitushaastattelujen jälkeen hyvin perillä käynnistyneestä pro-

jektista, mutta muille paikallaolijoille alustin projektin ja selvitin tavoitteet lyhyesti alkuun. 

Korostin yhteistyön ja keskustelun merkitystä tiimien välillä, jotta konkreettinen kehitystyö 

pääsisi heti vauhtiin. Osana omaa tiimiäni aavistelin, että lähtökartoituksen esittely synnyt-

täisi keskustelua. Olin myös vakuuttunut siitä, että projektin etenemisen kannalta keskustelu 

oli tärkeää käydä ja jokaiselle piti syntyä tunne, että oli tullut kuulluksi. Olin varautunut sii-

hen, että esimerkiksi sähköisten palveluiden tekniset haasteet ja kiireinen työskentelyrytmi 

nousisivat keskusteluissa huolenaiheiksi. Niin myös kävi ja vilkas keskustelu syntyi. Kirjasin 

kaikki huomiot tekniikasta ja toimivuushaasteet ylös ja yhdessä esimiehen kanssa lupasimme 

Osaston johto 

- osaston johtaminen, strategia ja tavoitteet 

 

Tuoteryhmäpäälliköt 

- tuoteryhmien johtaminen, myynnin tukitoimet 

 

Tuoteryhmäanalyytikot 

- markkinatiedon ylläpito  

Myyntipäällikkö 

- kenttämyynnin johtaminen 

Myyntikoordinaattori 

- käytännön tuki kentälle 

 

Tuoteryhmäasiantuntija 

- asiantuntijarooli 

Myyntikenttä 

- työskentely asiakasrajapinnassa 

Kuvio 9: Osaston henkilöstön vastuualueet 
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toimittaa asiat eteenpäin. Keskustelu oli tärkeää, sillä siinä nousi järjestelmällisesti esiin 

seikkoja, jotka yhdellä listalla saatiin nyt toimitettua eteenpäin oikeisiin osoitteisiin. Toi-

saalta heti osattiin myös sanoa, jos jokin kehitysehdotus ei lähitulevaisuudessa voinut toteu-

tua syystä tai toisesta. 

Kuten aiemmin kappaleessa 3.2.2 todettiin, fasilitoitu työpaja uuden toimintatavan ideointiin 

sopii tämän hankkeen toimintatutkimukselliseen luonteeseen hyvin. Kun halutaan muuttaa tii-

min työskentelytapoja, paras mahdollinen sitoutumisaste uudenlaiseen toimintaan voidaan 

saavuttaa kehittämällä mallit itse. Kaikki pääsevät vaikuttamaan ja kaikilta kysytään ideoita 

ja ehdotuksia, jolloin motivaatio toteutukseen kasvaa. 

Työpaja valmisteltiin huolellisesti etukäteen niin sen kulun kuin välineiden ja muidenkin yksi-

tyiskohtien osalta. Selkeänä tavoitteena oli yhdessä ideoida tulevan myyntijakson asiakas-

käynneille sähköisten palveluiden polku jakson ajankohtaisten teemojen, flunssan hoidon, 

suunhoidon ja ikäihmisten tuotteiden mukaan. Haluttiin konkreettisia keinoja ja työtapoja, 

joiden avulla sähköiset Portti- palvelut voitiin asiakaskäynnillä nostaa paremmin esille.  

Työpajan alussa kerroin sen tavoitteet mahdollisimman yksiselitteisesti ja pyrin varmista-

maan, että kaikki olivat ymmärtäneet ne. Sen jälkeen ohjeistin työpajan vaihe vaiheelta ja 

kerroin kertaavani ohjeistuksen uudelleen aina jokaisen vaiheen päätyttyä. Työpajaan osallis-

tuivat kaikki paikalla olleet, apteekkimyyntitiimin lisäksi tuoteryhmäpäälliköt, suunhoidon 

asiantuntija sekä markkinatietoanalyytikot. Paikallaolijat jaettiin kolmeen ryhmään aiemmin 

tehdyn jaon mukaisesti ja jokainen ryhmä sai yhden edellä luetelluista teemoista käsiteltä-

väkseen. Jokainen ryhmä suunnittelisi omalle teemalleen sähköisten palveluiden polun. Tar-

kensin vielä, että pääpaino ideoinnissa on itse asiakaskohtaamisessa, mutta myös kokonai-

suutta suunnittelutyöstä jälkihoitoon tulisi miettiä, jos aikaa on ja ideoita syntyy. 

 

Itse fasilitoin koko ryhmää ja kiertelin katselemassa ja kuuntelemassa keskusteluja, mutta 

erityisesti jäin seuraamaan kanssani samaan työskentelytilaan jäänyttä Suunhoito-ryhmää. 

Apufasilitaattoreina kahdessa muussa ryhmässä toimivat tiimien esimiehet.  

  

Työpajan ensimmäisessä vaiheessa oli tarkoitus luoda ja ideoida ryhmässä vapaasti keskustel-

len mahdollisimman paljon aihioita sähköisten palveluiden käytölle asiakaskäynnillä. Ideat kir-

jattiin Post It-lapuille ja laput kiinnitettiin fläppipaperiin. Tässä vaiheessa tavoitteena oli syn-

nyttää mahdollisimman paljon ideoita miettimättä juuri niiden toteutuskelpoisuutta. Ensim-

mäisen vaiheen kesto oli 15 minuuttia. Toisessa vaiheessa ideoita oli tarkoitus karsia ja priori-

soida niiden toteutuskypsyyden ja vaikuttavuuden mukaan. Ryhmille jaetuilla fläppipapereilla 

oli valmiiksi piirretty nelikenttä ja ryhmäläisten oli siirrettävä laput siihen kohtaan nelikent-

tää, mihin ne heidän mielestään kuuluivat. Toiseen vaiheeseen oli suunniteltu 10 minuuttia 

aikaa.  
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Kolmannessa vaiheessa oli tarkoitus luoda konkreettinen sähköisten palveluiden polku – malli, 

jossa asiakaskäynti olisi viety läpi sähköisiä palveluita käyttäen. Tähän oli varattu 20 minuut-

tia aikaa. 

Lopuksi aikaansaadut polut oli tarkoitus esitellä muille ja keskustella niistä ryhmässä. Aikaa 

esitykselle ja keskustelulle oli varattu 15 minuuttia per ryhmä.  

 

Työpaja sujui jokseenkin suunnitellusti. Alkuvaiheessa ryhmissä hieman juututtiin keskustelui-

hin palveluiden teknisistä tai muista haasteista tai sisältökysymyksistä. Toisaalta keskustelu 

oli paikoin hedelmällistä, kun ryhmissä olleet tuoteryhmäpäälliköt saivat palautteita omista 

vastuualueistaan suoraan ja pystyivät näin vaikuttamaan nopeallakin aikataululla asioiden ti-

laan. Tsemppasin kuitenkin ryhmiä unohtamaan tekniset murheet ja toimimattomuudet, jotta 

päästäisiin uusien ideoiden kautta uuteen tekemiseen. Lupasin jälleen, että keskusteluissa 

esille nousseet huolet viedään eteenpäin ja kirjasinkin niitä muistiin havaintojeni pohjalta 

koko työpajan ajan. Muistutin samalla ryhmiä palveluiden jo olemassa olevasta runsaasta si-

sällöstä ja keskittymään nyt hetkeksi siihen. 

 

Jälkeenpäin ajatellen olisi ollut järkevää toteuttaa ensimmäinen ideointivaihe osittain ”hiljai-

sena” esimerkiksi siten, että kaikki olisivat ensin kirjanneet ideoita hiljaa itsekseen ylös ja 

sitten olisi siirrytty yhteiseen ideointiin. Näin olisi vältetty liikaa väärille urille johtanut kes-

kustelu työpajan alussa. Toisaalta oli myös edelleen tärkeää, että huolenaiheet tulivat esille 

ja lupaus viedä asioita eteenpäin rauhoitti tiimin mieltä. Näen tämän keskustelun kaikkineen 

kuitenkin tärkeänä osana projektin alkuvaihetta. 

 

Työpajan lopputulemana kaikki ryhmät saivat useita ideoita jaoteltuina fläpille ja myös alus-

tavia ajatuksia sähköisten palveluiden polusta syntyi. Alla on ranskalaisin viivoin esitetty muu-

tamia esimerkkejä syntyneistä ideoista pienryhmittäin ja aihealueittain.  

 

Suunhoito-ryhmä 

 Suuhyllyn ostot – tilanne Handysta ennen käyntiä 

 Martista suunhoitotuoteryhmän myynninkehitys – raportti 

 Asiakasetujen läpikäynti Portista ja tuotekohtaisen lisätiedon näyttäminen Ollista 

 Esitysmateriaalit Ollista  

 Tuote-esittelyjen jälkeen materiaalitilaus yhdessä Ainosta 

Flunssan hoito – ryhmä 

 Martista sesonkitietoa ja kilpailevien tuotteiden myyntejä 

 Asiakasedut Portin kautta 

 Ollista valikoima – sivu ja tuote-esittelyä 

Ikäihmisten tuoteryhmä 

 Asiakkaalla ja edustajalla samat sivut auki koneelta 
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 Ideaalitilanteessa Portti auki, kun edustaja saapuu 

 Agendaan Portti-linkki ja maininta ”onhan tunnusasiat kunnossa?” 

 Ollista tuote-esittelyt 

 Annosjakelu-oppimiskokonaisuus apteekkilaisille tiedoksi  

 

Ikäihmisten tuoteryhmään perehtynyt pienryhmä sai ainoana ryhmänä polun esityskuntoon, 

muut ryhmät esittivät tuotoksensa luettelonomaisesti. Alla ikäihmisten kokonaisuutta kuvaava 

alustava sähköisten palveluiden polku asiakaskäynnille. 

1. Käyntiagendaan Portti-linkki ja maininta henkilökohtaisista tunnuksista 

2. Asiakasedut Portin kautta 

3. Markkinatietoa Martista tuoteryhmästä ja omista brändeistämme keskusteluun (rapor-

tit katsottava ennakkovalmistautumisen yhteydessä) 

4. Ollista ajankohtaiset valikoimavinkit 

5. Ollista mahdolliset tuote-esittelyt ja/tai ainakin maininta sekä näyttö, mistä lisätieto 

löytyy 

6. Ohjaus Ainoon kuvien ja muiden materiaalien hakuun 

 

Pienryhmien esitysten päätteeksi vedin tuotokset yhteen ja totesin kaikilta ryhmiltä tulleen 

hienoja ideoita ja osittain samojakin ajatuksia. Se oli mielestäni hyvä asia, sillä se kertoi, 

että selkeitä konsepteja on jo olemassa! Kerroin vielä tarkasti, kuinka projekti tuli etene-

mään. Tuotokset koottiin yhteen ja yhdessä osaston esimiehen kanssa suunnittelisimme pilo-

toitavat polut valmiiksi asiakaskäyntejä varten. Lähettäisin polkumallit kaikille viikon sisällä 

ja jokainen voisi ottaa malleja käyttöön oman aikataulunsa ja sopivien asiakkaiden mukaan 

alkavan myyntijakson aikana. Käyttöönotosta haluttiin tehdä mahdollisimman helppoa ja jous-

tavaa ilman suuria paineita, sillä työtaakan tiedettiin edelleen olevan tulevana syksynä suuri. 

Ymmärrys siitä, että osalle tiimistä työskentelytapojen muutos tulisi olemaan iso oli olemassa 

ja näin ollen kaikkea ”pakkoa” ja sanelua haluttiin välttää. Yhdessä esimiehien kanssa koros-

timme työpajan lopuksi sitä, että työmäärää ei ollut tarkoitus lisätä, vaan lopulta sähköisten 

palveluiden käytön tehostamisella työskentely tulisi pidemmällä aikajänteellä kevenemään. 

Korostin myös sitä, että haluaisin edustajilta jatkuvaa vuoropuhelua pilottijakson aikana ja 

sen loppupuolella tulisin kyselemään palautteita sähköpostitse. Lopuksi kiitin kaikkia hienosta 

työpanoksesta ja hyvin sujuneesta työpajasta.  

5.3 Toimintaohjeiden ensimmäinen versio 

Kaikki työpajasta saatu materiaali kerättiin jatkokäsittelyä varten. Analysoin lukemalla ja 

puhtaaksi kirjoittamalla kaikki idealaput ja katsoin tekemäni muistiinpanot läpi. Kokosin 

kaikki keskusteluissa kuulemani ja ylös kirjaamani ajatukset sekä kehitysideat yhteen ja jaot-

telimme ne palaverissa osaston esimiehen kanssa oikeisiin osoitteisiin lähteviksi. Esimies otti 

vastuun niiden toimittamisesta oikeille osastoille, jolloin asiat saatiin heti eteenpäin.   
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5.3.1 Valmistautumisen tärkeä rooli   

Työpajan annista tehtiin havainto, että vaikka tarkoitus oli ensisijaisesti keskittyä asiakaskoh-

taamiseen, kuin luonnostaan esiin nousi useita ehdotuksia liittyen valmistautumistyöhön. Ku-

ten aiemmin jo mainittua, työmme sisältää yhä enemmän valmistautumista ja jatkuvaa toi-

mintaympäristön havainnointia ja se näkyi myös konkreettisesti työpajan tuotoksista. Keskus-

teluihin on välttämätöntä valmistautua esimerkiksi markkinatietoa ja myyntilukuja seuraten, 

mutta tarkkaa ohjeistusta valmistautumistyöhön ei ollut olemassa. Näin ollen päätimme, että 

uudet työskentelyohjeet tulisivat sisältämään tärkeänä osana valmistautumisvaiheen.   

Valmistelimme työpajan tuotosten perusteella ensimmäisen version sähköiset palvelut sisältä-

vistä toimintaohjeista alkavan myyntijakson kolmelle kärkiteemalle. Toimintaohjeet esitetään 

käyttäen myyntiprosessimallia pohjana ja ohjeet onkin jaoteltu prosessin mukaisesti myynti-

jaksoon valmistautumiseen, asiakaskäyntiin valmistautumiseen sekä itse asiakaskäyntiin. Ku-

vaamalla työskentelyn eri vaiheet selkeästi erillisiksi osiksi ajateltiin helpotettavan mallin 

omaksumista, vaikka käytännössä vaiheet voivat olla limittäinkin toistensa kanssa. Samalla 

haluttiin korostaa, ettei sähköisten palveluiden käyttö ollut erillistä tekemistä, vaan uusi tapa 

tehdä samaa työtä kuin ennen. Upottamalla ohjeistus myyntiprosessimalliin, sen voitiin aja-

tella olevan helpommin omaksuttavissa ja johdettavissa käytäntöön.   

Ensimmäinen versio syntyneistä toimintaohjeista on kuvattu alla taulukossa 1.   

 

 

 

 

Myyntijaksoon valmistautuminen 

 

Asiakaskäyntiin valmistautuminen 

 

 ajankohtaisten tuoteryhmien 

markkinatietoon tutustuminen 

(Martti) 

 

 Asiakaskohtainen ostojen seuranta 

(Handy) 

 

 Ajankohtaisten tuoteryhmien vali-

koimavinkit (Olli) 

 

 Asiakkaalle lähetettävään agen-

daan Portti – linkki ja muistutus 

tunnuksista (Tamro Portti) 

 

 Tärkeimpien sähköisten materiaa-

lien lataaminen omalle ko-

neelle/tabletille (Aino) 

 

 

 Tamro Portin etusivun silmäily 

 

Taulukko 1: Toimintaohjeet valmistautumisvaiheeseen 

Valmistautumistyö (Asiakassuhteen ylläpito ja hoito) 
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Myyntijaksoon valmistautumisessa tärkein käytettävä sovellus on Martti, jonka avulla perehdy-

tään tärkeään tuoteryhmätietoon markkinadatan avulla. Ensimmäisellä pilottijaksolla työs-

sämme tärkeimmät tuoteryhmät olivat flunssan ennaltaehkäisy ja hoito sekä suunhoito. Myös 

ikäihmisten hyvinvointiin liittyvät tuoteryhmät olivat agendalla, mutta pienemmällä painoar-

volla. Tarkkaa listausta Martista otettavista raporteista ei annettu, vain muutama vinkki, esi-

merkiksi tuoteryhmien myynnin jakauma ja kasvu sekä eri brändien jakauma ja kasvu. Tavoit-

teena oli rohkaista edustajia käyttämään Martti-sovellusta ja myös hieman miettimään itse 

minkälaista tietoa sieltä olisi järkevää ja hyödyllistä soveltaa.  

Ollin valikoimavinkit-sivulle on kerätty päivitetty tuoteryhmätietokatsaus pohjautuen Martin 

markkinatietodataan. Tämä sivu on yleisraporttityyppinen ja tarkoitettu nopeaksi välineeksi 

tilannekuvan muodostamiseen. Sivua oli tarkoitus näyttää asiakaskäynnillä, joten siksi siihen 

tuli myös edustajien perehtyä etukäteen. Valikoimavinkkisivun anti oli myös vähimmäisvaati-

mus edustajien markkinatietoon perehtymisestä, jos jostain syystä Marttiin ei olisi ollut aikaa 

perehtyä.  

Työpajassa eniten kritiikkiä sai osakseen sähköinen aineistopankki Aino. Osittain haasteet oli-

vat tekniikassa, osittain osaamisessa käyttää palvelua. Luotaessa ensimmäistä pilottimallia, 

haasteet tunnistettiin. Sähköisen materiaalin käyttö oli räjähdysmäisesti kasvanut ja edelleen 

kasvamassa, joten tilanteeseen piti löytää ratkaisu niin asiakkaille kuin edustajille. Niinpä 

tuoteryhmäpäälliköt loivat jokaisesta myyntijakson brändistä oman aineistokorinsa, jotka lä-

hetettiin edustajille. Näin jokainen pystyi lataamaan koneelleen tai iPadilleen haluamansa ai-

neistot ja laittamaan niitä eteenpäin asiakkaille. Aineistopankkiin liittyvät tekniset haasteet 

oli työpajan jälkeen toimitettu sovelluksen omistajalle selvitykseen ja toiveet sovelluksen 

käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi oli myös huomioitu sovelluksen hallinnoinnissa. 

Asiakaskohtaisen käyntiin valmistautumisen kulmakivet ovat erilaiset ostojen seuranta – ra-

portit Handystä. Tarkkaa listausta otettavista raporteista ei annettu tämänkään sovelluksen 

kohdalla, vaan haluttiin jokaisen ottavan Handyn tehokkaampaan käyttöön omaehtoisesti. 

Toki jälleen mainittiin muutama esimerkki otettavista raporteista, kuten ostojen kehitys – ra-

portti, brändien ostot verrattuna valittuun ajankohtaan tai apteekin ostot verrattuna aptee-

kin edustamaan ketjuun. Tässä vaiheessa jo seuraavan myyntikokouksen yhteyteen oli suunni-

teltu järjestettävän myyntikentän IT-päivä, jossa käytäisiin läpi Handy -  sovelluksen käyttöä 

ja tärkeimpien raporttien ottoa. 

Käyntiagendaan liitettävä Portti-linkki ja muistutus henkilökohtaisista tunnuksista nostettiin 

myös valmistautumistyöhön. Osittain haluttiin edelleen rutiininomaistaa käyntiagendan lähet-

täminen ja samalla muistuttaa asiakasta ajankohtaisesta tunnuksien muutoksesta. Siihen, mi-

ten kukakin oman agendansa luo, ei haluttu ottaa kantaa. 
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5.3.2 Asiakaskohtaaminen myyntikäynnillä 

Myös asiakaskäynnillä haluttiin säilyttää jokaiselle sopiva oma tyylinsä viedä käyntiä eteen-

päin. Niin ollen sähköisten palveluiden käyttöön kannustavat toimintaohjeet eivät suinkaan 

olleet kiveen kirjoitettu malli, vaan enemmän suuntaa antava. Tärkeää oli luoda ymmärrystä 

siitä, että perinteinen tuote-esittely oli järkevää tehdä Ollin brändisivujen kautta ja samalla 

muistuttaa asiakasta siitä, miten sama informaatio oli heidän saatavillaan hyvinkin helposti. 

Asiakaskäyntiä kuvaava toimintaohjeistus on esitetty alla taulukossa 2. 

 

 

 

Avaus 

 

Tarvekartoitus 

 

Tuote-esit-

tely 

 

Vastaväitteet 

 

Hintaneuvottelu 

 

Kaupan 

päätös 

 

 Valikoimavinkit: flunssan hoito ja ennaltaehkäisy ja suunhoito(Olli) 

 

 Brändisivut, flunssan hoitoja ennaltaehkäisy:  (Olli) 

 

 Brändisivut, suunhoito:  (Olli) 

 

 Opintokokonaisuus: Annosjakelu (Olli) 

 

 Asiakasedut Tamro Portin kampanja – sivulta (Portti) 

Taulukko 2: Toimintaohjeet asiakaskäynnille 

 

Asiakaskäynnille haluttiin valikoima – ja tuoteryhmäkeskustelua entistä enemmän mukaan ja 

siinä Ollin valikoimavinkit olivat avuksi. Erityisesti haluttiin keskittyä jakson kärkiteemoihin, 

flunssan hoitoon ja ennaltaehkäisyyn sekä suunhoitoon, joista tavoitteena oli päästä keskuste-

luihin tuoteryhmätietoa hyödyntäen. Myyntikäynneille tyypillinen tuote-esittely ja tuotetie-

don jakaminen tehtiin nyt prosessin mukaan Ollin brändisivuja hyödyntäen. Alkavalla myynti-

jaksolla oli korkealle priorisoitu kärkiflunssatuotteemme kertaaminen apteekkilaisille, joten 

tuote-esittely ainakin näiltä osin olisi mukana käynneillä.  

Asiakaskäynnin myyntiprosessin mukaiset vaiheet ovat selkeät, vaikka eivät ehkä aina lineaa-

risesti etenekään. Sähköisten palveluiden käyttöä ei kuitenkaan ollut mahdollista tai edes jär-

kevää sijoittaa vain prosessin tiettyihin vaiheisiin (esimerkiksi tarvekartoitus tai kaupan päät-

täminen) sopiviksi. Siten toteutettuna malli olisi jäänyt liian teoreettiseksi ja jäykäksi, eikä 

ehkä olisi saanut suurtakaan suosiota kentän keskuudessa. Näin ollen kuten taulukosta 3 voi 

päätellä, sähköisten palveluiden elementit on lisätty asiakaskäynnin eri vaiheisiin vapaasti so-

vellettaviksi ja milloin tahansa käynnin aikana käytettäviksi.  

Asiakaskäynti 
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5.3.3 Toimintaohjeiden pilotointi 

Tavoitteeksi edustajille alkavalle kahden kuukauden myyntijaksolle asetettiin uusien työsken-

telyohjeiden käyttö joiltain osin vähintään viidessä asiakasapteekissa. Sähköisten palveluiden 

polkua ei siis tarvinnut kulkea alusta loppuun kuten mallissa, vaan tarkoituksena oli poimia 

kukin itselleen ja asiakkaalleen parhaiten soveltuvat osat. Lisätavoitteeksi asetettiin kuiten-

kin kauden kärkituotteen esittely Ollin materiaalien avulla jokaisella soveltuvalla asiakaskäyn-

nillä. 

Lähetin edellä kuvatut toimintaohjeet tiimille tavoitteineen ja muistutin projektin vastavuo-

roisuudesta. Tulisin projektin edetessä kyselemään palautetta, mutta korostin luonnollisen 

vuoropuhelun tärkeyttä. Siten voisimme heti puuttua mahdollisiin ongelmakohtiin ja edetä 

nopeasti asioiden korjaamisessa. Onhan toimintatutkimuksen yksi tärkeimmistä peruspila-

reista juuri nopea reagointi ja mahdollinen korjausliike tai jopa suunnanmuutos työskente-

lyssä. 

 

Pilottivaiheen käynnistyttyä tiimille annettiin täysi työrauha muutaman viikon ajaksi. Samalla 

päätettiin, että pilottivaihe jatkuisi myös seuraavan myyntijakson yli. Aloitus oli hieman vii-

västynyt ja projektin tavoitteiden kannalta oli tärkeää saada tiimille mahdollisimman paljon 

asiakaskäyntejä, joissa sähköisiä palveluja oli mallin mukaan otettu käyttöön. Ilman tarvitta-

vaa määrää käyntejä olisi turha analysoida tarkemmin työskentelyohjeiden toimivuutta. Tär-

keä huomio oli, että myyntijaksoon valmistautumista ei viivästyneen aloituksen johdosta eh-

ditty kunnolla tehdä tai sitä ei tehty ainakaan suunnitellulla aikataululla. Sinänsä markkina-

tietoon perehtymistä ja markkinatilanneanalyysia on toki tehtävä jatkuvasti, mutta ennen 

myyntijakson alkua se on välttämätöntä.  

5.4 Toimintaohjeiden toinen versio 

Tuoteryhmäpäälliköiden työstämät materiaalit myyntikokousta varten olivat nousseet aiem-

min esille, sillä ne haluttiin linkittää vahvemmin myyntijaksoon valmistautumiseen. Näin ollen 

päätettiin, että ajankohtaiset materiaalit toimitetaan edustajille noin viikkoa ennen ko-

kousta, josta yleensä muutaman päivän sisällä myyntijakso vaihtuu. Samalla tuoteryhmäpääl-

liköt varmistavat, että Tamro Portissa vähintäänkin myyntijakson brändien tuotetieto ja ma-

teriaalit apteekeille ovat ajan tasalla ja kunnossa.  

 

Edellä kuvattu sekä pilotoinnin jatkuminen loka-marraskuulle viestittiin edustajille. Viestiin 

liitin päivitetyt toimintaohjeet myyntijakson tärkeimmillä tuoteryhmillä ja brändeillä, jotka 

osittain olivatkin samoja kuin syksyn ensimmäisellä jaksolla. Lisäksi kerroin, että myyntijak-

soon valmistautumista varten tuoteryhmäpäälliköt lähettävät materiaalinsa hyvissä ajoin 

edustajille ja niiden avulla ohjeiden mukainen markkinatietoon perehtyminen käy helpommin. 
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Tässä vaiheessa edustajilla oli hyvin käytettävissään kaikki se tieto, joka jaksoon valmistautu-

miseen tarvittiin. Taulukossa 3 on kuvattu edellisillä huomioilla täydennetty toimintaohjeiden 

valmistautumisosa. 

 

 

 

 

Myyntijaksoon valmistautuminen 

 

Asiakaskäyntiin valmistautuminen 

 

 Myyntikokousmateriaalit 

 -> tuoteryhmäpäälliköt tuottavat 

ja toimittavat 

 Päivitetyt tuoteryhmä –ja tuotesi-

vut (Olli) 

 -> tuoteryhmäpäälliköt vastaavat 

 

Taulukko 3: Toinen versio toimintaohjeille valmistautumisvaiheeseen 

 

5.5 Palautteet ja osaamisen kehittäminen projektin kuluessa 

Seuraava etappi projektissa oli marraskuun 2016 lopussa pidetty myyntikokous, jossa aihe oli 

jälleen esillä. Jo alkukartoitusvaiheessa oli tiimissä ilmennyt tarvetta sähköisten palveluiden 

järjestelmäkoulutukselle. Toisaalta eroja tiimin sisällä valmiudessa käyttää palveluja oli ole-

massa. Näin ollen myyntikokouksen yhteyteen järjestettiin myyntikentän IT-päivä, jossa agen-

dalla oli erityisesti ostodataan perustuva Handy-palvelu. Päivän organisoi myyntipäällikkö ja 

myyntikoordinaattori sekä yksi edustajistamme, jolla sähköisten palveluiden käyttö oli tiimis-

sämme parhaalla tasolla ja säännöllisintä. Päivän aikana käytiin läpi järjestelmän käyttöä 

yleisellä tasolla sekä yksilöidymmin esimerkiksi asettamalla yhdessä tietyt raportit ja seuran-

nat jatkuvaan käyttöön. Sovimme yhdessä myös niistä raporteista, joita kaikki käyttäisivät 

valmistautumistyössä ja näin ollen ne liitettäisiin mukaan toimintaohjeisiin.  

Samaan aikaan Martti-palvelun tiimoilta oli kehitelty ajatusta ottaa sovelluksen rinnalle käyt-

töön mahdollisuus valmiisiin kuukausiraportteihin. Nämä raportit olisivat asiakkaalle (aptee-

kille) helppo ja nopea ratkaisu liiketoiminnan seuraamiseen, jos aikaa tai valmiuksia käyttää 

itse sovellusta ei ollut. Valmiiden raporttien avulla olisi mahdollista saada lisää Martti-käyttä-

jiä ja lisää vertailutietoa järjestelmään. Tämän hankkeen edetessä kohti käytäntöä myyntiko-

kouksessa esitettiin, että myös kenttä saisi yhä enemmän valmiita raportteja käyttöönsä. Ra-

portit voisivat olla samalla sellaisia, joita voisi suoraan näyttää myös asiakkaalle. Ajateltiin, 

että on turhaa jokaisen etsiä Martti-sovelluksesta sama tieto, kun sen voisi jakaa keskitetysti. 

Näin varmistettaisiin, että kaikilla olisi sama tieto käytössään asiakaskäynneillä ja tekeminen 
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olisi siltä osin tasalaatuista ja yhdenmukaista. Kritiikkinä esitettiin, että edustajien järjestel-

män käyttötaidot rapistuisivat valmiiden raporttien myötä. Toinen näkemys asiaan oli, että 

valmiiden malliraporttien myötä asiaan olisi aikaa syventyä esimerkiksi aluekohtaisesti tar-

kemmin, jos yleiskatsaus tulisi valmiina. Kaikkiaan valmiiden raporttien katsottiin olevan hyö-

dyllinen väline asiakastyöhön takaamaan, että sama tieto on kaikkien käytössä asiakastyössä. 

IT-päivän aikana käytiin keskustelua järjestelmistä ja niiden käytöstä ja myyntikoordinaattori 

poimi tärkeimmät huomiot esimerkiksi järjestelmän kehittämiseen liittyen mahdollisia jatko-

toimia varten. Päivän lopuksi käytiin myös lyhyt keskustelu uusien toimintaohjeiden kokeilu-

jaksosta, mistä esiin nousseita huomioita kirjasin ylös. Valitettava huomio oli, että kaikki ei-

vät olleet vielä konkreettisesti ottaneet sähköisiä palveluita käynneillä käyttöönsä. Ne edus-

tajat, jotka työskentelyohjeiden mukaisia vaiheita olivat jo testanneet, pitivät sitä poikkeuk-

setta toimivina. Keskustelu oli pitkälti motivointipuheenvuoro uuden mallin käyttöönotta-

miseksi ja jälleen sen korostamiseksi, että lopullinen tavoite oli vähentää työmäärää muutta-

malla rutiinia.  

5.6 Toimintaohjeiden kolmas versio 

Marraskuun myyntikokouksen myötä työskentelyohjeet täydentyivät Handy – ja Martti lisäyk-

sin, jotka on esitetty alla taulukossa 4. 

 

 

 

Myyntijaksoon valmistautuminen 

 

Asiakaskäyntiin valmistautuminen 

 

 Ajankohtaisten tuoteryhmien mark-

kinatietoon perehtyminen (Martti) 

 -> valmiit raportit tuoteryhmä-

analyytikoilta 

 -> aluekohtainen lisäperehtyminen 

sovellusta käyttäen 

 

 

 Asiakaskohtainen ostojen seuranta 

(Handy) 

 -> tarkennettu otettavat raportit 

 

 Jakson brändien ja tuotteiden osto-

tietoihin perehtyminen (Handy) 

-> otettavat raportit sovittu 

 

 

Taulukko 4: Kolmas versio toimintaohjeille valmistautumisvaiheeseen 

 

Sekä Martin että Handyn käyttöä haluttiin järjestelmällistää ja samalla helpottaa valmiiden 

raporttien avulla. Esimerkiksi yhdessä luodut kirjanmerkit Handyyn jaksonaikaisen seurannan 
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selkeyttämiseksi otettiin käyttöön. Selkeä viesti kentälle oli myös, että tuoteryhmätason kes-

kustelua haluttiin entisestään lisätä ja toisaalta samalla myös edistää Martti – palvelun käyt-

töön ottoa apteekeissa. Tätä tarkoitusta palvelisi myös valmiiden Martti - raporttien käyttö 

asiakaskäynneillä, mikä samalla helpottaisi edustajan tuoteryhmäkeskusteluun pääsyä. Taulu-

kossa 5 on kuvattu toimintaohjeiden täydennykset asiakaskäynnin osalta. 

 

 

 

Avaus 

 

Tarvekartoitus 

 

Tuote-esit-

tely 

 

Vastaväitteet 

 

Hintaneuvottelu 

 

Kaupan 

päätös 

 

 Tuoteryhmäraporttien käyttö keskustelun lomassa (Martti) 

 -> valmiit raportit tuoteryhmäanalyytikoilta 

Taulukko 5: Päivitetyt toimintaohjeet asiakaskäynnille 

 

Selkein muutos toimintaohjeisiin pilotointivaiheen jälkeen oli, että järjestelmien käyttöä ha-

luttiin nyt yhdenmukaistaa ja tarkentaa Martin valmiiden raporttien ja Handyn määriteltyjen 

raporttien avulla. Havainto pilottijaksolta oli, että omaehtoiseen järjestelmien tutkimiseen 

kannustaminen ei ollut tuottanut kaikilta osin haluttua tulosta. Näin ollen tarkemmalla toi-

mintamallilla toivottiin nyt olevan kannustavampi vaikutus ja palveluiden käyttö viimeistään 

nyt konkretisoituisi kaikilla.   

Loppuvuoden kiireisen ajanjakson vuoksi uusin versio toimintaohjeista päätettiin ottaa käyt-

töön vasta tammikuussa, jolloin olisi vuoden seesteisin jakso kalenterissamme. Toiveena kui-

tenkin oli, että raportteihin tulisi tutustua ja ikään kuin viedä omaa ajatusmaailmaansa voi-

makkaasti uuden toimintatavan suuntaan. Tässä ajateltiin vuodenvaihteen molemmin puolin 

ulottuvan hiljaisen jakson olevan hyödyllinen aika asioiden opetteluun ja omaksumiseen. Lop-

piaisen jälkeen tammikuussa kaikilla tulisi olla valmius toteuttaa uutta työskentelytapaa.   

5.7 Toimintaohjeiden toinen pilotointi 

Työskentelyrytmin mukaan projekti oli seuraavan kerran yhteisesti esillä tammikuun lopun 

myyntikokouksessa, jossa minulla oli aikaa varattuna projektin käsittelyyn. Valmistelevassa 

palaverissa osaston esimiehen ja myyntipäällikön kanssa kävimme vielä viime myyntikokouk-

sessa täydennettyjä toimintaohjeita huolella läpi. Käsityksemme siitä, kuinka sähköiset palve-

lut tulisi olla toimintaohjeidenkin muodossa mahdollisimman konkreettisia vahvistui ja pää-

timme edelleen nostaa asiaa esille tulevassa osuudessani myyntikokouksessa. Tärkeintä oli 

laajentaa tiimin sisällä ymmärrystä uudella tavalla työskentelystä, ei lisätöistä. Tämä tuntui 

viime myyntikokouksen jälkeen edelleen olevan suurin haaste uuden mallin hyödyntämiselle. 

Myös valmistautumistyön tärkeys oli projektin edetessä korostunut jatkuvasti ja sitä haluttiin 
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edelleen tähdentää.  Näin ollen myyntikokouksen osuudessani keskityttiin keskusteluun ja pa-

lautteenantoon. Palaute toimintaohjeista oli hyvä ja malli tuntui edustajista selkeältä. Loppu-

vuodesta tehdyt lisäykset valmiista Martti- raporteista sekä listaus otettavista Handy-rapor-

teista keräsivät hyvää palautetta ja niitä oli kiitettävästi otettu käyttöön. Jaksoon valmistau-

tumiseen kehotettiin edelleen ottamaan kunnolla aikaa, sillä syntyneiden kokemusten mukaan 

se selvästi vähensi jakson aikaista työmäärää. Kertasimme vielä myyntiprosessin mukaisen 

valmistautumisvaiheen, jonka tärkeyttä haluttiin nyt voimakkaasti alleviivata. Ollin suhteen 

ei ollut epäselvyyksiä käytössä, muutamia vanhentuneita materiaaleja oli sen sijaan löytynyt. 

Asiasta kirjattiin pyyntö tuoteryhmäpäälliköille katsoa omat brändi-sivunsa läpi. Kaikkiaan en-

simmäinen kunnollinen palautekeskustelu oli vilkas ja antoisa. Osuuteni lopuksi kertasin vielä 

toimintaohjeet sähköisten palveluiden käyttöön. 

Myyntikokouksessa ei tullut konkreettisia lisäyksiä ohjeistuksiin, vain painotus jaksoon valmis-

tautumisen erityisestä tärkeydestä. Niin päätettiin jatkaa täysin samalla mallilla (versio 3) 

myös helmi-maaliskuun myyntijakso ja rauhoittaa tilanne työskentelyyn. 

5.7.1 Palaute ja muutokset toimintaohjeisiin 

Helmi-maaliskuulle sijoittuvan myyntijakson aikana edellä mainitut valmiit Martti-raportit asi-

akkaille oli saatu ensimmäisiä kertoja lähtemään ja ne tulivat myös edustajille nähtäväksi. 

Niitä ei voitu kuitenkaan käyttää sellaisenaan asiakkaissa ja niin päätettiinkin erillisestä tuo-

teryhmäkatsauksesta, jonka markkina-analyytikko tekisi edustajille jokaisen myyntijakson al-

kuun. Raportit olisivat pääsääntöisesti sellaisia, joita voi suoraan käyttää asiakkaissa. Tuote-

ryhmäanalyytikko esitteli raportit puhelinpalaverissa myyntitiimille ja ne otettiin heti käyt-

töön. Osaksi toimintaohjeita ne kirjattiin seuraavan myyntikokouksen jälkeiselle kevään 

myyntijaksolle.  

Lisäksi jakson aikana käytiin keskustelua Ollin kehittämisestä ja viemisestä kohti interaktiivi-

sempaa suuntaa. Pitkien välimatkojen maassa ja kiireisessä työrytmissä myös erilaisia etäkon-

taktointivaihtoehtoja esitettiin keskusteluun mukaan. Myös webinaarit, chat-mahdollisuus, 

sosiaalisen median hyödyntäminen sekä yleisesti palvelumme henkilökohtaistaminen nostet-

tiin esiin aiheesta käydyssä Lync-keskustelussa. Vein esitetyt asiat suoraan osaston esimie-

helle, jonka mielestä ehdotukset olivat hyviä ja toteuttamiskelpoisia.  

5.8 Toimintaohjeiden neljäs versio 

Kevään myyntikokouksen jälkeen otettiin käyttöön päivitetty versio toimintaohjeista, joka oli 

järjestyksessään jo neljäs. Muutokset ohjeiden valmistautumisvaiheeseen on kuvattu taulu-

kossa 6. 
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Myyntijaksoon valmistautuminen 

 

Asiakaskäyntiin valmistautuminen 

 

 jakson ajankohtaisten tuoteryhmien 

markkinatietoon perehtyminen 

(Martti) 

 -> valmis tuoteryhmäkatsaus, jonka 

analyytikko laatii ja lähettää edus-

tajille ja vastaavalle tuoteryhmä-

päällikölle ennen jakson alkua 

-> lisäperehtyminen itsenäisesti 

Martti - sovellusta hyödyntäen 

 

 

Taulukko 6: Viimeinen versio toimintaohjeista valmistautumistyöhön 

 

Valmiilla tuoteryhmäkatsauksella täydennetty ohjeistus oli tällä erää viimeinen versio, joka 

nyt otettiin nyt virallisesti käyttöön. Edelleen kevään aikana korjaukset ja täydennykset olivat 

mahdollisia, mutta nyt tarkoitus oli ennen kaikkea työskennellä täysimääräisesti ohjeiden mu-

kaan. Myyntikokouksen jälkeen lähetin vielä päivitetyt toimintaohjeet edustajille. 

Projekti eteni seuraavat kuukaudet omalla painollaan, eikä tiimissämme noussut esiin juuri 

mitään hankkeeseen liittyvää. Toukokuun Lync-palaverissa muistuttelin asiasta ja pyysin 

kääntymään puoleeni, jos parannusehdotuksia tulee mieleen.  

5.8.1 Sähköisten palveluiden teknisiä uudistuksia 

Kevään aikana sähköisissä palveluissa tapahtui merkittäviä uudistuksia, joista tiimimme tehtä-

vänä oli viestiä osaltamme asiakkaille. Ollissa tehtiin ilmeen muutos ja alustan uudistaminen, 

joka vähensi välilehtien määrää ja selkeytti palvelua käyttäjäystävällisempään suuntaan. 

Myös Ollin sisällöt muuttuivat entistä selkeämpään ja informatiivisempaan suuntaan tuoteryh-

mäpäälliköiden uudistaessa materiaalejaan. Palveluun saatiin myös toivottuja videoita useista 

tuotteista sekä koulutuskokonaisuuksia erilaisin teemoin.   

Asiakkaille suunnatun jaksokohtaisen etulehden digiversio uudistettiin täysin uudella tekni-

sellä ratkaisulla, joka myös mahdollisti entistä suuremman informaation määrän helpommin 

apteekkilaisten saataville.  
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5.9 Edustajien loppuhaastattelut 

Projektin päämääränä oli muuttaa myyntitiimin rutiineja sellaiseen suuntaan, jossa sähköiset 

palvelut tulevat luontevaksi osaksi työskentelyä. Hankkeen käynnistyessä edustajien aloitus-

haastattelut olivat tärkeässä roolissa luotaessa kuvaa alkutilanteesta. Projektin lähestyessä 

loppuaan kesäkuussa 2017 tehtiin samantyyppiset haastattelut kartoittamaan tilannetta ta-

pahtuneiden muutosten jälkeen. Haastattelut suoritettiin kesäkuun 2017 loppupuolella ennen 

lomakauden alkua. Lähetin haastattelukysymykset jokaiselle edustajalle noin kaksi viikkoa en-

nen varsinaista haastatteluaikaa. Haastattelin edustajat puhelimitse varaten jokaiselle noin 

tunnin verran aikaa. Muutamaa päivää ennen haastattelua lähetin haastateltavalle kysymykset 

vielä uudelleen nähtäväksi ja pohdittavaksi. Haastatteluista tein puhelun aikana mahdollisim-

man tarkat muistiinpanot ja mahdolliset lisäkysymykset kirjasin myös ylös. Äänenpainoja myö-

den pyrin saamaan kaiken oleellisen talteen. Välittömästi puhelun jälkeen kirjoitin muistiin-

panot auki analyysia varten. Kuten työn alkupuolella kappaleessa 3.3 tuli esille, auki kirjoite-

tuista haastatteluista etsin yläotsikoita ja isompia teemoja, jotka mahdollisesti toistuivat eri 

haastateltavien aineistoissa.  

 

Alla on esitetty jokainen kysymys vastauksineen, laadullisesti tarkastellen. Projektin alussa 

lähtötilanteen kartoituksessa haluttiin saada esiin myyntitiimin sen hetkinen käyttö ja osaami-

nen liittyen sähköisiin palveluihin. Loppuhaastatteluissa haluttiin ennen kaikkea saada tietoa 

siitä, miten tekeminen ja työskentely oli hankkeen aikana muuttunut ja kuinka se näkyi käy-

tännössä. Tärkeää oli myös vielä kerran saada palautetta työskentelyohjeita varten, jotta uu-

det toimintaohjeet voitiin viimeistellä elokuun 2017 myyntikokouksessa.  

 

Kysymys 1. Miten hyödynnät sähköisiä palveluja tällä hetkellä? 

 

Kaikki haastatellut kertoivat hyödyntävänsä Handya valmistautumistyössä ja vain yksi koki sen 

käytössä haasteita. Martti markkinatietoa sen sijaan käytti vain kaksi edustajaa, mutta val-

miita raportteja kertoivat kaikki hyödyntävänsä. Edustajien mukaan ne helpottivat valmistau-

tumista ja antoivat tukea keskusteluihin. Olli oli edelleen hyvin vaihtelevasti käytössä; sään-

nöllisesti käynneillä sitä käytti kaksi edustajaa kuudesta ja kahdella se ei ollut lainkaan käy-

tössä. Myös Ainon käytössä koettiin edelleen haasteita, vaikkakin sitä käytti jonkin verran 

kolme edustajaa kuudesta. Lisäksi useassa haastattelussa mainittiin uusi Asiakasetulehden di-

gitaalinen versio, jota useampi edustajia jo käytti työssään.  

 

Kysymys 2. Koetko omassa sähköisten palveluiden käytössäsi tapahtuneen muutosta vii-

meisen vuoden aikana? 
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Edustajien oma arvio työssään tapahtuneesta muutoksesta oli hyvin tärkeää koko projektin 

kannalta. Vastauksissa edustajista puolella oli tapahtunut selkeä muutos työskentelyssä ja toi-

sellakin puolella muutosta oli tapahtunut jonkin verran.  

”Selkeästi muuttunut käyttö (sähköisten palveluiden) säännöllisempään ja rutinoituneempaan 

suuntaan.” 

”On käytössä selvästi enemmän ja oma innostus on kyllä lisääntynyt.” 

 

Kysymys 3. Oletko hyödyntänyt uusia toimintaohjeita valmistautumistyössä ja/tai asiakas-

käynneillä? 

 

Toimintaohjeiden mukaista sähköisten palveluiden polkua kokonaisuudessaan oli käyttänyt 

yksi edustaja ja yksi ei ollut käyttänyt sitä lainkaan. Muut olivat käyttäneet polusta osia, asi-

akkaan ja tilanteen mukaan.  

”Ei ihan sellaisenaan ole ollut käytössä, mutta osia asiakkaasta riippuen.” 

”Aluksi käytin siitä osia, sitten se vähän jäi.” 

”Polku oli hyvänä muistutuksena käyttää niitä palveluja.” 

 

Kysymys 4. Oletko saanut asiakkailta palautetta sähköisistä palveluistamme? Jos olet, mil-

laista palautetta? 

 

Palautetta asiakkailta oli tullut jonkin verran lähinnä kysyttäessä. Useimpien arvioiden mu-

kaan saatu palaute oli pääosin positiivista.  

”Luvuista tykätään, Martti-data kiinnostaa!” 

”Ollista positiivista palautetta, kun kirjautumiskynnys ylitetty.” 

”Este mennä Porttiin selvästi madaltunut, melkeinpä tulee vain positiivista palautetta.” 

”Erot asiakkaiden välillä suuret ylipäänsä sähköisissä asioissa.” 

 

Kysymys 5. Anna vapaasti palautetta projektista? Mitä olisit voinut tehdä toisin? 

 

Kaikki vastaajat pitivät projektia hyödyllisenä ja toimintatapoja hyvinä. Yhteisellä tekemi-

sellä ja osallistumisella katsottiin olevan iso merkitys lopputuloksen kannalta. Myös jonkin-

laista jatkoa hankkeelle kaivattiin, ettei omaksutut asiat pääsisi heti unohtumaan.   

”Hienoa, että toteutettiin näin, eikä saneltu ylempää.” 

”Työpaja oli tosi hyvä ja tuntui, että siitä saatiin tuloksia aikaan.” 

”Kyllä tämä tuonut syvyyttä käynneille.” 

”Jatkoa kaipaan ja muistutusta jatkossakin, ilman muuta.” 

Kritiikki liittyi lähinnä työmäärään ja koettuun kiireeseen, jolloin uuden oppimiselle ja omak-

sumiselle ei aina tuntunut löytyvän sijaa. Myös erilaiset lähtökohdat tiimin sisällä projektin 

edetessä nousi palautteessa esiin.  
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”Kyllä välillä oli pää sekaisin ja tuntui, että työmäärä vain kasvoi.” 

”Ei sitä aikaa sitten tuntunut löytyvän mistään, että kunnolla olisi paneutunut.” 

”Jos jotain pitää kehitysajatuksia antaa, niin olisi tietysti voinut yksilöllisemmin sovittaa 

edustajien tarpeisiin, tosi erilaiset lähtökohdat meillä.” 

 

 Kysymys 6. Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät kehityskohteet sähköisissä palveluissa lähi-

vuosina? 

 

Kehitysajatuksia nousi esiin kattavasti niin Portin sisällöistä, tekniikasta kuin kirjautumis- ja 

tunnusasioista. Teknisiä uudistuksia esitettiin eniten tehtäväksi Ainoon esimerkiksi helpotta-

maan aineistojen löytymistä yhden otsikon alta. Myös sisällöllisiä toiveita esitettiin esimer-

kiksi kuvien ja materiaalien aiheiden suhteen. Esiin nousi myös se, että niin edustajat kuin 

tuoteryhmäpäällikötkin tuottavat erilaista materiaalia kukin tahoillaan ja nämä tulisi saada 

järkevästi Ainoon kaikkien käyttöön. 

”Asiakkaat toivovat nyt fiiliskuvia!” 

 

Hankkeen aikana Ollia oli teknisesti uudistettu ja siihen oltiin tyytyväisiä. Ollin suhteen kehi-

tysajatukset koskivat lähinnä interaktiivisen käytön mahdollistamista sekä erilaisten videoiden 

hyödyntämistä palvelussa. Handyn ja Martin suhteen ei juurikaan parannusehdotuksia noussut 

esiin, kehitysajatukset olivat ehkä enemmän omaan tekemiseen liittyviä. 

”Handy on ok, kunhan käyttää säännöllisesti, niin ei unohdu.” 

 

Oman työskentelyn kehittämisessä ja työtapojen muutoksessa toivottiin asialle aikaa, jotta 

rutinoituminen on mahdollista. Edelleen nähtiin osittain samoja haasteita kuin alussa työmää-

rän ja kiireen suhteen, mutta suunnittelemalla uskottiin päästävän tuloksiin. 

”Omassa työn suunnittelussa pitää vain ottaa sitä aikaa.” 

 

Kaiken kaikkiaan edustajilla oli tahto viedä sähköisiä palveluita yhä lähemmäs asiakasta ja 

madaltaa apteekkilaisten kynnystä käyttää palveluita monin eri tavoin. Edelleen nähtiin, että 

tavoitteeseen päästään ottamalla sähköiset palvelut tukevaksi osaksi omaa työskentelyä ja te-

kemällä niitä samalla tutuiksi myös asiakkaille. Projektin aikana tämä käsitys oli monilla vain 

vahvistunut ja se toki oli hieno signaali koko kehityshanketta ajatellen.   

5.9.1 Projektin päätös 

Analysoituani vastaukset käsittelimme ne jälleen yhteisessä palaverissa osaston esimiehen 

kanssa. Vastausten perusteella pohdimme vielä mahdollisia muutoksia toimintaohjeisiin, 

mutta niitä emme enää aineistosta löytäneet. Niinpä kevään myyntikokouksessa viimeistellyt 

toimintaohjeet jäivät käyttöön sellaisenaan.  
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Koostin loppukartoituksesta ja koko projektista yhteenvedon, jonka esitin tuoteryhmähallinta-

tiimille syykauden avaavassa myyntikokouksessa elokuun alussa. Kävin projektin pääkohdat 

läpi ja esittelin tarkemmin loppuhaastatteluiden tuloksia. Osuuteni loppuun esitin vielä säh-

köisten palveluiden polun alkavalle syksyn ensimmäiselle myyntijaksolle sekä lopulliset toi-

mintaohjeet sähköisten palveluiden hyödyntämiseen asiakastyössä peilattuna myyntiprosessi-

malliin.  

5.10 Toimintaohjeet peilattuna myyntiprosessimalliin 

Sähköisten palveluiden käytön lisäämiseen tähtäävän kehittämishankkeen tuotoksena synty-

neet toimintaohjeet tuoteryhmähallinnan osastolle on kokonaisuudessaan esitetty alla taulu-

kossa 7. 

 

 

 

 

Myyntijaksoon valmistautuminen 

 

Asiakaskäyntiin valmistautuminen 

 

  Ajankohtaisten tuoteryhmien 

markkinatietoon tutustuminen 

(Martti)    

 -> valmis tuoteryhmäkatsaus, jonka 

analyytikko laatii ja lähettää edus-

tajille ja vastaavalle tuoteryhmä-

päällikölle ennen jakson alkua 

 -> aluekohtainen lisäperehtyminen 

sovellusta käyttäen 

 

 Asiakaskohtainen ostojen seuranta 

(Handy)  

-> sovitut raportit 

 

 Ajankohtaisten tuoteryhmien vali-

koimavinkit (Olli) 

 

 Asiakkaalle lähetettävään agen-

daan Portti – linkki ja muistutus 

tunnuksista (Tamro Portti) 

 

 Tärkeimpien sähköisten materiaa-

lien lataaminen omalle ko-

neelle/tabletille (Aino) 

 -> tuoteryhmäpäälliköt koostavat 

omista brändeistään sähköiset ai-

neistokorit ja lähettävät edusta-

jille 

 

 Asiakaskohtainen ostojen seuranta 

(Handy) 

 -> tarkennettu otettavat raportit 

Valmistautuminen (Asiakassuhteen ylläpito ja hoito) 
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 Tamro Portin etusivun silmäily 

 

 

 Myyntikokousmateriaalit 

 -> tuoteryhmäpäälliköt tuottavat 

ja toimittavat 

 Päivitetyt tuoteryhmä –ja tuotesi-

vut (Olli) 

 -> tuoteryhmäpäälliköt vastaavat 

 

 

 Jakson brändien ja tuotteiden os-

totietoihin perehtyminen (Handy) 

-> otettavat raportit sovittu 

 

 

 

 

 

 

Avaus 

 

Tarvekartoitus 

 

Tuote-esit-

tely 

 

Vastaväitteet 

 

Hintaneuvottelu 

 

Kaupan 

päätös 

 

 Tuoteryhmäkatsauksen käyttö keskustelun lomassa (Martti) 

  -> valmiit raportit tuoteryhmäanalyytikoilta 

 

 Valikoimavinkit: myyntijaksojen mukaisesti tärkeimmät tuoteryhmät(Olli) 

 

 Brändisivut: myyntijaksojen mukaisesti tärkeimpien brändien/tuotteiden esit-

tely (Olli) 

 

 Opintokokonaisuudet: esimerkiksi annosjakelu ja rokottaminen (Olli) 

 

 Asiakasedut Tamro Portin kampanja – sivulta (Portti) 

Taulukko 7: Toimintaohjeet sähköisten palveluiden hyödyntämiseen asiakastyössä 

 

Valmiissa kaaviossa valmistautuminen ja asiakaskäynti ovat edelleen eritelty omiksi vaiheik-

seen, jotta mallin lukeminen ja omaksuminen olisi helpompaa. Käytännössä vaiheet sekoittu-

vat osin toisiinsa tai menevät limittäin ja niin tuleekin olla. Valmistautumisvaihe täydentyi ja 

tarkentui toimintaohjeiden päivittyessä useaan kertaan, asiakaskäynnin kulun pysyessä lähes 

ennallaan ensimmäisestä versiosta viimeiseen. 

Asiakaskäynti 
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Toimintaohjeet on kuvattu myyntiprosessia alustana käyttäen tarkasti ja yksityiskohtaisesti, 

jotta esimerkiksi uuden henkilön perehdytystilanteessa työskentelyohje on konkreettinen apu-

väline. Yksittäisten raporttien nimiä tai tuoteryhmäkatsauksessa saatavia raportteja ei kuiten-

kaan ole tarkoituksenmukaista tässä kaaviossa esittää.  

6 Tutkimustulosten tarkastelu 

6.1 Ratkaisu tutkimusongelmaan 

Opinnäytetyön tutkimusongelma oli seuraavanlainen: ” Millaisilla toimintatavoilla apteekki-

myyntitiimi voi omassa asiakastyössään edistää apteekkilaisten Tamron sähköisten palveluiden 

tuntemusta?  

Kehittämishankkeen edetessä ratkaistiin opinnäytetyön tutkimusongelma löytämällä apteekki-

tiimille lukuisia uusia toimintatapoja käyttää sähköisiä palveluja asiakastyössä. Vahvistamalla 

edustajien omaa palveluiden tuntemusta ja käyttöä niin valmistautumistyössä kuin asiakas-

kohtaamisissakin palvelut tuotiin samalla lähemmäksi asiakasta. Tämä herätti apteekkilaisten 

mielenkiinnon palveluja kohtaan ja pidemmällä aikavälillä osaltaan madaltaa kynnystä ottaa 

niitä käyttöön. 

Jotta uudistukset saatiin konkreettisesti käytäntöön, oli niistä järkevää koostaa selkeät toi-

mintaohjeet. Syntyneitä ohjeita peilattiin myyntiprosessimalliin, jotta ne saatiin luontevaksi 

osaksi asiakastyön eri vaiheita. Tärkeintä uusissa toimintatavoissa sekä niiden kuvaamisessa 

oli saada ne integroitua osaksi jokapäiväistä työtä, ei irrallisiksi lisätöiksi.   

6.1.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Opinnäytetyössä esitettiin tutkimusongelmaa tukevina tutkimuskysymyksinä seuraavaa: 

1. Miten sähköiset palvelut nähdään apteekeissa ja apteekkimyyntitiimissä kehittämishank-

keen alussa? 

2. Millaisten toimenpiteiden avulla sähköisten palveluiden käyttöä edistetään apteekeissa 

myyntitiimin asiakastyön kautta? 

 

Kehittämishanke aloitettiin tarkalla lähtötilanteen kartoituksella, jolla haluttiin selvittää rea-

listiset lähtökohdat projektille. Pohjatietona työlle käytettiin hieman aiemmin teetetyn säh-

köisten palveluiden asiakastyytyväisyyskyselyn vastauksia. Tämän pohjalta tehtiin aloitushaas-

tattelut apteekkikentälle, joiden avulla pyrittiin selvittämään hankkeen keskiössä olevan tii-

min ajatuksia ja lähtötilannetta sähköisten palveluiden osalta. Yhdistämällä apteekkilaisten 

kokemukset sekä asiakasrajapinnassa työskentelevien edustajien ajatukset ja näkemykset, 

saatiin kattava kuva lähtötilanteesta.  

Opinnäytetyössä on esitetty lukuisia toimenpiteitä sähköisten palvelujen käytön edistämiseksi 

apteekeissa, esimerkiksi käyttämällä Ollin sisältöä asiakaskäynnillä tai Martti – tuoteryhmä-
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katsausta myyntijaksolle valmistauduttaessa. Toimintatapoja kehitettiin alusta lähtien yhteis-

työssä apteekkitiimin ja koko osaston kesken ja käytännön kokeilun kautta paranneltiin hank-

keen edetessä. Toimintatavat istutettiin asiakastyön eri vaiheisiin selkeillä toimintaohjeilla, 

jolloin uudistukset menivät sanahelinän sijaan käytännön työhön. Toimintaohjeet ulotettiin 

samalla luontevasti koko osastolle ja näin saatiin ensimmäistä kertaa yli tiimirajojen samaan 

taulukkoon apteekkiasiakkaan myyntiprosessinomaiset vaiheet työohjeineen.   

6.2 Apteekkimyyntitiimi 

Edellä luvussa 5.10. taulukossa 7 on esitetty kehityshankkeen aikana muotoutuneet toiminta-

ohjeet myyntiprosessimallia alustana käyttäen. Viemällä toimintaohjeet osaksi myyntiproses-

sin teoreettisia vaiheita on ohjeistus käytännössä helpompi hahmottaa ja soveltaa käytän-

töön.   

Edellä on jo useaan kertaa todettu valmistautumisvaiheen merkittävä rooli koko kehityshank-

keen aikana sekä toki valmiissa työskentelyohjeissa. Valmistautumistyö korostui hankkeen 

alusta lähtien ja näin ollen se saatiin heti luontevasti osaksi syntyvää toimintaohjeistusta.  

Valmistautuminen on selkeyden vuoksi jaoteltu myyntijaksoon valmistautumiseen sekä yksit-

täiseen asiakaskäyntiin valmistautumiseen, vaikka vaiheet saattavat mennä käytännössä limit-

täin. Myyntiprosessiin peilaten valmistautumistyön on ajateltu olevan osa asiakkuuden ylläpito 

– ja hoitotyötä, eikä se rajoitu asiakaskäynnin tai edes tulevan jakson valmisteluun. Valmis-

tautuminen terminä tässä yhteydessä kuvaa enemmän jatkuvaa työtä ja hereillä oloa niin asi-

akkaiden kuin toimintaympäristönkin muutoksien keskellä. Kehittämishankkeen myötä apteek-

kimyyntitiimin tärkeä valmistautumistyö tehdään nyt yhtenäisesti samoja materiaaleja ja pal-

veluita käyttäen. 

Yhtenäinen työskentelytapa oli yksi kehittämishankkeen tavoitteista ja siihen toimintaohjeet 

nyt yksiselitteisesti ohjaavat. Toki henkilökohtainen myyntityö ja asiakkuuksien hoito ovat 

aina viime kädessä persoonapeliä ja jokainen tekee töitä tavallaan. Myös asiakkaat ovat eri-

laisia ja tämänkin kehityshankkeen aikana useaan kertaan kävi ilmi heidän erilaiset valmiu-

tensa digitaalisessa maailmassa. Silti niin esimiehillä kuin isossa kuvassa yritykselläkin on lupa 

vaatia erityisesti asiakasrajapinnassa työskenneltäessä tiettyä yhdenmukaisuutta, joka kuvas-

taa koko yrityksen ilmettä ja strategiaa myös asiakkaan silmiin. Tässä kehittämishankkeessa 

oltiin asian ytimessä, sillä sähköisten tukipalveluiden hyödyntäminen asiakastyössä ja erityi-

sesti face to face - kohtaamisessa viestii niiden tärkeydestä myös Tamron silmissä. Onhan 

kyse kuitenkin ensi kädessä asiakkaille suunnatuista palveluista. 

6.2.1 Toimintaohjeet koko osastolle  

Projektin alkuperäistavoitteena oli kehittää ja yhdenmukaistaa apteekkimyyntitiimin työsken-

telyä viemällä sähköisiä palveluita lähemmäs asiakasta. Hankkeessa oli toki mukana koko 
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osasto esimerkiksi ideointityöpajassa sekä myyntikokouksissa, joissa projektia käsiteltiin. Fo-

kuksessa oli kuitenkin luoda uusia toimintatapoja apteekkikentälle ja roolinsa mukaisesti 

kenttä vei toimintaohjeet käytäntöön. Hankkeen edetessä sen nähtiin kuitenkin koskettavan 

koko osastoa, sillä kenttätyölle elintärkeät tukitoimet syntyvät konttorilla. Esimerkkeinä voi-

daan mainita tuoteryhmäanalyytikoiden laatimat Martti - katsaukset sekä tuotetiedon ja opin-

tokokonaisuuksien koostaminen Olliin, josta vastasivat tuoteryhmäpäälliköt. Niin toimintaoh-

jeet ulotettiin koko osastoa koskeviksi, jolloin saatiin yksi yhtenäinen ohjeistus sähköisten 

palveluiden hyödyntämiseen apteekkiasiakkuuksissa. Kun syntyneitä ohjeita peilattiin myynti-

prosessimalliin, saatiin niihin hienoinen prosessinomaisuus mukaan.  

Alla taulukossa 8 on yksinkertaistaen vedetty yhteen miten syntyneet toimintaohjeet kosketti-

vat osaston eri henkilöitä heidän työskentelyssään.  

 

 

Nimike 

 

Toimintaohjeet käytännössä 

 

Osaston esimies 

 

 Konkreettinen johtamisen apuväline 

 

Tuoteryhmäpäälliköt 

 

 Ollin brändisivujen päivittäminen sekä sisällöntuotanto 

 Sähköisten aineistojen koostaminen koreiksi 

 

Tuoteryhmäanalyytikot 

 

 Tuoteryhmäkatsausten koostaminen myyntijaksoille 

 

Myyntipäällikkö 

 

 Konkreettinen kentän johtamisen apuväline 

 Perehdytyksen apuväline 

 

Myyntikoordinaattori 

 

 Sovellusten tekninen tuki kentälle 

 

Edustajat 

 

 Prosessin soveltaminen käytäntöön jokapäiväisessä työssä 

Taulukko 8: Toimintaohjeet käytännön työn apuna 

7 Kehitysajatuksia   

Kehittämishankkeen ensisijainen tavoite oli uudistaa toimintatapoja, mutta projektin ede-

tessä esiin nousi myös muita kehitysideoita sähköisiin palveluihin liittyen. Ajatukset syntyivät 

osin tiimin sisällä mutta ideoita saatiin toki myös asiakkaiden kanssa käydyissä keskusteluissa. 

Asiakasrajapinnassa työskentelevän tiimin jatkuva dialogi apteekkilaisten kanssa on asioiden 

kehittämisen kannalta äärimmäisen tärkeää ja palautteen saaminen olikin osa projektin tavoi-

tetta. Toinen näkökulma jatkoa ajatellen on edelleen kehittää osaston työskentelyä tämän 

hankkeen ja opinnäytetyön tulosten pohjalta. 
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Seuraavissa alaluvuissa esitellään kehitysajatuksia ensin työn keskiössä olleiden palveluiden 

kannalta, osin jo toteutuneitakin ja osin pidemmällä perspektiivillä katsottuna. Sen jälkeen 

alaluvussa 7.3. esitän opinnäytetyöni tulosten pohjalta jatkokehittämishanketta yritykselle. 

7.1 Toteutuneet uudistukset 

Osittain hankkeen edetessä tai heti sen päättymisen jälkeen saatiin jo muutamia kehitysaihi-

oita toteutumaan. Apteekkien toiveena jo ennen projektia oli päästä kirjautumaan Tamro 

Porttiin nykyistä helpommin ja nopeammin, mikä taas edesauttaisi Portin sisällön käyttöä. 

Asia nousi esiin myös kehittämishankkeen aikana ja tällä kertaa siinä myös edettiin. Ehkä hel-

poin tapa viedä Portti - palvelut mahdollisimman lähelle apteekkilaista oli integroida ne ap-

teekkijärjestelmään, jota apteekkien henkilökunta käyttää työssään jatkuvasti. Integraatio 

saatiin toteutettua apteekkijärjestelmätoimittajien kanssa.  

 

Projektin aikana useamman kerran esiin nousi toive Olli verkko-oppimisympäristön interaktii-

visuuden lisäämisestä. Erilaiset etätapaamismahdollisuudet ovat osa tämän päivän asiakas-

työtä ja tämä oli tunnistettu myös apteekkitiimissä. Erityisesti maakunnissa ja pienempien 

asiakkaiden palvelemisessa asia korostui. Ollin mahdollisuuksia toimia etätapaamisalustana 

selvitettiin, mutta päädyttiin siihen, että jokin toinen järjestelmä olisi soveltuvampi. Myö-

hemmin sopiva järjestelmä löytyi ja apteekkien henkilökunnan etäkoulutukset saatiin käynnis-

tettyä. 

 

7.2 Sähköisten palveluiden kehittäminen jatkossa 

Sähköisten palveluiden kehittäminen on tänä päivänä jatkuvaa työtä. Apteekkitiimin kehittä-

mishankkeen kanssa samanaikaisesti oli meneillään erilaisia palveluiden tekniseen kehittämi-

seen liittyviä projekteja, joihin tämä kehittämishanke tuotti syötettä asiakasrajapinnasta. 

Myös yrityksen Asiakaspalvelussa oltiin kiinnostuneita hankkeen edetessä syntyneistä huomi-

oista, sillä heidän työtehtävänsä pitää sisällään sähköisiin palveluihin liittyvää opastusta ja 

neuvontaa. Projektin yhteenveto on toimitettu ja valmis opinnäytetyö toimitetaan Asiakaspal-

veluun luettavaksi. 

Vuoden 2018 alusta käynnistyi Tamron sähköisten palveluiden laaja kehittämishanke, jonka 

vetäjälle toimitettiin tämän projektin yhteenveto. Hankkeen tavoitteena on kehittää palvelui-

den käytettävyyttä, selkeyttää rakenteita ja kehittää asiakaslähtöisyyttä. Apteekkitiimin säh-

köisten palveluiden kehittämishankkeesta saatiin impulssia ja asiakaspalautetta suurempaa 

kehittämistyötä varten ja tiimimme projekti toimi osaltaan syötteenä laajemmalle kehittämi-

selle. 

Kehittämishankkeesta saadun tiedon jakaminen yrityksen sisällä on tärkeää, sillä se lisää ym-

märrystä paitsi apteekkiasiakkaan ajattelusta myös asiakasrajapinnassa työskentelevän tiimin 
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toimintatavoista. Palveluiden kehittämisen tulee kuitenkin ennen kaikkea lähteä asiakkaasta. 

Siksikin tulevaisuudessa on tärkeää selvittää apteekkilaisten tyytyväisyyttä sähköisiin palvelui-

hin vuoden 2016 tavoin. Tässäkin työssä alkukartoituksessa käytetty kysely on seuraavallekin 

tutkimukselle hyvä raami, mutta mukana voisi olla enemmän tarkempaa laadullista materiaa-

lia esimerkiksi syvällisempien asiakashaastattelujen avulla tuotettuna. Haastattelut voisi to-

teuttaa maanlaajuisella otannalla esimerkiksi 20:ssä apteekissa teemahaastatteluna tehtynä. 

Näin yrityksen käyttöön tulisi enemmän hiljaista tietoa ja ajattelua suoraan asiakkaalta kuin 

lomake – toteutuksena.   

7.3 Osaston myyntiprosessin kehittäminen toimintaohjeiden pohjalta 

Kuten edellä on kuvattu, kehittämishankkeen tuloksena syntyneitä toimintaohjeita peilattiin 

teoreettiseen myyntiprosessimalliin. Näin yksittäiset työohjeet saatiin myyntityötä ohjaavan 

yleisen ja kaikille tutun prosessin viitekehykseen. Luodut toimintaohjeet upotettuna myynti-

prosessialustaan on toimiva pohja lähteä jatkokehittämään koko osaston yhteistä myyntipro-

sessia. Projektin aikana ylitettiin luontevasti tiimirajat ja nähtiin, että apteekkiasiakkaiden 

myyntiprosessi kulkee konkreettisesti läpi koko osaston. Prosessin kehittäminen vaatii sen vai-

heiden tarkkaa kuvaamista, mikä taas palvelisi koko osaston myynnin johtamista ja olisi tar-

peellinen työkalu esimerkiksi uuden henkilön perehdyttämisvaiheessa. Opinnäytetyön tulosten 

pohjalta jatkokehittämishankkeeksi ehdotetaan edellä kuvatun myyntiprosessin kehittämistä.   

     

8 Yhteenveto  

Opinnäytetyön tutkimusongelmana oli selvittää millaisilla keinoilla asiakasrajapinnassa työs-

kenneltäessä voidaan edistää asiakkaille suunnattujen sähköisten tukipalveluiden käyttöä. On-

gelmaa lähdettiin ratkaisemaan toimintatutkimuksen keinoin yhdessä ideoimalla ja kokeile-

malla. Tavoitteena oli löytää uusia toimintamalleja, joilla palvelut voitiin viedä yhä lähem-

mäs asiakasta. Näin ollen sähköisten tukipalveluiden käyttö otettiin kiinteäksi osaksi asiakas-

työtä, mitä ohjaamaan laadittiin selkeä työohjeistus. Ohjeita peilattiin myyntiprosessin pe-

rusvaiheisiin, jolloin sähköisten palveluiden käyttö saatiin teoreettisen mallin avulla hyvinkin 

käytännölliseksi työohjeeksi ja johtamisen apuvälineeksi.  

Työn toimintatutkimuksellinen osa eteni jokseenkin suunnitellusti, joskin projektin kesto ko-

konaisuudessaan oli hieman ajateltua pidempi. Toimintatutkimuksen eteneminen on opinnäy-

tetyössä kuvattu tarkasti, sillä haastatteluin, työpajametodein ja havainnoinnin seurauksena 

syntyi runsaasti materiaalia. Työn luotettavuuden kannalta tarkka toiminnan kuvaus on tär-

keää.  

Työlle asetetut tavoitteet saavutettiin, kun uusia toimintamalleja syntyi ja ne kirjattiin sel-

keiksi ohjeistuksiksi. Toimintaohjeet on mahdollista kehittää edelleen osaston yhteneväiseksi 
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myyntiprosessiksi. Lisäksi projektin aikana saatiin tärkeää tietoa asiakasrajapinnasta, jota oh-

jattiin eteenpäin ja hyödynnettiin muissa kehittämishankkeissa, jotka liittyivät sähköisiin pal-

veluihin. Asiakaskohtaamisissa saatu tieto, oli se sitten aktiivisesti kerättyä tai sivulauseista 

tulkittua hiljaista tietoa, on yritykselle äärimmäisen arvokasta. Sitä tulee herkällä korvalla 

kuunnella kaiken kehittämisen ytimenä. 
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