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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä tietty, yritykselle vielä tunnistamaton, 
asiakasryhmä odottaa yritykseltä ja sen tarjoomasta. Opinnäytetyön tutkimusosassa asiakas-
ryhmää lähestyttiin asiakas-, kumppani- ja kilpailijanäkökulmista. Lähtötilanteessa kohdeyri-
tyksen toimintaa ja sidosryhmiä tutkittiin Business Model Canvas-menetelmän avulla, koska 
sen avulla hahmottui kokonaiskuva yrityksestä ja sen toiminnasta. Yritys toimii HoReCa-
toimialalla Suomessa ja Virossa ja sen toiminta perustuu asiakkaiden toimia helpottavien rat-
kaisujen, laadukkaiden tuotteiden ja palveluiden tarjontaan. Opinnäytetyön aihe valikoitui 
yrityksen toiveesta tutkia tätä yritykselle vielä tuntematonta asiakasryhmää sekä heidän odo-
tuksiaan yritykselle. Yritys aikoo hyödyntää saatuja tuloksia uudistuvien verkkosivujensa 
suunnittelussa ja niiden sisältöjen tuottamisessa ja uusien verkkosivujen toteuttamisessa.  
 
Opinnäytetyön tietoperusta koostui neljästä osiosta, joissa esiteltiin asiakas, kumppani ja kil-
pailija käsitteet. Lisäksi esiteltiin, mitä tämän päivän markkinointi voi olla ja mikä merkitys 
markkinoinnin tuottaman viestinnän sisällöllä on. Edellisten lisäksi tarkasteltiin  asiakkaan, 
markkinoinnin ja myynnin toimintaa ja keskinäistä suhdetta. Tutkimusmenetelmä käytettiin 
kvalitatiivista tutkimusta ja itse tutkimusaineisto koottiin teemahaastatteluilla. Haastatelta-
vat henkilöt ovat alansa ammattilaisia. Haastatteluaineisto oli runsas ja analysoinnin helpot-
tamiseksi se jaettiin neljän teeman mukaan. Haastattelujen sisältö kuvailtiin teemoittain ja 
elävöitettiin poiminnoilla haastatteluista. Lopuksi teemat  koottiin taulukkoon ja niistä tehtiin 
yhteenvetotaulukot. Esille tulleet teemat tarkasteltiin vielä suhteessa tietoperustaan. 
 
Opinnäytetyön kehittämisosiossa tuotettiin tutkimusosassa kootun tiedon pohjalta asiakas-
ryhmän, ympäristön ja tutkittavan yrityksen vuotta rytmittävä vuosikello. Vuosikellon avulla 
suunnitellaan aidosti asiakaslähtöistä markkinointia. Vuosikellon teon jälkeen pidettiin toinen 
työpaja, jossa menetelmästä saatujen tulosten avulla tuotettiin markkinointia varten tehtä-
viä. Löydetyille tehtäville rakennettiin sisältöpolkuja®, joilla tutkittavan asiakasryhmän toi-
veisiin ja ajatuksiin pystyttäisiin vastaamaan nimenomaan verkossa tapahtuvaan markkinoin-
tiin. 
 
Opinnäytetyö osoittaa, että yrityksen on mahdollista tunnistaa yrityksen eri asiakasryhmät 
segmentoimalla nämä ja valita näistä yritykselle sopivimmat asiakkuudet ja kumppanuudet.  
Yrityksen tulee sitouttaa myös oma myyntiorganisaationsa sekä luoda sen toiminnalle proses-
sit, jotka tukevat asiakaslähtöistä työtä. Yrityksen markkinoinnin, verkossa näkymisen ja sin-
ne tuotettavan sisällön tulee olla valittuja asiakasryhmiä puhuttelevia. Opinnäytetyön tulok-
set antavat myös muille yrityksille mahdollisuuden nähdä ja suunnitella yritystoimintansa ko-
konaisuutena, jossa eri osa-alueet linkittyvät ja vaikuttavat kaikkien osien toimintaan ja toi-
mivuuteen. Tärkeintä on kuitenkin ymmärtää se, että asiakas on kaiken keskiössä ja kaiken 
toiminnan suunnittelun tulee lähteä tästä näkökulmasta. 
 
Tulevaisuuden kehittämistarpeena nähdään verkkosivujen ja yrityksen verkkokaupan raken-
teen kehittäminen saatuja kehitysideoita hyödyntämällä. Verkkosivujen valmistuttua, on nii-
den ja markkinoinnin sisältöjen onnistuminen mahdollista mitata google-analysoinnin avulla.  
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The purpose of this thesis was to study what kind of expectations a yet unknown customer 
group has for a company’s organization and offering. The study has three approaches in rela-
tion to this customer group, which are customers, partners or competitors. In the starting 
point, the operation of the target company and interest groups were examined with the help 
of the Business Model Canvas method. With the help of BMC, the general view of the company 
and its operation took shape. The company operates within the HoReCa branch in Finland and 
Estonia. The company offers turn-key solutions to the clients with high-quality products and 
services. The subject of the thesis was selected based on the wish of the company to study a 
yet unknown customer group and their expectations for the company. The company intends 
to utilize the obtained results in the planning and implementation of its renewed web pages 
and in the production of their contents. Furthermore, I believe that the research results can 
be more widely utilized in other branches. 
 
The theoretical framework consists of four parts where the concept of a customer, partner or 
competitor are explained. Furthermore, it is demonstrated what today's marketing can be as 
well as the significance of the contents. Furthermore, the operation and interaction of a cus-
tomer, marketing and sales were examined. 
 
The research method was qualitative study and the method used to collect information was 
theme interview. The persons interviewed were professionals in their field. The interview 
material was abundant, so it was divided into four themes for analyzing. The content of the 
interviews was introduced one theme at a time and the text was enlivened with direct quotes 
from the interviews. Finally the main findings were introduced in the summary tables and the 
results were examined in relation to the theoretical framework. 
 
In the workshop that was arranged, the analyzed answers were utilized by creating an annual 
calendar as a development task. The annual calendar sequences the year of an examined cus-
tomer group, environment and company. With the annual calendar method, customer-
oriented marketing was genuinely designed. The results were studied in the second workshop 
and the obtained results helped in creating tasks for the marketing. To these tasks, a Cus-
tomer Content Path was created. With Customer Content Path the company will be able to 
respond to the wishes and thoughts of the customer group (and take place) particularly in the 
Network marketing. 
 
The research results showed that the operation of the company must be systematically de-
signed, it must know its own customers and their roles and must choose the customer groups 
that are important to the company. Furthermore, the company has to commit its own Sales 
Organization and create the processes, which support customer-oriented work. A company’s 
marketing, its online presence and what kind of content it has on its website must speak to 
the chosen customer groups. The development proposal for the future is to create the struc-
ture of the electronic commerce of the web pages by utilizing the received development ide-
as. After the web pages are completed, it is possible to measure the success of the content 
marketing with the help of Google-analysis. 
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1 Johdanto

 

Tänä päivänä yrityksen toiminnan keskiössä on asiakas. Aina se ei ole ollut näin, mutta kuten 

Keronen & Tanni (2017, 22-23) toteavat, nyt on asiakkaan, avoimuuden, rehellisyyden, roh-

keuden ja yhdessä tekemisen aika, koska asiakkaat etsivät pitkäaikaisia kumppaneita, parhai-

ta osaajia ja integraattoreita. Hallavo (2013) toteaa, että olemme siirtyneet tarinoiden ja 

asiakkaiden aikaan, jossa asiakasarvo muodostuu itse ydintuotteen ympärille luodusta tarinas-

ta. Tuo tarina luodaan osin yhdessä asiakkaan kanssa, osallistuttamalla ja kommunikoimalla 

erilaisissa kosketuspisteissä eri kanavissa. Valta on asiakkaalla ja arvoketjun toimijat pyrkivät 

ymmärtämään ja hyödyntämään näiden vaikutuksen. De Waal ja van der Heijden (2015, 492) 

tuovat esille yrityksen henkilökunnan ja sen käytöksen tärkeän roolin asiakasrajapinnassa, kun 

halutaan varmistaa asiakasläheisyyden toimiminen.    

 

Asiakaslähtöisyys- tai läheisyys edellyttää yrityksen johdolta strategista päätöstä, johon yri-

tyksen johdon ja henkilökunnan on aidosti sitouduttava. Myyntiorganisaation asiakkuuksista 

vastaavien avainasiakaspäälliköiden työtä onkin johdon avustuksella hoitaa ja kehittää omia 

asiakkuuksiaan ja segmentoida asiakkaansa. Segmentoinnin avulla avainasiakaspäälliköt hake-

vat yritykselle ne tärkeimmät asiakkaat, joihin panostetaan eniten ja jotka tuottavat yrityk-

selle eniten arvoa sekä asiakkaalle parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen. Kurvisen ja Se-

pän (2016, 103) mukaan luotua asiakaskokemusta voidaan myös kehittää tunnistamalla kaikki 

kosketuspinnat asiakkaan kanssa ja näin varmistaa, että yritys tuottaa arvoa myös asiakkaal-

leen joka kohtaamisella. Asiakaskokemus onkin niiden kohtaamisten, mielikuvien ja tunteiden 

summa, jonka asiakas muodostaa yrityksen toiminnasta. 

 

Yritysten on mietittävä, minkälainen suhde heillä on asiakkaisiinsa, ovatko nämä asiakkaita, 

mahdollisia kumppaneita tai jopa kilpailijoita. Asiakkaan segmentointi vaatii yritykseltä pa-

nostusta, mutta siihen laitettu aika voi tuottaa sille taloudellista voittoa, henkistä hyötyä ja 

auttaa pitkäjänteiseen työskentelyyn.  

 

Ympäröivä maailma on muuttunut lyhyessä ajassa ja verkkokaupan merkitys on kasvanut rä-

jähdysmäisesti, koska tapa ostaa ja tehdä valintoja on muuttunut ja tämä asettaa yritykset 

uusien haasteiden eteen. Yrityksen verkkosivujen ajankohtaisuus ja toiminnallisuus ovat yri-

tykselle elinehto ja tämä vaatii yrityksen markkinoilta uudenlaista ajattelua ja toteutusta ki-

ristyvässä kilpailussa. Toisaalta digitaaliset kanavat ovat mahdollistaneet verkossa tapahtuvan 

markkinoinnin ja viestinnän uudella tavalla. Tällöin korostuu markkinoinnin sisällön merkitys, 

sen täytyy olla oikeanlaista sisältöä oikealle asiakasryhmälle. Halkolan ja Hillan (2012, 195) 

mukaan sisältömarkkinointi onkin tapa sitouttaa asiakkaita hyödyllisten sisältöjen avulla. Ta-

voitteena on tehdä niin hyviä yksittäisiä sisältöjä, että ne houkuttelevat yleisöjä yrityksen 

asiakkaaksi. 
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1.1 Opinnäytetyön tausta ja tarkoitus 

 

Tämä opinnäytetyö tarkastelee kohdeorganisaationa E.Ahlström Oy:ä, jonka markkinointistra-

tegia on uudistumassa. Yrityksen uuden markkinointistrategian mukaisesti opinnäytetyössä 

keskitytään yrityksen yhden asiakasryhmän, sisustusarkkitehdin- ja suunnittelijan tutkimiseen 

ja haetaan tapoja ja keinoja vastata heidän toiveisiinsa E.Ahlströmin projektisisustamisen 

yksikölle sekä luoda E.Ahlströmin markkinoinnille oikeanlaista sisältöä verkossa tapahtuvaan 

markkinointiin. 

 

Opinnäytetyön aihe valikoitui käytännön työni kautta, koska suunnittelijat ovat tärkeä sidos-

ryhmä asiakasprojekteissamme. E.Ahlström ei ole aikaisemmin tehnyt järjestelmällistä suun-

nittelijatyötä. Tästä syystä E.Ahlström onkin melko tuntematon hotelli- ravintola ja catering 

eli HoReCa-puolen suunnittelijoille, vaikka yritys on saattanut olla heille tuttu kattaus- ja 

keittiötarvikkeiden kautta. Projektisisustamisen yksikön näkökulmasta on tärkeää ymmärtää 

suunnittelijan työtä ja tapaa toimia ja tämän yhteistyön kehittäminen on E.Ahlströmille elin-

tärkeää. Projektisisustamisen yksikön on mahdollista luoda lisäarvoa ja kasvattaa koko yrityk-

sen liikevaihtoa nyt ja tulevaisuudessa ja tästä syystä suunnittelijoiden tunteminen ja kontak-

tointi on välttämätöntä.   

 

1.2 Tutkimusongelma ja kehittämistehtävä 

 

Työn tutkimusongelmana on selvittää, mitä sisustusarkkitehdit- ja suunnittelijat odottavat 

E.Ahlströmin projektisisustamisen organisaatiolta ja sen tarjoomasta. Suunnittelijoita tarkas-

tellaan, kun he ovat: kumppaneita, kilpailijoita tai asiakkaita. Tutkimusongelmaan haetaan 

vastauksia haastattelemalla sisustusarkkitehtejä- ja suunnittelijoita. Yrityksen toimintaa ja 

sidosryhmiä tutkitaan Business Model Canvas-menetelmän avulla, tätä kautta hahmottuu ko-

konaiskuva yrityksestä, sen sidosryhmistä ja toiminnasta. Kehittämisosiossa saadut vastaukset 

hyödynnetään ja niistä luodaan vuosikellon avulla E.Ahlströmin markkinoinnille sisältöpolku 

yrityksen verkkoon ja sosiaalisen median kanaviin. 

 

1.3 Opinnäytetyön rakenne ja rajaus 

 

Opinnäytetyö johdannossa kuvataan työn tavoite ja tarkoitus, tutkimusongelma ja kehittämis-

tehtävä sekä opinnäytetyön rakenne. Tietoperusta käsittelee opinnäytetyön kolmea lähesty-

miskulmaa, kun suunnittelija on E.Ahlströmin asiakas, kumppani tai kilpailija sekä markki-

noinnin ja myynnin roolia. Opinnäytetyön tietoperusta koostui neljästä osiosta, joissa esitel-

tiin mitä asiakas, kumppani tai kilpailija ovat käsitteinä. Lisäksi esiteltiin, mitä tämän päivän 

markkinointi voi olla ja mikä merkitys markkinoinnin tuottaman viestinnän sisällöllä on. Edel-

listen lisäksi tarkasteltiin  asiakkaan, markkinoinnin ja myynnin toimintaa ja vuorovaikuttei-
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suutta keskenään. Omana kappaleenaan  esitellään itse kohdeorganisaatio ja sen toiminta 

sekä Business Model Canvas yrityksen toiminnasta. Tämän jälkeen esitellään opinnäytetyön 

kohteena ollut tutkimus ja tutkimustulosten analyysi ja kehittämisehdotukset kohdeyrityksel-

le. Johtopäätöksissä arvioidaan opinnäytetyön luotettavuus sekä se, ovatko tutkimuksesta 

saadut tulokset yleistettäviä ja mikä on niiden vaikuttavuus. 

 

2 Tietoperusta 

 

Lähestyn sisustusarkkitehti- ja suunnittelija motiivipohjaisia kohderyhmiä kolmesta eri näkö-

kulmasta. Mitä tarkoittaa, kun tämä kohderyhmä on E.Ahlströmin asiakas, kumppani tai entä, 

kun suunnittelija onkin kilpailijana E.Ahlströmin projektisisustamiselle. Tutkin myös, miten 

näiden kolmen näkökulman tunnistaminen auttaa E.Ahlströmin projektisisustamisen yksikön 

myyntityötä suhteessa loppuasiakkaaseen. Haastattelututkimuksen pohjalta kehitystehtävänä 

tehdään E.Ahlströmin markkinoinnin avuksi sisältöpolku® markkinointiviestintään. 

 

E.Ahlströmin projektisisustamisen yksikkö tarjoaa asiakkailleen fyysisten tuotteiden lisäksi 

monenlaisia palvelukomponentteja. Helander, Kujala, Lainema ja Pennanen (2013, 12) totea-

vat, että myyntityöstä tulee valmiiden ratkaisujen tarjoamisen sijaan konsultoivaa myyntiä, 

joka puolestaan edellyttää myyjältä uudenlaisia kyvykkyyksiä. Siirryttäessä palveluliiketoimin-

taan keskeiseksi nousevat asiakastarpeiden tunnistaminen ja asiakkaille tarjottavat kokonais-

palvelujen ymmärtäminen ja tuottaminen. Tämä vaatii strategista kykyä kokonaisuuksien hal-

litsemiseksi, niin asiakkaan odotusten ja tarpeiden, kuin yrityksen osaamisen ja organisoinnin 

suhteen. (Helander yms. 2013, 12.) 

 

Tähän samaan viittaa myös E.Ahlströmin käynnissä oleva myynnin koulutusohjelma, joka pe-

rustuu Gazing Performance Systems – Selkeä ajattelu paineen alla, Myynnin Mindset-

workshopiin, jonka toteuttaa Adeptus Partners Oy:stä Pekka Anhava. Koulutus on kestänyt nyt 

puolitoista vuotta ja jatkuu ainakin vuoden 2018 loppuun. Myynnin Mindset on yhteenveto asi-

oista, jotka auttavat myyntihenkilöitä myyntityössä asiakkaiden kanssa. Käytössä oleva työkir-

ja- Myynnin Mindset perustuu olettamukseen ja periaatteeseen, että päätöksentekoprosessi 

tapahtuu asiakkaan ajatuksissa. Tämän takia prosessin ymmärtäminen on välttämätöntä, jos 

tehokas myyntistrategia halutaan ottaa käyttöön. Tätä varten Gazing Performance Systems on 

luonut päätöksentekoympyrän (DMC c), koska myynti on taito. (Gazing Performance Systems 

2011, 4.) 

 

Asiakkaan ja asiakkuuden ymmärtämisen lisäksi, täytyy miettiä miten kumppani ja kumppa-

nuus ja sitä kautta verkostot voivat tuoda lisäarvoa asiakkaalle ja yritykselle. Oman osaami-

sen tunnistamisen kautta päästään kiinni siihen, missä yrityksen toiminnan kannalta sen tär-

keimmät osaamisalueet ovat ja missä tarvitaan kehittämistä. Uuden toimintatavan vaatimien 
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kyvykkyyksien vertaaminen yrityksessä jo olemassa olevaan osaamiseen, auttaa päättämään, 

mihin asiakasodotuksiin nykyisen toimintamallin puitteissa pystytään vastaamaan ja missä tar-

vitaan ulkopuolista apua tai oman organisaation uudistamista. (Helander, Kujala, Lainema & 

Pennanen 2013, 13.) 

 

Suunnittelijat voivat toimia asiakkaina tai kumppaneina, mutta on myös tilanteita, jossa 

suunnittelija onkin kilpailijana. Hesso (2015, 49) toteaakin, että yrityksen kilpailija on organi-

saatio, joka voittaa tai haastaa uskottavasti yrityksen asiakkaan silmissä.  

 

2.1 Asiakas, asiakkuus ja asiakaskokemus 

 

E.Ahlström Oy:n projektisisustamisen yksikön projekteissa sisustusarkkitehdillä- ja suunnitteli-

jalla voi olla useampi rooli. Tässä kappaleessa keskityn heidän rooliinsa heidän ollessa 

E.Ahlströmin projektisisustamisen asiakkaana. Hellman ja Värilän (2009, 15) mukaan yritysten 

liiketoiminta koostuu kolmesta keskeisestä tekijästä – yrityksestä, tuotteesta ja asiakkaasta ja 

näiden vuorovaikutuksesta. Eri aikoina näiden tekijöiden rooli ja merkitys on vaihdellut. Aika-

naan johdon huomio kohdistui yrityksen tuotantoon ja henkilöstöön, sen jälkeen tuotteisiin. 

Nyt keskeisenä johtamisen kohteena on asiakas. (Hellman & Värilä 2009, 15.) Kiska (2002, 28) 

suosittelee yrityksen johdon kuuntelemaan tarkasti ja kriittisesti, mitä asiakkaat haluavat, 

miten he haluavat ja mitä he ovat valmiita maksamaan tuotteesta tai palvelusta.  

 

Löytänä ja Kortesuon (2011, 9-11) mukaan asiakaskokemus on niiden kohtaamisten, mieliku-

vien ja tunteiden summa, jonka asiakas yrityksen toiminnasta muodostaa. Saman tuo esille 

myös Palmer (2010, 197) todetessaan asiakaskokemuksen sisältävän osallistumista erilaisiin 

keskusteluihin, tunnetiloihin ja ihmissuhteisiin. Asiakaskokemuksen ja sen johtamisen ydin on 

se, että asiakkaat siirretään aidosti yrityksen toiminnan keskiöön ja luodaan heille merkityk-

sellisiä kokemuksia (kuva 1). Samalla kasvatetaan summaa viivan alla. Asiakaskokemuksen 

johtaminen on yritykselle valtava mahdollisuus ymmärtää asiakkaita peremmin, toimia aidosti 

asiakkaiden tarpeiden pohjalta, luoda asiakkaille enemmän arvoa ja nostaa liiketoiminnan 

tulos toiselle tasolle. (Löytänä & Kortesuo 2011, 9-11.)  
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Kuva 1: Asiakas yrityksen liiketoiminnan keskiössä (mukaillen Löytänä ja Kortesuo 2011, 11) 

 

Kiska (2002, 30) muistuttaa CRM-ohjelmien (Customer Relationship Management) käytön tär-

keydessä seurattaessa asiakkaan ostokäyttäytymistä. Toisaalta CRM:n ongelmana on se, että 

se antaa dataa menneestä ja se on vain niin hyvä järjestelmä, kuin sitä käytetään ja täyte-

tään.   

 

Johnston ja Kong (2011, 21) ovat luoneet 10 askelta sisältävän ohjeistuksen, kuinka yritykset 

voivat parantaa asiakaskokemusta asiakkaissaan (kuva 2). 

 

 

Kuva 2: Asiakaskokemuksen parantamisen 10 askelta (mukaillen Johnston & Kong 2011, 21) 

 

Asiakkaan johtamisen yhteydessä puhutaan monesti asiakaslähtöisyydestä (customer orientaa-

tion), joka Helander ym. (2013, 29) mukaan on perinteisesti käsitetty toimintana, jossa yri-

tyksen toimintakulttuuri mahdollistaa systemaattisen asiakastarpeiden selvittämisen ja näiden 

tarpeiden tyydyttämisen. De Mooij, Kortesmäen, Lammin, Lautamäen, Pekkalan ja Sinkkosen 
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(2005, 22-23) mukaan asiakas- ja käyttäjälähtöisyys liittyvät tiivisti asiakkaiden ja käyttäjien 

kuuntelemiseen ja ymmärtämiseen. He viittaavat Zaltmaniin (2003), todetessaan, myynnin ja 

markkinoinnin muuttuneen yrityksessä aggressiivisesta kauppaamisesta kuuntelemiseksi ja 

keskusteluksi. De Mooij ym. (2005, 23) viittaavat La Salleen ja Brittoniin (2003), joiden mie-

lestä yritykselle tärkeintä olisikin pohtia, millaista arvoa tuote tai palvelua tarjoaa asiakkaille 

fyysisellä, tunteen ja järjen tasolla ja jopa henkisellä tasolla.  

 

Asiakaslähtöisyys edellyttää yrityksen johdolta strategista päätöstä, johon yrityksen johdon ja 

henkilökunnan on aidosti sitouduttava. Saarijärvi, Kuusela, Neilimo ja Närvänen (2013, 663) 

tuovat esille tutkimuksessaan, kuinka asiakaslähtöisyyttä käytetään yrityksessä strategisena 

suuntaviivana, mutta käytännössä sitä ei kuitenkaan oteta käytäntöön ja käyttöön. Saarijärvi 

ym. (2013, 663) viittaavat Dayn (2005), Kennydyn ym. (2003) ja Kirkan ym. (2005) tutkimuk-

siin, jossa kuitenkin johdon rooli yrityksen aidon asiakaslähtöisyyden saavuttamiseksi on laa-

jasti tunnistettu. De Mooij ym. (2005, 23) mukaan johdon päätös siirtyä ja toteuttaa asiakas-

lähtöistä toimintatapaa ilman hedelmällistä arvomaailmaa, tahtotilaa ja käytännön toimia ei 

saa aikaan muutosta. Tämän takia tarvitaankin asiakas- tai käyttäjälähtöistä kulttuuria, asen-

teita ja toimintoja, joissa asiakkaiden mielipiteitä ja tarpeita pidetään tärkeinä. De Mooij ym. 

(2005, 23) mukaan van Birgelen, de Ruyeterin mukaan (2003) kyseessä on asiakas- tai käyttä-

jälähtöisyyden aste eli asenteen voimakkuus siitä, miten vahvasti johto uskoo asiakkaiden tyy-

tyväisyyden ennustavan tulevaisuuden taloudellista menestymistä. Tästä syytä johdolla on 

ensiarvoisen tärkeänä tehtävänä olla näyttämässä suuntaa henkilökunnalle. (De Mooij ym. 

2005, 23, van Birgelin ja Ruyeter (2003) mukaan.) Saarijärvi ym. (2013, 664) tuovat esille tut-

kimuksessaan Narverin ja Slaterin (1990), joiden mukaan asiakaslähtöisyys on yksi yrityksen 

ydintoiminnoista ja sen pitää sisältää myös kilpailijaseurannan ja yrityksen sisäisen koordinaa-

tion. 

 

Tähän samaan viittaavat Hellman ja Värilän (2009, 20), joiden mukaan asiakkaan johtaminen 

edellyttää johdolta jalostunutta ymmärrystä siitä, mitä yrityksen sisällä tapahtuu ja miten 

sen ulkopuolinen ympäristö kehittyy sekä erityisesti siitä, mikä on sisäisten ja ulkoisten teki-

jöiden keskinäinen suhde. Tämän lisäksi tarvitaan tarkkoja lukuja ja mitattavuutta. 

 

Helanderin ym. (2013, 29) vievät tulkintaa pidemmällä ja heidän mukaansa pitäisikin puhua 

asiakasläheisyydeksi (customer intimacy), jota kutsutaan strategista yhdessä luomisen lähes-

tymistapaa. Tällä viitataan sellaisiin räätälöityihin palveluratkaisuihin, joilla tyydytetään sa-

manaikaisesti sekä julkituodut, että piilevät asiakastarpeet. Asiakasläheisyys terminä lansee-

rattiin Brockin ja Zhoun (2012, 370) mukaan jo 1993 Treacyn ja Wierseman toimesta. Heidän 

mukaansa asiakasläheisyydessä asiakkaalla ja toimittajalla on yhteisymmärryksellä rakennettu 

hyvin läheinen ja arvokas suhde. Helander ym. (2013, 29) esittävät, että asiakasläheisyyden 

rakentaminen edellyttää ennen kaikkea ajattelutavan ja kulttuurin muutosta: sen sijaan, että 
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ajatellaan tuotettavan jotain asiakkaalle, tulisikin ajatella tuotettavan jotain yhteistyössä 

asiakkaan kanssa. 

 

Helander ym. (2013, 42) kuvaavatkin asiakasläheisen toimintatavan niin, että osaamista ei 

pyritä tunnistamaan ainoastaan tehtäväkohtaisiin osaamisiin perustuen, vaan osaamista peila-

taan myös asiakkaiden tunnistettuihin tulevaisuuden tarpeisiin. On huomioitava, että verkos-

tomaisessa liiketoiminnassa on tunnistettava myös kumppaneiden osaamiset ja pystyttävä 

luomaan asiakkaille yhdessä lisäarvoa tuottavia palvelukokonaisuuksia. Helander ym. (2013, 

43) esittävät kaaviossaan, kuinka perinteinen ja asiakasläheinen osaamisen tunteminen eroa-

vat toisistaan (kuva 3). 

 

Kuva 3: Osaamisen tunnistaminen: perinteinen vs. asiakasläheinen toimintatapa (mukaillen 

Helander ym. 2013, 43) 

 

Hellman ja Värilän (2009, 26) mukaan asiakas on sisäisen ja ulkoisen tiedon yhdistäjänä moni-

puolisin, vahvin ja tarkin. Se on myös rahaa ja tuotetietoa tehokkaampi ja laaja-alaisempi. 

Aikaisemmin kaikki toiminta ja tieto on liittynyt tuotteeseen. Tilanne on kuitenkin muuttunut 

ja entisestä kohteesta, asiakkaasta on tullut arvon tuottaja ja arvon lähde, kun taasen enti-

sestä arvon tuottajasta, tuotteesta on tullut resurssi. Toimenpiteet, joita yritys tekee, koh-

distetaankin asiakkaisiin ja tulosta arvioidaan asiakassuhteiden, asiakaskannan ja niiden ke-

hittymisen perusteella. Tuote tai palvelu onkin yksi resurssi muiden joukossa asiakastuloksen 

saavuttamiseksi. Asiakas on ns.liiketoiminnan ytimessä. Asiakastiedosta tulee keskeistä yrityk-

sen toiminnan ja strategian näkökulmasta. Huomioitavaa on kuitenkin se, että  mitä enemmän 

asiakastietoa johtamisessa käytetään, sitä suurempia muutoksia se tuo johtamiseen, organi-

saation rakenteisiin kuin käytännön toimintaan ja resursointiin. (Hellman & Värilä. 2009, 26-

27.) 
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Helander ym. (2013,30-32) viittaavat samaan todetessaan, että palveluyritys ei tavoittele 

asiakastyytyväisyyttä hinnalla millä hyvänsä, vaan asiakasläheisyyttä rakennetaan koko ajan 

myös palveluntarjoajan näkökulmasta kannattavalla tavalla. Pelkkä asiakastyytyväisyyden ta-

voittelu saattaa johtaa tilanteeseen, jossa asiakkuudesta tulee taloudellisesti kannattamaton-

ta. Tyytyväinen asiakas ei välttämättä ole automaattisesti sama kuin kannattava ja tuottava 

asiakas. Tämä seikka korostuu E.Ahlströmille, kun asiakkaana on sisustusarkkitehti- tai suun-

nittelija. Zhang, Dixit ja Friedman (2010, 127) viittaavat Reinartzin ja Kumarin 

(2000;2002;2003) tutkimukseen, joka osoittaa, että asiakasuskollisuudella ei välttämättä ole 

positiivisia vaikutuksia asiakkuuden kannattavuuteen yrityksen kannalta.  

 

Löytänä ja Kortesuo (2011, 43-51) nostavat asiakaskokemuksen esille psykologiselta kannalta. 

Kriittisiä psykologisia tekijöitä on heidän mukaansa neljä: Asiakaskokemuksen on tarkoitus 

tukea asiakkaan minäkuvaa, yllättää ja luoda elämyksiä, jäädä mieleen ja saada asiakkaan 

haluamaan lisää. Keininghamin ym. (2017, 150) De Keyser ym. (2015) mukaan asiakaskokemus 

voidaan jakaa viiteen eri elementtiin: Kognitiivisiin, emotionaalisiin, fyysisiin ja aisteihin sekä 

sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyviin elementteihin. Kognitiiviset elementit ovat usein opit-

tuja ja tähtäävät johonkin tavoitteeseen. Emotionaaliset elementit liittyvät tunteisiin ja voi-

vat ohjata asiakasta tekemään päätöksiä tunnepohjalta. Fyysiset ja aisteihin liittyvät elemen-

tit liittyvät usein koettuihin tuntemuksiin, kuten esimerkiksi yrityksen aulatilat, valot, äänet 

jne. Sosiaaliset elementit asiakaskokemuksessa liittyvät mm. yrityksen henkilökuntaan, toisiin 

asiakkaisiin ja asiakkaan verkostoon tai miten asiakas tuntee yrityksen brändin. (Keiningham 

ym. 2017, 151-152.) Samoja elementtejä tuo esille myös Hallavo (2013, 30) asiakkaan koke-

masta arvosta. Hallavon mukaan asiakkaan kokemaan arvoon tarvitaan yritykseltä emotionaa-

linen (tunne & tahto), sosiaalinen ja kognitiivinen (taito & tieto), ajallinen ja toiminnallinen 

(toiminta) sekä taloudellinen uhraus (tavara tai palvelu).  

 

Löytänän ja Kortesuon (2009, 45) määritelmän mukaan asiakaskokemus on niiden kohtaamis-

ten, mielikuvien ja tunteiden summa, jonka asiakas yrityksen toiminnasta muodostaa. Mitä 

vahvempia tunteita, kohtaamisia ja mielikuvia syntyy, sitä vahvempi on asiakaskokemus. Tä-

hän tarvitaan elämyksiä, jotka ovat positiivisia kokemuksia ja joihin liittyy vahva tunne, kuten 

onni, ilo, oivallus tai ilahtuminen. Kurvisen ja Sepän (2016, 100-101) mukaan asiakaskokemus 

muodostuu asiakkaaseen luotavan tunneyhteyden pohjalta. Elämykseen voi liittyä myös myön-

teinen yllättyminen. Tästä syystä jokaisen yrityksen on analysoitava, mitkä ovat sen mahdolli-

suudet tuottaa sellaisia elämyksiä, jotka yllättävät positiivisessa mielessä. E.Ahlströmillä uu-

den showroomin tarkoituksena on tuottaa positiivisia elämyksiä ja tuntemuksia kaikille kol-

melle E.Ahlströmin asiakaskohderyhmälle.  

 

Kuinka jäädä asiakkaan mieleen vaatii yritykseltä taitoa johtaa ja kehittää asiakaskokemusta 

tietoisesti. Yrityksen on analysoitava niitä kosketuspisteitä, joissa on mahdollisuus tehdä asiat 



 15 

poikkeuksellisen hyvin. Satunnaisella toiminnalla saa luotua satunnaisia muistijälkiä, mutta 

järjestelmällisellä asiakaskokemuksen johtamisella saa aikaan myönteisiä muistijälkiä ti-

heämmin ja tehokkaammin. (Löytänä & Kortesuo. 2011, 48-49.) Kurvinen ja Seppä (2016, 101) 

tuovat esille asiakaskokemuksen johtamisen, koska se on tapa tuottaa ja mitata asiakkaan 

odotukset ylittäviä kokemuksia ja elämyksiä ja pitävätkin tätä yrityksen tärkeimpänä proses-

sina. Asiakaskokemus pohjautuukin yrityksen strategiaan, asiakasymmärrykseen ja sen mit-

taamiseen, muotoiluun, mittaamiseen ja kulttuuriin. (Kurvinen & Seppä, 2016, 102). 

 

2.1.1 Asiakasarvo -ja pääoma 

 

Hallavan (2013, 20) mukaan asiakasarvo muodostuu itse ydintuotteen ympärille luodusta tari-

nasta, jossa valta on asiakkaalla ja arvoketjun toimijat pyrkivät ymmärtämään ja hyödyntä-

mään tämän vaikutuksen. Keronen ja Tanni (2017, 34-35) viittaavat Rintamäen (2016, 45) 

määritelmään asiakasarvosta, jonka mukaan se kuvaa sitä, millaisia hyötyjä tai mahdollisuuk-

sia asiakas etsii ja millaisia uhrauksia hän pyrkii välttämään. Asiakasarvo vaikuttaa liiketoi-

minnan kannalta keskeisiin tavoitteisiin, kuten asiakastyytyväisyyteen, suositteluun ja asia-

kasuskollisuuteen. Saarisen, Kuuselan, Neilimon ja Närväsen (2013, 666) mukaan asiakasarvon 

neljä pääteemaa ovat (kuva 4):  

 

Kuva 4: Asiakasarvon neljä pääteemaa (mukaillen Saarijärvi ym. 2013, 66) 

 

Keronen ja Tanni (2017, 34-35) avaavat näitä neljää asiakasarvon pääteemaa tarkemmin: 

 

1. Taloudellinen arvo: asiakkaan saavuttama rahallinen hyöty, kuten säästö  tai uudenlaisten 

rahavirtojen luominen. 
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2. Toiminnallinen arvo: asiakkaan ajan ja vaivan säästäminen esimerkiksi tekemällä sisältöjen 

kuluttaminen ja asioiminen vaivattomaksi, helpottamalla vertailua eri toimijoiden, palvelui-

den ja tuotteiden välillä. 

 

3. Emotionaalinen arvo: mielihyvän tuottaminen esimerkiksi inspiroivan tai elämyksellisen 

sisällön avulla. 

 

4. Symbolinen arvo: asiakkaalle tuotetut ja tärkeät merkitykset, kuten status, eettisyys tai 

ympäristöystävällisyys.  

(Keronen ja Tanni (2017, 34-35) viittaavat Rintamäki (2016, 45.) 

 

Hellman ja Värilän (2009,181) mukaan asiakaspääoma kuvaa yrityksen kaikkien asiakkaiden 

arvoa. Kun asiakaspääomaa arvotetaan, siihen tulee sisällyttää historia (mitä on panostettu), 

nykyisyys (missä tilanteessa arvon suhteen ollaan nyt) ja tulevaisuus (miten arvo kehittyy tu-

levaisuudessa). Asiakaspääoma sisältää asiakkaan arvon keskeiset elementit ja strategisen ja 

riittävän pitkän perspektiivin tulevaisuuteen. Näistä syistä se soveltuu hyvin ylimmän johdon 

käyttöön. Saarisen ym. (2013, 665) viittaavat Holbrookin (1999) määritelmään asiakasarvosta, 

jonka mukaan se on vuorovaikutteista, relativistista, etuoikeutettua ja perustuu kokonaisval-

taiseen kokemukseen. Saarisen ym. (2013, 665) mukaan asiakasarvon uusiempien määritel-

mien mukaan, asiakas on liiketoiminnan menestyksekkään toiminnan pääajuri. 

 

Hellmanin ja Värilän (2009, 182) mukaan asiakaspääoma on suurimpia ja laajimpia yritystä 

kuvaavia suureita. Asiakkaisiin liittyvistä käsitteistä ja mittareista se on kokonaisvaltaisin ja 

kattavin. Se on myös käsitteenä huomattavasti laajempi kuin esim. liikevaihto. Yrityksen asia-

kaspääoman arvottamisessa on hyödyllistä erottaa kaksi näkökulmaa, jotka molemmat ovat 

hyödyllisiä. Perinteinen näkökulma (arvonäkökulma) tarkastelee sitä, mikä on asiakaspääoman 

arvo, jos kehitys jatkuu pääsääntöisesti nykyisenlaisena, nykyisten muutostrendien mukaan. 

Strateginen näkökulma huomioi vahvemmin ulkopuoliset muutostekijät ja niihin reagoinnin. 

(Hellman & Värilä. 2009, 182.) Saarijärvi ym. (2013, 665) ovat samaa mieltä, todetessaan, 

että asiakasarvo on moniulotteinen käsite, joka pitää ottaa huomioon yrityksessä strategisia 

päätöksiä tehtäessä. Asiakasarvon laskeminen eri mittareilla syventää myös ymmärrystä asi-

akkaasta ja antaa konkretiaa ja soveltuvan työkalun asiakaslähtöisempään toimintaan yrityk-

sessä.  

 

Hellmanin ja Värilän (2009, 2013) mukaan yritykset ovatkin oppineet tuntemaan asiakkaiden 

käyttäytymistä, ryhtyneet tarkastelemaan asiakkaita pidemmällä, kuin vain yhden kaupan 

perspektiivillä ja kaiken tämän pohjalta ymmärtäneet sen tosiseikan, että asiakkaisiin ja asia-

kassuhteisiin tulee investoida, jotta niistä saataisiin paras tuotto. Asiakkaat ovat muuttuneet 

subjekteista ja itsestäänselvyydestä arvokkaaksi pääomaksi. (Hellman & Värilä. 2009, 183.) 
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Helander, Kujala, Lainema ja Pennanen (2013, 33-34)  käyttävät arvon luomisen tarkastelussa 

työkaluina toimintoanalyysia ja prosessianalyysia. Toimintoanalyysia antaa työkalut palvelu-

yrityksen asiakassuhteiden kannattavuuden analysointiin. Prosessianalyysi taas tuottaa yrityk-

selle ymmärryksen, millaisia huolenaiheita ja odotuksia asiakkailla on. Tätä kautta syntyy 

mahdollisuus erottua kilpailijoista tarjoamalla asiakkaille ratkaisuja myös piileviin tarpeisiin 

ja odotuksiin (kuva 5).  

 

Kuva 5: Arvon luomisen analysoinnin osa-alueet (mukaillen Helander, Kujala, Lainema ja Pen-

nanen (2013, 33). 

 

Löytänä ja Kortesuo (2011, 54-55) tuovat esille sen, miten yritykset voivat tuottaa taasen ar-

voa asiakkaalle. Heidän mukaansa asiakaskokemuksen johtaminen maksimoi yrityksen asiak-

kaalleen tuottaman arvon luomalla asiakkaalle merkityksellisiä kokemuksia. Yksinkertaisim-

millaan asiakkaan kokema arvo on saatujen hyötyjen ja tehtyjen uhrausten erotus.  

 

2.1.2 Asiakkaan kannattavuus 

 

Hellman ja Värilä (2009, 118-119) toteavat, että nykyään kannattavuus ei synny pelkästään 

tuotteista vaan asiakkaista ja tuotteista. Yritys ei pärjää asiakaskilpailussa pelkän tuotetiedon 

avulla ja ei saa ylläpidettyä yllä kannattavuuttakaan. Asiakas saattaa olla yritykselle huonosti 

kannattava, vaikka tämä ostaisikin kannattavaa tuotetta. Yritykset haluavatkin panostaa niitä 

houkutteleviin asiakkaisiin. Tämä luo yritykselle painetta valita asiakkaitaan. Asiakasvalin-

noista tuleekin kriittinen menestystekijä ja siihen tarvitaan tietoa. Valintaan tarvitaan tietoa 

seuraavista asioista: 

 

1) Yritys valitsee keihin asiakkaisiin panoksia kohdistetaan. 

2) Valitaan mitä panostetaan. 

3) Päätetään miten panostus toteutetaan. 

4) Päätetään missä suuruusluokassa panostus toteutetaan. 

(Hellman & Värilä, 2009, 118-119.) 
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Asiakaskannattavuutta tarvitaan kokonaiskuvan muodostamiseen, toiminnan ohjaamiseen sekä 

tuloksellisuuden tarkasteluun. Kuten Hellman & Värilä (2009, 121) toteavatkin, avainasemassa 

asiakaskannattavuudessa on suunnitelmallinen ja tavoitteellinen toiminta. Yrityksen tuleekin 

tietää, mistä sen asiakaskannattavuus muodostuu ja mihin vaikuttamalla se saa asiakaskan-

nattavuutta paremmaksi ja millä tavalla. 

 

Jotta taloushallinto pystyy laskemaan asiakkaan kannattavuuden, tarvitsee se tuote- ja mak-

sutiedon lisäksi seuraavia tietoja: 

 

- asiakaskäynnit ja muut merkittävät kontaktit  

- koulutus  

- kohdennetut kampanjat  

- kanavien käyttö  

- reklamaatiot, palautukset ja vaihdot  

- maksuhäiriöt  

- hyvitykset  

- sopimukset  

- asiakkaan toimialan kehitys  

- liikelahjat  

- edustaminen  

(Hellman & Värilä 2009, 121.) 

 

Asiakassuhteen kannattavuutta voidaan laskea. Se kannattaa tehdä yhdistämällä eri tietoläh-

teistä saatavat, kannattavuuteen liittyvät asiakastiedot loogiseen ja rakenteellisesti selkeään 

kannattavuuslaskelmaan. Tämä laskelma voi olla hyvinkin tuloslaskelman kaltainen, jolloin se 

on helppo ymmärtää. (Hellman & Värilä. 2009, 126.) 

 

Cardos ja Cardos (2014, 55) viittaavat Golyaginan ja Valuckaksen (2012) tapaan mitata asiak-

kaan kannattavuutta yritykselle erilaisten analyysien avulla. Suosituimmat menetelmät heidän 

mukaansa ovat: asiakkaan kannattavuuden analyysi, asiakassegmentin kannattavuuden ana-

lyysi, asiakkaan eliniän kannattavuuden analyysi ja asiakkaan arvon analysointi. Kaksi ensim-

mäistä analyysiä selvittävät asiakkaan tai asiakasryhmän tuloja ja menoja, kolmas mittaa asi-

akkaan arvon asiakassuhteen keston ajalta huomioiden tulevaisuuden tulot ja menot. Asiak-

kaan arvon analysoinnissa asiakas nähdään etuna ja kilpailuvalttina, joka luo ja synnyttää tu-

levaisuuden kassavirtoja. (Cardos & Cardos 2014, 55.) 

 

2.1.3 Asiakas verkkokaupassa  
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Viimeisen kymmenen vuoden aikana verkkokaupan merkitys on kasvanut räjähdysmäisesti, 

samoin tapa ostaa ja  tehdä valintoja on muuttunut. Hallavon (2013, 19) mukaan verkkokaup-

pa on osa sähköistä kaupankäyntiä ja termi kuvaa erityisesti sellaista verkossa tapahtuvaa 

kauppatapahtumaa, jossa ostaja on ihminen. Verkkokauppa voi olla sekä yritysten välistä 

(B2B), kuluttajille suunnattua (B2C) tai kuluttajien välistä (C2C) kauppaa. Tässä opinnäyte-

työssä keskitytään yritysten väliseen verkkokauppaan. Myös Hellman & Värilä (2009, 62) to-

teavat, että viime vuosina sähköisyys on muuttanut liiketoimintaa. Se mahdollistaa asiakkai-

den tunnistamisen, tuotteiden ja palvelujen sähköistymisen ja sähköisen kommunikaation ja 

kaupankäynnin. Nämä seikat lisäävät kaikkien tulosvastuullisten funktioiden suorien asiakas-

kontaktien sekä asiakastiedon määrää. (Hellman & Värilä 2009, 62.) 

 

Asiakkailla on nykyään varaa valita ja heistä on tullut entistä vaativampia. Asiakkaiden ja eri-

tyisesti omien asiakkaiden tunteminen onkin tämän päivän yrityksille elinehto. Srisamran ja 

Ractham (2014, 397) viittaavat Bosen (2002) näkemykseen siitä, että yritysten on ymmärret-

tävä asiakkaiden kasvava valta ja keskityttävä selvittämään näiden tarpeet ja odotukset pys-

tyäkseen tarjoamaan heille sitä mitä he todella haluavat. Jiangin, Yangin ja Junin (2012) vii-

taten Tam ja Ho 2003 ja viitaten Ardissonon yms. (2002) mukaan myös verkkokaupan menes-

tymisen kannalta on tärkeää tarkkailla jatkuvasti asiakkaiden odotuksia ja reagoida herkästi 

kuluttajien saatavuutta ja valinnanvapautta koskeviin tarpeisiin ja toiveisiin. Henkilökohtais-

taminen on yhä tärkeämpää.  

 

Jonesin (2014, 16, viitaten Bhagat 2015) mukaan asiakkaat ostavat verkkokaupoista, koska se 

on kätevää. Asiakkaiden odotukset tätä ”kätevyyttä” tai ”helppoutta” kohtaan kasvavat yhä 

enemmän, koska arjesta on tullut kiireisempää (Jones 2014, 16) ja samaan aikaan uudet inno-

vaatiot mahdollistavat palveluiden kehittymisen entistä parempaan suuntaan (Jiang ym. 2012, 

208). Miksi verkkokaupasta ostaminen sitten on kätevää? Jonesin (2014, 16) mukaan asiakkaat 

ostavat verkkokaupasta, koska he haluavat vaihtoehtoja, helppoa saatavuutta, eri toimitus-

mahdollisuuksia, säästää aikaa, tehdä edullisia hankintoja ja vertailuja. 

 

Jiang ym. (2012) ovat kehittäneet aikaisempien tutkimusten perusteella viisi tekijää, jotka 

määrittävät asiakkaiden näkemystä verkkokauppaostamisen kätevyydestä. Nämä viisi tekijää 

ovat saatavuuden kätevyys (helppo pääsy eri verkkokauppojen sivuille vs. myymälät), hakemi-

sen kätevyys (käyttäjäystävälliset sivut, hakumahdollisuuksien moninaisuus, haluttujen tuot-

teiden nopea löytäminen), arvioinnin kätevyys (tuotteiden järkevä ja täsmällinen esittely 

verkkosivuilla), rahansiirron kätevyys (joustavat ja yksinkertaiset maksuvaihtoehdot) ja vii-

meiseksi toimituksen/palautuksen kätevyys (oikea-aikainen toimitus, palautuksen helppous). 

Lonoff Schiff on tuonut esille artikkelissaan lisää näitä tekijöitä. Hän mainitsee verkkokaupan 

sivuilla olevien asiakasarvioiden, chat-toiminnon sekä FAQ-sivujen merkityksen, jotka lisäävät 

käyttäjäkokemusta positiivisesti. (Lonoff Shiff 2015, 3-5.) Hallavo (2017, 25) muistuttaa, että 
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verkkoa käytetään ostamisen ja saatavuuden tarkistamisen (buying) lisäksi myös asiakkaiden 

sekä asiakkaiden ja yritysten väliseen kommunikointiin, inspiraation ja tuotetiedon hakemi-

seen, tuotteiden ja yritysten vertailuun sekä arvosteluiden lukemiseen (shopping.)  

 

Hellmanin ja Värilän (2009, 11-113) mukaan perinteisesti käytetyt keinot lähestyä asiakkaita 

alkavat vähitellen menettää tehoaan. Kun kulujen lisääminen ei ole enää mahdollista, on pa-

nostusta kohdennettava entistä tarkemmin. Asiakkaat halutaan segmentoida entistä tarkem-

min ja monipuolisemmin.  

 

B-2-B-kaupassa asiakkaat asioivat pääasiassa luotettujen yhteistyökumppaneiden verkkokau-

poissa. Hallavon (2013, 57) mukaan B-2-B-asiakkaiden verkkokaupoissa käyntiä hyödyttäviä 

asioita ovat: 

- Asiakkaan rutiinityön siirtäminen verkkoon 24/7. Tämä vapauttaa asiakkaan aikaa 

toimittajan kanssa tehtävään suunnittelutyöhön. 

- Aina ajantasainen ja laajan tuotetiedon helppo saatavuus. 

- Oman asiakaskohtaisen valikoiman ja hinnoittelun selaaminen sekä saatavuuden var-

mistaminen. 

- Mahdollinen ennakkotilaaminen, tarjouspyynnöt, automatisoidut vakiotilaukset ja ti-

lauskalenterit. 

- Laajempien tuotekokonaisuuksien ostamisessa itsenäinen konfiguroitavuus verkossa ja 

tähän liittyvä viestintä toimittajan kanssa. 

- Tarkasti omiin tuotteisiin sopivien lisäkomponenttien ja tarvikkeiden helppo löytämi-

nen ja tilaaminen. 

- Oman ostotoiminnan ohjaus esim. ostoehdotusten ja budjetoinnin ja raportoinnin 

kautta. 

- Oman ostoprosessin tuki mm. hyväksymiskäytäntöjen, tilausrajojen ja työkulkujen 

osalta. 

- Integraatio omaan ostojärjestelmään ja tätä oman ostoprosessin hyödyntämiseen. 

- Tehtyihin tilauksiin liittyvien tilausvahvistusten tarkastus sekä toimitusten etenemisen 

seuraaminen. 

- Tilaushistroia ja raportointi, ostokäyttäytymisen analysointi ja suhde verrokkiyrityk-

siin. 

(Hallavo, 2013, 57.) 

 

Erilaisten kanavien lisääntyessä ja asiakastyön tullessa systemaattisemmaksi myös asiakassuh-

teisiin tehtävien investointien  tuottavuuden mittaaminen tulee yhä tärkeämmäksi. (Hellman 

& Värilä 2009, 112-113). Hallavo (2013, 27) viittaa myös monikanavaisuuteen. Yrityksen tu-

leekin luoda erilaisia teknisiä ratkaisuja, jotta se kykenee kohtamaan asiakkaansa ja olemaan 

läsnä ostamisen ja asiakkuuden eri hetkissä. (Hallavo, 2013, 27.) 
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2.2 Kumppani, kumppanuus ja verkostot 

 

Uudenlaisen arvonluonnin merkitys korostuu kumppanuus- ja verkostosuhteissa. Ståhlen ja 

Laennon (2000, 40) mukaan yritysympäristössä verkoston tärkein tavoite on aina arvonmuo-

dostus. Verkostoja muodostetaan vain siksi, että kaikki verkostossa toimijat voisivat saada 

arvonlisää itselleen. (Ståhle & Laento 2000, 40.) Arvotoimintojen koordinointi ja uudistaminen 

strategisten verkkojen avulla on nopeasti muodostumassa keskeiseksi toimintavaksi sekä van-

han että uuden talouden aloilla (Möller, Rajala & Svahn 2009, 18). 

 

E.Ahlströmin projektisisustamiseen liittyy useasti suunnittelijatyö, jonka voi toteuttaa 

E.Ahlströmin projektimyynnin kumppaniverkoston suunnittelija. Tällä hetkellä E.Ahlströmin 

projektimyynnillä ei ole kynää ja mittatikkua kummempaa työkalua toteuttaa pohjakuvaa, 

3D-kuvista puhumattakaan ja tästä syystä turvaudutaan useasti alan ammattilaiseen eli suun-

nittelijaan. Kumppani etsitään kulloiseenkin tilanteeseen ja tarpeeseen tapauskohtaisesti 

E.Ahlströmin verkostosta. Sisustussuunnittelijalla- tai arkkitehdillä on käytössään Autocad tai 

vastaava piirustusohjelma, jolla hän saa suunniteltua pohjakuvaan ns. massoittelun eli sen, 

mitä tilaan oikeasti mahtuu. Loppuasiakkaalla saattaa olla jo projektisisustamisen tavatessaan 

ajatus asiakaspaikoista. Suunnittelijan tehtävänä on piirtämällä selvittää, mahtuuko tilaan 

toivottu määrä asiakaspaikkoja. Ammattitaitoinen suunnittelija ottaa huomioon myös tilan 

toiminnallisuuden, miten asiakasvirrat siirtyvät pöytiin, kuinka henkilökunta mahtuu tarjoile-

maan jne. Sama pätee myös hotellihuoneita suunnitellessa, kuinka asiakas käyttäytyy huo-

neen astuessaan ja kuinka esim. matkalaukkutaso, kaapit, sänky, työpöytä, nojatuoli ja yö-

pöydät tulee sijoittaa tilaan.  

 

Myös visuaalisuus ja tunnelma ovat tärkeässä roolissa, koska ravintoloiden ja hotellien yhä 

suurempana tavoitteena on tuottaa asiakkailleen elämyksiä ja erottautua kilpailijoistaan. 

Tämä on nähtävissä jopa isojen ketjujen (S-Ryhmä, Restel, Scandic) konsepteissa, joihin hae-

taan yhä enenemissä määrin uusinta uutta, niin visuaalisesti kun tunnelmallisesti. Tähän viit-

taa myös Rantanen (2016, 11), kirjoittaessaan, että tunnelmaan vaikuttavat mm. erilaiset 

aistikokemukset ympäristöstämme, tapamme toimia ja ihmisten välinen vuorovaikutus. Kah-

ville, ravintolaan tai shoppailemaan ei mennä vain yhdestä syystä. Syitä on paljon, ja useim-

mat niistä johtavat kokemuksiin, fiiliksiin ja tunnelmaan. Parhaiten menestyvät osaavat myös 

luoda uusia kokemuksia ja heittäytyä välillä tuntemattomaan – menestyjät eivät vain kopioi 

”naapurikojun” jippoja itselleen. (Rantanen 2016, 34.) 

 

Hyvä sisustussuunnitelma tukee tätä kaikkea, samoin henkilökunta, joka ottaa asiakkaan vas-

taan tilassa ja viimeistelee tilan visuaalisen maailman omalla ammattitaidollaan. Voidaan pu-

hua tunnelmamuotoilusta, jonka ajatuksena on luoda kokemuksia, jotka syntyvät hetkessä. 
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Hetkessä syntyvät tunnelmat voivat olla iloinen yllätys niin kokemuksen tuottajalle kuin vas-

taanottajalle. (Rantanen 2016, 14.) 

 

2.2.1 Liiketoimintaverkot ja verkostot 

 

Verkostomaisessa liiketoiminnassakin yhteinen ja jaettu ymmärrys asiakkaasta ja hänen roo-

listaan osana toimintaa tulee olla yhteistyön ja kehittämisen lähtökohta. Verkostomaisessa 

toiminnassa toimijoilta edellytetään vahvaa luottamusta osapuolten välillä ja uskoa siihen, 

että yhdessä saadaan aikaan enemmän. (Helander, Kujala, Lainema & Pennanen 2013, 14.) 

 

Verkostomaisessa liiketoiminnassakin yhteinen ja jaettu ymmärrys asiakkaasta ja hänen roo-

listaan osana toimintaa tulee olla yhteistyön ja kehittämisen lähtökohta. On kuitenkin tärkeää 

asiakkaan näkökulmasta, ettei verkostomainen toiminta johda pirstaleiseen monen ihmisen 

kanssa asioimiseen, vaan palvelut on mahdollista saada ”yhdeltä luukulta”. Kokonaisratkaisu-

jen tarjoaminen onkin kilpailuvaltti, joka syntyy verkostomaisen toiminnan kautta. Verkoston 

tehtäväksi jää ratkaista, millainen toimintamalli mahdollistaa asiakkaalle helpon, selkeän ja 

kattavan kokonaispalvelun. (Helander ym. 2013, 14.) Tätä kokonaisratkaisujen konseptia 

E.Ahlströmillä tutkitaan ja mietitään tällä hetkellä, kuinka se saadaan toteutettua talon sisäi-

sessä toiminnassa, ulkoisten verkostojen ja kumppanuuksien kanssa ja tietenkin asiakkaiden 

kanssa, samalla kuitenkin erottautumalla kilpailijoista positiivisella tavalla. 

 

Tämä on silloin helppoa, kuin sisustusarkkitehti- tai suunnittelija on suoraan E.Ahlströmiin 

työsuhteessa ja esiintyy ns. E.Ahlströmin suunnittelijana. Tällöin ei pääse syntymään kilpailu-

tilannetta E.Ahlströmin ja suunnittelijan välillä suhteessa loppuasiakkaaseen. Käytännössä 

hyvä yhteistyö tiettyjen suunnittelijoiden kanssa on aikaa myötä muotoutunut niin läheiseksi, 

että vaikka suunnittelija on palkkalistoilla, on hänestä tullut E.Ahlströmin nainen/mies ja 

häntä pidetään osana organisaatiota. Tänä päivänä yritykset ovat pitkälti erikoistuneita, kes-

kittäen usein kykynsä ja kapasiteettinsa tiettyjen tuotteiden, palveluiden tai asiantuntemuk-

sen tuottamiseen. Käytännössä yritys itse keskittyy ydinosaamiseensa ja ulkoistaa muut toi-

minnot yhteistyökumppaneilleen. Näin E.Ahlströmillä on osittain toimittu suunnittelijoiden 

kanssa. 

 

Liiketoiminnan ja kilpailun globalisoituminen, tuotteiden elinkaarien lyheneminen sekä vies-

tintäteknologian mahdollistama nopea informaation välittäminen ja hyödyntäminen ovat vai-

kuttaneet voimakkaasti toimialojen rakenteeseen ja kilpailuun. Nämä muutokset, yhdessä 

teknologian kehittämisen kasvavien kustannusten ja loppuasiakkaille tarjottavien tuotteiden 

ja palvelujen laaja-alaistamisen kanssa ovat pakottaneet yritykset keskittymään ydinkyvyk-

kyyksiinsä. Tämä on johtanut yritysten arvo toimintojen laajaan ulkoistamiseen. Kun yritykset 

tukeutuvat toinen toistensa ydinkyvykkyyksiin, niiden keskinäiset sidokset kehittyvät yhä mo-
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nimuotoisemmiksi ja vuorovaikutuksellisimmiksi, eli liiketoiminta verkottuu. (Möller ym. 

2009, 17-18.) 

 

Erilaisia liiketoimintaverkkoja ja –verkostoja on monenlaisia. Möllerin ym. (2009, 29) mukaan 

liiketoimintaverkot ovat tietyn yritysjoukon muodostamia verkko-organisaatioita, joihin kuu-

luu vähintään kolme jäsentä, ne rakennetaan tietoisesti ja tavoitehakuisesti, niillä on pää-

määrä(t), joka ohjaa toimintaa ja niiden jäsenillä on tietyt sovitut roolit. Yleensä tällaiset 

yhteistoimintaverkot ovat jäsenilleen strategisia ja ne kilpailevat arvon tuottamisessa verkon 

loppuasiakkaille ja muodostavat myös tietyn arvojärjestelmän tai –systeemin. (Möller ym. 

2009, 29.) 

 

De Klerk (2011, 5846) puolestaan määrittelee liiketoimintaverkkojen sitovan yhteen eri lii-

keyrityksiä, jotka pyrkivät yhdessä kohti toisiaan täydentävää mutta itsenäistä ”win-win” –

tilannetta. Näin ollen yritykset sovittavat arvonsa yhteen saavuttaakseen yhteisen päämäärän 

tai saadakseen aikaan parempia tuloksia. Verkostoissa yksilöt ja/tai yritykset voivat hyödyn-

tää pääsyä yksityiseen ja tärkeään tietoon ja sovittaa erilaiset taidot yhteen luodakseen kykyä 

ja valtaa, jonka mahdollistaa vain yhteinen ponnistelu. (de Klerk 2011, 5846.) 

 

Pau (2012) on määritellyt vielä erikseen ”älykkään liiketoimintaverkon” (smart business net-

work) käsitteen. Paun (2012, 831) mukaan liiketoimintaverkkoja voi olla erilaisia, myös ”tyh-

miä”, mutta älykäs liiketoimintaverkko osaa nimenomaan hyödyntää tietoa jakamalla, varas-

toimalla, kokoamalla ja muokkaamalla sitä. Älykäs liiketoimintaverkko koostuu ryhmästä yri-

tyksiä, jotka linkittyvät yhden tai useamman tiedonvälitysverkoston kautta ja ne ovat vuoro-

vaikutuksessa uudenlaisilla tai ennen näkemättömillä tavoilla, joita olisi mahdotonta toteut-

taa yksin tai jopa muiden toimijoiden kanssa. Ne luovat ja kasvattavat kumppaneilleen arvoa 

ja verkosto pysyy sitkeänä, vaikka yksi tai useampi yritys jättäytyisi siitä pois tai toimisi vir-

heellisesti. Älykkään liiketoimintaverkon edellytys on vuorovaikutus, jakaminen, riskienhallin-

ta, ketteryys ja joustavuus. (Pau 2012, 831-833.) 

 

De Klerk (2012, 5846) painottaa erityisesti luottamuksen merkitystä verkostojen luomisessa ja 

yllä pitämisessä. Menestyksellisten liiketoimintaverkkojen luominen vaatii paljon ponnisteluja 

ja ovat yleensä mittavia ja aikaa vieviä prosesseja, jotka perustuvat molemminpuoliseen yh-

teisymmärrykseen, sitoutumiseen ja luottamukseen. Tämän takia on kustannustehokkaampaa 

ylläpitää ja säilyttää olemassa olevia suhteita kuin luoda uusia. (de Klerk 2012, 5846 ; Blan-

kenburg Holm, Eriksson & Johanson 1999, 479.) Luottamus on tärkeä ja oleellinen tekijä ver-

kostojen välisessä tiedonvaihdossa, vaikka niiden järjestelmät olisivatkin yhtenäisiä ja tekno-

logian jakaminen käytössä. Keskinäisen luottamuksen taso määrittelee paljolti yritysten väli-

sen tiedonvaihdon tason ja näin ollen vaikuttaa koko verkoston menestymiseen. (de Klerk 

2012, 5846.) 
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Liiketoimintaverkoilla voidaan tavoitella yhtä tai useampaa hyötyä. Möller ym. (2009, 24-25) 

ovat kuvanneet näitä omin sanoin ”vahvasti yleistäen”. Heidän mukaansa verkoilla tavoitel-

laan mm. 1) toiminnallisen tehokkuuden lisäämistä, 2) toiminnallisen joustavuuden lisäämis-

tä, 3) voimavarojen yhdistämisellä markkinavoimaa ja markkina-alueen laajentamista, 4) lii-

ketoimintaprosessien ja tarjooman kehittämistä ja 5) uusien teknologioiden ja uuden liike-

toiminnan luontia. Laajimmillaan moniulotteisilla strategisilla verkoilla tavoitellaan radikaa-

lien innovaatioiden ja samalla uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämistä. (Möller ym. 

2009, 24-25.)  

 

Mielenkiintoinen näkökulma yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen on sen 

kyky hyödyntää omien liiketoimintaverkostojen yhteistoimintaa (co-creation). Hyötyläisen, 

Valkokarin ja Kalliokosken (2011, 29) tutkimuksessa uudistamisen keskeinen näkökohta on 

verkoston yhteinen pyrkimys saavuttaa yhteistoiminnan avulla kilpailullista etua nopeasti 

muuttuvassa toimintaympäristössä. Tutkimuksessa mukana olleiden verkostotoimijoiden mu-

kaan liiketoiminnan kehittämisessä on keskityttävä yhteistoiminnan kannalta joko tehokkuu-

den lisäämiseen tai innovointiin. Erityisen tärkeää on ymmärtää, että erilaiset verkosto-

olosuhteet tai –tilanteet edellyttävät erilaisia lähestymis- ja toimintatapoja. Näin ollen ver-

kostojäsenien omat erityispiirteet vaikuttavat heidän kykyynsä ja halukkuuteensa ottaa osaa 

kehitystyöhön. Yhteistoiminnan ja vuorovaikutuksen taso kumppanien välillä vaihtelee liike-

toimintojen painopisteiden ja verkostojen monimutkaisuuden mukaan. (Hyötyläinen ym. 

2011, 29-31.) 

 

Liiketoimintaverkoissa toimii yleensä useamman yrityksen joukko, jolla on yhteinen päämäärä 

tai tavoite. Liiketoimintaverkot ovat usein strategisia ja ne tuottavat lisäarvoa niin loppu-

asiakkaille kuin verkoston muillekin jäsenille. Oleellista toiminnan kannalta on tiedon jakami-

nen yhteisen tavoitteen hyväksi. Älykäs ja menestynyt liiketoimintaverkosto kommunikoikin 

vuorovaikutuksellisesti ja jakaa informaatiota viisaasti. Se on sitkeä, joustava ja ketterä. 

 

2.2.2 Kumppanuudet 

 

Kumppanuussuhteella tarkoitetaan usein kahden yrityksen välistä, kahdenvälistä suhdetta. 

Kumppanuussuhteisiin pätee monet samat lainalaisuudet kuin verkostosuhteisiinkin ja tär-

keimpinä elementteinä pidetäänkin luottamusta, tiedon jakamista ja lisäarvontuottoa. Luot-

tamus on tärkeä ja oleellinen tekijä kumppaneiden ja verkostojen välisessä tiedonvaihdossa.  

Menestyksellisen yhteistyön luominen vaatii paljon ponnisteluja ja perustuu molemminpuoli-

seen yhteisymmärrykseen, sitoutumiseen ja luottamukseen. Tämän takia on kustannustehok-

kaampaa ylläpitää ja säilyttää olemassa olevia suhteita kuin luoda uusia. 
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Kun liiketoimintaverkko – tai verkosto kuvaa useamman yrityksen joukkoa, jolla on yhteinen 

päämäärä ja yhdessä sovitut toimintasäännöt, niin kumppanuus voidaan nähdä esim. pienem-

pänä osana verkostoa, jossa tarkastellaan kahden yrityksen välistä, kahdenvälistä suhdetta. 

Myös yritysten kahdenväliseen kumppanuuteen pätee monet samat lainalaisuudet, kuin ver-

kostojakin tarkastellessa. Mm. Ståhle ja Laento (2000, 26-27) määrittelevät kumppanuuden 

peruselementeiksi tietopääoman, lisäarvon ja luottamuksen. Heidän mukaansa kumppanuus 

tarkoittaa yhteyttä, joka mahdollistaa tiedon, osaamisen ja koko tietopääoman jakamisen 

osapuolien välillä. Kumppanuus mahdollistaa myös lisäarvon luomisen kaikille kumppanuksille 

ja kaikki se, mitä kumppanuudella voidaan saavuttaa, riippuu siitä, miten luottamukselliseksi 

suhde muodostuu. Se, miten hyvin nämä kolme elementtiä hallitaan, määrittää myös kyvyn 

rakentaa onnistuneita kumppanuussuhteita. (Ståhle & Laento 2000, 26-27.) 

 

Kumppanuuksia voidaan tarkastella ja analysoida monella eri tasolla. Ståhlen ja Laennon 

(2000, 77) mukaan on täysin välttämätöntä ymmärtää erilaisten kumppanuuksien erilainen 

luonne ja kyettävä hallitsemaan ja hyödyntämään erilaisia partnerisuhteita tarkoituksenmu-

kaisella tavalla. Ståhle ja Laento (2000, 102) jakavat kumppanuussuhteet kolmeen eri katego-

riaan; operatiiviseen kumppanuuteen, taktiseen kumppanuuteen sekä strategiseen kumppa-

nuuteen. Kumppanuussuhteissa oleellista on rakentaa luottamusta ja integroida osaamista. 

Mitä enemmän integrointia kumppanuus vaatii, sitä enemmän suhteissa tarvitaan myös luot-

tamusta. Samalla sekä lisäarvon mahdollisuus, että riskit lisääntyvät. (Ståhle & Laento 2000, 

102.) 

 

Vesalainen (2006, 47-48) sen sijaan analysoi kumppanuutta ja yritysten välisen suhteen ele-

menttejä ensin kaksiulotteisesti pelkästään organisaationallisten ja liiketoiminnallisten sidos-

ten näkökulmista ja tämän jälkeen purkamalla ne vielä pienempiin osiin. Organisaatiollisten 

sidosten alla tarkastellaan vielä rakenteellisia linkkejä yritysten välillä sekä sosiaalisia sidok-

sia ihmisten välillä. Liiketoiminnallisten sidosten alla tarkastellaan myös yritystenvälistä vaih-

dantaa eli tavaroiden ja palvelujen virtaa toimittajalta asiakkaalle sekä strategista sidosta 

yritysten välillä. (Vesalainen 2006, 47-48.) 

 

Tänä päivänä yritykset ovat pitkälti erikoistuneita, keskittäen usein kykynsä ja kapasiteettinsa 

tiettyjen tuotteiden, palveluiden tai asiantuntemuksen tuottamiseen. Käytännössä yritys itse 

keskittyy ydinosaamiseensa ja ulkoistaa muut toiminnot yhteistyökumppaneilleen. Baloh, Jha 

ja Awazu (2008,191) viittaavat Quinnin (2000) näkemykseen siitä, että yritysten ydinpätevyy-

det voidaan jakaa kolmeen eri osaan: tutkimukseen & kehitykseen, testaamiseen & tuotan-

toon sekä jakeluun. Yritysten tulisi keskittyä vain yhteen näistä osaamisalueista ja tehdä yh-

teistyötä muiden yritysten ja toimijoiden kanssa muilla kahdella osaamisalueella. Erityisesti 

tutkimuksen ja kehittämisen saralla uusien innovaatioiden ja uudistamisen suhteen monet 

yritykset ovatkin ymmärtäneet, että niiden on lyöttäydyttävä yhteen ulkoisten toimijoiden 
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kanssa hankkiakseen uusia ideoita, osaamista ja kykyjä. (Baloh ym. 2008, 101.) Kumppanuuk-

sien hyödyntäminen tutkimus- ja kehitystyössä luo uusia liiketoimintavaihtoehtoja, jotka voi-

vat merkittävästi vähentää kuluja, laajentaa innovaatioiden tuotantoa ja avata uusia markki-

noita, jotka muuten olisivat olleet saavuttamattomia (Chesbrough & Schwartz 2007, 55).  

 

Jos kumppanuussuhteet kuitenkin suunnitellaan kehnosti ja/tai niitä laiminlyödään, ne voivat 

luoda merkittäviä uhkia liiketoiminnalle ja pahimmassa tapauksessa tuomita koko liiketoimin-

tamallin epäonnistumaan. Tämän takia mm. Chesbrough ja Schwartz (2007) kehottavat suun-

nittelemaan yhteistyökumppanuuksia huolella. Ensimmäisenä tulisi määritellä yhteistyölle 

tarkat tavoitteet. Toiseksi tulisi arvioida yrityksen oma kapasiteetti; ydinosaaminen, kriitti-

nen osaaminen ja kontekstuaalinen kykenevyys ja pohtia mitä tarvitaan lisää. Kolmanneksi 

pitää päättää oman ja kumppanin liiketoimintamallien linjaus ja yhteensopivuus yhteistyön 

kannalta, jotta yhteistyö luo kummallekin tarvittavaa lisäarvoa. Neljänneksi olisi hyvä miettiä 

tulevaisuuden yhteistyömahdollisuuksia, ei vain tämän hetkistä tilannetta. (Chesbrough & 

Schwartz 2007, 59.) 

 

Yhdeksi kumppanuussuhteiden ja verkostojen haasteeksi on muodostunut niiden liiketoimin-

taympäristöiden muuttuminen kiihtyvään tahtiin. Martinez-Jerez (2014, 68) korostaa yritysten 

ja sitä kautta myös kumppanuussuhteiden joustavuutta ja kykyä sopeutua näihin muutoksiin 

nopeasti. Martinez-Jerezin mukaan on tärkeää luoda kannustavia toimenpiteitä, jotka keskit-

tävät kumppanit luomaan nimenomaan yhteistä lisäarvoa ulkoisten sidosryhmien ja asiakkai-

den lisäarvontuoton lisäksi. Tiedon jakaminen laaja-alaisesti kumppaneiden kesken edistää 

ongelmanratkaisua ja erityisesti tulisi luoda prosesseja, jotka tukevat oppimista, luottamusta 

ja sopeutumiskykyä vastaamaan muuttuvan ja kilpailuhenkisen toimintaympäristöiden vaati-

muksia. (Martinez-Jerez. 2014, 64.) 

 

Yhden mielenkiintoisen näkökulman kumppanuussuhteisiin tuovat esim. yksityissektorin ja 

kolmannen sektorin eli kansalaisjärjestöjen luomat kumppanuudet. Möller ym. (2009, 18) viit-

taavat globalisoitumisen ja liiketoiminnan mittakaavan kasvamisen edellyttävän aiempaa 

merkittävämpää suhteiden kehittämistä myös eritasoisiin poliittisiin ja sosiaalisiin instituuti-

oihin ja toimijoihin. On ilmeistä, että talouden lisäksi yhteiskunnat ovat verkottumassa laa-

jemminkin. Toisiinsa liittyvillä ja limittyvillä poliittisilla, taloudellisilla ja sosiaalisilla verkos-

toilla on yhä merkittävämpi rooli yhteiskunnan toiminnassa. (Möller ym. 2009, 18.) Mm. Ad-

derley ja Mellor (2014, 60) ovat tutkineet yksityissektorilla toimivan liikeyrityksen Marks & 

Spencerin sekä kolmannella sektorilla toimivan Maailman luonnonsäätiön (WWF) kumppanuus-

suhdetta ja siihen liittyviä aspekteja kestävän tai ts. ympäristöä säästävän liiketoiminnan 

(sustainable business) näkökulmasta. Yhteiskuntavastuullinen yritystoiminta on hyvin ajankoh-

tainen ja ”trendikäs” aihe ja Adderley ja Mellor näkevätkin tämän kaltaisten kumppanuussuh-

teiden kasvavan ja yleistyvän tulevaisuudessa. Tärkeitä näkökohtia näiden kumppanuussuh-
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teiden kannalta on erityisesti tunnistaa ristiriitoja ja kompromisseja aiheuttavat tilanteet. Eri 

lähtökohdista toimivien kumppanitoimijoiden viestintä saattaa poiketa toisistaan ja aiheuttaa 

monimutkaisia ja erheellisiäkin tulkintoja. (Adderley & Mellor 2014.)  

 

Monet tekijät ovat johtaneet siihen, että yritykset nykypäivänä tehostavat toimintojaan kes-

kittyen pelkästään omiin ydinkyvykkyyksiinsä ja ulkoistavat samalla muut toimintonsa liike-

toimintakumppaneilleen ja –verkostoilleen. Kumppanuuksilla ja verkostoilla voidaankin tavoi-

tella yhtä tai useampaa hyötyä niin yksittäisen yrityksen kuin esim. koko liiketoimintaverkos-

ton näkökulmasta. Yritykset ovatkin ymmärtäneet, että uusien innovaatioiden sekä liiketoi-

minnan kehittämisen ja uudistamisen kannalta omien kumppanuuksien ja liiketoimintaverkos-

tojen hyödyntäminen on elintärkeää. 

 

2.3 Kilpailija ja kumppani 

 

Sisustusarkkitehti- ja suunnittelija voi toimia myös kilpailijana E.Ahlströmille. Yhä useampi 

Suunnittelutoimisto on laajentanut tarjoamaansa ja myy suunnittelutyön lisäksi suunnitelmas-

sa määritellyt tuotteet, sekä projektinhallinnan, jolloin suunnittelija on puhtaasti kilpailija, 

ei kumppani. Toisaalta tässä roolissa suunnittelija voi toimia myös asiakkaana, ostaessaan 

esim. kalusteilta E.Ahlströmin edustamilta tehtailta. Suunnittelija voi yrittää ostaa esimerkik-

si tuolin suoraan sitä valmistavalta tehtaalta, mutta jos kumppanuus on kunnossa, ohjaa ky-

seinen tehdas suunnittelijan E.Ahlströmin asiakkaaksi.  

 

2.3.1 Kilpailijan määrittäminen ja seuraaminen 

 

Kotler (2005, 57) toteaa, että kaikilla yrityksillä on kilpailijoita ja mitä menestyneempi yritys 

on, sitä enemmän se houkuttelee kilpailijoita. Kotlerin mukaan hyvät kilpailijat ovat siunaus, 

koska ne saavat ajatuksemme nousemaan korkeammalle ja terästävät kykyjämme. Keskiver-

toiset kilpailijat ovat kiusankappaleita ja huonot kilpailijat aiheuttavat tuskaa kaikille kunnol-

lisille kilpailijoille. (Kotler 2005, 57.) Raatikaisen (2011, 91) mukaan onkin tärkeää tunnistaa 

potentiaalisten asiakkaiden lisäksi myös kaikki kilpailijansa eli muut samalla toimialalla ja 

markkina-alueella toimivat yritykset. Tähän hyvänä työkaluna voidaan käyttää kilpailu- ja kil-

pailija-analyysiä. Sen avulla voidaan hahmottaa markkinatilanne ja pohtia oman yrityksen si-

joittumista kilpailutilanteessa. (Raatikainen 2011,91.)  

 

Kilpailu- ja kilpailija-analyysissä etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

- Mitkä ovat kilpailevia yrityksiä? 

- Miten niiden myynti on kehittynyt viime vuosina? 

- Mitkä ovat yritysten vahvat puolet? 

- Mitkä ovat heikot puolet? 
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- Mihin suuntaan yritykset ovat kehittymässä? 

- Onko alalle tulossa uusia yrityksiä? Millaisia ne ovat? 

- Mitkä ovat alalle tulijoiden vahvat ja heikot puolet? 

- Miten kilpailu tulee kehittymään lähivuosina? 

- Mitä johtopäätöksiä edellisiin kysymyksiin saatujen vastausten pohjalta pitäisi tehdä? 

(Raatikainen 2011, 91.) 

 

Esitettyihin kysymyksiin saadut vastaukset voidaan analysoida kaavion avulla, jolloin koko-

naisuus hahmottuu helpommin. Hesson (2015, 49) mukaan analysoitaessa kilpailua on äärim-

mäisen tärkeää löytää ne toimijat, jotka todellisuudessa haastavat strategiaan laativan orga-

nisaation asiakkaan silmissä. Onkin tärkeää hahmottaa markkinan kilpailudynamiikka ja löytää 

ne yritykset, jotka pelaavat samalla strategialla ja perustavat myös kilpailuetunsa samoihin 

tekijöihin. Myös Hänni, Kairisto-Mertanen ja Kock (2016, 66) viittaavat samaan, heidän mie-

lestä on keskeistä tunnistaa kilpailijat sekä tuntea asiakkaiden mielikuvat näistä. Tällöin yri-

tys voi pyrkiä sijoittamaan itsensä markkinoilla asiakkaiden mielessä sellaiseen asemaan, jos-

sa kilpailua on vähiten. Yritys voi löytää sen kilpailuedut ja vahvuudet sekä tunnistaa ne sei-

kat, joissa kilpailijat ovat sitä parempia.  

 

Häntin ym. (2016, 67) mukaan tässä voidaan käyttää apuna esim. SWOT-analyysia, jota voi-

daan tehdä myös kilpailijakohtaisesti. Toinen käytetty analysoinnin työkalu on PESTE tai PES-

TEL, jonka avulla analysoidaan toimintaympäristöön vaikuttavia poliittisia, ekonomisia, sosi-

aalisia, teknologisia, ekologisia ja oikeudellisia tekijöitä. (Hänti, Kairisto-Mertanen & Kock 

(2016, 67-68.)  

 

Hesso (2015, 48) viittaa Porterin viiden voiman työkaluun (Five Forces Framework), joka muo-

dostuu seuraavista osista (kuva 6): 

- Uudet tulokkaat toimialalla. 

- Tavarantoimittajien neuvotteluvoima. 

- Asiakkaiden neuvotteluvoima. 

- Toimialan kilpailu. 

- Substituuttituotteet ja -palvelut. 



 29 

 

Kuva 6: Porterin Viiden voiman malli (mukaillen Hesso 2015, 49 viitaten Johnson ym. 2008) 

 

Sjöholm (2010, 162-163) tuo esille, että on merkittävästi haasteellisempaa ja tähdellisempää 

seurata toimintaympäristöä nykyisten toimijoiden ja nykyareenan ulkopuolella. Hän kyseen-

alaistaa kilpailijan seuraamisen yrityksen liiketoiminnan ydinalueeksi, koska dynaamisuus ja 

ketteryys pakottavat yrityksen hakemaan ja innovoimaan omia uusia ratkaisua. Hänen mu-

kaansa perinteinen kilpailijaseuranta keskittyy vain oman areenan toimijoiden seuraamiseen, 

kun tulevaisuudessa on tärkeää muodostaa yritykselle prosessi eli torni, joka havaitsee myös 

uudet toimijat eli kärkkyjät (kuva 7).  

 

Kuva 7: Kilpailuareenan toimijat (Mukaillen Sjöholm (2010, 164). 

 

Kilpailu- ja kilpailija-analyysin, systemaattisen kilpailijaseurannan ja kilpailuareenan toimi-

joitten lisäksi on hyvä tunnistaa, että tämän järjestelmällisen ja pitkäjänteisen toiminnan 

ulkopuolella jää melkoinen määrä yrityksissä toiminnan ulkopuolelle suunnittelematta tehtä-

vää kilpailijoiden ja liiketoimintaympäristön seurantaa. Usein systemaattinen seuranta on 

vain jäävuoren huippu ja epäsuorasti tehtävä seuranta on laajempaa ja koko yrityksen kannal-
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ta myös merkityksellisempää (kuva 8). Onkin hyödyllistä tutustua yritysorganisaatioissa ”pin-

nan alla” tehtävään kilpailijoiden seurantaan. (Pirttilä 2000, 28.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 8: Yrityksen kilpailijaseurannan kokonaisuus (mukaillen Pirttilä 2000, 28) 

 

Tähän samaan viittaavat myös Hänti ym. (2016, 68) todetessaan, että myyjät kuulevat usein 

asiakkailta kilpailijoiden toimista. Heidänkin mielestä on tärkeää kerätä tätä tietoa syste-

maattisesti ja käyttää oman toiminnan suunnittelussa. Aivan keskeisistä kilpailijoista on arvi-

oitava sitä, miten ja kuinka luotettavaa tietoa heidän toiminnastaan ja suunnitelmistaan on 

mahdollista saada. Saatujen tietojen perusteella on toimittava reaktiivisesti tai vielä mie-

lummin proaktiivisesti eli kilpailijoiden toimia ennakoiden. (Hänti ym. 2016, 68.) 

 

2.3.2 Suora- ja epäsuora kilpailu 

 

Häntin ym. (2016, 67-68) mukaan markkinoilla on aina joko suoraa tai epäsuoraa kilpailua. 

Suorassa kilpailussa toiset yritykset tarjoavat vastaavia ratkaisuja kuin myyvä yritys. Epäsuo-

rassa kilpailussa taas toiset yritykset tarjoavat erilaisia ratkaisuja, jotka saattavat saada asi-

akkaan näkemään oman tarpeensa kokonaan toisin silmin. Kyseessä voi olla joko korvaavasta 

ratkaisusta tai tilanteesta, jossa toinen yritys kykenee muuttamaan asiakkaan tarpeen toisen-

laiseksi. (Hänti ym. 2016, 67-68.) 

 

Kim ja Mauborgne (2017, 33) ovat nimittäneet olemassa olevia toimialoja punaisiksi meriksi ja 

toimialoja, joita ei ole vielä luotu ja joilta voitot ja kasvu yhä useammin saadaan, sinisiksi 

meriksi. Myös Hänti ym. (2016, 67-68) mukaan suoran kilpailun tilanteessa ja eli punaisessa 

meressä yritykset kilpailevat, usein verisesti, samoja kilpailu keinoja käyttäen. Punaisen me-

ren tilanteessa kukaan myyvistä yrityksistä ei pitkällä tähtäimellä voita, vaan kaikkien kan-
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nattavuus kärsii, koska kilpailu kulminoituu viime kädessä hintaan. Tässä kohdin myyjän osaa-

vuus voi kuitenkin luoda eroa kilpailijoihin, eikä hinta ole ainoa ratkaiseva tekijä. (Hänti ym. 

2016, 67.) Hollensen (2013, 25) mukaan punaisen meren tilanteessa hinnan lisäksi kilpaillaan 

myös samoilla palveluilla ja tuotteiden laaduilla.  

 

Sinisessä meressä tilanne, jossa myyvä yritys on löytänyt niin poikkeavan lähestymistavan asi-

akkaan liiketoiminnan kehittämiseksi, ettei sillä ole suoraa kilpailijaa. Kilpailu voidaankin 

nähdä arvomyynnin näkökulmasta laajana, jolloin kyse siitä, kuka kykenee kehittämään asiak-

kaan liiketoimintaa aiempaa tehokkaampaan ja tuottavampaan suuntaan. Tällaisessa tilan-

teessa myyjän osaaminen ja asiakkaan liiketoiminnan ymmärrys on ratkaisevan tärkeitä. (Hän-

ti ym. 2016, 67.)  Tässä voidaan käyttää apuna visuaalista karttaa, Päätöksentekoympyrää, 

jossa asiakas käyn läpi päässään ostaessaan tuotteita ja palveluita (kuva 9). Kartan avulla ha-

vannoidaan  niitä psykologisia vaiheita, joita ihminen käy läpi tehdessään ostopäätöstä. Yri-

tyksen myynti osaa kartoittaa asiakkaan ostovaiheet Päätöksentekoympyrässä ja osaa sovittaa 

oman myyntiprosessin tähän. Tämä antaa myös suuren kilpailuedun kilpailijoihin nähden. 

(Adeptus 2018, 3.) 

 

Kuva 9: Päätöksentekoympyrä (mukaillen Adeptus, Gazing Päätöksentekoympyrä, 2018, 3) 

 

2.3.3 Siirtymä siniselle merelle 

 

Kimin ja Mauborgnen (2017, 36) tarvitaan kolme keskeistä osatekijää, jotta yrityksen siirtymi-

nen siniselle merelle onnistuu. Heidän mukaansa ensimmäinen osatekijä edellyttää sininen 

meren perspektiivien omaksumista eli on katsottava senhetkisen horisontin tuolle puolen ja 
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muutettava käsitystä siitä, missä on mahdollisuuksia. Ilman tätä perspektiivin laajentamista 

ja kääntämistä uuteen suuntaan uudelle arvo- ja kustannusrintamalle, ei siirtymä onnistu.  

Vaikka yritys olisikin omaksunut uuden perspektiivin, siltä saattaa puuttua markkinoita luovat 

työkalut ja ne tarvitsevat apua sinisen meren perspektiivin toteuttamisessa käytännössä. (Kim 

& Mauborgne 2017, 36-37.) 

 

Toisena osatekijänä Kim ja Mauborgne (2017, 37-38) edellyttävät käytännön työkaluja mark-

kinoiden luomiseen sekä perusteellista opastusta niiden käyttöön, jotta sininen perspektiivi 

saadaan muutettua kaupallisesti vastustamattomaksi uudeksi tarjonnaksi, joka avaa myös väy-

lä uuteen markkinatilaan. Tämä vaati yritykseltä oikean tiimin kokoamisen, prosessin käynnis-

tämisen, opastuksen, kuinka jokaista työkalua sovelletaan systemaattisesti ja oikeassa järjes-

tyksessä, jotta tuloksia syntyy ja vältetään kompastuskivet. Tämä kaikki vaatii ihmisten pa-

nosta. (Kim ja Mauborgne 2017, 38.) 

 

Kim ja Mauborgne (2017, 39) mainitsevat, että kolmas osatekijä koskeekin juuri prosessissa 

mukana olevia ihmisiä. Prosessin täytyy innostaa ihmisiä ja herättää heidän luottamuksensa 

prosessin kulkuun, jotta jokainen voi viedä projektia kohti toteutusta. Käytännössä voi ilmetä 

sisäisiä hankaluuksia, kuten kognitiivisia, poliittisia ja motiiviperäisiä haasteita. Syy useimpien 

muutosprojektien epäonnistumiseen ovat olleet strategian suunnittelun ja toteutuksen erilli-

syys ja rakenteelliset muutokset, kuten esimerkiksi vastuualuejaon muuttuminen tai kannus-

tinten kohdentaminen. (Kim & Mauborgne 2017, 40.) Stenvall ja Virtanen (2007, 15) mielestä 

tieto mahdollistaa muutoksen. Tieto edistää ymmärrystä muutoksen toteuttamisesta ja toteu-

tumisen onnistumisesta ja samalla ihmiset tulevat tietoiseksi muutoksen tarpeellisuudesta. 

Organisaatiosta tulee tietoa luova organisaatio ja siitä tulee muutoksen tekijä (Stenvall & Vir-

tanen 2007, 15.) 

 

Jokaisessa yrityksessä on työntekijöitä, jotka tuntuvat aina olevan ”askeleen edellä” muita 

muutoksessa. Heille muutoksesta puhuminen ja siinä eläminen on helpompaa kuin toisille ja 

he vielä monesti liputtavat ja viestittävät positiivisesti muutoksen puolesta. Näitä työntekijöi-

tä voidaan kutsua muutosagenteiksi.  

 

Tucker ja Hendy (2015, 1048) toteavat Hanneyn yms. (2003) tutkineen, että muutosagentit 

ovat tärkeitä yrityksessä, koska he vahvistavat ja valmistavat muita organisaatiossa muutok-

seen ja vievät heitä muutosprosessissa kohti uutta toimintatapaa ja identiteettiä. Käytännös-

sä muutosagentin rooli on kuitenkin erityisen haastava monesti muutosvastarinnan takia. 

Tuckerin ja Hendyn (2015, 1049) mukaan muutosagenttien käyttö johdossa kannattaa. Käy-

tännössä muutosagentit roolissa voi toimia monenlaisia persoonia. On ”voittajia”, jotka aktii-

visesti ja innostuneesti promotoivat innovaatioita ja tekevät enemmän mitä työ vaatisi 

(Tucker & Hendy.2015, 1049; Howell & Higgins. 1990). Tai mielipidejohtajia, jotka ovat kor-
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keasti arvostettuja ja ohjaavat muita (Tucker & Hendy.2015, 1049; Locock et al. 2001). Piri-

nen (2014, 132) käyttää nimitystä muutosliiderit henkilöistä, jotka viestivät kaikille yhteisiä 

asioita ja mobilisoivat keskustelua yli rajojen yhdistäen yrityksen eri liiketoiminnot, funktiot, 

organisaatio tasot ja tiimit luomaan yhteistä tulevaisuutta.  

 

Kim ja Mauborgne (2017, 40) huomasivat hämmästyksekseen, että ihmisistä tuli siniselle me-

relle siirtymän jälkeen aiempaa luovempia ja energisempiä ja että strategian käyttöönottoa 

ei kyseenalaistettu. Toisin sanoen ihmiset olivat muuttuneet juuri siten kuin oli haluttu, vaik-

ka muutos oli yleensä tuntunut kovin vaikealta saavuttaa. Heidän mukaansa muutos tapahtuu, 

jos prosessin aikana ihmiset otetaan huomioon ja heidän pelkonsa ja epävarmuuden tunteensa 

otetaan vakavasti ja heitä kohdellaan arvokkaasti (Kim ja Mauborgne. 2017, 40-41). Stenvall 

ja Virtanen (2007, 13) toteavat, että muutoksen tekeminen ei onnistu ilman avointa kommu-

nikaatiota ja luottamusta.  

 

Saavuttaakseen onnistuneen organisaatiomuutoksen on myös tehokas viestintä avainasemassa. 

Tehokkaan viestinnän on oltava täsmällistä, rehellistä ja se on tehtävä oikeaan aikaan ja oi-

kein muotoiltuna kuuntelijalle.(Smith 2006, 108). Pirinen (2014, 117) viittaa samaan totea-

malla, että kielellä onkin suuri merkitys muutosviestinnässä ja sen tulisi olla tarpeeksi yksin-

kertaista ja yksiselitteistä. Jos sanat ovat vaikeita käsittää, muutos jää työntekijälle vieraaksi 

ja kaukaiseksi asiaksi (Pirinen 2014, 117). Van Vuuren ja Elwing (2008, 350) toteavat, että 

muutoksen menestyminen riippuu hyvin suuresti minkä laatuinen vuorovaikutus prosessi on ja 

minkälainen ulottuvuus ymmärryksessä saavutetaan. Jos organisaation muutos koskettaa yksi-

lön yksittäisiä työtehtäviä, muutoksesta viestintä ja informointi on tälle työntekijälle elintär-

keää. Viestintä näille työntekijöille pitäisi olla tärkeää ja heitä yhdistävä asia strategian muu-

toksessa. (Elwing 2005, 130.) 

 

Onnistunutta siirtymistä siniselle merelle voi pitää humanistiseksi prosessiksi. Siinä inhimilli-

syyttä ei kielletä, vaan se hyväksytään ja otetaan osaksi prosessia tavalla, joka tekee ihmisis-

tä pätevämpiä ja itsevarmempia kuin kukaan osasi koskaan kuvitellakaan. (Kim ja Mauborgne 

2017, 41.)  

 

Kimin ja Mauborgnen (2017, 42) toteavat, että kaikilla kolmella osatekijällä on oleellinen 

merkitys prosessin onnistumisen kannalta. Kun organisaatiossa aletaan saada konkreettisia 

näyttöjä mahdollisista läpimurroista uudelle arvo- ja kustannusrintamalle, into lisääntyy ja 

voimavaroja alkaa vapautua ja siirtymä punaiselta merelle siniselle kiihtyy (kuva 10).  
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Kuva 10: Onnistuneen siirtymän kolme keskeistä osatekijää (mukaillen Kim & Mauborgne 2017, 

42.) 

 

2.4 Markkinoinnin uudet haasteet 

 

Keskeisin markkinoinnin muutosta edistävä ulkoinen tekijä on internetin aikaansaama uuden-

lainen läpinäkyvyys. Tällä tarkoitetaan sitä, että internetin ansiosta asiakkaat omaavat tie-

toa, vaikutuskanavia ja valtaa, jota heillä ei aikaisemmin ollut. (Juslén 2009, 67.) Jefferson ja 

Tanton (2013, 10) viittaavat Godiniin (2014), joka toteaa, että markkinointi ei ole enää tava-

roita, joita teet, vaan tarinoita, joita kerrot. Ihmiset ostavat eri lailla, joten heille täytyy 

myydä eri lailla kuin aikaisemmin (Jefferson & Tanton. 2013, 10). Keronen ja Tanni (2017, 9) 

toteavat liiketoimintaympäristön murroksen vaikuttaneen ja vaikuttavan dramaattisesti mark-

kinoinnin, viestinnän ja myynnin tehtäväkenttiin.  

 

Markkinointi on siirtynyt perinteisestä outbound-markkinoinnista inbound-markkinointiin, jos-

sa asiakkaat löytävät markkinoijan internetistä silloin, kun he tarvitsevat tietoa ostopäätök-

sensä tueksi. Inbound-markkinointi tarkoittaa sellaisten markkinointikeinojen käyttöä, jotka 

vetävät potentiaalisia asiakkaita kohti yrityksen tuotteita ja palveluita. Inbound-markkinointi 

vaikuttaa asiakkaisiin, koska sen sisältö on asiakasta kiinnostavaa. Asiakkaiden merkitys orga-

nisaation  tavoitteiden saavuttamisessa ja jatkuvuudessa on läsnä kaikessa markkinointiin liit-

tyvässä tekemisessä (kuva 11). (Juslén, 2009, 134.) 
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Kuva 11: Vanha ja uusi markkinointiajattelu (mukaillen Juslén 2009, 135) 

 

Digitaaliset kanavat ovat mahdollistaneet verkossa tapahtuvan markkinoinnin ja viestinnän 

aivan uudella tavalla. Baggi (2014, 86) toteaakin, että kaikkien yritysten on sopeuduttava asi-

akkaisiin, jotka ovat perehtyneet erilaisiin sähköisiin kanavoihin ja ovat myös epävarmempia 

ja vaativampia asiakkaita kun ennen. Sihare (2018, 24) toteaa, että markkinoivan yrityksen 

tulisi kehittää asiakaslähtöinen markkinointistrategia. Tähän samaan viittaavat myös Keronen 

ja Tanni (2017, 9) todetessaan, että markkinoinnilla, viestinnällä ja joskus jopa myynnillä on 

aivan liian vähän tietoa asiakkaista tai asiakkailta saatua hiljaista tietoa ei osata hyödyntää.  

 

Kun asiakasta ei tunneta eikä hänen motiivejaan ymmärretä riittävällä tasolla, on käytännössä 

mahdotonta analysoida, mitä paremman lopputuloksen saavuttamiseksi kannattaisi tehdä (Ke-

ronen & Tanni, 2017, 9). Tähän ei auta hyväkään data, jota Siharen (2018, 24) mukaan voi 

kerätä katsomalla kävijämääriä yrityksen kotisivuilta. Tämän sijaan, Keronen ja Tanni (2004, 

10 ) korostavat verkkosisällön merkitystä, koska asiakkaat valitsevat palvelu- ja tiedonhaku-

paikaksi yhä useammin ja enenevässä määrin verkon eri kanavat. Gagnanin (2014, 68) puhuu-

kin B2B-markkinoinnin unohtamisesta ja toivottaa tervetulleeksi sisältömarkkinoinnin. Hänen 

mukaansa tämä on avain johtaa uusia sukupolvia – ja kehitystä. 

  

2.4.1 Digitaalinen asiakaskohtaaminen 

 

Tänä päivänä yhä useammin asiakas kohtaakin yrityksen ensimmäisen kerran hakukoneen,  

yrityksen verkkosisällön tai sosiaalisen median kautta. Tilanne on yritykselle haastava, koska 

asiakkaat tarvitsevat ostopäätöksen tekemiseen entistä enemmän tietoa, joka auttaa heitä 

hankkimaan itselleen sopivat tuotteet tai palvelut (Keronen & Tanni, 2017, 19).  Ahvenainen, 

Gylling ja Leino (2017, 36-37) viittaavat Googlen ja Brownin (2015) tutkimukseen, jossa nousi 

esiin mm. seuraavia asioita, jotka liittyvät ostajan käyttäytymiseen tiedonhakuvaiheessa: 

- B2B-päättäjistä 71 % aloittaa ostopäätösprosessinsa verkkohaulla. 

- Verkkohaku on tärkein tiedonhakukanava 90%:ssa B2B-tiedonhakuvaiheessa. 

- Videon ja mobiilin rooli on kasvanut merkittävästi myös B2B-tiedonhaussa. 
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- B2B-päättäjät käyttävät yhä enemmän aikaa itsenäiseen verkkohakuun ennen vierai-

lua tietyn yrityksen tai brändin sivustoilla. Päättäjä tekee jopa 12 verkkohakua ennen 

vierailua tietyn brändin tai toimittajan sivustoilla. Puoluettomuus ja luotettavuus 

ovat arvossaan. 

- B2B-yrityksen päätöksentekoon osallistuu yhä enemmän ihmisiä, Corporate Executive 

Boardin mukaan jopa 6,8 henkilöä. 

(Ahvenainen, Gylling & Leino 2017, 36.) 

 

Yllämainitut prosenttiluvut osoittavat, kuinka tärkeää yritykselle on näkyä yrityksen kannalta 

oikealla tavalla yrityksen kotisivuilla ja eri kanavissa, joissa yritys on esillä. Holliman ja Row-

ley (2014, 274) viittaavat McMasterin (2010) tutkimukseen, jossa B2B-kauppaa tekeviin osta-

jiin vaikutetaan monien eri lähteiden kautta, kuitenkin Internet on ostajien ensisijainen tieto-

lähde tuotetta tai palvelua haettaessa. Itseasiassa Adamson ym. (2012) tutkimuksessa ilmeni, 

että 60% B2B-asiakkaista tekevät ostopäätöksensä internetin kautta, ennen kuin ovat edes 

yhteydessä toimittajaan (Holliman & Rowley 2014, Adamson ym. 2012 mukaan). Ahvenaisen, 

Gyllingin ja Leinon (2017, 41)  mukaan verkko on se ensimmäinen paikka, mistä asiakkaat, 

alasta riippumatta, etsivät tietoja ja tutustuvat tarjontaan. Mikäli yritys ei ole läsnä tiedon-

hakuvaiheessa, saattaa se karsiutua pois myös myöhemmistä ostoprosessin vaiheista. 

 

Luvut saattavat heitellä eri tutkimuslähteistä, mutta viesti on sangen selvä, ostajat ja päättä-

jät käyttävät verkkohakua etsiessään yritykselleen tuotteita tai palveluita, ennen ensimmäis-

täkään konkreettista kohtaamista tuotetta tai palvelua tarjoavan yrityksen edustajan kanssa. 

Tästä syystä yritykselle on äärimmäisen tärkeää tuottaa oikeanlaista ja asiakasta puhuttele-

vaa sisältöä itsestään eri kanaviin. Eräs yritys uusi täysin verkkosisältönsä, ymmärrettyään, 

että se mitä he ovat ei vastannut sitä, miltä he näyttivät omilla verkkosivuillaan.  

 

2.4.2 Sisältömarkkinointi 

 

Sisältömarkkinointi on tapa sitouttaa asiakkaita hyödyllisten sisältöjen avulla. Tavoitteena on 

tehdä niin hyviä yksittäisiä sisältöjä, että ne houkuttelevat yleisöjä yrityksen asiakkaiksi. (Ha-

kola & Hiila 2012, 195.)  

 

Asiakkaat etsivät pidempiaikaisia kumppaneita, joiden tuotteet ja osaaminen integroituvat 

vahvasti heidän ympäristöönsä (Keronen & Tanni 2017, 22). Holliman ja Rowley (2014, 269-

270) rohkaisevat yrityksiä ottamaan asiakaskeskeisen otteen asiakkaisiinsa. Holliman ja Row-

ley (2014, 270) viittaavat Lush:n ja Vargon (2009, 6) väitteeseen, jonka mukaan markkinointi 

on tehokkaampaa, toimivampaa ja kokonaisvaltaisempaa, kun asiakkaat mielletään kumppa-

neina, joille luodaan arvoa ja asiakasta palvelevaa markkinointisisältöä. Samaan viittaavat 

myös Keronen ja Tanni (2017, 22), organisaation valmiudella integroitua ja toimia integraat-
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torina erilaisissa ekosysteemeissä. Kaikki ovat osana laajempaa arvoverkostoa. Kurvisen ja 

Sipilän (2014, 95)  mukaan tuloksia saavat ne, jotka sitovat sisältömarkkinoinnin liiketoiminta-

tavoitteisiinsa.  

 

Murphyn (2011, 31) mukaan sisältömarkkinoinnin tarkoituksena on herättää B2B-ostajan mie-

lenkiinto vastustamattomalla sisällöllä (nettilähetyksillä, videoilla, e-kirjoilla, raporteilla, 

blogi postauksilla jne.) ja opastaa, informoida, viihdyttää ja ohjata ostaja läpi koko ostopro-

sessin. Yrityksen auttaessa ostajaa tekemään käytännöllisen ja  ajantasaisiin tietoihin perus-

tuvan päätöksen, on myyjä yrityksen tavoitteena vakuuttaa ostaja valitsemaan yrityksen rat-

kaisu kilpailijoiden sijaan. (Murphy, 2011, 31.) Tehokas markkinointi on palvelua ja yrityksen 

tehtävänä on palvella asiakkaitaan mahdollisimman hyvin. Kovassakin kilpailutilanteessa hyvin 

menestyvät yritykset saavat jatkuvasti hyviä liidejä omilta verkkosivuiltaan ja sosiaalisesta 

mediasta. Samalla heidän verkostonsa kasvavat kovaa vauhtia ja tuottavat hyviä ja nopeita 

potentiaalisia asiakkaita. Tämä kaikki tapahtuu ilman kallista mainontaa, kylmäsoittoja tai 

massasähköpostituksia. Itseasiassa kiinnostuneet asiakkaat ovatkin yritykseen yhteydessä. 

(Jefferson & Tanton, 2013, 13.) 

 

Hollimanin ja Rowleyn (2014, 270) mukaan sisältö on avain onnistuneeseen markkinointiin. 

Sisältö pitää heidän mukaansa huomioida yrityksen verkkosivuilla, mutta myös sosiaalisessa 

mediassa sekä muissa digitaalisissa kanavissa. Esimerkiksi Google esitteli muutama vuosi sit-

ten uuden algoritmin Hummingbirdin, jolla B2B ja- B2C-markkinoijat voivat seurata sisältöjen-

sä  onnistumisia (Holliman & Rowley 2014, 271 viitaten Lin ja Yazdanifardiin 2014). Kurvinen 

ja Sipilä (2014, 93) määrittävät itse sisällön olevan tietoa, joka osallistuttaa, auttaa, viihdyt-

tää tai opettaa vastaanottajaansa. Hyvä sisältö on heidän mukaansa hyödyllistä, tavoitteellis-

ta, vaikuttavaa ja tuottaa lisäarvoa. Sisältö voi olla tekstiä, kuvaa, ääntä, videoita tai näiden 

yhdistelmää.  

 

Holliman ja Rewley (2014, 271) viittaavat Corporate Visions (2012) tutkimukseen, jossa kui-

tenkin ilmeni, että vain 39% yrityksistä oli selkeä sisältömarkkinointi suunnitelma ja 60% tästä 

sisällöstä oli epäolennaista ja pitkästyttävää. Hadley ja Chapman (2011, 21) määrittävät sisäl-

lön niin, että se on jotakin luotua ja ladattua nettisivuille, sanoja, kuvia tai jotain muuta siel-

lä olevaa. Halvarson ja Rach (2012, 13) mielestä sisältö on jotain sellaista, mitä käyttäjä tu-

lee lukemaan, oppimaan, näkemään tai kokemaan nettisivuillesi, kun taas Wuebben (2012, 5) 

mielestä sisältö on avaintekijä yrityksen tai brändin tarinan kertomiselle. (Holliman & Rewley 

2014, 272.)  

 

Hollimanin ja Rewleyn (2014, 272) viittaavat Baerin (2012) väittämään, jonka mukaan  

sisältömarkkinointi vaatii yritykseltä ajatuksen muutosta. Yritys ei ole vain yritys, joka val-

mistaa ja myy esimerkiksi hammastahnaa, vaan yritys on mukana myös julkaisuliiketoiminnas-
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sa, jonka tarkoituksena on tuottaa tarinoita, jotka puhuttavat asiakasta. Kerosen ja Tannin 

(2017,30) mukaan sisältömarkkinointi on sisältöstrategian linjausten tavoitteellista toteutta-

mista ja juuri tiettyyn asiakkaaseen vaikuttamista tarkasti harkituilla sisältölähdöillä juuri 

oikeissa kanavissa ja oikeanlaisilla sisältölajeilla suhteessa asiakkaan matkaan.  

 

Hollimanin ja Rewley (2014, 273) viittaavat Rose ja Pullizzin (2011) keskeisimpiin tavoitteisiin 

sisältömarkkinoinnista, jotka ovat heidän mukaansa: 

- Merkkitietoisuus ja sen lujittaminen. 

- Siirtymisen johtaminen ja sen hoitaminen. 

- Asiakaspalvelu. 

- Lisämyynti. 

- Intohimoiset tilaajat. 

 

Sisältömarkkinoinnin avulla strategiset tavoitteet tehdään todeksi eli luodaan sisältöjä, joiden 

avulla: 

- Profiloidutaan tiettyjen osaamisalueiden ajatusjohtajiksi tai edelläkävijöiksi. 

- Vahvistetaan työnantajamielikuvaa ja tavoitetaan halutut työntekijät. 

- Parannetaan asiakaskokemusta. 

- Avataan uusia markkinoita. 

- Rakennetaan sijoittajasuhteita. 

- Herätetään median kiinnostus ja vaikutetaan julkisuuskuvaan. 

- Luodaan liidejä. 

(Keronen & Tanni 2017, 30). 

 

Hollimanin ja Rewleyn (2014, 273) mukaan keskeisimpiä tavoitteita sisältömarkkinoinnin sisäl-

lössä on useita, kuten Pulizzin ja Barrettin (2008) mukaan sen täytyy olla jollain tavalla hie-

noa, Halligan ja Shahn (2010) mukaan merkittävää ja Handley ja Chapmanin (2011) jollain 

tapaa ”mahtava juttu”, verrattuna tavallisiin myyntiviesteihin. Ahvenainen, Gylling ja Leino 

(2017, 42) ovat havainneet, että mitä aidompi viesti on, sitä enemmän viestit herättävät tun-

teita ja tällöin asiakas tietää, kenen kanssa on kannattavinta jatkaa yhteistyötä ja edetä yh-

teistyöhön. Jeffeson ja Tanton (2013) osoittavat, että sisällön pitää vaihdella eri alustoilla, 

esimerkiksi Facebookissa viesti voi olla hauska, kaunis tai inspiroiva kun taas uutiskirjeessä 

sävyn pitäisi olla enemmän uutismainen.  

 

Hollimanin ja Rewleyn (2014, 273) mielestä yleisöjä kiinnostavan sisällön tekeminen kuulostaa 

yksinkertaiselta, mutta käytännössä harva organisaatio onnistuu sen tuottamisessa. Heidän 

mukaansa yrityksillä on kolme suurta haastetta, jotka voivat jarruttaa menestymistä verkossa: 

viestinnän sisältö, teknologiavetoisuus ja mutu-tuntumaan luottaminen. Viestinnän sisällön on 

oltava hyödyllistä ja kiinnostavia yleisöjen näkökulmasta.  Hakola ja Hiila (2012, 8) viittaavat 
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Taloustutkimuksen (2012) tutkimukseen, jossa sisältö ei saa olla liian mainosmaista, toisaalta 

kaupallisuutta ei koeta ongelmalliseksi, jos sisältö on muuten kiinnostava. Sisällön raamien 

pitäisi tulla yleisöstä käsin, ei esimerkiksi markkinointiosastolta. Teknologiavetoisuus on ai-

heuttanut tilanteen, jossa yritys alkaa viestiä yksittäisessä kanavassa, kun muutkin ovat siel-

lä, sen sijaan, että se tukisi merkittävästi yrityksen liiketoimintastrategiaa tavoittamalla oi-

keat yleisöt oikeanlaisella sisällöllä. (Hakola & Hiila 2012, 8.) 

 

Kerosen ja Tannin (2017, 30-31) mukaan on ensin ymmärrettävä tavoiteasiakkaiden ajatus-

maailmaa. Heidän mukaansa markkinoinnin perustana ovat tärkeimpien kohderyhmien edusta-

jista rakennetut persoonat (buyer persona), heidän ostopolkunsa (customer journey) mallen-

taminen sekä juuri oikeanlaisten sisältöteemojen ja kärkien kuvaaminen kuhunkin ostopolun 

vaiheeseen eli sisältöpolkuihin®. (Keronen & Tanni, 2017, 30-31.)  

 

Samaan viittaa Tikkanen (2018 15-17), jonka mukaan hyvän, erottuvan viestin yksi tunnus-

merkeistä on, että sen kohderyhmä on selkeästi yksilöity. Kohderyhmää ei kannata kuitenkaan 

segmentoida pelkkien tunnuslukujen perusteella (liikevaihto, henkilöstömäärä, sijainti, jne.). 

Sen sijaan kannattaa rajata kohderyhmä myös asiakkaan toimialalle tyypillisten haasteiden 

perusteella ja miettiä, miten voi räätälöidä viestin näille ryhmille. Kun kohderyhmä on rajat-

tu yritystasolla, siirrytään yksilötasolle: millainen on asiakasyrityksen tyypillinen ostajaper-

soona? Mikä ostajaa motivoi omassa työssään? Minkälaisten asioiden parissa hän painii ja pun-

nertaa? Millainen päätäntävalta hänellä on? Mikä on todennäköisin syy, että hän ei osta yrityk-

seltä? Miten yritys voi auttaa ratkaisullaan juuri ostajan arkea. On syytä kuitenkin muistaa 1-1 

–sääntö. Lukitaan yhtä kohderyhmää varten vain yksi viesti. Ei yritetä myydä kaikkea kaikille. 

(Tikkanen, 2018, 15-17.) 

 

Jefferson ja Tanton (2013, 16-17) tuovat esille kolme tekijää, jotka muuttavat asiakkaan  

ostokäyttäytymistä: internet, sosiaalinen media ja uskottavuuden puute myyntisanomassa 

(kuva 12.) 
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Kuva 12: Kolme tekijää, jotka vaikuttavat asiakkaan ostokäyttäytymiseen (mukaillen Jefferson 

& Tanton 2013, 17; A Valuable Venn) 

 

Jotta sisältömarkkinointi onnistuu, täytyy sisällön olla laadukasta. Yksikään sisältö ei toimi 

tyhjiössä, vaan jokaisen sisällön tulee olla osa asiakkaalle tarjoutuvaa sisältöjen intuitiivista 

jatkumoa ja ohjata sisältöjen kuluttajaa oikeaan suuntaan. Tanni & Keronen (2017, 82-85) 

ovat luoneet Hyvän sisällön kennon (kuva 13). 

 

 

Kuva 13: Hyvän sisällön kenno (mukaillen Keronen 2017, 82) 
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2.4.3 Sisältöstrategia 

 

Sisältöstrategia on työkalu ja ajattelumalli, jonka avulla voidaan suunnitella asiakkaiden koh-

taamista verkossa. Sisältöstrategian tarkoituksena on edistää liiketaloudellisia tavoitteita 

luomalla viestejä, jotka ovat asiakkaille merkityksellisiä ja houkuttelevia. Sisältöstrategia on 

sisältömarkkinointia kokonaisvaltaisempi näkemys. (Hakola & Hiila, 2012, 195.)  

 

Keronen ja Tanni (2017, 25) määrittävät sisältöstrategian olevan liiketoimintastrategiasta ja 

asiakasymmärryksestä käsin johdettu näkemys siitä, miten sisällöillä toteutetaan strategisia 

tavoitteita ja minkälaisilla toimilla tavoitteet saavutetaan. Sisältöstrategia ottaa kantaa seu-

raaviin asioihin: 

- miten markkinointi ja viestintä toteuttavat strategisia tavoitteita 

- keiden tavoittaminen, sitouttaminen ja palveleminen on organisaation menestyksen 

kannalta kaikkein keskeisintä 

- mitkä ovat tärkeimpien asiakasryhmien keskeisimmät motiivit hankkia organisaation 

tuotteita ja palveluita 

- miten motiivipohjaiset segmentit ja ostajapersoonat luodaan ja miten ja minkälaiset 

sisältöpolut® näille ryhmille suunnataan, jotta niissä huomioidaan motiiveihin osuva 

argumentaatio ostoprosessin vaiheen mukaan 

- millä toimin asetettuihin tavoitteisiin päästää ja miten onnistumista mitataan. 

(Keronen & Tanni 2017, 25.) 

 

Content Marketing Institute (2018) määrittelee sisältömarkkinoinnin olevan strateginen lähes-

tymistapa markkinointiin. Se on keskittynyt arvokkaan, olennaisen ja johdonmukaisen sisällön 

luomiseen, houkuttelee ja säilyttää asiakaskohderyhmän sekä luo asiakkaalle kannattavaa 

liiketoimintaa. Kurvinen ja Sipilä (2014, 92-93) mukaan sisältöstrategia kokoaa yhteen yrityk-

sen tahtotilan, asiakasymmärryksen ja suunnitelmallisen tekemisen mielipidejohtajuuden ta-

voitteluun. Reidin (2013, 22) mielestä sisältöstrategia määrittelee, miten yhtiö hyödyntää 

sisältöä markkinoinnissaan tyydyttääkseen liiketoimintansa tarpeita ja kuinka se ohjaa pää-

töksiä sisällöstä ja kuinka menestystä voidaan mitata. Tanni ja Kerosen (2013, 11) mukaan 

sisältöstrategia on tapa rakentaa läpi verkkokanavien, koukuttava sisältöjen jatkumo, joka 

ottaa kantaa erillisinä kokonaisuuksina nähtyihin verkkotoimintoihin pitäen tärkeimpänä läh-

tökohtana sisällön asiakaslähtöisyyttä.  

 

Sisältöstrategiaan liittyy vahvasti yrityksen brändi. Brändi määrittelee organisaation identi-

teetin ja on sen suunnan näyttäjä. Kurvisen ja Sepän (2016, 47) mukaan brändi on yrityksen 

identiteetti, imago ja maine sekä kertoo myös yrityksen tarkoituksen, minkä puolesta yritys 

taistelee, mikä on sen asiakaslupaus ja minkälainen persoona yrityksellä on. Vahva brändi voi 

avata myös ovia. Kurvisen ja Sipilän (2014, 29) mukaan brändi on esimerkiksi asiakkaille ja 
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palvelun toivotulle kohderyhmälle muodostunut kokonaiskäsitys siitä, mitä tuote, palvelu tai 

yritys edustaa sekä rationaalisella, että emotionaalisella tasolla. Parhaimmillaan aito, oikea 

ja vahva brändi tarkoittaa sitä, että jokainen ihminen yrityksessä ymmärtää, mitä yritys tar-

joaa asiakkailleen ja mikä siinä on erottuvaa ja omaperäistä. Kun yrityksen brändi herättää 

henkilökunnassa ylpeyttä, toimii se suunnanantajana. (Kurvinen & Sipilä 2014, 29.) Ahvenai-

nen, Gylling ja Leino (2017, 44) puhuvat tiedostamattomasta kohtaamisesta eli brändiko-

kemuksesta. He tuovat esille sen, että kaikkien yritysten tavoitteena pitäisi olla hallita omaa 

brändiä mahdollisimman hyvin. Brändikokemus muodostuu seuraavista elementeistä (kuva 

14): 

 

 

Kuva 14: Brändikokemus muodostuu sekä tiedostetuista että tiedostamattomista elementeistä 

(mukaillen Ahvenainen, Gylling & Leino (2017, 41). 

 

Kerosen ja Tannisen (2017, 25) mukaan brändin ja sisältöstrategian ydin on sama, mutta niillä 

on eri tehtävät. Brändi määrittelee organisaation identiteetin ja sen, millainen organisaatio 

on tai haluaa olla. Sisältöstrategian avulla yritys organisoituu niin, että brändin arvolupaukset 

voidaan viedä konkreettisiksi tarinoiksi. Keronen ja Tanninen (2017, 26) kuvaavat brändin ja 

sisältöstrategian yhteistä ydintä seuraavasti (kuva 15): 
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Kuva 15: Brändillä ja sisältöstrategialla on yhteinen ydin, mutta eri tehtävät (mukaillen Kero-

nen & Tanni 2017, 26). 

 

Sisältöstrategian päämääränä onkin Kurvisen ja Sipilän (2014, 101) mukaan ohjata asiakaskoh-

taamisia liiketoimintatavoitteiden suuntaan mitattavasti ja synnyttää yrityksen liiketoiminnal-

le tärkeistä aiheista keskustelua. Kerosen ja Tannisen (2017, 24) mielestä sisältöstrategian 

avulla johdetaan markkinointi ja viestintää kohti aitoa asiakaslähtöisyyttä, avoimuutta ja ar-

vontuottoa sekä tehostetaan organisaation resursseja. Reid (2013, 24) tuo esille sen, että si-

sältöstrategia tuottaa kartan yritykselle, jonka avulla yritys voi luoda prosessin hedelmällisen 

ja tuottavamman sisällön tuottamiselle.  Reid nostaa esille saman väittämän, Keronen & Tan-

ni (2017, 20) että markkinat ja markkinointi on siiloutunut ja sisältömarkkinointia tarvitaan 

juuri näiden siilojen yhdistämiseen, jotta sisältö asiakkaille on yrityksestä sama.  Sisältöstra-

tegian ja sisältömarkkinoinnin tehtävänä on parantaa organisaation kaiken markkinoinnin ja 

viestinnän asiakasläheisyyttä ja sen tuloksellisuutta (Keronen & Tanni 2017, 25). 

 

Kaiken kaikkiaan sisältöstrategia onkin markkinoinnin ja viestinnän strategisen johtamisen 

väline, josta hyötyy koko organisaatio mukaan lukien myynti sekä tietysti yrityksen asiakkaat 

(kuva 16). Kerosen ja Tannisen (2017, 28) mukaan sisältöstrategian avulla yritys voi: 

- Tunnistaa strategiset painopistealueet, joihin voi vaikuttaa sisällöillä. 

- Tunnistaa yrityksen vahvuudet ja niiden tuottaman arvon asiakkaille. 

- Tunnistaa yrityksen tärkeimmät asiakasryhmät ja profiloida heidät heidän motivaati-

onsa mukaisesti. 

- Profiloida organisaation strategisten painopistealueiden mukaisesti. 

- Luoda keino valikoiman pitkäntähtäimen tuloksellisen markkinoinnin ja viestinnän 

luomiseen. (Keronen & Tanni 2017, 28-29). 
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Kuva 16: Sisältöstrategian elementit (mukaillen Keronen & Tanni (2017, 29) 

 

2.4.4 Ostajapersoonat ja sisältöpolut® 

 

Markkinoinnin suunnittelu kannattaa aloittaa tunnistamalla yrityksen kannalta keskeiset osta-

japersoonat. Juslén (2009, 147) viittaa Scottiin (2008), jonka mukaan ostajapersoonalla tar-

koitetaan asiakasta, jolla on: 

- Ongelma, jonka ratkaiseminen on mahdollista yrityksen tuotteiden tai palveluiden 

avulla. 

- Erityinen syy tai näkökulma olla kiinnostunut yrityksestä ja sen tuotteista.  

 

Revella (2006) määrittelee ostajapersoonan olevan jotain suurempaa ostajaryhmää edustavan 

esimerkkiostajan yksityiskohtainen profiilikuvaus, ostajapersoona on ostajasi arkkityyppi. 

(Juslén 2009, 147; Revella 2006). Kurvinen ja Sipilä (2014, 114) kehottavat tuomaan sisällöissä 

esille tekijöiden näkemyksiä, mielipiteitä ja persoonaa, heidän mukaansa maailma ei kaipaa 

persoonatonta jaarittelua, vaan näkemyksiä nykyisestä ja tulevasta.  

 

Kurvinen ja Sipilä (2014, 117) mukaan ostajapersoona on karikatyyrimäinen kuvaus ostajasta. 

Ostajapersoona kertoo ostajan: 
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- Demografiset tekijät, yhteiskunta-aseman ja koulutustaustan. 

- Mieltä vaivaat kysymykset. 

- Tietämyksen tason ja kiinnostuksen kohteet. 

- Ostokäyttäytymisestä, ostoprosessista ja tietolähteistä. 

- Tarpeen herättävistä tekijöistä. 

- Arvostuksista, eli mitkä tekijät lisäävät ostajan kokemaa arvoa. 

- Tyypillisimmät tittelit ja työnkuvan. 

- Päätäntävallan tai päätöksentekoprosessia. 

- Budjettihallinnan ja budjetin käytön. 

- Tyypillisen hankinta-aikataulun. 

(Kurvinen & Sipilä, 2014, 117.) 

 

Keronen ja Tanni (2017, 153) käyttävät nimitystä motiivipohjainen ostajapersoona. Ostajaper-

soonien avulla kartoitetaan mikä asiakasta liikuttaa ostamisen eri vaiheissa ja miksi asiakas 

kiinnostaisi ostaa yrityksen osaamista, tuotetta tai palvelua eli miksi asiakas ostaisi tai ei osta 

yritykseltä. Ostajapersoona voi olla kuka tahansa ihminen, joita yritys tavoittelee. Kurvisen ja 

Sepän 2016, 201) mukaan ostajapersoona on se, jota katsot silmiin, kun kirjoitat.  

 

Kurvisen ja Sipilän (2014, 117) mukaan ostajan tarpeita kuvataan ostovaiheittain eli tietämyk-

sen keräämisestä ongelmanratkaisuun, ratkaisujen vertailuun ja validiointiin sekä ostopäätök-

sen tekoon. Ostajapersoonien rakentaminen ja testaaminen auttaakin sisällön luomisessa, kun 

kaikelle on selvä kohde haluttuine vaikutuksineen (Kurvinen & Sipilä 2014, 117). Juslén (2009, 

148) muistuttaa, että ostajapersoonat kytkeytyvät aina, jolloin tavalla asiakkuuden elinkaa-

ren vaiheisiin ja esimerkiksi tarvitsevat erilaista sisältöä ratkaistakseen ongelmansa.  

 

Sisältöpolun® tarkoituksena on tehdä tarinasta yhtenäinen. Aiemmin markkinointi uudisti yri-

tyksen verkkosivua kolmessa tai viidessä vuodessa rytinällä ja väliaikoina yritys lähinnä päivit-

ti yritysuutisia, uusien tuotteiden kuvauksia ja esitteitä. Tämä on johtanut yrityksissä siihen, 

että yritys ei johda aktiivisesti sisältöjään verkossa, vaan kaikki asiat pyritään esittelemään 

mahdollisimman tasapuolisesti kaikille asiakkaille. (Tanni & Keronen, 2013, 150.) Sisältöpo-

luissa® onkin kyse siitä, millä tavoilla erilaiset sisällöt ohjaavat asiakasta kulkemaan sisällöis-

sä. Sisältöpolulla® on kaksi tehtävää, ne auttavat asiakasta saamaan tarvitsemaansa sisältöä 

ja ne auttavat organisaation omaa väkeään hallitsemaan tilannetta.  

 

2.4.5 Kolmen liitto: asiakas, myynti ja markkinointi 

 

E.Ahlström on uudistanut myyntiyksikkönsä toimintatapaa vahvasti viimeiset 1,5 vuotta, sa-

moin sen markkinointia. Voidaankin sanoa, että yritys on ottanut harppauksen tekemisessään 

ja myynti ja markkinointi kulkevat aivan uudella tasolla käsi kädessä. Tässä opinnäytetyössä 
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tutkittu asiakasryhmä suunnittelijat, E.Ahlströmin projektisisustamisen myyntiorganisaatio ja 

E.Ahlströmin verkkomarkkinointi nivoutuvat toisiinsa vahvasti. Tästä syystä käsittelen tässä 

kappaleessa myös myyntiä ja myyntityötä. 

 

Ahvenaisen, Gyllyngin ja Leinon (2017, 42-43) myyntikin on loppujen lopuksi ihmisten välistä 

vuorovaikutusta, jossa valttia ovat avoimuus, aitous ja halu auttaa asiakasta hänen ostopro-

sessinsa varrella. Myynti on muuttunut systemaattisesti etenevästä myyntiprosessista moni-

naiseksi ihmisten välisen vuorovaikutuksen ilmiöksi, jossa haetaan arvoa tuottava vaihdanta. 

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että myyjät eivät ole kentällä yksin, vaan koko yritys myy 

(kuva 17). Jokainen asiakasrajapinnassa toimiva myyjäyrityksen edustaja yrittää ymmärtää 

asiakkaan liiketoimintaa ja löytää sitä parhaiten edistävän ratkaisun. (Hänti, Kairisto-

Mertanen & Kock 2016, 26-27.) Näitä edustajia yrityksessä voi olla myyjän lisäksi, esimerkiksi 

johto, osto, taloushallinto, varasto ja kuljetus. 

 

Kuva 17: Asiakas- ja myyjäyrityksen kohtaamiset (mukaillen Hänti, Kairisto-Mertanen & Kock 

2016, 26). 

 

Adeptus Oy (2018) viittaa Harward Business Review:n esittelemiin tutkimustuloksiin, joiden 

mukaan myös B2B-ostaminen muuttuu yhä omatoimisemmaksi ja ammattimaisemmaksi. Asia-

kas on jo tunnistanut ongelmansa ja on selvittänyt hänelle sopivimmat ratkaisut ennen yhtey-

denottoa myyjäyrityksiin. Tästä syystä nykytilanteessa menestyvät sellaiset myyjät, jotka 

osaavat luoda kysyntää: 

- tunnistaen kehityshaluisia asiakkaita ja heidän piileviä tarpeitaan  

- haastaen asiakasta kehittymään ja saavuttamaan tuloksia uusin keinoin  

- muokaten joustavasti tarjonnastaan asiakkaan tilannetta parantavia kokonaisuuksia  

- vaikuttaen asiakkaan kykyyn myydä haluttu kokonaisuus myös muille ostopäätökseen 

vaikuttaville henkilöille.  
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Perinteinen ratkaisumyynti ei toimi tässä yhtälössä, vaan myynnin on kehitettävä uusia lähes-

tymistapoja, joilla asiakkaan tarpeisiin ja toimintaan voidaan vaikuttaa. (Adeptus, 2018) 

Ahvenainen, Gylling ja Leino (2017, 41) esittävät sisältöjen hyödyntämisen  osana asiakasta 

avustavaa ostoprosessia seuraavanlaisen kaavion (kuva 18) avulla: 

 

 

 

Kuva 18: Verkkosisältöjen rooli digitaalisen asiakaskokemuksen synnyttäjänä: räätälöi sisältö 

kohderyhmän mukaan (mukaillen Ahvenainen, Gylling & Leino 2017, 41) 

 

Kurvinen ja Seppä (2016, 39-40) mukaan asiakasymmärrys lähtee nykyisten ja yrityksen tavoit-

telemien asiakkaiden ryhmittelystä eli segmentoinnista. Segmentointi tarkoittaa sitä, että 

yritys ryhmittelee asiakkaansa liiketoimintatavoitteidensa mukaan erilaisiksi ryhmiksi, joille 

luodaan arvoa. Segmentoinnin tavoitteena on: 

- Tunnistaa kannattavimmat asiakkaat ja kannattamattomat asiakasryhmät. 

- Tehostaa uusasiakashankintaa, esimerkiksi kohdentamalla myynti tuottavimpiin seg-

mentteihin, vähentää asiakashankinnan kustannuksia, esimerkiksi palvelemalla osaa 

asiakkaista  itsepalvelukanavista tai kumppanikanavia hyödyntäen. 

- Löytää sopiva palvelutaso kullekin asiakasryhmälle. 

- Rakentaa asiakasuskollisuusohjelmia. 

- Vähentää asiakaspoistumaa. 

- Voittaa takaisin menetettyjä asiakkaita. 

- Määrittää tuotetarjooma asiakasryhmittäin. 
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- Ryhmitellä asiakkaat strategisista asiakkuuksista itsepalveluasiakkaiksi. 

- Löytää varhaiset tarttujat tuotekehityksen tuotteiksi. 

(Kurvinen & Seppä 2016, 41.) 

 

Adeptus Oy:n (2018) Myynnin Mindset-koulutuksessa tuodaan esille asiakassegmentoinnin tär-

keys, myyjän on opittava sanomaan osalle asiakkaista kiitos, mutta ei kiitos. Tämä vapauttaa 

aikaa yritystä oikeasti kiinnostavien ja tuottavien asiakkaiden palvelemiseen. 

 

Hänti, Kairisto-Mertanen ja Kock ( 2016, 117) tuovat esille B2B-markkinoilla toimivien yritys-

ten hankitatoimien siirtymisen voimakkaasti verkkoasiointiin. Heidän mukaansa jopa 80%  yri-

tyspäättäjistä on edennyt ostoprosessiin hakemalla verkosta tietoja erilaisista ratkaisuista ja 

vaihtoehtoisista toimittajista. Verkkonäkyvyyden merkitys nouseekin aiempaa tärkeämmäksi 

yritysostoja hoitavien asiakkaiden keskuudessa. Tämä tilanne haastaa yrityksen ja myyjän,  

koska asiakas on myyjän kohdatessaan aiempaa pidemmällä ostoprosessissaan. Myyjä onkin 

uudenlaisen haasteen edessä, kun asiakas tietää ratkaisuvaihtoehdoista ja vaihtoehtoisista 

toimittajista enemmän kuin aiemmin. Tällöin myyjän haasteena on tarjota asiakkaalle enem-

män kuin verkossa pystytään tarjoamaan. (Hänti, Kairisto-Mertanen & Kock. 2016, 117.)  

 

Digitaalisen asiakassuhteen hallinta mahdollistaa myyntityön ohjaamisen yrityksen kannalta 

oikeiden asiakkuuksien ja henkilökohtaisten kontaktien hoitoon. Digitaalinen asiakassuhteen 

hallinta mahdollistaa kustannustehokkaamman myynnin sellaisiin asiakassegmentteihin, joissa 

asiakkaaseen ei ole järkevää käyttää henkilökohtaisen myyntityön aikaa. (Kurvinen & Seppä 

2016, 118-119). Proaktiivinen myyntityö on tästä huolimatta tärkeässä roolissa. Jefferson & 

Tanton (2013, 236) muistuttavat, että proaktiivinen myyntityö täytyy kuitenkin tehdä oikein 

eli huomioiden ja kunnioittaen asiakkaan halu tulla kontaktoiduksi heitä ärsyttämättä. Myy-

minen on taitolaji, jossa mukana on kaikesta teknologiasta huolimatta aina mukana tunteet ja 

ihmisten välinen vuorovaikutus.  

 

Ahvenainen, Gylling ja Leino (2017, 133) muistuttavat, että kun ihminen tekee ostopäätöksiä, 

päätös syntyy aina jonkinlaisen – ja asteisen tunnekaaren kautta. Tähän vaaditaankin myyjältä 

tilannetajua ja erityisesti tunneälyä, joilla voidaan varmistaa asiakkaan todellinen tarve kus-

sakin tilanteessa. Tunneälyyn on onneksi alettu kiinnittää viime aikoina huomiota tutkimuksis-

sa myyntiprosesseja tarkasteltaessa ja sen psykologinen näkökulma on tunnistettu. Ahvenai-

nen, Gylling ja Leino (2017, 133) viittaavat Adeptus Partners:iin, joka edustaa Suomessa hyvin 

vahvasti ostopäätöspsykologiaan ja myyjien proaktiiviseen käyttäytymiseen perustuvia tutki-

mus- ja valmennusmenetelmiä.  

 

Myyjältä vaaditaankin tarkka etenemissuunnitelma asiakkaan ostopolussa. Etenemissuunni-

telma auttaa myyjää tiukankin paineen alla. Myynnin Mindset päätöksentekoympyrää seuraa-
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malla, päästään haluttuun lopputulokseen eli asiakas ostamaan hänelle sopivan ratkaisu. Pää-

töksentekoympyrä esiteltiin jo aikaisemmin, mutta tässä prosessi käydään sitä tarkemmin lä-

pi. Kuten jo aikaisemmin todettiin, tunteet ovat päätöksenteossa olennaisessa osassa. Tästä 

syystä onkin tärkeää ymmärtää, että ostaminen on aina muutosprosessi ja myyjän pitää en-

simmäisenä selvittää asiakkaalta, mitä tämä haluaa ja mitkä ovat hänen henkilökohtaiset ja 

liiketaloudelliset tavoitteensa. Nämä tavoitteet voivat erota hyvinkin paljon toisistaan.  

 

Seuraavaksi myyjä selvittää asiakkaan tarpeen, mitä tarvitaan, jotta saadaan mitä halutaan. 

Asiakkaan on tärkeää nähdä kuilu nykytilan ja tavoitetilan välillä. Kun asiakkaan halu ja tarve 

on selvitetty, voi myyjä siirtyä tarjoamaan ratkaisua. Huomioitavaa on, että 80% keskusteluis-

ta tulisi käydä asiakkaan läpi jo halun ja tarpeen kartoitusvaiheessa. Ratkaisun esittämisen 

jälkeen asiakas on valmis tekemään päätöksen. Päätöksentekoon asiakas voi tarvita vahvistus-

ta. Päätöksentekoympyrässä on mahdollista kohdata vastustusta ja häiriöitä, mutta on muis-

tettava, että myyjä voi aina palata alkuun ja käydä asiakkaan kanssa vielä kerran läpi tämän 

halun ja tarpeen ja siihen johtaneen ratkaisun (kuva 19). (Ahvenainen, Gylling ja Leino 2017, 

134-137 viitaten Adeptus Oy.) 

 

 

 

Kuva 19: Päätöksentekoympyrä. Mindset Selling (Adeptus Oy 2018, 22). 
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2.5 Tietoperustan yhteenveto 

 

Tietoperustassa kartoitin eri näkökulmien ja teorian kautta EA:n kolmannen motiivipohjaisen 

asiakasryhmän sisustusarkkitehdit- ja suunnittelijat mahdollista asemaa (asiakas, kilpailija vai 

kumppani), kun  projektisisustamisen yksikkö on heidän kanssaan tekemisissä. Näiden kolmen 

lähestymiskulman kautta hain myös vastausta siihen, miten EA:n uuden markkinointistrategian 

kautta voimme lähestyä tätä asiakasryhmää hyödyntämällä sisältömarkkinointia yrityksen 

verkkomarkkinoinnissa. 

 

Projektisisustamisen yksikkö tekee myyntityötä suoraan asiakkailleen, mutta heidän työssään 

myös sisustusarkkitehtien – ja suunnittelijoiden rooli on erittäin merkittävässä asemassa. Yh-

teistyö onkin ns. kolmen kauppa, siinä on mukana asiakas, suunnittelija ja EA:n projektisisus-

tamisen yksikkö. Välillä suunnittelija lähestyy EA:n projektisisustamisen yksikköä jo ennen 

asiakasta, välillä taas asiakas on ensin yhteydessä EA:n ja saattaa oman suunnittelijansa EA:n 

projektisisustamisen yksikön kanssa yhteen. On myös tilanteita, joissa EA:n projektisisustami-

sen yksikkö tarjoaa suunnittelija-apua asiakkaalle ja hyödyntää tässä kohdin omaa suunnitteli-

ja-kumppaniverkostoaan. Yhteistyö näiden kolmen toimijan välillä on tiivistä ja herkkää ja 

vaatii myyjältä tunneälyä ja pelisilmää. Tästä syystä tietopohjassa on käsitelty myös myynnin 

ja myyntityön roolia, koska sillä on merkittävä rooli yrityksen liiketoiminnan onnistumiselle, 

oli asiakkaana sitten asiakas, loppukäyttäjä tai sitten sisustusarkkitehti- tai suunnittelija. 

 

EA:n markkinoinnin rooli on tuottaa kohdennetusti tunnistetulle kolmelle motiivipohjaiselle 

asiakasryhmälle sen tarpeisiin houkuttelevaa ja puhuttelevaa sisältömarkkinointia eri kanavis-

sa. Tärkeimmäksi kanavaksi on noussut verkossa tai muissa sosiaalisen median kanavissa nä-

kyminen. Pelkästään näissä kanavissa esillä ole ei riitä, vaan esitetyn sisällön täytyy olla oike-

anlaista ja oikealle ryhmälle kohdennettua viestintää. Tätä varten yrityksen täytyy miettiä 

oikeanlainen sisältöpolku kullekin motiivipohjaiselle asiakasryhmälle. Sisältöpolun tuottami-

seen tarvitaan sisältöjengi, joka koostuu yrityksen myynnistä ja markkinoinnista.  

 

EA:n sisäinen työryhmä, jota kutsutaan sisältöjengiksi, tuottaa ajatuksia ja materiaalia sisäl-

töpolkua varten kokoontumalla kerran kuussa tarkastamaan seuraavan kuukauden aikana tu-

lossa olevia tapahtumia, uutisia jne. Markkinointi huomioi myös suoraan asiakkailta ja suun-

nittelijoilta tulleita ajatuksia ja vinkkejä tuottaessaan sisältöä markkinointiin ja tukemaan 

EA:n myyntiä tässä kokonaisuudessa (kuva 20).  
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Kuva 20: E.Ahlströmin projektimyynnin, asiakkaan ja EA:n markkinoinnin toimintamalli  

 

3 Kohdeorganisaation esittely: E.Ahlström Oy 

 

E.Ahlström Oy on ravintola-alan ammattilaisia palveleva yritys, jonka historia juontaa juuren-

sa yli 105 vuoden taakse. Yrityksen toiminta perustuu asiakkaiden toimia helpottavien ratkai-

sujen, laadukkaiden tuotteiden ja palveluiden tarjontaan. Näin asiakkaat voivat huoletta kes-

kittyä omaan liiketoimintaansa. E.Ahlströmin tavoitteena on tuottaa loppuasiakkaalle upeita 

ravintolaelämyksiä kauniin kattauksen ja harmonisen sisustuksen avulla. 

 

Tuotevalikoimasta löytyvät ammattikeittiöiden pienvälineet, kattaustarvikkeet, ravintolaka-

lusteet, somisteet ja työvaatteet – käytännössä lähes kaiken mitä HoReCa-alan yritykset tar-

vitsevat. E.Ahlström edustaa Suomessa n. 400 ammattilaisille suunnattua eurooppalaista 

brändiä. Mukana on myös kattava joukko suomalaisia huippumerkkejä. Tarjotut tuotteet so-

veltuvat ammattikäyttöön kuten ammattikeittiöihin tai julkitiloihin. (E.Ahlström 2017.) 

 

3.1 E.Ahlströmin strategia 

 

E.Ahlström Oy:n toimitusjohtajan Petri Nupposen (2017) kirjaama yritysstrategia koostuu ar-

vojen, vision ja mission kautta kiteytettäväksi kokonaisuudeksi seuraavalla tavalla: 

 

1. Arvot – näiden mukaan toimimme 

E.Ahlström on pitkän historian omaava perheyritys. Vuosikymmenten aikana syntynyt ja jalos-

tunut arvomaailmamme luo kestävän pohjan toiminnallemme.   
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Aito kumppanuus  

Toimintamme perustuu aitoon kumppanuuteen. Tiedämme, että avoimuus ja rehellisyys asi-

akkaita, päämiehiä ja henkilökuntaa kohtaan synnyttää aitoa, pitkäaikaista ja kestävää 

kumppanuutta, jonka varaan kestävää ja kehittyvää liiketoimintaa on mielekästä rakentaa. 

 

Toiminnan jatkuva kehittäminen 

Toimintamme on kehityttävä jatkuvasti vastaamaan asiakkaiden ja toimintaympäristön muut-

tuvia tarpeita. Haluamme, että koko henkilöstöllämme on mahdollisuus kehittää ja kehittyä. 

 

Vastuullisuus 

Kanamme vastuun tekemisestämme yksilönä ja työyhteisönä. 

Toimimme yrityksenä vastuullisesti myös ympäristöämme kohtaan ja kannamme yhteiskunta-

vastuumme. 

 

2. Visio – mihin olemme menossa? 

 

E.Ahlströmin visio on olla paras, halutuin ja aktiivisin HoReCa-alan kokonaisvaltaisten ratkai-

sujen tuottaja. 

Asiakkaalle omalla tekemisellämme eniten arvoa tuottava kumppani, jolla on ammattitaitoisin 

henkilökunta, kiinnostavin valikoima ja paras kumppaniverkosto toteuttamaan asiakkaan rat-

kaisut. 

 

3. Missio – miksi olemme olemassa? 

 

Autamme asiakkaitamme tuottamaan elämyksiä ja mahdollistamme sujuvan arjen (kuva 21)  

(Nupponen, 2017.) 
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Kuva 21: E.Ahlström Strategiakartta (Nupponen, 2017) 

 

3.2 E.Ahlströmin projektisisustamisen liiketoimintayksikkö 

 

E.Ahlströmin projektisisustamisen liiketoimintayksikkö aloitti toimintansa vuoden 2017 helmi-

kuussa, kun yksikköön valittiin uusi myyntipäällikkö Irja Boman työpariksi Maria Sburaturalle 

ja hieman myöhemmin yksikköön saatiin projektikoordinaattori Maren Heijari. Tätä ennen 

yksikkö oli ollut nimeltään E.Ahlström Furniture. Nimensä mukaisesti yksikkö myi aikaisemmin 

yksinomaan kalusteita, lähinnä tuoleja ja pöytiä lisäpalveluna kattaus- ja keittiöliiketoimin-

nan projekteihin. Tänään projektisisustamisen yksikkö palvelee HoReCa-sektorin asiakkaita 

kokonaisvaltaisemmin, tarjoamalla heille kalusteet, valaisimet, matot, tekstiilit, piensisustus-

tuotteet, kiintokalusteet ja näihin liittyvät palvelut, kuten suunnittelun ja asennuksen asiak-

kaan projekteihin. Toiminnassa haetaan E.Ahlströmin strategian mukaisesti parasta asiakasko-

kemusta, kaikki samasta paikasta, niin tuotteet kun palvelutkin. 

 

3.3 Uusi markkinointistrategia 

 

Tähän asti E.Ahlström Oy:n markkinointi on markkinointiviestinnässään pyrkinyt tavoittamaan 

kaikki asiakasryhmät. Tämä on johtanut siihen, että viesti ei ole tavoittanut eikä puhutellut 

oikein ketään. Markkinointi ja sen sisältöä piti lähestyä aivan uudella tavalla ja siihen avuksi 
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E.Ahlström aloitti yhteistyön Differo Oy:n kanssa. Differo Oy onkin tehnyt E.Ahlström Oy:lle 

uuden markkinoinnin strategian.  

 

Differo Oy suoritti E.Ahlströmin viidelle eri sektorin asiakkaalleen ja kahdelle avainasiakas-

päällikölleen haastattelut, joissa he kartoittivat vapaiden kysymysten kautta nykyistä asiakas-

suhdetta sekä toiveita ja ajatuksia, kuinka asiakassuhdetta voidaan parantaa ja mitä odotuk-

sia asiakkailla oli E.Ahlström Oy:lle. Tutkimuksen tavoitteena oli luoda strategisen markki-

noinnin konsepti, joka tukee ja tekee todeksi E.Ahlströmin uudistuvaa strategiaa tärkeimmille 

asiakaskohderyhmille. Tavoitteena on ollut rakentaa verkkovaikuttavuutta, joka jättää muisti-

jäljen valittuun kohderyhmään ja tukee heidän ostopäätöstään eri vaiheissa. (Savonen, Wulff 

& Vesa, 2017.) 

 

Tutkimuksen kautta Differo Oy on löytänyt E.Ahlströmille motiivipohjaiset kohderyhmät, joille 

on jatkossa tarkoitus viestiä pääviestit. Näille motiivipohjaisille kohderyhmille on tuotettu 

kohdennetut sisältöpolut verkkoon. Ostajapersoonia on löydetty ottamalla huomioon asiak-

kaan tarpeen ja tilanteen, sekä ennakkoluulot investoinnin eri vaiheissa eli se mikä asiakasta 

innostaa ja mietityttää. Tämän jälkeen on tunnistettu asiakkaan rooli päätöksenteossa ja siitä 

syntyneet tiedontarpeet ja tavat toimia. Viimeiseksi on päätetty suunnata puhe ”me”-

näkökulmasta asiakkaan arvostamiin ja arvokkaiksi kokemiin asioihin ja osaamiseen eli sa-

maistutaaan (kuva 22). 

 

 

Kuva 22: Ostajapersoonien muodostuminen (Savonen, Wulff & Vesa. 2017) 

 

Asiakkailta kysyttiin; mihin tilanteeseen asiakkaat hakevat ratkaisuja ja  millaista tukea he 

tarvitsevat? Näiden kysymysten perusteella löytyivät E.Ahlströmin motiivipohjaiset kohderyh-
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mät: aktiivisuutta arvostava elämystaikuri, laatutietoinen kilpailuttaja ja sisustusarkkitehti - 

tai suunnittelija. (Savonen, Wulff & Vesa. 2017.) 

 

Aktiivisuutta arvostava elämystaikuri arvostaa trenditietoisuutta ja näkemyksellisyyttä sekä 

kykyä saada hänet erottautumaan ja houkuttelemaan asiakkaita. Elämystaikuri odottaakin 

vahvaa visionäärisyyttä ja tukea ainutlaatuisen asiakaskokemuksen rakentamiseen. (Savonen, 

Wulff & Vesa. 2017.) 

 

Aktiivisuutta arvostavan elämystaikurin ostamisen esteitä olivat mm. se, ettei hän tiennyt 

mitä kaikkea E.Ahlström voi tarjota. Hän koki, että on itse proaktiivisempi kuin myyjä, eikä 

saa sellaisia ratkaisuja, jotka auttaisivat erottautumaan. Hän koki myös, ettei saa palvelua tai 

tuotteita tarpeeksi nopeasti, koska hänellä ei ole aikaa odottaa. (Savonen, Wulff & Vesa. 

2017.) 

 

Laatutietoinen kilpailija arvostaa luotettavaa palvelua ja näkemystä läpi koko ostopolun ja 

hakee tarpeeseen sopivaa laatua ja jatkuvuutta. Laatutietoinen kilpailuttaja odottaakin luo-

tettavaa palvelua ja vahvaa näkemystä tavoitteidensa tueksi. (Savonen, Wulff & Vesa. 2017.) 

 

Laatutietoisen kilpailuttajan ostamisen esteinä olivat mm. passiivisuus ja hinta-laatusuhde. 

Hän koki, ettei tiedä mitä E.Ahlström tarjoaa, ei tiedä uutuuksista, ei saa palvelua toivomas-

saan ajassa, eikä tiedä uusista ratkaisuista tai mahdollisuuksista. Savonen, Wulff & Ve-

sa.2017.) 

 

Tutkimuksessa ilmeni molemmilla kohderyhmillä kaksi vahvaa motiivia. Omaan tarpeeseen 

sopiva hinta-laatusuhde ja toimitusvarmuus –ja nopeus.  

 

E.Ahlströmin vastaa omiin vahvuuksiinsa pohjautuvilla lupauksilla aktiivisuutta arvostavan 

elämystaikurin motiiveihin seuraavasti: E.Ahlström lupaa tuoda kolme kertaa vuodessa maa-

ilman ajankohtaisimmat trendit asiakkaan ravintolaan ja valita uutuuksista asiakkaalle sopi-

vimmat, persoonallisimman ja erottuvammin ratkaisun. Tämän lisäksi E.Ahlström hakee alan 

messuilta asiakkaalle uutuudet ja tekee tälle valinnan helpoksi. E.Ahlström hakee jatkuvasti 

uusia päämiehiä, joka takaa laajan valikoiman ja pystyy hakemaan asiakkaalle luottamukselli-

sesti parhaat ratkaisut. Aktiivisuutta arvostava elämystaikuri saa tuoreimmat ideat yhdestä 

paikkaa (virtuaalinen showroom). Hän voi luottaa, että tekee yhteistyötä vastuullisen yrityk-

sen kanssa, koska E. Ahlström tuntee tarinan tuotteiden takaa ja toimii läpinäkyvästi. (Savo-

nen. Wulff & Vesa. 2017.) 

 

Laatutietoisen kilpailuttajan motiiveihin E.Ahlström pystyy vastaamaan seuraavanlaisilla lu-

pauksilla: E.Ahlströmillä on valtava asiantuntemus, koska sillä on töissä ravintolatyöntekijöitä 
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ja keittiöammattilaisia, jotka osaavat valita sopivimmat ratkaisut, koska ala on heille tuttu. 

E.Ahlströmin henkilökunta pitää asiakkaan ajan tasalla tilauksen etenemisestä ja pystyy 

avaamaan koko tilausketjun. Tuotteiden  saatavuustiedot näkyvät läpinäkyvästi verkkokaupas-

sa ja henkilökunta osaa auttaa suunnittelemaan hankintoja pitkälle tulevaisuuteen ja auttaa 

pitämään projektin aikataulussa tarjoamalla hyödyllistä tietoa hankinnan eri vaiheisiin. 

E.Ahlström osaa tehdä asiakkaalle sopivimmat valinnat, joiden avulla laatutietoinen kilpailut-

taja saa arjen toimimaan. Auttaa suunnittelussa ja tukee uusinta ostoissa esimerkiksi koulut-

tamalla asiakkaita. E.Ahlströmillä on tarjota myös hahmotusrata julkisen sektorin yksikköihin. 

(Savonen, Wulff & Vesa. 2017.) 

 

Pääviestit E.Ahlströmin markkinointiin ovat kahdessa motiivipohjaisessa asiakasryhmässä hie-

man erilaiset keskenään. Aktiivisuutta arvostavalle elämystaikurille E.Ahlström lupaa mahdol-

lisuuksien maailman tämän ovelle ja luoda elämyksen, joka erottuu. E.Ahlströmin ammattilai-

set valitsevat ajankohtaisimmista maailman trendeistä ja uutuuksista luottamuksellisesti asi-

akkaalle sopivimmat ratkaisut. Laaja valikoima antaa mahdollisuuden erottautua ja luoda 

elämystaikurin asiakkaalle elämyksen, joka jättää muistijäljen. E.Ahlström toimii vastuullises-

ti ja tuntee tarinan tuotteiden takana. 

 

Laatutietoiselle kilpailuttajalle E.Ahlström lupaa laadukasta arkea, varmuutta ja vaivatto-

muutta pitkälle tulevaisuuteen. E.Ahlström tuntee laatutietoisen kilpailuttajan asiakkaan ja 

osaa tehdä heille sopivat valinnat, joiden avulla asiakas tekee arjesta laadukasta ja sujuvaa. 

E.Ahlströmin avulla asiakas voi suunnitella hankinnat pitkälle tulevaisuuteen ja tätä kautta 

tukea omaa henkilökuntaa arjen työssä. E.Ahlströmin verkkokaupan räätälöidyn näkymän 

avulla asiakas voi keskittää ostokset kätevästi ja asiakas voi luottaa siihen, että E.Ahlströmin 

mallistosta löytyy kaikki tarvittavat. (Savonen, Wulff & Vesa 2017.) 

 

Kolmannen motiivipohjaisen asiakasryhmän eli sisustusarkkitehdit- ja suunnittelijat osalta  

tutkimusta ei viety loppuun asti, vaan tätä on tutkittu tässä opinnäytetyössä.  

 

3.4 Kolmas motiivipohjainen asiakasryhmä: Sisustusarkkitehdit- ja suunnittelijat 

 

SIO Arkkitehdit ry määrittelee sisustusarkkitehdin työn siten, että sisustusarkkitehti on tilan, 

valon ja värin hahmottaja, toiminnallisuuden, visuaalisuuden ja konseptien kokonaisosaaja. 

Sisustusarkkitehti on luova ongelmanratkaisija, jonka ammattitaitoon kuuluu rakenteiden ja 

materiaalien tuntemus sekä esteettinen näkemys ja yhteistyökyky. 

 

Sisustusarkkitehdin tavoitteena on luoda toimeksiantajan ja käyttäjän tarpeisiin sopivia, tar-

koituksenmukaisia ja viihtyisiä toimintaympäristöjä ottamalla huomioon taloudelliset ja ym-

päristöeettiset näkökohdat. Sisustusarkkitehti yhdistää rakenteet, kalusteet, valon, värit ja 
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materiaalit toimivaksi kokonaisuudeksi ja luo tiloihin tunnelmaa valaistuksen sekä käytännöl-

listen ratkaisujen avulla. Sisustusarkkitehti toimii yhteistyössä toimeksiantajien, tilan käyttä-

jien, arkkitehtien, urakoitsijoiden ja erikoissuunnittelijoiden (rakenne-, sähkö-, LVI-

suunnittelijat) sekä erilaisten kaluste- ja materiaalitoimittajien kanssa, jossa esimerkiksi 

E.Ahlström Oy projektisisustamisen yksikkö on apuna. 

 

Sisustusarkkitehdit suunnittelevat sisätilojen peruskorjauksia, saneerauksia ja käyttötarkoi-

tuksen muutoksia julkisissa ja yksityisissä hankkeissa. Toimenkuvaan kuuluu tila-, pinta-, si-

sustus- ja valaisinsuunnittelun lisäksi kaluste-  ja näyttelysuunnittelua sekä yrityskuvasuunnit-

telua. Sisustusarkkitehti kehittää ja vahvistaa yritysilmettä ja yrityksen brändiä ja vastaa ko-

konaisvaltaisesta konseptisuunnittelusta. Sisustusarkkitehdin työtehtäviin kuuluu oleellisesti 

myös kalusteiden, etenkin kiinteiden kalusteiden suunnittelu osana sisustuksen kokonaistoteu-

tusta. Osa sisustusarkkitehdeista on erikoistunut sarjavalmisteisten huonekalujen, valaisimien 

ja muiden sisustuskomponenttien suunnitteluun teollisuudelle. Sisustusarkkitehdit tarjoavat 

erilaisia ratkaisuja ja palvelua yksityisille henkilöille sekä yrityksille. Ammattitaitoisen sisus-

tusarkkitehdin tunnistat SIO -päätteestä (SIO Arkkitehdit-kotisivu 2017). 

 

Suomessa toimii sisustusarkkitehtejä, jotka käyttävät SIO-päätettä tittelinsä yhteydessä sekä 

sisustussuunnittelijoita, jotka käyttävät SI-päätettä tittelinsä yhteydessä. E.Ahlströmillä työs-

kentelemme kummankin ammattiryhmän kanssa, tämän lisäksi alalla on ns. itseoppineita 

suunnittelijoita, joita edusti mm. marraskuussa 2017 menehtynyt Kaisa Blomstedt. Tässä 

opinnäytetyössä ovat kaikki haastatellut suunnittelija sisustusarkkitehtejä ja kaksi itseoppi-

neita muodinalalta sisustamiseen siirtyneitä itseoppineita suunnittelijoita. 

 

3.5 Business Model Canvas – Sisustusarkkitehti- ja suunnittelija asiakasryhmästä 

 

Business Model Canvas (BMC) on strateginen, käytännöllinen ja visuaalinen työkalu yrityksen 

johdolle, jolla luodaan uusia tai kehitetään jo olemassa olevia liiketoimintamalleja yritykselle 

ja se soveltuu erinomaisesti työpajatyöskentelylle. Työkalu auttaa hahmottamaan organisaa-

tion liiketoiminnalta keskeisimmät toiminnot ja tuo havainnollisesti esille eri toimintojen vuo-

rovaikutuksen ja sen avulla voidaan konkreettisesti havaita ja tuoda esiin se, kuinka organi-

saatio luo ja mahdollistaa arvon muodostumisen asiakkailleen (Tuulaniemi, 2011.)  

 

BMC-mallitaulukko käsittää yhdeksän osaa: yrityksen liikeidean ja vahvuudet, arvolupaukset, 

infrastruktuurin, asiakkaat ja talouden.  Taulukon avulla yritys kykenee helposti jäsentämään 

toimintonsa potentiaalisen kaupanteon ja toteuttamiskelpoisuuden. BMC koostuu yrityksen 

toimintojen ja sen avaintuotteiden ja -palveluiden suunnittelusta ja käsittää sen rahavirrat ja 

kanavat, sekä yhteistyökumppanit (kuva 23). BMC-konseptia voidaan käyttää monella tapaa ja 

sen avulla yrityksen toimintoja on helppo tarkastella ja vertailla. (Osterwalder & Pigneur 
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2010.)

 

Kuva 23: BMC-taulukko suomeksi (Tuulaniemi 2011) 

 

Pidimme 24.10.2018 työpajan käyttäen Business Model Canvas-taulukkoa projektisisustamisen 

yksikön näkökulmasta toimitusjohtaja Petri Nupposen, myyntipäällikkö Irja Bomanin ja pro-

jektipäällikkö Maria Sburaturan kesken. Petri Nupponen oli tehnyt jo aikaisemmin muuta 

myyntiä koskevan BMC-taulukon, mutta projektisisustamisen yksikön erilaisuudesta johtuen, 

hän halusi, että sille tehdään omansa. BMC-taulukkoa työstäessämme yhdenmukaisuuksia löy-

tyi paljon, mutta myös erilaisuuksia. Käyn BMC-taulukon (liite 2) osa-alueet yksitellen läpi, 

taulukon mukaisessa järjestyksessä niin, että siitä ilmenee esiin tulleet asiat. 

 

1. Asiakasryhmät eli Customer Segments 

 

Osterwaldin ja Pigneur (2010, 20) mukaan asiakasryhmät ovat yrityksen liiketoiminnan tärkein 

osa ja BMC:n avulla heidät voidaan tunnistaa ja segmentoida. Yrityksen täytyy tehdä tietoinen 

valinta, keitä asiakassegmenttejä he palvelevat ja keitä eivät. Segmentoinnin tärkeydestä 

muistuttaa myös Kurvinen ja Seppä (2016), joiden mukaan asiakasymmärrys lähtee asiakkai-

den ryhmittelystä eli segmentoinnista. Kun valinta asiakkaista on tästä tehty, voidaan BMC 

rakentaa tärkeiksi todettujen ja valittujen asiakasryhmien tarpeiden ympärille. 

 

E.Ahlström on ryhmitellyt asiakkaansa segmentteihin niin, että asiakkaat, joita kohtaan EA:n 

arvotuotto on samankaltaista, ovat samassa segmentissä. Osana segmentointia asiakkaat on 

ryhmitelty avainasiakkaisiin (AA) ja PK-asiakkaisiin (pienet ja keskisuuret) asiakkaiden toimin-
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nan, kokoluokan ja potentiaalin perusteella. Ensimmäinen ryhmä eli avainasiakkaat, joissa 

projektisisustamisen yksikkö keskittyy Horeca-asiakkaisiin (hotelli, ravintola ja catering) ja 

ketjuihin (S-ryhmä, Restel, Scandic hotelli- ja ravintolaketjut). Avainasiakkaat on vielä jaettu 

kokonsa mukaan ABC-luokkiin.  

 

Toisessa eli PK-asiakkaissa projektisisustamisen yksikkö keskittyy myös Horeca-asiakkaisiin. 

Tässä asiakassegmentissä suuria yksittäisiä investointeja tehneet asiakkaat merkitään A-

luokkaan seurannan helpottamiseksi. Näitä asiakkaita ovat pienemmän ravintolat tai ravinto-

loitsijat, joilla on useampi ravintola sekä mahdolliset yksittäiset hotellit. Kolmas asiakasryh-

mä on sisustusarkkitehdit- ja suunnittelijat, joiden hoitamiseen projektisisustamisen yksikkö 

keskittyy vahvasti, koska sisustusarkkitehdit- ja suunnittelijat eivät ole ottaneet niin paljon 

kantaa asiakkaiden kattaus- ja keittiötarvikevalikoimiin. Tämä voi tosin olla muuttumassa ja 

suunnittelijat otetaan asiakkaiden toimesta enenevissä määrin mukaan suunnitteluun, onhan 

kattaus vahvasti osa visuaalista kokonaisuutta (kuva 24). 

 

Asiakassegmentit Tukkukauppa Projektimyynti 

Avainasiakkaat Horeca ABC x x 

Avainasiakkaat Jakelu ABC x  

Avainasiakkaat Kaupungit ja 

kunnat 

ABC x  

    

Avainasiakkaat yksityiset 

hoivayritykset ja muu 

julkinen sektori 

ABC  

x 

(x) 

Avainasiakkaat potentiaaliset A, - x  

    

PK-asiakkaat Horeca A, - x x 

PK-asiakkaat Julkinen A, - x  

PK-asiakkaat Muut A, - x (x) 

PK-asiakkaat Potentiaaliset A, - x x 

    

Vienti  x  

 

Kuva 24: E. Ahlström asiakassegmentointi (Nupponen 2018) 

 

Näistä kolmesta asiakassegmentistä löytyy myös koko E.Ahlströmin kolme motiivipohjaista 

asiakasryhmän ostajapersoonaa: elämystaikurit, laatutietoiset kilpailuttajat sekä suunnitteli-

jat. Näiden asiakkaiden roolit voivat vaihdella projekteittain ja asiakas ja suunnittelija voivat 

projektin edetessä vaihdella myös roolejaan. 
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2. Arvolupaus eli Value Propositions 

 

Arvolupauksella tarkoitetaan sitä etua, jolla luodaan segmentoidulle asiakkaalle arvoa kilpaili-

joihin nähden. Yrityksen tuoma arvolupaus on sen toiminnan kivijalka. Yritys ei kykene kilpai-

lemaan markkinoilla, mikäli se ei tuota asiakkailleen arvoa tuotteillaan tai palveluillaan. Asi-

akkaat valikoivat haluamansa tuotteet ja palvelut sen mukaan, mikä yrityksistä tuottaa heille 

eniten arvoa. Arvolupaus voi perustua uutuuteen, suorituskykyyn, kustomointiin, asioiden hoi-

tamiseen, suunnitteluun, brändiin tai statukseen, hintaan, jälkimyyntiin, tavoitettavuuteen, 

hyödyllisyyteen tai muuhun arvoa tuovaan ominaisuuteen. (Osterwald & Pigneur 2010, 22-25.) 

 

E.Ahlströmin arvotuotto perustuu asiakkaan arvostamaan ja tarvitsemaan valikoimaan alan 

parhaista tuotteista. Asiakkaan arvostamaan ja tarvitsemaan palveluun ja E.Ahlströmin ima-

goon laadukkaana toimijana ja edelläkävijänä koko yrityksen näkökulmasta. 

 

E.Ahlströmin arvolupauksiin projektisisustamisen yksikössä kuuluu viisi kokonaisuutta. Ensim-

mäisenä EA haluaa luoda asiakkailleen arvoa, tarjoamalla tälle kokonaisuuden yhdestä paik-

kaa. Tämä pitää sisällään myös EA:n muun tarjooman eli keittiö- ja kattaustarvikkeet ja työ-

vaatteet. Tätä kautta asiakas saa kustannustehokkuutta, kokonaisuudenhallintaa, helpotusta 

omaan ajankäyttöönsä ja riskien hallintaa, kun on yksi vastuutaho. Sekä lisäksi visuaalisen 

ilmeen hallinnan ja tarkoituksenmukaisen ratkaisun projektiinsa. 

 

Toisena arvolupauksena EA lupaa olla luotettava kumppani. Projekteissa EA huolehtii aikatau-

luista ja niiden seurannasta. Yrityksellä löytyy kokemusta ja ongelmanratkaisukykyä sekä 

joustavuutta projektien aikana. Yrityksellä on myös 105-vuotias historia ja se tuntee toi-

mialan säädökset. EA:lta löytyy laadukas kumppaniverkosto, joka voi tarvittaessa hoitaa pro-

jekteissa asennustyöt ja kierrättää esimerkiksi vanhat kalusteet. EA on kumppani asiakkaalle 

tämän elinkaaren. Jos asiakkaan yksikkö kaipaa esimerkiksi kehittämistä, voi EA tuottaa heille 

lisäarvoa tarjoamalla tälle uusimmat ratkaisut yksikön asiakaskokemuksen kehittämiseksi. 

 

Kolmantena EA luo arvoa asiakaskokemuksen luomiseen. Tämä tarkoittaa asiakkaan ja tämän 

asiakkaan arjen tuntemista ja projekteissa hyvää suunnittelua ja visuaalisen ilmeen hallintaa. 

EA:n projektisisustamisen yksikkö lupaa hakea asiakkaalle edistyksellisiä ja trendikkäitä rat-

kaisuja. Asiakkaalle käytössä olevan valikoiman on oltava laaja, laadukas (Euroopasta), moni-

puolinen ja yllätyksellinen ja asiakkaalle on löydyttävä myös uniikkeja ratkaisuja. 

 

Neljäntenä EA keskittyy valikoimassaan irtokalusteisiin, valaisimiin, irtotekstiileihin ja piensi-

sustustuotteisiin. Lisäpalveluna asiakkaalle asiakas saa myös hyvien yhteistyökumppaneiden 

avulla akustiikkaratkaisut, verhot ja kiintokalusteet. 
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Viidentenä arvolupauksena EA:ltä löytyvät erilaiset palvelut. Niitä voivat olla asiakkaalle teh-

tävä stailaus, sisustussuunnittelu, projektinhallinta, räätälöinti, budjetinhallinta ja asiakkaan 

liiketoimintaa tukevat ratkaisut. Lisäksi EA tarjoaa kierrätyspalvelua ja monelle asiakkaalle 

tärkeää rahoitusratkaisua eli leasing-palvelua useamman eri rahoituslaitoksen kautta. 

 

Yleisesti ottaen tuotettavien palveluiden pitää olla sujuvia, tarvetta vastaavia ja kustannus-

tehokkaita. Asiakas saa myös palvelua konseptien kehittämisessä, toimipaikkojen ilmeen oh-

jauksessa ja asiakkaan yksikön kokonaisvaltaisen ilmeen luomisessa. EA kantaa myös vastuun 

asiakkaan projekteissa osana asiakkaan riskinhallintaa. 

 

3. Asiakassuhde eli Customer Relationships 

 

Osterwaldin ja Pigneurin (2011, 28-29) mukaan yrityksen pitää päättää minkälaisen suhteen se 

haluaa eri asiakassegmentin asiakkaiden kanssa. Yrityksen on huolehdittava asiakashankinnas-

ta, asiakkaiden säilyttämisestä ja myynnin edistämisestä. 

 

Erilaisia asiakassuhteita ovat:  

- Henkilökohtainen tuki asiakkaalle, esimerkiksi myyntityö, sähköposti, sosiaalinen me-

dia tai puhelin.  

- Omistautuneen henkilökunnan tuki, jossa asiakasta palvellaan tarkasti ja yksikölliset. 

Itsepalvelu, jossa yritys tarjoaa asiakkailleen kaiken tarpeellisen, jotta he voivat pal-

vella itse itseään.  

- Automatisoidut palvelut, joka on itsepalvelun kaltainen, mutta johon on kehitetty 

henkilökohtaisempi lähestyminen.  

- Erilaiset yhteisöt esimerkiksi internetissä, jossa asiakkaan on mahdollista vaihtaa tie-

toja ja kokemuksia ja mahdollisia ongelmaratkaisuja.  

- Sekä yhteistyö, jossa asiakas pääsee suoraan vaikuttamaan tuotteen tai palvelun lop-

putulokseen jo suhdetta luotaessa tähän.  

(Osterwald & Pigneur 2010, 28-29.) 

 

E.Ahlströmillä avainasiakkuuksia hoitavat avainasiakaspäälliköt, jotka vastaavat asiakkuuksis-

ta ja niiden kehittämisestä. Projektisisustamisen yksikkö tukee avainasiakaspäälliköitä näiden 

työssään ja yhteisprojekteissa, koko myynti edustaakin yhtä yhtenäistä E.Ahlströmiä. Projek-

tin aikana projektin vetäjänä voi toimia avainasiakaspäällikkö tai projektisisustamisen myyn-

tipäällikkö tai projektipäällikkö. Roolit voivat vaihdella projektin edetessä ja yleensä asiak-

kaalla on pari yhteishenkilöä, jossa toinen keskittyy kattaus- ja keittiötarvikkeisiin sekä työ-

vaatteisiin ja projektisisustamisen projektipäällikkö tai myyntipäällikkö sisustusratkaisuihin.  

 



 62 

Projektisisustamisen yksikkö haluaa olla lähtökohtaisesti mahdollisimman suorassa yhteydessä 

loppuasiakkaaseen, eikä halua jakelukanavia asiakkaan ja yksikön väliin, kuin rajatuissa ta-

pauksissa. EA:n projektisisustamisen yksikkö on tavarantoimittajan ja asiakkaan välissä pro-

jektia vetävä taho. Projektisisustamisen yksikkö hyötyy  ja hyödyntää olemassa olevia asiak-

kuuksia. EA:lla on valittu erilaiset palvelumallit asiakkaan tilanteen mukaan (kuva 25). 

 

Asiakkaan tilanteen mukainen palvelumalli 

Verkkokauppa Kun haetaan ideoita ja täydennetään olemassa 

olevaa (myös projektimyynti). 

Asiakaspalvelu Kun täydennetään olemassa olevaa. 

Avainasiakasmyynti Kun ollaan luomassa uutta ja kehittämässä toimin-

taa 

Projektimyynti Kun ollaan luomassa uutta ja kehittämässä toimin-

taa 

 

Kuva 25: E.Ahlströmin asiakkaan tilanteen mukainen palvelumalli (Nupponen, 2018) 

 

4. Kanavat eli Channels 

 

Yritys voi toimittaa arvolupauksen asiakkailleen käyttämällä monia eri kanavia. Tehokas kana-

vien käyttö on nopeaa ja taloudellista. Yritys voi kommunikoida tehokkaiden jakelukanavien 

kautta asiakkaidensa kanssa monella tapaa ja riippuen asiakassegmentistä kanssakäyminen voi 

vaihdella suurestikin. Eri kanavien kautta toimitettu arvolupaus saadaan toimitettua perille 

kaikille asiakkaille eri asiakassegmenteissä. Asiakaskokemukseen vaikuttavat kommunikaatio, 

jakelu, myyntikanavat ja niistä saatavat. Yrityksen tuleekin suunnitella huolellisesti jakeluka-

navat ja niiden käyttö. Yritys voi hyödyntää myös yhteistyökumppaneidensa kanavia, jolloin 

yhteistyö voi tuoda merkittäviä etuja molemmille osapuolille. Uusien kanavien etsintä on tapa 

kehittää myös olemassa olevia kanavia, joiden kautta yritys voi toimittaa arvolupauksen. (Os-

terwalder & Pigneur 2010, 26-27.)  

 

EA:n projektisisustamisen yksikön arvolupauksen viemiselle tunnistettiin kanaviksi tunnettuus, 

arviointi, hankinta ja toimitus. Tunnettavuutta arvolupauksen viemiselle asiakkaalle saadaan 

avainasiakaspäälliköiden (KAM) kautta ja tässä segmentissä AA-päätöksentekijöiden kautta. 

EA:n markkinointi voi omissa kanavissaan (kuukausikirje, Instagram, Facebook, Linkedin, leh-

distö ja messut) lisätä näkyvyyttä yksikölle. Lisäksi projektisisustamisen yksikkö on aktiivisesti 

yhteydessä ja yhteistyössä sisustusarkkitehtien- ja suunnittelijoiden kanssa esimerkiksi kut-

sumalla heidät showroomiin vierailulle. Uudet liiketoimintamallien ja tuotteiden (Fresh Up-

konsepti, projektimyynti) tunnettuutta saadaan kasvatettua kaikissa segmenteissä. Arvioinnin 

kohdalla pohdinta jäi hieman kesken.  
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Mahdollisia kanavia voivat olla markkinointi ja projektisisustamisen yksikkö itsessään. Hankin-

ta- kanavana voi toimia projektisisustamisen yksikkö itsessään ja siinä voi olla tulevaisuudessa 

apuna asiakkaalle ja suunnittelijalle myös EA:n verkkokauppa. Toimituksessa kanavana EA:lle 

voivat olla projekteissa EA:n projektijohto, jossa tätä tarjotaan asiakkaalle toimitusvaiheessa 

projektipäällikön kautta. Myös EA:n kumppanit voivat toimia tässä kanavana (kuva 26).  

 

Kanavan vaiheet Segmentit ”projektimyynti” 

 AA Horeca         AA Julkinen AA Jakelu PK-asiakkaat 

Tunnettuus Markkinointi ja KAM   

Arviointi KAM   

Hankinta Verkko               Verkko   

Toimitus Normaali            Normaali Normaali Normaali 

 

Kuva 26: Kanavien eri vaiheet E.Ahlströmin projektisisustamisen yksikössä (Nupponen, 2018) 

 

5. Tulovirrat eli Revenue Streams 

 

Yritys voi saada rahaa eri asiakassegmenteistä eri tavoilla. Asiakassegmentit maksavat yrityk-

selle tuotteista ja palveluista kokemansa arvon verran. Yritys voikin optimoida ja määritellä 

myyntinsä asiakassegmenteittäin. Myyntitulot voivat olla kertaluontoisia tai uusiutuvia perus-

tuen arvolupaukseen. Yrityksellä voi olla myös myynninjälkeistä asiakastukea, huoltoa ja jäl-

kimyyntiä. Yritys voi saada myyntiä monella tapaa:  

- Fyysisen tuotteen omistusoikeuden vaihtuminen: esimerkiksi lähikauppa.  

- Käyttömaksu: Maksetaan käytetyistä palveluista. 

- Jäsenyydet: Maksetaan toistuvasti palvelusta. 

- Vuokra/Leasing: Tietty oikeus, joka kestää sovitun ajan.  

- Lisensointi: Maksetaan immateriaalisista oikeuksista. 

- Välityspalvelut: Maksetaan välitysmaksuja kahden tai useamman puolesta.  

(Osterwalder & Pigneur 2010, 30-33.)  

 

Osterwalder & Pigneur (2010, 30-33) muistuttaa, että BMC-työkalua tehtäessä on otettava 

huomioon kaikki yritykseen kohdistuvat rahavirrat. Yritys voi saada tuloja tuotteiden tai pal-

veluiden myynnin sijasta monella eri tapaa. Myyntitulot käsittävät sen kokonaisuuden, jolla 

yritys saa rahavirtaa kassaan. 

 

EA:n asiakkaat vertailevat aktiivisesti tuotteiden hintoja ja haluavat optimoida hankintahin-

nan. Asiakkaat ovat valmiita maksamaan laadusta, mutta tuotteiden hyvä hinta-laatusuhde ja 

toimintavarmuus ovat EA:n asiakkaiden oletusarvoja, eivät erottavia kilpailuetuja. Tulevai-
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suudessa EA haluaa tuotteistaa ja laskuttaa myös palvelukokonaisuuksista asiakkaille. Hinnoit-

telun rakenteeseen tulee kiinnittää jatkossa myös enemmän huomiota. 

 

6. Ydintoiminnot eli Key Activities 

 

Ydintoiminnoilla tarkoitetaan yrityksen toimintoja, jotka ovat välttämättömiä liiketoiminta-

mallin toimimisen kannalta. Niiden tulee tuottaa arvoa, tavoittaa markkinat, säilyttää asia-

kassuhteet ja olla tuottavia. Ydintoiminnot vaihtelevat riippuen yrityksen toimialasta. (Os-

terwalder & Pigneur 2010, 36-37.)  

 

Ydintoiminnot pitää kartoittaa jo mallin luomisvaiheessa, jotta osataan valmistautua tuleviin 

tehtäviin. Ydintoiminnoilla tarkoitetaan yritystoiminnan perustaa ja voimavaroja. Yrityksellä 

täytyy olla myös resursseja, jotta arvolupaus saadaan toimitettua asiakkaille. Ydintoiminnot  

ylläpitävät ja ravitsevat yritystä ja  ilman resursseja yritys ei kykene toimimaan. 

 

E.Ahlströmin ydintoiminnot käsittävät projektisisustamisen yksikön näkökulmasta itse projek-

timyynnin, markkinoinnin, hankinnan, varaston ja mahdolliset tukitoiminnot. Nämä ydintoi-

minnot auttavat asiakashallinta- ja valikoimahallintaprosessissa. 

 

7. Kumppanit eli Key Partners 

 

Liiketoiminnan mahdollistaviin toimintoihin tarvitaan tavarantoimittajien ja muiden yhteis-

työkumppaneiden verkostoa. Yhteistyökumppaneiden avulla voidaan vähentää riskejä, hank-

kia resursseja tai optimoida liiketoimintamallin toimintaa. Yhteistyökumppanuudet voidaan 

jakaa neljään eri kategoriaan:  

- Strateginen yhteistyö yritysten kanssa, jotka eivät kilpaile samalla alalla. 

- Strateginen yhteistyö kilpailijoiden kanssa. 

- Fuusioituminen muodostaen uutta liiketoimintaa. 

- Toimittajien ja ostajien välinen yhteistyö. 

(Osterwalder & Pigneur 2010, 38-39.) 

 

Yhteistyökumppaneiden kanssa kannattaa pyrkiä luomaan verkosto, jolta yritys saa ja jolle se 

tuottaa arvoa. Molemminpuolinen yhteistyö luo arvoa kummallekin osapuolelle ja se on kan-

nattavaa ja hyödyllistä. Yrityksen tuleekin pyrkiä löytämään sille tarpeellisia yhteistyökump-

paneita, jotka voivat auttaa sitä luomaan arvoa joko asiakkaille tai muille yhteistyökumppa-

neille. 

 

E.Ahlström kumppaneita voivat olla tietoja ja ideoita tuottavat yhteistyökumppanit. Projekti-

sisustamisen yhteiskumppaneissa ei ole montaa yksinedustustoimittajaa samalla tavalla, kuin 
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keittiö -ja kattaustarvike puolella. Yhteistyökumppani toimittajia on nykyään noin 200, joiden 

avulla on saatu luotua suunnittelijoiden arvostama laaja tarjooma. Potentiaaleja yhteistyö-

kumppaneita ovat myös markkinoille tulevat uudet toimittajat ja toimijat. Asiakkaat ja suun-

nittelijat vaativat myös paljon räätälöintiä ja tätä varten yksiköllä on custom made-

toimittajia verkostossaan, samoin verhoilijoita. Palveluiden merkitys on kasvanut ja tästä 

syystä palveluverkostoon on hankittu sisustusarkkitehteja- ja suunnittelijoita asiakkaan sisus-

tusarkkitehtien- ja suunnittelijoiden lisäksi. Erilaisia asennuspalveluverkosto sisältää kalustei-

den, verhojen, kiintokalusteiden ja valaisimien asentajia. Lisäksi tarvitaan myös kuljetusliik-

keitä projektien toimitusvaiheessa logistiikan avuksi (kuva 29). 

 

Kumppanit Lisäarvo 

Tuotteita kehittävät toimittajat (ABC) Tietoa, ideoita 

Asiakkaan arvostamat ja tarvitsemat toimittajat  

Varastovalikoiman toimittajat ja projektitoimittajat  

Toimintaa kehittävät asiakkaat Tietoja, ideoita 

Suunnittelijat Tietoa, ideoita 

Kuljetusliikkeet Logistiikka 

 

Kuva 27: E.Ahlströmin kumppanit ja heidän anti (Nupponen, 2018) 

 

8. Resurssit eli Key Resources 

 

Avainresursseilla tarkoitetaan yritystoiminnan perustaa ja voimavaroja. Yrityksellä täytyy olla 

resursseja, jotta arvolupaus saadaan toimitettua asiakkaille. Avainresurssit ovat niitä asioita, 

jotka ylläpitävät ja ravitsevat yritystä; ilman resursseja yritys ei kykene toimimaan. Avainre-

surssit voivat olla: 

- Inhimillisiä, kuten ihmisten taidot. 

- Tiedollisia, kuten brändit, tietämys, patentit, tekijänoikeudet ja yhteistyö. 

- Fyysisiä, kuten valmistus ja myynti. 

- Taloudellisia, kuten käytettävissä oleva pääoma. 

(Osterwalder & Pigneur 2010, 34-35.)  

 

Yrityksen avainresurssit perustuvat siis ammattitaitoisiin työntekijöihin, omistettuihin brän-

deihin tai tietämykseen, tuotteiden tai palveluiden kehittämiseen tai taloudellisiin keinoihin. 

Avainresurssit erottavat yrityksen myös sen mahdollisista kilpailijoista. Käyttämällä yrityksen 

resurssit oikealla tavalla voi yritys luoda myös arvoa. 

 

Lunastaakseen antamansa arvolupaukset E.Ahlström tarvitsee sitoutuneet ja ammattitaitoiset 

tekijät. Sen vahvuutena on sen historia ja kokemus, brändi sekä showroom. Verkkokauppa 
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tulee olemaan tulevaisuudessa avainresurssi myös projektisisustamisen asiakkaille. Toimiak-

seen EA:llä on toimintaa tukevat järjestelmät ja IT. EA:llä on myös sitoutuneita tavarantoi-

mittajia. Avainasiakkaiden myyntivalmennus Adeptus Partnersin kanssa on tärkeä projektisi-

sustamisenyksikön näkökulmasta, koska se on auttanut parantamaan myynnin yhteistyökykyä. 

Avainresursseja ovat myös positiiviset kokemukset eli referenssit projekteissa. 

 

9. Kulurakenne eli Cost Structure 

 

Kuluja aiheuttavat muuan muassa arvonluonti ja sen toimittaminen, asiakassuhteiden hallinta 

ja myynninedistäminen. Kyseiset kulut ovat suhteellisen helppo määrittää sen jälkeen, kun 

avainresurssit, avaintoiminnot ja yhteistyökumppanit on määritelty. Liiketoimintamalleissa 

kulujen hallinta tärkeys vaihtelee. Hyvänä esimerkkinä tästä voidaan pitää halpalentoyhtiöi-

den liiketoimintamallit, jotka perustuvat täysin matalaan kulurakenteeseen. (Osterwalder & 

Pigneur 2010, 40-41.) 

 

E.Ahlströmillä suurimman kuluerän muodostaa henkilöstön palkat, vuokrat ja käyttökulut. 

Projektisisustamisen yksikön toimittajien lyhyet maksuaikojen takia rahoitusriski kasvaa. 

 

Business Model Canvas-työkalu oli hyödyllinen tapa lähestyä analyyttisemmin projektisisusta-

misen yksikön toimintaa ja avata sen erilaisuus tietyin osin  EA:n muuhun myyntitoimintaan 

verrattuna. Työkalu näytti esimerkiksi kolmannen motiivipohjaisen asiakasryhmän eli suunnit-

telijoiden tärkeyden projektisisustamisen yksikön toiminnassa. BMC-työkalu toimikin hyvänä 

E.Ahlströmin myynnin kokonaisuuden hahmottamisessa. 

 

4 Tutkimus- ja kehityshanke 

 

Opinnäytetyön tutkimusstrategiana on tapaus- eli casetutkimus ja tutkimusote on laadullinen. 

Laadullinen tutkimus pyrkii ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä ja siinä kerätään aineistoa ha-

vainnoinnin ja haastattelujen avulla. Tavoitteena on saada tutkittavien avulla ymmärrys ilmi-

östä. (Kananen 2015, 34.) Laadullisen tutkimuksen peruskysymys onkin mistä ilmiössä on kyse? 

(Kananen 2012, 30). 

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen tutkimusprosessi on joustava, koska ilmiötä ei tunne-

ta. Laadullisen tutkimuksen toteuttamiseen ei ole olemassa tarkkaa menettelyohjeistusta ku-

ten kvantatiivisessa tutkimuksessa, eikä siinä ole myöskään tarkkoja tulosten tulkintasääntö-

jä. Laadullisella tutkimuksella on useita alamuotoja kuten, narratiivinen, fenomenologinen, 

etnografinen, netnografinen tutkimus sekä grounded theory. (Kananen 2015, 34-37.) 
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Määrällinen eli kvantatiivinen tutkimus käsittelee lukuja. Määrällisessä tutkimuksessa tutki-

muskysymykset ovat tiedossa ja ne ovat johdettu ilmiötä selittävistä teorioista. Tästä syystä 

kysymykset voidaan esittää strukturoidusti. (Kananen 2012, 32). Kerätystä aineistosta saadaan 

analyysimenetelmillä erilaisia tunnuslukuja ja suoria jakaumia, jotka kuvaavat tutkitun ilmiön 

rakennetta tiivistetyssä muodossa (Kananen 2015, 38.) 

 

Kolmantena tutkimuksena voidaan nähdä yhdistelmätutkimukset (blended), jotka tukeutuvat 

laadullisen ja määrällisen tutkimukseen menetelmissään. Tällaisia yhdistelmätutkimuksen 

muotoja ovat case-tutkimus, kehittämistutkimus ja toimintatutkimus. Tässä opinnäytetyössä 

käytetään tapaustutkimusta eli case-tutkimusta, joka on yhdistelmätutkimuksen yksi muoto 

(kuva 30). 

 

Kuva 28: Tutkimusten luokittelu (mukaillen Kananen 2015, 34.) 

 

4.1 Tapaus eli case-tutkimus tutkimusstrategiana 

 

Tapaus -eli case-tutkimus tutkii yksikköä eli tapausta (case) ja se voi olla yritys, yhteisö, yri-

tyksen osasto, ihmisryhmä, perhe tai yksilö, jota tarkastellaan todellisessa reaalimaailman 

ympäristössään (Kananen 2015, 34). Tapaustutkimus on hyvin tyypillinen tutkimusstrategia 

liiketaloustieteissä ja soveltuu hyvin myös kehittämistyön lähestymistavaksi. Se tuottaa tietoa 

nykyajassa tapahtuvassa ilmiöstä sen todellisessa tilanteessa ja toimintaympäristössä (Ojasa-

lo, Moinsalmi & Ritalahti, 2015, 52.)  

 

Tapaustutkimuksessa kohde (case) ymmärretään tiettynä kokonaisuutena, tapauksena. Tutki-

muksen kohde valitaan työelämän kehittämistyössä aina käytännön tarpeen ohjaamana. Läh-

teitä voi olla rajattomista ja tutkimusaineistona toimivat erilaiset dokumentit, arkistot, haas-

tattelut, havainnot jne. Case-tutkimusta ei tehdä yhden tietolähteen varassa. (Kananen, 

2012, 34.) 

 

Case-tutkimuksessa on tärkeää, että tulkinnan pohjalla oleva aineisto on dokumentoitu. Ai-

neisto tulee esittää tutkimuksessa niin, että päättelyketju on muiden tarkistettavissa. Tämä 

parantaa tutkimuksen reliabiliteettia ja uskottavuutta. Tavoitteena onkin päästä syvälle yh-

den tapauksen ymmärtämisessä, mikä on tutkittavan ilmiön toimintalogiikka ja -prosessit. 

(Kananen, 2012, 35.) 
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Kanasen (2013, 59) mukaillen Yin (1994) mukaan Case-tutkimuksen vaihteet ovat: 

 

 1) Tutkimusongelma 

 2) Tutkimusongelmasta johdetut tutkimuskysymykset 

 3) Tutkimuskohteen valinta: tapauksen/tapausten valinta 

 4) Tiedonkeruu- ja analyysimenetelmät 

 5) Toteutus (tiedonkeruu) 

 6) Tutkimusaineiston tulkinta ja analyysi 

 7) Raportointi (tutkimuksen dokumentaatio) 

 

Tapaustutkimus käynnistyy aiheen valinnalla, jonka jälkeen määritetään tutkimusongelma. 

Tutkimusongelma muutetaan tutkimuskysymyksiksi, joiden avulla ongelmaan saadaan ratkaisu 

tai ilmiön ymmärrys. Tämän jälkeen valitaan tutkimuskohde eli tapaus (case) tai tapaukset. 

Tutkimuskohteen jälkeen valitaan tiedonkeruumenetelmät, joilla kerätään aineisto tutkitta-

vasta ilmiöstä, tätä vaihetta kutsutaan toteutus vaiheeksi eli kenttävaiheeksi.  Saatu aineisto 

käsitellään analyysimenetelmillä. Tutkija laati kerätystä aineistosta tulkinnan. Aineistosta 

pitää löytää ymmärrettävä ja luotettava ratkaisu tutkimusongelmaan. (Kananen, 2013, 59-

60.) 

 

4.1.1 Tutkimusaineisto ja sen kokoaminen 

 

Tähän tutkimukseen hankittiin aineistoa olemassa olevasta kirjallisista aineistosta sekä artik-

keleista. Aineiston keruun menetelmäksi valittiin teemahaastattelu, koska se on ainutlaatui-

nen tapa kerätä tietoa nimenomaan valitulta asiakaskohderyhmältä. Teemahaastattelun etu-

na on myös se, että vastaajaksi suunnitellut henkilöt oli helppo saada mukaan.  

 

Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2010, 208-209) määrittelevät teemahaastattelun olevan loma-

ke- ja avoimen haastattelun välimuoto. Teemahaastattelussa aihepiirit eli teema-alueet ovat 

tiedossa, mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuvat. Teemahaastattelussa haas-

tatteluteemat on suunniteltu huolellisesti etukäteen, mutta sanamuodot sekä kysymysten jär-

jestys ja painotukset voivat vaihdella haastattelujen välillä (Ojasalo, Moilanen ja Ritalahti 

(2009, 41). Kananen (2009, 64) määrittelee teemahaastattelun niin, että siinä on ennakkoon 

määritelty haastateltavan kanssa käytävät aihealueet eli teemat. Teemahaastattelussa tutkit-

tavaa ilmiötä lähestytään eli skannataan sitä eri kulmilta. Kulmilla tarkoitetaan eri teemoja 

eli aihealueita, joista haastattelija keskustelee haastateltavan kanssa ja joilla halutaan saada 

valaistusta vieraaseen ilmiöön, josta ei ole tietoa (Kananen 2012, 100).  

 

Teemahaastattelu koostuukin teemoista eli keskustelun aiheista (Kananen 2015, 83). Hirsjärvi 

ja Hurme (2014, 47) käyttävät teemahaastattelusta nimitystä puolistrukturoitu haastattelu-
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menetelmä, joka pohjautuu Mertonin, Fisken ja Kendalin (1956) julkaisemaan kirjaan The Fo-

cused Interview (kuva 31).  

 

 

 

Kuva 29: Teemoilla pyritään tavoittamaan ilmiö ja saamaan ilmiöstä ymmärrystä. (Mukaillen 

Kananen 2015, 83). 

 

Kanasen (2012, 100) mukaan teemahaastattelu on yleisin kvalitatiivisen tutkimuksen tiedon-

keruumenetelmistä. Hirsjärvi ja Hurme (2014, 48) tuovat taas esille sen, että teemahaastat-

telu nimenä ei sido haastattelua tiettyyn leiriin, kvalitatiiviseen tai kvantatiiviseen, vaan sitä 

voidaan käyttää kummassakin tutkimusmuodoissa.  

 

Teemahaastattelun voi toteuttaa yksilö tai- ryhmähaastattelulla. Yksilöhaastattelussa saadaan 

tarkempaa ja luotettavampaa tietoa, toisaalta ryhmähaastattelulla saadaan tiivistettyä tie-

toa. Teemahaastattelun avulla tutkija voi poimia työnsä tutkimusongelmasta juuri ne aiheet, 

joihin hän hakee vastausta ja joiden tavoitteena on saada vastaaja antamaan omanlaisensa 

kuvauksen käsiteltävästä aiheesta. (Kananen 2012, 100.) Opinnäytetyössä käytettiin yksilö-

haastatteluja, paitsi yhdessä haastattelussa, jossa osallistujat tekevät työtään yhdessä, tästä 

syystä heitä haastateltiin myös yhdessä.  

 

Teemahaastattelu muistuttaa enemmän keskustelua, eikä se noudata tiukasti etenevää kysy-

mysten sarjaa. Haastattelijalta vaaditaan aktiivisen kuuntelijan roolia, mutta samalla hän 

ohjaa tilannetta kysymyksiä tekemällä. (Hirsjärvi & Hurme 2014, 103.) Haastattelu onkin aina 

vuorovaikutusta, joka vaatii osallistujien välistä luottamusta (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 

2009, 97). Teemahaastattelua varten on hyvä laatia haastattelusuunnitelma ja teemahaastat-

telurunko. 
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Tätä opinnäytetyötä varten tehtiin viisi teemahaastattelua, joissa vastaajia oli kuusi. Kaikki 

haastateltavat ovat alalla toimivia sisustusarkkitehtejä ja kaksi ns. itseoppineita projektinte-

kijöitä, jotka myös suunnittelevat. He tai heidän edustamansa yritys tekee nimenomaan ho-

telli- ja ravintolaprojekteihin sisustussuunnitelmia. Arvion ja kävin myös keskusteluja ohjaa-

van opettajan kanssa haastateltavien määrästä ja päädyimme, siihen, että 5 haastattelua on 

riittävä määrä, koska haastattelujen aikana tulisin huomaamaan, milloin haastattelusta saatu 

tietomäärä saavuttaisi saturaatiopisteen. Kanasen (2012, 101) mukaan saturaatiopiste toteu-

tuu silloin, kuin vastaukset alkavat toistaa itseään, eli vastaukset/tulokset saturoituvat.  

 

Haastattelut tapahtuivat 5.4.-26.6.2018 välisenä aikana. Haastatteluun valikoituneet haasta-

teltavat ovat tehneet yhteistyötä E.Ahlströmin projektiryhmän kanssa jo aikaisemmin, yksi 

vastaajista ei ollut tehnyt sitä itse, mutta hänen edustamansa yritys on tehnyt. Haastatelta-

vien yhteystiedot olivat jo E.Ahlströmillä saatavilla. Kutsuin heistä jokaisen haastatteluun 

henkilökohtaisesti kasvokkain tai puhelimitse. Haastatteluajankohta sovittiin sähköpostilla. 

Haastateltaville ei lähetetty etukäteen kysymyksiä tai teemoja, kerroin vain, että tutkin hei-

dän ammattikuntaa ja selvitän, mitä odotuksia heillä on projektisisustamisen organisaatiosta 

ja sen tarjoomasta. Itse haastattelu vei ajallisesti 36-49 minuuttia. Aika oli rajattu maksimis-

saan tuntiin, koska kaikki haastateltavat olivat kovin kiireisiä (taulukko 1). 

 

 

 

Taulukko 1: Haastatteluajankohdat ja haastateltavien profiili 

 

Haastattelut nauhoitettiin haastateltavien luvalla, yhteensä materiaalia kertyi 3 tuntia ja 34 

minuuttia. Litteroitavaa tekstiä muodostui 24 sivua. Litteroitujen haastattelujen pituudet 

vaihtelivat 4-5 sivuun. Litterointi tehtiin säilyttäen puhekielisyydet. Litterointiin haastattelu 

kerrallaan meni 2-4 tuntia. Kaikki haastattelut olivat luottamuksellisia, enkä mainitse opin-

näytetyössä haastateltavien henkilöiden organisaatioita tai henkilötietoja.  

 

4.1.2 Tutkimusaineiston analysointi 
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Kananen (2012, 112) kysyy: Mitä aineisto haluaa kertoa, mitä rakenteita aineistosta löytyy? 

Jos teemahaastattelun teemat on laadittu hyvin ja kattavasti niin, että ilmiötä on onnistuttu 

lähestymään eri kulmilta, kätkeytyy kerättyyn aineistoon ratkaisu. Aineistoa on monesti pal-

jon, ja ratkaisua voi joutua etsimään. Ongelman ratkaisua voi joutua etsimään useammankin 

kerran lukemalla aineisto läpi ja miettimällä, mitä aineistosta löytyy ja mitä se mahdollisesti 

tarkoittaa. Kerätystä aineistoista voi etsiä rakenteita, prosesseja tai malleja. Aineistosta pi-

täisi osata poistaa ylimääräinen tekstiaineisto. Teemahaastattelu pitää osata tiivistää, jolloin 

rakenteet löytyvät. Näillä rakenteilla on oma logiikkansa, joka auttaa aineiston tiivistämises-

sä. Tiivistämisen avulla voidaan hahmottaa suurempia kokonaisuuksia, joista aineisto koostuu. 

(Kananen 2012, 112-113.) 

 

Sisältöaineiston kohteena voivat olla kaikki tekstimuodossa olevat aineistot, kuten teema-

haastattelu, kertomukset, kuvaukset, raportit, puheet ja keskustelut. Sisältöanalyysin tarkoi-

tuksena on paljastaa tekstin ydin ja tehdä siitä tiivistelmä. (Kananen 2012, 112-113, 116.) 

 

Eskolan ja Suorannan (2005, 151) mukaan teemahaastattelun teemat muodostavat jo sinänsä 

eräänlaisen jäsennyksen, jonka avulla voi lähteä liikkeelle. Samalla tulee käytyä läpi koko 

aineisto. Case-tutkimuksen kirjallisen aineiston sisältöanalyysissä aineisto hajotetaan ensin 

asiasisällöksi, jonka jälkeen asiasisällykset yhdistetään uudelleen tutkijan näkemykseksi ja 

hyväksi kuvaukseksi ilmiöstä. Hajottaminen tapahtuu litteroinnin eli tekstualisoinnin avulla. 

Litteroinnissa teksti kirjoitetaan tekstimuotoonsa eri tarkkuus tasoilla, joita ovat sanatarkka 

litterointi, yleiskielellinen litterointi ja propositiotason litterointi. Sanatarkassa litteroinnissa, 

jokainen äännähdys kirjataan ylös, yleiskielellisessä litteroinnissa teksti on muunnettu kirja-

kielelle poistaen murre- ja puhekielen ilmaisut. Propotisiotasolla kirjataan ainoastaan sano-

man tai havainnon ydinsisältö ylös. (Kananen 2013, 103.) 

 

Litteroinnin jälkeen aineisto segmentoidaan. Siinä aineisto hajotetaan asiasisältöihinsä, joista 

käytetään nimitystä segmentti. Segmentti muodostaa yhden asian tai muuttujan, jolle anne-

taan nimi eli luokka (kategorisointi). Luokat koodataan eli numeroidaan tai asialle annetaan 

nimi. Raakakoodauksen jälkeen voidaan aineiston segmenttejä yhdistää niin, että samaa tar-

koittavat asiat kirjataan yhden käsitteen alle (koodin alle) seuraavalle tasolle. Segmentteihin 

hajotettu aineisto yhdistetään uudelleen tutkimusongelman tarpeen mukaisesti ja tehdään 

itse tulkinta.(Kananen 2013, 104.) 

 

Aineiston käsittelyvaiheet ovat: 

 

 1) Litterointi (tekstualisointi) 

 2) Aineiston osittaminen (segmentointi) 

 3) Luokittelujärjestelmä (kategorisointi) 
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 4) Koodaus (luokittelu) 

 5) Tulkinta (raportointi) 

 (Kananen, 2013, 104.) 

 

Synteesivaiheen tulkinta ja johtopäätökset ovat opinnäytetyöprosessin haastavin vaihe, koska 

mitään tulkintasääntöjä ei ole kvantatiivisen tutkimuksen tavoin. Aineistoa pitäisi muistaa 

katsoa tutkimusongelman kannalta niin, että tulkinta tuottaa hyvän kuvauksen ilmiöstä (kuva 

32). (Kananen 2013, 106-107.) 

 

 

Kuva 30: Sisältöanalyysissa aineisto pilkotaan (eritellään) ja yhdistellään uudeksi johtopää-

tökseksi (mukaillen Kananen 2013, 103.) 

 

Tutkijan pitäisi löytää aineiston paloista vastaus tutkimusongelmaan. Tähän on olemassa eri-

laisia tekniikoita, joiden avulla voidaan ymmärtää, miten aineistoa pitäisi katsoa. Kuvan hah-

mottamisessa voidaan käyttää apuna: 

 

- Tekijöitä, jotka yhdistävät osia/asioita/faktoja toisiinsa 

- Syy-seuraussuhteita 

- Toisiaan tukevia aineistoja/tietolähteitä. 

(Kananen 2013, 109.) 

 

Yhdistävä tekijä voi kytkeä muuten irralliselta vaikuttavat tekijät ymmärrettäväksi ja loo-

giseksi rakenteeksi. Yhdistävästä tekijästä voidaan löytää myös syy-seuraussuhteita. Eri ai-

neistoista saaduilla samansuuntaisilla tuloksilla/faktoilla voidaan vahvistaa tulkinnan luotet-

tavuutta. (Kananen 2013, 109.) 

 

Tulkinnassa voidaan hakea sellaista, joka on jo löydetty aikaisemmin eli deduktiota. Olemassa 

oleville teorioille ja malleille haetaan vahvistusta, tämä ei tuo uutta tietoa. Laadullisessa tut-

kimuksessa induktiossa taas katsotaan avoimin mielin, mitä aineistosta löytyy. (Kananen 2013, 

109.) 
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Tässä tutkimuksessa litteroidun aineiston analysointi on edennyt edellä mainitun Kanasen 

kaavion käsittelyvaiheista mukaisesti, ja tutkimuksella on haettu uutta tietoa ja lähestymis-

kulmaa markkinoinnin verkkoviestinnän avuksi. 

 

4.1.3 Kehittämisen näkökulma  

 

Opinnäytetyössä saatua tutkimusaineistoa haluttiin hyödyntää myös kehittämisen näkökulmas-

ta. Kehittämismenetelmiksi valikoituivat vuosikello sekä sisältöpolut® teemahaastatteluista 

sekä Business Model Canvas:sta esille nousseiden asioiden käsittelyyn. Saadut tulokset halu-

taan hyödyntää nimenomaan verkossa tai sosiaalisessa mediassa tapahtuvan markkinoinnin 

avuksi. Näihin kehittämisen välineisiin tutustutaan tarkemmin kappaleessa 4.3 kehittämisen 

ulottuvuus – vuosikello ja sisältöpolku® markkinointiviestinnässä. 

 

4.2 Tulosten tarkastelu ja kehitysehdotukset 

 

Tässä kappaleessa tuon esille haastattelujen sisällön tiivistetyssä ja organisoidussa muodossa. 

Käyn läpi teemahaastatteluiden sisältöä ja elävöitän sisältöä suorilla lainauksilla haastatte-

luista. Litteroinnin tehtyäni, loin excel-taulukon, johon merkkasin aina teemat ja niiden alle 

haastateltavien (H1-H5) vastaukset. Tämän jälkeen merkkasin korostusvärin avulla kohtia, 

joilla hain tutkimuskysymyksiin vastauksia ja vedin yhteen haastatteluissa useampaan kertaan 

samat esille tulleet vastaukset tukkimiehenkirjanpidolla toiseen taulukkoon. Luin excel-

taulukon tekstiä moneen kertaan ja aloin hahmotella, kuinka saisin haastatteluaineistoa tee-

moiteltua loogiseen ja ymmärrettävään muotoon (kuvat 33 ja 34).  

 

 

Kuva 31: Teemoittelu 1 haastatteluista  

 

 

Kuva 32: Yhteenveto teemoittelu 1 haastatteluista  
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Teemoittelun avulla luokittelin aineiston niin, että se perustui haastatteluiden keskeisiin 

teemoihin, opinnäytetyön kysymyksiin sekä käytettyyn tietoperustaan. Luokittelin haastatte-

lun neljän eri teeman alle. 

 

1. Sisustussuunnittelijan -tai arkkitehdin tavoitteet työssään ja asiakasprojekteissa 

2. Sisustussuunnittelijan- tai arkkitehdin tausta ja historia E.Ahlströmin eli EA:n tausta  

3. EA:n projektisisustamisen yksikön rooli: asiakas/kumppani/kilpailija 

4. Suunnittelijat ja EA:n markkinointi ja myynti: projektisisustamisen myyntiyksikkö (tekijät), 

verkkokauppa (nettisivut)  ja showroom. 

 

Käsittelen haastattelujen sisällön teema kerrallaan. Tämän jälkeen teen yhteenvedon haas-

tatteluista ja paneudun johtopäätöksiin ja kehittämisehdotuksiin – ja menetelmiin.  

 

4.2.1 Sisustussuunnittelija- ja arkkitehdin tavoitteet työssään ja asiakasprojekteissa 

 

Ensimmäisessä teemassa halusin kuulla, mitä tavoitteita suunnittelijoilla oli työssään asiakas-

projekteissa. Tämä tuntui tärkeältä, jotta ymmärtäisin syvemmin, miten ja mitä suunnitteli-

jat tekevät työssään.  

 

Suunnittelijan työssä päätavoitteena haastatelluille on luoda hyviä ja toimivia suunnitelmia 

asiakkaille. Asiakastyytyväisyys on kaikille suunnittelijoille tärkeää. Haastateltavat kokivat 

työn olevan projektihallintaa, tämä tosin tarkoitti eri asioita eri suunnittelijoille. Yksi koki 

projektinhallinnan olevan asiakkaan suunnitteluprojektin suunnittelun alusta loppuun viemis-

tä, toinen koki sen myös konkreettisen projektin läpiviennin suunnittelusta viimeisen tuolin 

paikoilleen asti viemiseen.  

  

 Koko työvastuu on ollut enemmän kuin muilla, me otetaan niin kova vastuu  
 koko projektissa, esimerkiksi ravintolan keittiön puolelta ja muualta, mikä  
 periaatteessa ei meille edes kuulu. Mutta me ollaan kumpikin niin kunnollisia, 
 että se, että paikka on auki tiettynä ajankohta, on meille kummallekin niin 
 kunnia-asia. Niin lähtee sitten  kysymään ja sekoittamaan asioita, joihin ei 
 kannattaisi edes sekaantua. (H4a) 
 
Yksi piti tärkeänä sitä, että asiakas tuntee olevansa suunnittelussa mukana, eikä kaikki tule 

vain annettuna. Elämyksellisyys ja asiakkaan positiivisesti yllättäminen koettiin myös yhden 

suunnittelijan mielestä tärkeäksi. Kaikki haastateltavat toivat esille työn hektisyyden ja aika-

taulujen ja välillä budjetin riittämättömyyden. Yksi käytti jopa voimakasta ilmaisua kaaoksen 

hallinta. 

 Tavoitteena on tällä hetkellä kaaoksen hallinta, saada homma sellaiseksi, että 
 pystyisi ennakoimaan vähän enemmän. Ennen kaikkea haetaan kansainvälis- 
 tymistä ja menty koko ajan isompiin projekteihin. Että semmoinen, miten  
 sanotaan, tavoite, että homma pysyy hanskassa. (H5) 
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4.2.2 Sisustussuunnittelija- tai arkkitehdin tausta ja historia EA:n kanssa 

 

Haastatteluanalyysin toisessa teemassa halusin selvittää taustaa sisustussuunnittelija- tai ark-

kitehdin ja EA:n historiasta sekä miten he ovat löytäneet EA:n projekteihinsa. EA:n projektisi-

sustamisen yksikkö on lähtenyt hakemaan markkinaosuutta toden teolla vasta vajaan kahden 

viime vuoden aikana, kun tarjoama on laajentunut kokonaisvaltaisten ratkaisujen tarjontaan. 

Varsinaista suunnittelija ja arkkitehtityötä ei ole yrityksessä aikaisemmin tehty aktiivisesti ja 

projektisisustamisen yksikkö on ollut altavastaajan asemassa suhteessa kilpailijoihin. 

 

Haastattelujen kautta selvisi, että yksi suunnittelijoista oli vasta aloittanut yhteistyön EA:n 

kanssa, vaikka hänen edustamansa yritys oli tehnyt jo useamman projektin EA:n kanssa. Tämä 

selittyi sillä, että hän oli vasta aloittanut työsuhteen kyseiseen suunnittelutoimistoon. Kol-

mella vastaajista oli kahdenkymmenen vuoden kokemus yrityksestä, tosin väliin on mahtunut 

hiljaisia vuosia, jolloin yhteistyötä ei ole tehty. Nämä pitkään toimineet suunnittelijat olivat 

olleet yhteydessä EA:han tällöin astia- ja kattaustarvike tarpeissa ja nyt viimeisen 2-3 vuoden 

aikana myös projektisisustamisen yksikköön. Lopuilla vastaajista oli 1-5 vuoden kokemus pro-

jektisisustamisen yksikön tarjoamasta ja palveluista.  

 

 Yhdessä vaiheessa olin mukana kaverin toimistossa, joka teki suurlähetystöjä, 
 niin silloin tein Vilnaan suurlähetystöä ja sinne meidän piti speksata astiastot, 
 silloin kävin valitsemassa astiastot keskustassa ja veitsiä mitoittamassa laati-
 kostoille täsmällisesti. Silloin asiat sujuivat hyvin. Siitä on nyt parikymmentä 
 vuotta aikaa. Ei oltaisi tässä nyt, jos asiakkaamme Leena ei oli käynyt teillä.  
 Oli tosi positiivinen yllätys kuulla ja nähdä teidän projektisisustus tarjooma. 
 (H3) 
 

Suunnittelijat ovat löytäneet EA:n projektisisustamisen yksikön tarjoaman ja palvelut heidän 

asiakkaidensa projektien tai kollegan/kollegoiden kautta. Näistä haastatelluista ei yksikään 

ollut tutustunut EA:han messujen kautta, tosin yksi suunnitteluista oli suunnitellut EA:lle use-

amman messuosaston vuosien varrella. Yksi suunnittelijoista edusti toimistoa, joka on suunni-

tellut EA:n uuden toimiston ja showroomin vuonna 2017, tosin he ovat tehneet myös ravinto-

laprojekteja EA:n kanssa aikaisemmin.  

 

Yleisestikin kollegat ovat tärkeässä roolissa, kun suunnittelijat lähtevät hakemaan projektiin 

sopivia tuotteita, samoin asiakkaat ja heidän käyttämänsä yhteistyökumppanit. Kollegoiden ja 

asiakkaiden lisäksi tietoa mahdollisista yhteistyökumppaneista haetaan eniten googlettamalla 

sekä Instagramin tai Pinterestin kautta. Kolmanneksi eniten tietoa haetaan vielä printtikana-

vista, kuten lehdet. Suunnittelijat käyvät myös messuilla. 
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 Paljon jo ne mitä on jo käyttänyt tai mitä kollegat ovat käyttäneet, usein ne 
 kollegat. Joskus löytänyt jotain ihan myös googlettamalla. Mutta yleensä joku 
 on suositellut jotain. Haen fiiliksiä Pinterestistä ja kuvapalveluista. Mutta  
 verkosta ne toimittajat, jotka tiedän. Käyn heidän sivuilla ja se on ehkä siinä 
 alkuvaiheessa se, ennen kuin ottaa yhteyttä. (H2) 
 
Kun suunnittelijat ottivat yhteyttä EA:han projektin yhteydessä, olivat hakukanavat olleet 

EA:n nettisivut/verkkokauppa kahdella haastatelluista, loput heistä olivat olleet suoraan yh-

teydessä EA:n projektisisustamisen myyjiin. 

 

 Netistä. Ensin haarukoin sitä tyyliä, jonkinlaista budjettia, niin silloin  
 automaattisesti vähän tietää kenellä on tarjota tähän mitäkin, kun toimijoita 
 on kuitenkin aika vähän. Te ehditte yllättää, kun ei oltu tiedetty, muut kyllä 
 tiedetään. Sieltä lähdetään sitten etsimään. (H3) 
 

4.2.3 EA:n projektisisustamisen yksikön rooli: asiakas/kumppani/kilpailija 

 

Kartoitin haastatelluilta, miten suunnittelijat kokevat EA:n projektisisustamisen roolin asia-

kasprojekteissa; onko EA asiakas, kumppani vai kilpailija. Kaikki haastatelluista kokivat EA:n 

projektisisustamisen yksikön kumppaneina, kaksi myös asiakkaan roolissa. Kukaan haastatel-

luista ei kokenut EA:ta kilpailijana ja hieman vieroksuivat kysymystä kilpailijanäkökulmasta.  

 

 Minun asiakaskuntani on laajaa ja pirstaleista, ei olisi niin suurta vaikutusta, 
 jos EA nappaisi jonkun. Itse pidän tiukkaa hygieniaa siitä, että mitä voi  
 tehdä. Kaikkien pitää tietää, mitä tehdään. Tämä on joskus taiteilua ja olen 
 tehnyt itselleni haitallisia päätöksiä. En näe, että  tästä kilpailija-asetelmasta 
 saisi tehtyä suurta ongelmaa. (H1) 
 

Kumppanuus nousi haastatteluissa ehdottomasti tärkeimmäksi rooliksi toiminnassa. Haastatel-

lut kuvasit suhdettaan EA:n projektisisustamisen yksikköön hyväksi, mukavaksi ja positiivisek-

si. Heidän mielestä tekeminen on yhteistyöhakuista ja yksi koki, että EA oli yllättänyt hänet 

positiivisesti. Haastatellut hakevat yhteistyökumppanilta nimenomaan kumppanuutta, yhteis-

työtä sekä pelisilmää. Myös henkilökemian osuus nousi keskusteluissa esille monen suunnitteli-

jan puheenvuoroissa. Nopeutta, jämptiyttä, hyvää kommunikointia ja rehellisiä näkemyksiä 

arvostettiin. Suunnittelijat toivat esille projektien hallinnan tärkeyden, myyjän pitää hallita 

kokonaisuus ja aikataulut. 

 
 Business on henkilö-bisnestä, että toinen ymmärtää puolesta lauseesta mitä 
 haetaan. Luottamussuhde, mitä voidaan kasvattaa. (H5) 
 
 Nopeita vastauksia, hyviä ja rehellisiä näkemyksiä. Projektinhallinta, asiat 
 näpeissä ja muistaa mitä seuraavan kerran käsitellään, mitä on käyty läpi ja 
 sitoutuu siihen. Hallitsee tilanteen ja kokonaisuuden. (H3) 
 

Miten EA:n projektisisustamisen yksikkö on sitten saanut vakuutettua suunnittelijat yhteistyö-

hön ja kumppanuussuhteeseen? Tärkeimpänä pidettiin tuotetarjoaman laajuutta ja sen ajassa 

olemista sekä myyjien malliston tuntemusta. EA:n projektisisustamisen yksikössä on kasvatet-
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tu päämiesten määrää kolmen vuoden takaisesta 20 päämiehestä nyt jo kahteen sataan pää-

mieheen. Tämä on selkeästi huomattu ja otettu ilolla vastaan suunnittelijakunnassa. Uusiin 

toimitiloihin muutto vuosi sitten ja elämyksellinen showroom ovat vakuuttanut suunnittelijat 

projektisisustamisen yksikön työntekijöiden ammattitaidosta valita myös tuotteita EA:n mal-

listoon. Showroomin olemassaolo nousi kaikilla haastatelluilla todella tärkeäksi, sitä pidettiin 

yrityksen käyntikorttina ihmisten lisäksi. 

 

 Skaalan rohkeus, millä rytinällä on lähdetty liikkeelle. Malliston selkeä, hyvin 
 ajanhengessä oleva ote, se on ollut ihailtavaa. Ollaan rohkeasti lähdetty  
 hakemaan ihan uusia ja suunnittelijoiden näkökulmasta mielenkiintoisia  
 tuotteita ja valmistajia. Menee käsikädessä koko firman uudistuksen kanssa, 
 omistajavaihdos vaikuttaa ehkä tähän myös. On tehty se duuni showroomin 
 osalta, on selkeä jatkumo koko hommalle. (H5) 
 
 Moni haluaa tarjota aina sitä samaa, mut kun me ei haluta tarjota sitä, koska 
 me ei olla ketju. Mut sitten kun me käytiin katsomassa EA:n uusia tiloja, niin 
 siitä se sitten lähti. Valikoima on laaja, ei vain klassikoita, vaan ajan hengen 
 mukaisia. (H4b) 
 
 
Yrityksen 105-vuoden olemassaolo ja sen historia koettiin positiivisena asiana. Se tuo uskotta-

vuutta tekemiseen ja luo luotettavuutta. Tämä korostuu, koska projektisisustamisen yksikkö 

on vielä nuori verrattuna yrityksen ydinliiketoimintaan, joita ovat kattaus- ja keittiötarvik-

keet.  

 Hieno tuotetarjooma, on toimittu pitkään alalla, ollaan luotettavia ja  
 vakavavaraisia. (H1) 
 

Kolmen suunnittelijan haastatteluissa tuli esille EA:n projektisisustamisen tekijät eli ihmiset 

projektien ja malliston takana. Uusi innostus, nopeus tarjousten teossa, oikea asenne tekemi-

seen, henkilökohtaisuus ja ystävällisyys olivat asioita, joita suunnittelijat arvostivat yhteis-

työssä EA:n kanssa.  

 

 WAU showroom. Ihmiset, te kaksi olette aivan mielettömiä, ihania, olette ihan 
 oikeassa paikassa, oikealla asenteella. (H3) 
 
 Laaja valikoima ja siis te nyt in person. Että on henkilökohtaisuus ja ystävälli-
 syys, koska me rempataan aika monessa paikassa ja mikä ei ole hirveempää, jos 
 joku on liian tiukka. Rento meininki, vaikka asiat hoidetaan tarkasti. Voi laittaa 
 hymiöitä meileihin. (H4a) 
 

Haastateltavat odottivat EA:n projektisisustamisen yksiköltä jatkossakin laajaa valikoimaa, 

toimitusaikojen totuudenmukaista kertomista ja jos tulee reklamaatiota, niiden hyvää hoitoa.  

 

 Mahdollisimman laaja valikoima, reklamaatioiden hyvä hoito ja se  
 toiminnallinen varmuus toimitusajoista. Kumppani tuntee hyvin oman alansa ja 
 toimittajansa ja ne ovat tarpeeksi isoja toimijoita. Ja itse toiminta on tarpeeksi 
 isoa. (H1) 
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Suunnittelijat kertoivat saavuttavansa EA:n projektisisustamisen avulla kokonaisvaltaista pal-

velua ja tarjoaman sekä helpotusta asiakkaan elämää, kun lasku tulee yhdestä osoitteesta. He 

kokivat kumppanuuden auttavan heitä omassa työssään ja sen olevan vaivatonta. Toiminta 

EA:n kanssa tuo lisää uskottavuutta asiakkaan silmissä, koska malliston on niin laaja ja yllä-

tyksellinen, on mistä valita.  

 

 Että pystyisitte tarjoamaan jotain ehdotuksia, mitä me ei tiedetä. Tuotteita 
 toimittajia, yllätyksellisyyttä. (H4b) 
 
 Uskottavuus muiden asiakkaiden silmissä. EA on toimijana niin vakuuttava ja 
 iso ja sillä on hienot päämiehet ja teidän satsaukset, että jos mä sanon  
 asiakkaalle, että mennään käymään EA:n showroomissa, niin te olette  
 uskottavia ja  teillä on pitkä historia. En vie asiakkaita mihinkään  
 pikkupaikkaan. (H1) 
 

Kumppanuuteen ei liittynyt mitään sellaista, joka olisi saanut suunnittelijat miettimään vielä 

valintaansa toimiessaan yhteistyössä EA:n kanssa. Yksi suunnittelijoista mainitsi, että EA:n 

nykyiset nettisivut saattaisivat vaikuttaa negatiivisesti valintaan.  

 

 Mikä saisi minut miettimään kumppanuutta, on EA:n nettisivut. Kun kiireessä  
 katsot ja menet EA:n sivuille ja siellä onkin vain astioita ja muita, et ei, ei 
 täältä löydy mitään ja menet seuraavan toimittajan sivuille. (H2) 
 

4.2.4 Markkinoinnin ja sähköisten kanavien merkitys suunnittelijoille 

 

EA:n projektisisustamisen yksikkö on tehnyt vuoden 2018 määrätietoista työtä tunnettavuu-

tensa kasvattamiseksi ravintola -ja hotelliprojektia suunnittelevien sisustussuunnittelijoiden- 

ja arkkitehtien keskuudessa. Työtä on tehty pääsääntöisesti henkilökohtaisilla tapaamisilla 

EA:n uudessa showroomissa. Tämä on vakuuttanut suunnittelijat yksikön ja EA:n toiminnasta 

ja mallistosta.  

 

Suurin osa suunnittelijoista kertoi kuitenkin hakevansa tietoa netin (Google ja kuvapankit) tai 

sosiaalisen median sovellutuksista (Instagram ja Pinterest). EA:lla on omat nettisivut, joista 

käytetään nimitystä verkkokauppa. Verkkokauppa toteutuu konkreettisesti kattaus- ja keittiö-

tarvike tarjooman osalta, siellä on kuvat ja hinnat tuotteista sekä mahdollisuus ostaa tuottei-

ta verkkokaupasta. Ravintolakalusteet-osiossa on eri kategorioissa lähinnä tuotekuvia. Verk-

kokaupassa näkyvät kalusteet ovat siltä ajalta, kun päämiehiä oli parikymmentä ja tämä onkin 

antanut hieman virheellisen kuvan EA:n projektisisustamisen laajasta valikoimasta.  

 

Viimeisessä teemassa käsitelläänkin EA:n projektisisustamisen markkinointia ja keskitytään 

verkossa tapahtuvaan markkinointiin.  
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Suunnittelijoilta tiedusteltiin ovatko he tutustuneet EA:n verkkokauppaan ja siellä ravintoka-

lusteet osioon. Yhtä suunnittelijaa lukuun ottamatta kaikki olivat vierailleet sivuilla. Kaksi 

suunnittelija muisti käyneensä sivuilla ja he kumpikin olivat lähinnä nähneet kuvia kattaus-

tuotteista, kalusteosiosta he eivät oikein muistaneet mitään. Sivuja pidettiin suppeina ja vai-

keasti lähestyttävänä ja huonosti toimivina. Kahden suunnittelijan mielestä sivut olivat aika  

hajuttomat ja mauttomat, eivätkä herättäneet mielenkiintoa. 

 

 En tarkkaan muista, ei se ainakaan kovin toimiva ollut. (H3) 
 
 Se oli ehkä pikkuisen suppea, että silloin kun etsin palaveriin kalusteita, oli 
 hieman vaikea löytää. (H1) 
 

Yksi suunnittelija toi kuitenkin esille EA:n laajan malliston haasteen, kaikkea ei voi viedä 

verkkosivuille kaikilla mahdollisilla vaihtoehdoilla. Hän ja myös toinen suunnittelija eivät ha-

lunneet, että kaikkien päämiesten sivuille olisi linkit, koska sieltä on mahdoton löytää juuri 

projektiin sopivia tuotteita, jos ei tunne valmistajaa jo etukäteen. Mallistot ovat yksinkertai-

sesti niin laajoja.  

 

 Helpompi ottaa teihin yhteys, kun lähteä sieltä etsimään. Se on kyllä teille 
 varmasti tosi hankala, kun teillä on niin paljon toimittajia, et sä voi sinne  
 mitenkään kaikkea laittaa, jotta se olisi oikeasti toimiva. (H3) 
 
Neljä suunnittelijaa toivoi, että ne tuotteet, jotka ovat esillä verkkosivuilla, niistä kerrottai-

siin mitat ja verhoilumahdollisuudet. Hakukriteereitä nykyisen Ravintolakalusteet-otsikon alle 

toivottiin lisää. Tällä hetkellä verkkosivut on jaettu esim. puurunkoiset tuolit, metallirunkoi-

set tuolit, baarijakkarat, pöydänjalat ja kannet jne. Näiden lisäksi toivottiin mahdollisuutta 

hakea tuotteita hintakategorioiden mukaan, esimerkiksi edullinen, keskihintainen, hintava. 

Suunnittelijat perustelivat toivetta sillä, että se auttaa jo asiakkaan projektin suunnitteluvai-

heessa alussa valitsemaan budjettiin sopivia tuotteita.  

 

 Mitat näkyville tuotteista, ei ladattavia tiedostoja, samalla sivulla tiedot.  
 Yhdellä silmäyksellä näkisit tietoa mahdollisimman paljon, tai tieto millä 
 matskulla tuotetta saa, myös rajoitteet esille. Valaisimissa olisi myös tieto,  
 onko poltin mukana vai ei, tieto värilämpötiloista jne. (H2) 
 
 Myös hintojen puuttuminen hämäsi, vaikka olisi voinut olla. Vaikka normihinta 
 tai tieto, että projekteilla on eri hinta. Nopeuttaisi toimintaa.(H4b) 
 
 Sissarin työtä helpottaa , jos tuolissa on esimerkiksi hintaluokka, alle 100 €, 
 alle 200 € jne. niin se helpottaa ihan hirveästi. Voi valita. Edullisempi ei  
 tarkoita, että tuote olisi huone. Jos tiedetään budjetti, niin se helpottaa  
 kaikkia. (H4a) 
 
 Hakukriteereitä voisi olla enemmän, eihän se kaikkea kata, mutta auttaa  
 vähän etsimisestä. Käytän esimerkiksi Gulledin sivuja enemmän kuin HAY:n  
 sivuja, koska sieltä voi etsiä hakukriteerillä esim. istuinkalusteet, ettei sieltä 
 rupsahda kaikki esille. Sieltä löytyy myös alkaen hinnat, joka auttaa, kun tekee 
 yöllä, siis virka-ajan ulkopuolella töitä, niin sieltä on helppo katsoa silleen  
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 hintoja, että osaa laskea hieman budjettiin sopivia tuotteita. Joku sellainen 
 alkaen alviton hinta olisi hyvä. Muuten soittelen tai laitan sähköpostia,  
 varsinkin, kun tekee töitä virka-ajan ulkopuolella. (H5) 
 

Sivujen ulkonäkö nousi haastatteluissa esille. Ne eivät vastaa sitä, mitä showroom, messuilla 

esilläolo ja kuvasto ovat ja se ei vakuuta uusia sivuilla kävijöitä. Myös referenssikuvien puute 

koettiin negatiivisena asiana.  

 

 Visuaalisesti, nettisivut eivät vastaa ihan teidän toimitiloja. Aika basic-basic. 
 Layout voisi olla vähän enemmän designia. Jos kohderyhmä on siirtynyt  
 enemmän meihin suunnittelijoihin päin, se voisi olla enemmän designattu.
 (H4a) 
 
 Referenssikuvia esille. Hyvät tuotekuvat, fiiliskuvia. Olisi myös hienoa, jos 
 teillä olisi kuvia itse kohteista, missä EA on ollut mukana. (H2) 
 
 Se mikä näkyy showroomissa, näkyisi myös verkossa. Kävin katsomassa 360◦ 
 kuvia, mutta en löytänyt Gastro-messuilta enkä showroomista mitään. Kuvia 
 voisi  olla moodboard-henkisesti. Printti kuvaston mukaisesti neljä maailmaa 
 esillä, ihanasti pihalla-moodboard, pitäisi ehdottomasti näkyä verkossa.  
 Fiilikset ajassa tärkeitä! (H1) 
 

Yksi suunnittelijoista, joka tekee myös messu- ja sisältösuunnittelua, esitti eri teemojen nos-

tamista esille verkossa. Hän ehdotti esimerkiksi messuilta nostoja projektisisustamisen näkö-

kulmasta EA:n verkkokaupan etusivulle. Hän toivoi myös enemmän läsnäolon tuntua, tällä voi-

si saavuttaa sivuilla vierailevat henkilökohtaisemmalla tasolla ja erottua myös kilpailijoista. 

Nostoina voisi olla esimerkiksi messuterveiset Milanosta, tämä toisi ajankohtaisuutta.  

 

 Messukirje loistava, varsinkin nostojen kanssa. Terveisiä Milanon messuilta 
 jne. (H1) 
 

Pari suunnittelijaa toivoi 3DS-kuvia, jotka auttavat suunnittelun 3D-kuvien visualisoinnissa. He 

toivoivat linkkejä näiden päämiesten sivuille, tämä toimisi heistä hyvin.  

 

EA:n projektisisustamisen yksikkö ylläpitää päämieslistaa, johon lisätään uusia päämiehiä sitä 

mukaan, kun niitä tulee. Päämieslistaa toimitetaan luottamuksellisesti suunnittelijoiden työ-

kaluksi. Päämiehen nimen alla on tämän kotimaa, kuvaus mallistosta ja myös malliston hinta-

taso (edullinen, keskihintainen, hinnakas). Päämieslistaa toivottiin lähetettävän kuukausittain 

tai sitä mukaan, kun uusia kiinnostavia päämiehiä tulee mallistoon.  

 

 Päämieslista voi olla edelleen erikseen toimittaessa/pyydettäessä, siinä voisi 
 olla kuukausittaiset päivitykset samalla, koska se elää. Siinä mukana esim. 3DS-
 listaus. Voisi olla todellakin hyvä! (H1) 
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Markkinoinnin sisältöön ja yhteydenpitoon suunnittelijat toivoivat säännöllisyyttä eri kanavien 

kautta. Nettisivujen sisällön kattavuus nousi tärkeäksi sivujen kiinnostettavuuden näkökul-

masta. Uutuuksista esilletuonti ja tarinoiden kertominen kiinnostivat myös. 

 

Kanavat, joita kautta suunnittelijat toivoivat yhteydenottoa olivat: uutuudet nähtynä show-

roomissa tai sitten nettisivuilla, tai personoituna sähköpostin kautta (päämieslista, uutuudet 

jne.). Newsletter toimitettaisiin sähköisenä, sisältäen koko EA:n valikoiman. Suunnittelijat 

olivat kiinnostuneita alan messuista, joista kaksi tärkeintä ovat Tukholman messut helmikuus-

sa ja Milanon messut huhtikuussa. Näihin osallistumiseen ei ollut mahdollisuutta kuin parilla 

suunnittelijalla, muille messuilla käynti oli liikaa aikaa vievää ja myös kustannuskysymys. 

Muutama mainitsi, että he odottavatkin EA:n projektisisustamisen myyjien käyvän messuilla 

ja toimittavan siitä heille kootusti messujen tärpit ja tunnelmat. 

 

 Messut, olen tosi huono käymään messuilla. Olin Tukholmassa ja Milanossa, 
 mutta en ehtinyt messuille ollenkaan, vaan kiertelin showroomeja kaupungissa. 
 Se messuilla osastolta osastolle kiertäminen ei ole se juttu, te teette sen.  
 Valtaosa meistäkin kävi kiertämässä kaupunkia, se on monimuotoisempaa ja 
 kiinnostavampaa. Kun matkustaa enemmän kiertää hotelleja, niitä toteutuksia. 
 Esimerkiksi Tukholmassakin kiersimme hotelleja, kävimme toki messuillakin. 
 Ikään kuin näkee ne tuotteet autenttisissa ympäristöissä, se on minulle  
 tärkeämpää, nähdä se isompi kuva. (H5) 
 

Yhteydenottoon toivottiin säännöllisyyttä, mutta sitä ei haluttu jatkuvasti. Asioita voi olla 

kootusti, parille suunnittelijalle riitti silloin kun on asiaa, toiselle kerran kuussa. Enemmistö 

suunnittelija toivoi 2-6 kk välein tieto EA:ltä. 

 

 Kun tulee jotain uutta, tykkään itse käydä paikan päällä. Harmikseni aikaa on 
 liian vähän tämmöiseen. Voisiko uutuudet kootusti esitellä esimerkiksi  
 tiedotteella sähköpostiin, joku semmoinen, että teiltä tulee se informaatio? 
 Saataisiin se nopeasti, paikan päälle on vaikea välillä päästä. (H2) 
 
 Uudet brändit, moodboardit, missä saisi nopeasti sitä tietoa. Ei tarvitse olla 
 aina 50 tuotetta, että saa tulla heti. For your information-viesti riittää, mulle 
 tulee se tunne, että sä olet ajatellut mua, sen sijaan, että saan 150 asiakkaan 
 postituslistan. (H4b) 
 
 Ehkä enemmän semmoisia kohdennettua, esim. Niina, tulit mieleeni, että  
 nämä voisivat toimia teidän toimistolle hyvin. (H5) 
 
 Ehkä koostetusti, helppo löytää, kun tarvitsee jotain. Pari kertaa vuodessa, vai 
 kuinka usein? Kalusteet ja messut kaksi kertaa vuodessa, mutta onhan sitä  
 kaikkea muutakin mitä pitää huomioida. (H3) 
 
Kaikki haastatellut suunnittelijat olivat halukkaita saamaan tietoa myös EA:n muusta toimin-

nasta, koska yhä useammin heidän asiakkaansa haluavat heiltä kokonaisvaltaisempaa suunnit-

telua ja tähän voi liittyä myös kattaus- ja keittiötarvikkeet sekä työvaatteet. 

 

 Kaiken ja haluan olla kaikesta perillä. On hienoa tietää myös enemmän  
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 astioista ja keittiöstä, jotta voisimme kertoa asiakkaalle, että meillä on tosi 
 hyvä kumppani tähän. On hienoa, että pystytte tarjoamaan tämmöisen  
 kokonaisuuden. (H2) 
 
 
4.2.5 Tutkimustulosten yhteenveto  

 

Tässä luvussa esittelen haastatteluaineiston tiivistetysti, peilaan sitä tietoperustaan ja koos-

tan vuosikellon avulla E.Ahlströmin eli EA:n sisältömarkkinointiin teemoja ja näiden avulla 

myös sisältöpolun. Tavoitteena on saavuttaa kokonaisvaltainen ymmärrys siitä, mitä sisustus-

arkkitehdit- ja suunnittelijat odottavat E.Ahlströmin projektisisustamisen yksiköltä ja minkä-

laisilla välineillä ja sisällöillä  suunnittelijakunta haluaa EA:n lähestyvät heitä markkinoinnis-

saan. Yhteenvedon, johtopäätösten ja kehittämisehdotuksen tarkoituksena on löytää vastauk-

set opinnäytetyön tutkimuskysymyksiin. Lopuksi ehdotan jatkotutkimusehdotukset, pohdin 

tulosten laajempaa hyödynnettävyyttä ja arvion opinnäytetyön luotettavuutta. Teoria-

osuuksissa käytän jo aikaisemmin tietoperustassa käyttämiäni lähteitä. 

 

Seuraavissa taulukoissa koostan haastatteluaineiston tiivistetysti sekä tekemäni keskeisimmät 

havainnot.  

 

Sisustusarkkitehdin- tai suunnittelijan työ vaihtelee projekteittain ja asiakkaittain, mutta yh-

distävänä tekijänä on se, että suunnittelijalla ja asiakkaalla on työsuhde, jossa suunnittelijan 

tehtävänä on luoda hyviä ja toimivia suunnitelmia asiakkaan kohteeseen. Löytänän ja Korte-

suon (2011) mukaan asiakaskokemus ja sen johtamisen ydin on se, että asiakkaat siirretään 

aidosti yrityksen toiminnan keskiöön ja luodaan heille merkityksellisiä kokemuksia. Haastatte-

luissa suunnittelijat toivat esille sen, kuinka tärkeää heidän on luoda heidän ja asiakkaan vä-

lille luottamuksellinen suhde, jossa myös asiakas on aktiivisena osapuolena luomassa asiak-

kaalle parasta mahdollista ja elämyksellistä lopputulosta (taulukko 2).  

 

 

Taulukko 2: Sisustusarkkitehdin- tai suunnittelijan tavoitteet työssään ja asiakasprojekteissa  
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Toisessa teemassa kartoitin suunnittelijoiden taustaa ja mahdollista historiaa EA:n kanssa. 

Taustakartoituksen avulla lähdin haastatteluissa pohjustamaan varsinaista tutkimuskysymystä, 

mikä on EA:n projektisisustamisen rooli suhteessa suunnittelijoihin sen ollessa asiakas, kump-

pani tai kilpailija.  

 

Haastatteluissa kävi  ilmi, että pitkällä yhteistyöhistorialla ei ole niin suurta merkitystä, kun 

olin ajatellut, vaan nykyisyys ja lähimenneisyydessä tehdyt projektit merkitsivät suunnitteli-

joille enemmän ja luovat pohjaa tuleville projekteille. Näihin kriittisiin psykologisiin tekijöi-

hin viittaavat myös Löytänä ja Kortesuo (2011), joiden mukaan asiakaskokemuksen on tarkoi-

tus tukea asiakkaan minäkuvaa, yllättää ja luoda elämyksiä, jäädä mieleen ja saada asiakas 

(suunnittelija) haluamaan lisää. Tässä kohdin EA:n projektisisustamisen yksikkö oli onnistunut, 

koska haastatellut suunnittelijat haluavat jatkaa yhteistyötä tulevaisuudessa (taulukko 3).  

 

 

Taulukko 3: Sisustusarkkitehdin- tai suunnittelijan tausta ja historia EA:n kanssa (Sburatura 

2018.) 

 

Teemassa kolme hain vastauksia varsinaiseen tutkimuskysymykseen. Halusin selvittää, miten 

suunnittelijat kokevat EA:n projektisisustamisen yksikön tekemisen. Ovatko he mielestään 

EA:n asiakkaita, kumppaneita vai kilpailijoita.  

 

Kaikki haastatellut pitivät suhdettaan EA:iin kumppanuussuhteena ja kokivat heidät osana 

verkostoaan ja mahdollisuutena tuoda arvoa myös heidän omaan toimintaansa. Ståhle ja 

Laento (2000) mukaan uudenlaisen arvonluonnin merkitys korostuukin kumppanuus- ja verkos-

tosuhteista. Suunnittelijat EA:ä myös potentiaalisina asiakkaina heille itselleen.  

 

Yhdelle suunnittelijalle EA onkin ollut useamman kerran asiakkaan roolissa messujen suunnit-

telussa ja toteuttamisessa sekä itse EA:n asiakasprojekteissa suunnittelijan palveluja tarjoa-

vana tekijänä. Yhteistyö on sujunut hyvin ja EA asiakkaana ja EA:n asiakkaat ovat olleet tyy-

tyväisiä lopputulokseen. Ståhlen ja Laennon (2000) mukaan kumppanuus tarkoittaa yhteyttä, 

joka mahdollistaa tiedon, osaamisen ja koko tietopääoman jakamisen osapuolten välillä. 
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Kumppanuus mahdollistaa myös lisäarvon luomisen kaikille kumppanuuksille ja kaikki se, mitä 

kumppanuudella voidaan saavuttaa, riippuu siitä, miten luottamukselliseksi suhde muodostuu.  

 

Haastatelluista kukaan ei pitänyt EA:ä kilpailijana ja he kaikki pitivät ajatusta EA:sta kilpaili-

jana hieman kummallisena. Tämä oli hieman yllättävää, koska EA:llä projektisisustamisen yk-

sikkö on välillä törmännyt alalla toimiviin suunnittelutoimistoihin, jotka haluavat myydä konk-

reettisia tuotteita suunnittelutyön lisäksi asiakkailleen. Haastattelut suunnittelijat eivät sel-

västikään edusta näitä suunnittelutoimistoja. Hesson (2015) mukaan analysoitaessa kilpailua 

on äärimmäisen tärkeää löytää ne toimijat, jotka todellisuudessa haastavat strategiaan laati-

van organisaation asiakkaan silmissä ja pelaavat samalla strategialla ja perustavat kilpai-

luetunsa samoihin tekijöihin. 

 

Saadun aineiston avulla vahvistui ajatus siitä, että suunnittelijakunnan kanssa yhteistyössä 

toimiminen on kaikista parhain toimintamalli EA:lle. Haastatellut suunnittelijat ovat tehneet 

projekteissa yhteistyötä EA:n projektisisustamisen yksikön kanssa ja heitä palveleva ja autta-

va työskentelytapa on ollut hyvä tapa kumppanuuteen.  

 

 

Taulukko 4: EA:n projektisisustamisen yksikön rooli: asiakas/kumppani/kilpailija (Sburatura 

2018.) 

 

Teemassa neljä tutkin, mitä merkitsevät suunnittelijoille EA:in projektisisustamisen myynti 

(henkilöt), verkkokauppa (nettisivut) ja showroom.  

 

Myynti on muuttunut systemaattisesti etenevästä myyntiprosessista moninaiseksi ihmisten 

välisen vuorovaikutuksen ilmiöksi (Ahvenainen, Gylling ja Leino, 2017). Tämä korostui myös 

haastatteluissa, joissa neljä suunnittelijaa mainitsi erikseen projektisisustamisen myyntihen-

kilöstön roolin ja osaamisen tärkeäksi osaksi yhteistyötä. Adeptus Oy (2018) viittaa Harward 

Business Revien:n tutkimustuloksiin, jonka mukaan nykytilanteessa menestyvät sellaiset myy-

jät, jotka osaavat muokata joustavasti tarjontaansa, tunnistavat kehityshaluiset asiakkaat ja 

heidän piilevät tarpeensa ja myös haastavat asiakkaitaan kehittymään ja saavuttamaan tulok-

sia uusin keinoin. Haastatteluissa suunnittelijat toivat useaan kertaan esille EA:n tuotetar-
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joaman laajuuden, yllätyksellisyyden ja sen rohkeuden. Tuotetarjoama on tuonut myös suun-

nittelijoille uusia mahdollisuuksia tarjota heidän asiakkailleen jotain uutta ja ennennäkemä-

töntä sekä myös räätälöityjä ratkaisuja. 

 

Verkossa tapahtuvan tiedonhaun merkitys on arkipäivää myös suunnittelijoiden keskuudessa. 

Kaikki heistä hyödyntävät erilaisia verkkokanavia, yritysten kotisivua ja etsivät tuotteita ja 

palveluita googlettamalla, Instagramin tai Pinterestin avulla. Muutama suunnittelijoista oli 

lähtenyt etsimään projektiinsa tuotteita EA:n verkkosivujen kautta, muut olivat olleet suoras-

sa yhteydessä EA:n projektisisustamisen yksikköön. Hallavo (2013) viittaa myös monikanavai-

suuteen. Yrityksen tuleekin luoda erilaisia teknisiä ratkaisuja, jotta se kykenee kohtamaan 

asiakkaansa ja olemaan läsnä ostamisen/löytämisen ja asiakkuuden eri hetkissä. Haastatte-

luissa tuli esille myös työn hektisyydestä ja tiukasta aikatauluista johtuen työskentely ns. vir-

ka-ajan ulkopuolella. Yrityksen verkkosivujen on hyvä olla siinä kunnossa, että suunnittelijalle 

muodostuu käsitys mitä ja missä hintahaarukassa yritys pystyy tarjoamaan heidän asiakkaille. 

Tässä kohdin EA:lla on kehitettävää. 

 

Haastatellut olivat käyneet EA:n showroomissa ja sen merkityksen koettiin olevan erittäin 

tärkeä. Showroomissa käynnit oli koettu inspiroiviksi, elämykselliseksi ja sen olleen hyvin 

suunniteltu, sisältävän ajassa olevia tuotteita ja olevan tunnelmaltaan ajatuksia herättävä. 

Rantanen (2016) toteaakin, että hyvä sisustussuunnitelma tukee visuaalisuutta ja tunnelmaa, 

samoin henkilökunta. Hänen mukaansa voidaankin puhua tunnelmamuotoilusta, jonka ajatuk-

sena on luoda kokemuksia, jotka syntyvät hetkessä. Hetkessä syntyvät tunnelmat voivat olla 

iloinen yllätys niin kokemuksen tuottajalle, kuin vastaanottajalle. Haastatteluissa toivottiin, 

että showroomia päivitetään ja näistä päivityksistä toivottiin syytä tulla taas käymään vierai-

lulle (taulukko 5). 

 

 

Taulukko 5: Suunnittelijat ja EA:n markkinointi ja myynti: Projektisisustamisen myyntiyksikkö, 

verkkokauppa ja showroom 
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4.3 Kehittämisen ulottuvuus – vuosikello ja sisältöpolku markkinointiviestinnästä 

 

Opinnäytetyön teemahaastatteluiden kautta selvisi, että suunnittelijat hakevat ideoita ja 

tunnelmia omiin suunnitelmiinsa hyvin vahvasti verkosta. Sosiaalisen median kanavat kuten 

Instagram ja Pinterest ovat käytetyimmät välineet haastatelluilla, mutta myös messut ovat 

tärkeitä. Vaikka aina itse messuille ei ehtisikään, niin messuihin liittyvät showroom-vierailut 

messukaupungissa ovat tärkeitä.  

 

Löydettyään verkosta eri kanavien kautta sopivan, esimerkiksi kalusteen, alkaa suunnittelija 

etsimään, kuka kyseistä tuotetta edustaa Suomesta ja keneltä saa hintatietoja budjetointia 

varten. Yrityksen verkkosivujen täytyy olla ajan tasalla ja sekä sisällöltään suunnittelijaa pu-

huttelevat että selkeät ja helppokäyttöiset. Tästä syystä lähestyn kehittämisen näkökulmasta 

suunnittelijoita vuosikellon avulla, jolla hahmotan vuoden kiertokulun mukaisesti suunnitteli-

joille suunnattua sisältöä eri kanaviin. Vuosikellon avulla saadusta materiaalista loimme työ-

pajassa konkreettisia toimia E.Ahlströmin markkinoinnin avuksi valittuun sisältöstrategiaan 

sisältöpolkujen® avulla. 

 

4.3.1 Vuosikello E.Ahlströmin suunnittelijoille 

 

Vuosikello on apuväline, jolla päästään hallittuun ajankäyttöön toiminnassa. Vuosikellon avul-

la yrityksen henkilöt nivovat toimintansa sujumaan paremmin yrityksen yhteisiin aikataului-

hin. Suunnittelematon toiminta yrityksessä tarkoittaa yleensä kiirettä, koska ”kaikki tulee 

yllätyksenä”. Mikäli yrityksellä ei ole vuosikelloa, niin yrityksessä ajelehditaan vuodesta toi-

seen, jolloin esimerkiksi johtoryhmän kokouksia järjestetään sitä mukaan kuin ”tulee asioita” 

eteen. Vuosikellossa on kyse yrityksen vuosirytmityksestä, joka pohjautuu yleensä yrityksen 

tilikauteen. (Alhola & Lauslahti 2005, 62.) 

 

Asiakkaan vuosikello tuo asiakaslähtöistä suunnitelmallisuutta markkinointiin. Asiakkaan vuo-

sikello varmistaa, että markkinointia tehdään asiakkaan tiedontarpeiden mukaisesti hänen 

vuodenkiertonsa huomioiden. Siinä missä sisältöstrategia tekee laajemman suunnitelman ja 

linjaukset sisällöistä ja kohderyhmille suunnatuista viesteistä, oikein suunniteltu asiakkaan 

vuosikello on konkreettinen käytännön suunnittelutyökalu. Sen avulla voit suunnitella aidosti 

asiakaslähtöistä markkinointia: vuosikellossa koostetaan yhteen asiakkaan tärkeimmät hetket 

vuoden aikana ja mukautetaan ne yrityksen markkinointiin, ei toisinpäin. (Differo 2017.) 

 

Asiakkaan toimiva vuosikello, jolla ohjataan toimenpiteitä asiakaslähtöisesti, tehdään seuraa-

vasti: 

https://differo.fi/palvelut/sisaltostrategia/
https://differo.fi/palvelut/sisaltostrategia/
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 1. Tärkeimmät asiakkaat jaetaan ostojapersooniin, jotka kuvataan selkeästi 

 itselle ja markkinointitiimille. EA:n ostajapersoonat ovat: aktiivisuutta arvosta

 va elämystaikuri, laatutietoinen kilpailuttaja ja suunnittelija. 

 

 2. Rakennetaan vuosikello kuukausittaiseksi suunnitelmaksi, johon  

 täydennetään jokaisen kuukauden aikana olevat seminaarit, tapahtumat,  

 juhlapyhät ja muut kyseisessä kuussa asiakkaalle tärkeät asiat ylös. 

 

 3. Täydennetään kuukauden tärkeimmät asiat asiakkaan kannalta ja 

 sijoitetaan yrityksen omaan organisaatioon liittyvät asiat  

 kalenteriin (uutiskirje, omat tapahtumat, omat arvonnat, mainonta jne.) 

 

 4. Teemoitetaan jokainen kuukausi sisältöstrategiasta löydetyistä teemoista, 

 joista johdetaan samaan kalenteriin pienemmät toimenpiteet: esimerkiksi  

 sosiaalisen median nostot ja uutiskirjeen sisällöt. 

 

 5. Määritetään kanavat, joissa yritys on  läsnä eri ostajapersoonia varten ja 

 suunnitellaan toimenpiteet kanavissa tarkalla tasolla. 

 

 6. Käydään kalenteri kahden viikon välein läpi tiimin kanssa ja päivitetään 

  sitä jatkuvasti samalla toteuttaen suunnitelmaa. Päivitetään kaikki havaitut 

 muutokset, sillä siitä on apua seuraavana vuonna (kuva 35). (Differo 2018.) 

 

 

 

Kuva 33: Esimerkkikuva vuosikellosta. (2018, mukaillen Differon kotisivuilta) 
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Vuosikellon tehtävä on siis ohjailla taktista eli käytännön tekemistä: sisällöntuotannossa, so-

siaalisen median kanavissa, tapahtumissa, uutiskirjeissä ja mainonnassa. Kaikessa. Ennen 

kaikkea vuosikello antaa ymmärrystä siitä, mitä eri asiakkaat eri ajankohtina haluavat ja tar-

vitsevat – ja miten yrityksen tulisi reagoida siihen palvelemalla asiakasta oikeaan aikaan. 

Vuosikello on tarkoitettu jatkuvasti eläväksi työkaluksi. Vuosikellossa parasta on, että se on 

joka vuosi hyvin samankaltainen asiakkaillasi – ensimmäisen vuoden jälkeen yritys laadullistaa 

toimintaa aina vain asiakaslähtöisemmäksi ja mukauttaa viestit ajankohtaiseksi. (Differo 

2018.) 

 

Suunnittelijoiden vuosikello rakennetaan suunnittelijoiden maailman ympärille. Vuosikello 

koostuu kolmesta kerroksesta. Ensimmäisenä ytimessä on asiakkaan maailma, jossa suunnitte-

lijan oma työmaailma sekä motivaatio ja tavoitteet ohjaavat hänen toimintaa. Seuraava ker-

ros koostuu ympäristöstä. Vuoden kiertokulku, kausittaisuus ja suunnittelijoiden asiakkaiden 

tekemät toimenpiteet ohjaavat toimintaa. Niitä voivat olla tapahtumat, trendit ja uutuudet.  

Viimeisen kerroksen muodostaa E.Ahlströmin konkreettiset ratkaisut, uutuudet, palvelut ja 

asiantuntemus. Tämä auttaa EA:n projektisisustamisen yksikköä tunnistamaan osto tilanteen 

ja tarpeen oikealla hetkellä ja tämä toivottavasti johtaa kauppaan suunnittelijan ja tämän 

asiakkaan kanssa.  

 

Sisältöpolun® tekoa varten pidettiin E.Ahlströmin projektisisustamisen yksikössä Irja Bomanin 

ja Maria Sburaturan toimesta pari tuntia kestänyt työpaja 29.10.2018, jossa vuosikello-

menetelmän avulla luotiin markkinointia varten tehtäviä. Tämän jälkeen löydetyille tehtäville 

luotiin sisältöpolku®, joilla kolmannen motiivipohjaisen asiakasryhmän eli sisustussuunnitteli-

joiden- ja arkkitehtien toiveisiin ja ajatuksiin voitaisiin vastata verkkomainonnassa. Yhteinen 

tavoite EA:lle onkin luoda strategisen markkinoinnin konsepti, joka tukee ja tekee todeksi 

EA:n uudistuvaa strategiaa valituille ostajapersoonille. Tarkoituksena on rakentaa verkkovai-

kuttavuutta, joka jättää muistijäljen elämystaikureihin, kilpailuttajiin ja suunnittelijoihin, 

sekä tukee heidän ostopäätöstään eri vaiheissa. Tavoitteena on myös saada valittu kohderyh-

mä kiinnostumaan E. Ahlströmin palveluista ja sitoutumaan E. Ahlströmiin kaikissa ostopolun 

vaiheissa. (Differo, 2018.) 

 

Vuosikellon työpajassa mietimme, mitkä ovat ne tapahtumat, jotka ohjaavat suunnittelijoita 

vuositasolla. Hyvin pian havaitsimme, että suunnittelijan vuosi rakentui hyvin pitkälle messu-

jen ympärillä. Heillä ei ole samalla tavalla esimerkiksi pääsiäiseen, kevään juhliin, syksyn juh-

liin tai jouluun liittyviä tapahtumia, koska heidän asiakkaansa toimivat aikataulullisesti hyvin 

eri aikaan vuoden aikana. Osalla suunnittelijoiden asiakkaiden vuodesta voi olla hyvinkin ke-

säpainotteista, kuten vain kesäisin auki olevat kohteet tai talvipainotteista, kuten esimerkiksi 

hiihtokohteet Lapissa. Suunnittelijoilla onkin projekteja läpi vuoden, aivan kuten myös pro-

jektisisustamisen yksikön työssä (kuva 36). 
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Kuva 34: EA:n projektisisustamisen päälinjat vuosikelloon suunnittelijoille(Boman & Sburatura 

2018, mukaillen Differon esityspohja.) 

 

Lähdimme luomaan suunnittelijan maailmaa messujen ympärille. Ympäristö rakentui eri mes-

sujen ajankohtien mukaan. Vuosi alkaa Ranskassa Maison Object-messuilla, jotka ovat enem-

män kuluttajamessut, mutta näiltä messuilta voi hakea uusimmat trendit sisustamiseen. Ku-

luttaja ja julkinen maailma ovat viimeisten vuosien aikana alkaneet lähestyä vahvasti toisiaan 

ja tästä syystä on tärkeää seurata mitä näillä messuilla tapahtuu ja tuoda sitä esille. Itse 

suunnittelijat osallistuvat näille messuille suhteellisen harvoin, mutta EA:n kannattaisi osallis-

tua vierailijoina edellä mainituista syistä.  

 

Tammikuussa esitellään Heimtextil-messuilla Saksassa uusimmat kangasuutuudet. Siellä ovat 

esillä editorit, jotka ovat luoneet vuodelle uusia mallistoja. Tämän messun tärkeys EA:lle al-

kaa nousta, koska projektisisustamisen yksikkö on päässyt mukaan hotelliprojekteihin ja näis-

sä projekteissa tärkeässä roolissa visuaalisesti ovat juuri tekstiilit. Tähän asti EA:lle on messu-

jen antia esitelty kyseisen suomalaisen agentin tai maahantuojan toimesta, mutta tulevaisuu-

dessa kannattaisi käydä messuilla tutustumassa tarkemmin ihmisiin yritysten takana ja valit-

semassa kokonaisuudesta tärkeimmät mallit. Tästä voisi saada myös sisältöä suunnittelijoiden 

suuntaan esimerkiksi uutiskirjeen muodossa tai henkilökohtaisella sähköpostiviestillä, johon 

voisi laittaa liitteenä mukaan kootut ja havaitut trendit aina kyseiselle vuodelle. 
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Helmikuussa EA:n projektisisustamisen yksikkö vierailee perinteisesti Stockholm Furniture & 

Light-messuilla, joka on pohjoismaiden suurin alan messu. Näillä messuilla painotus on poh-

joismaisessa suunnittelussa ja tavarantoimittajissa, mutta viime vuosien aikana myös monet 

eteläeurooppalaiset toimijat ovat osallistuneet niille. Näille messuille  osallistuu myös moni 

suunnittelijoista ja samalla he tutustuvat myös mahdollisiin uutuuksiin Tukholman ravintola- 

ja hotellimaailmassa. Ruotsissa ollaan kuitenkin aina herkemmin toteuttamassa uusimpia 

trendejä ja suunnittelijoiden on helppo löytää uusia ideoita omiin projekteihinsa sitä kautta. 

Tukholman messuja ennen voitaisiin toimittaa tammi-helmikuun vaihteessa uutiskirje, jossa 

kerrotaan EA:n messutärpit Tukholmaan, keitä päämiehiämme siellä voi tavata, missä vierail-

la ja miten valmistautua messuille. Itse messujen aikana sisältöä voidaan tuottaa reaaliajassa 

sosiaalisen median kanavien kautta, kuten EA:n Instagram ja Facebook-tilien kautta. Messujen 

jälkeen toimitetaan suunnittelijoille uutiskirje, jossa esitellään messujen uutuudet ja siellä 

esille nousseita trendejä. 

 

Maaliskuussa muistutetaan suunnittelijoita tulevista Milanon Salone del Mobile-messuista uu-

tiskirjeen avulla ja samalla tavalla kuten Tukholmankin messujen kohdalla, annetaan ns. mes-

sutärpit. 

 

Huhtikuussa Milanon Salone del Mobile-messuilta tuotetaan reaaliaikaista sisältöä Instagramin 

ja Facebook-postauksien avulla. Messujen jälkeen lähestytään suunnittelijoita uutiskirjeellä, 

johon on koottu TOP 10 Milanon trendeistä. Milanon messuilla ei käy niin monia suunnittelijoi-

ta Suomesta aikataulullisista ja -kustannussyistä, joten suunnittelijoille koostettu paketti 

messuista voi olla hyvinkin mieluinen yhteydenotto ja auttaa suunnittelijoita olemaan työs-

sään ajan hermolla. 

 

Toukokuussa järjestetään  ”Milanon uutuudet Showroomissamme” –tapahtuma / kevätjuhla, 

jossa esitellään päämiestemme uutuudet sekä uudet messuilta löydetyt päämiehet. Tapahtu-

maan kutsutaan mahdollisuuksien mukaan päämiehiä esittelemään ja kertomaan uutuuksis-

taan. Tapahtumasta lähetään EA:n sosiaalisissa kanavissa viestejä ja sisältöä reaaliajassa. 

 

Kesäkuussa toteutetaan kesäjuhlat yhteistyökumppaneiden kanssa, pääasiallisesti suunnitteli-

joille, mutta ehkä myös tietyille elämystaikuri-asiakkaille. Vuokrataan yhteinen kiva tila ja 

luodaan kesäinen maailma, EA:lta kalusteet ja astiat, yhteistyökumppaneilta tekstiilit, valai-

simet jne. ja tarjotaan hyvää ruokaa. Paikanpäältä luodaan postauksien avulla sisältöä In-

stagramiin ja Facebookiin. 

 

Heinäkuussa lomaillaan, mutta elokuun lopulla järjestetään suunnittelijoille ”Valoa syksyyn”-

retki Turkuun bussilla. Aamupäivällä käydään tutustumassa Valaisin Grönlundin toimintaan, 

lounas nautitaan toteuttamassamme Ravintolan Nooa-ravintolassa ja iltapäivällä vieraillaan 
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toisella valaisintoimittajalla Noortrade:llä. Paikanpäältä luodaan postauksilla sisältöä In-

stagramiin ja Facebookiin.  

  

Syyskuussa on Suomen suurimmat alan ammattilaisille suunnatut messut Habitare Pro ja Hel-

sinki ID. Messuilta luodaan postauksilla sisältöä projektisisustamisen yksikön toimesta EA:n 

tileille Instagramiin ja Facebookiin. Messujen jälkeen lähetetään suunnittelijoille heti uutis-

kirje messuilta havaituista trendeistä ja maininta myös tehdystä ”Valoa syksyyn”-retkestä 

Turkuun. Samanaikaisesti on myös Maison Object-syysmessu, sieltä mahdollisia trendejä uu-

tiskirjeeseen joko omasta toimesta tai sitten päämiesten uutuuksien kautta. 

 

Lokakuussa toteutetaan päämiesvierailu Tanskaan niiden suunnittelijoiden kanssa, joiden 

kanssa on tehty vuoden aikana projekteja. Käytännössä suunnittelijoita yhdestä tai kahdesta 

toimistosta. Vierailusta sisältöä Instagramiin ja Facebookiin. Uutiskirjeessä maininta Saksan 

Orgatec-messuista, joille yhä useampi päämiehistämmekin osallistuu ja mahdollisten uutuuk-

sien esittelyjä sekä sisältöä retkestä Tanskaan. Uutiskirjeessä myös maininta tulevasta Sleep 

& Eat-messuista Lontoosta, jotka ovat vielä melko tuntemattomat suomalaisille suunnitteli-

joille. 

 

Marraskuussa Sleep & Eat-messuilta sisältöä reaaliajassa Instagramiin ja Facebookiin ja uutis-

kirjeessä suunnittelijoille ajatuksia ja uutuuksia messuilta.  

 

Joulukuussa joulujuhla suunnittelijoille, joiden kanssa tehty projekteja vuoden aikana. Joulu-

juhlassa esitellään Lontoon trendikatsaus Sleep & Eat- Messuilta, pyydetään paikalle englanti-

laisia päämiehiä tai heidän agenttejaan ja tarjoilusta ja tarjottavista ruuista vastaavat Vuo-

den kokki & tarjoilija. Juhlasta reaaliaikaista sisältöä Instagramissa ja Facebookissa ja samalla 

kiitetään kuluneesta vuodesta (kuva 37). 
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Kuva 35: Yksityiskohtainen EA:n vuosikello suunnittelijoille (Boman & Sburatura 2018, mukail-

len Differon esityspohja.) 

 

Pitämämme työpaja vuosikellon ympärillä oli erinomainen tapa hahmottaa suunnittelijan 

maailma, ympäristöä ja EA:n projektisisustamisen yksikön toimintaa vuositasolla. Vuosikello 

konkretisoi tekemisen ja on hyödynnettävissä myös tulevina vuosina. Tapahtumien ja vierailu-

jen aihetta ja kohdetta on helppo muuttaa. Messut ovat vuosittain samat ja uutisointi ja sisäl-

töjen tuottaminen verkkoon ja sosiaalisiin kanaviin säilynee vuosittain samana. Tämä helpot-

taa valmistumista vuoteen, kun joka kerta ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen. Olisi mukavaa, 

jos EA:n projektisisustamisen kesä ja joulujuhlista tulisi perinne, joita suunnittelijat aina 

odottavat. EA:n yhteistyökumppanin Gulledin syksy- ja kevätjuhlista on muodostunut tämmöi-

nen perinne, jota suunnittelijat kovasti odottavat. 

 

4.3.2 Sisältöpolku® E.Ahlströmin suunnittelijoiden markkinointiviestintään 

 

Vuosikellon avulla rytmitetään suunnittelijan vuosi ja siitä saaduilla tuloksilla rakennetaan 

sisältöpolkuja® suunnittelijoille. Sisältöpolku® on tarkasti kohderyhmän tiedontarpeeseen 

asiakasarvojen kautta kohdennettu sisältöjen jatkumo, jolla johdatellaan asiakasta läpi koh-

taamispisteiden ja kanavien. Kun asiakkaan tarpeet kohdataan, autetaan ja tuetaan tätä koh-

ti tavoitetta. (Differo 2018.)  

 

Sisältöpolku® voidaan rakentaa kaavion avulla, jossa on viisi askelta, jolla johdatetaan asia-

kasta. Ensimmäisen vaihe on varhainen asiakkuuden ikkuna eli informaatioikkuna. Tämä on 
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jaettu kolmeen vaiheeseen: steady-state, tiedonhaku ja harkintavaihe. Informaatioikkunassa 

tavoitetaan, herätetään ja sammutetaan asiakkaan tiedonjano. Toisessa osiossa ollaan ostoik-

kunassa eli ostamisen vaiheessa (purchase), jossa asiakas asioi organisaation edustajien kans-

sa tai verkkokaupan sisältöjen kanssa ostaakseen tuotteita tai palvelua. Viimeisenä asiakasko-

kemusikkunassa asiakasta palvellaan auttamalla häntä ehkäisemään tai ratkaisemaan tuotteen 

käytön aikana ilmenneitä ongelmia tai antamalla hänelle uutta puhtia tekemiseen (kuva 38). 

(Keronen & Tanni 2017, 165.) 

 

 

Kuva 36: Sisältöpolun eri vaiheet (Differo 2018.) 

 

EA:n projektisisustamisen yksikön työpajassa tehtiin ensin vuosikello, jonka jälkeen aloitettiin  

hakemaan sisältöpolkuun® kolmea eri ostopolkua. Vuosikellosta nousi kolme erilaista ryhmää, 

joiden ympärille sisältöpolkuja® alettiin rakentaa; messut, tapahtumat ja vierailut.  

 

Ensimmäisenä luotiin sisältöpolku messujen ympärille. Esimerkissä käytettiin alan suurinta 

messua Salone del Mobile-messua Milanossa. Tämä sisältöpolku on hyödynnettävissä myös 

muiden messujen yhteydessä vuoden aikana. Sisältöä voidaan räätälöidä aina messuilla esille 

nousseiden asioiden ympärille (kuva 39). 
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Kuva 37: Ostopolkua tukeva sisältöpolku messuille (Boman & Sburatura 2018, mukaillen Diffe-

ro) 

 

Informaatioikkunassa herätellään suunnittelijoita heitä kiinnostavalla Salone del Mobile-

messuilla esittelemällä videota Milanon uutuuksista. Video on EA:n projektisisustamisen yksi-

kön kuvaamaa ja siihen on leikattuja pätkiä messuilta. Tämän  jälkeen ohjataan suunnittelija 

etenemään polulla seuraavaan sisältöön, tätä vaihetta kutsutaan CTA-vaiheeksi (Call To Acti-

on). CTA-vaiheessa suunnittelija ohjataan eteenpäin esittämällä lista messuilta löytyneistä 

uusista päämiehistä. Listasta on linkki blogiin. Tämän blogin avulla jatketaan tiedonjanon 

sammuttamisvaiheeseen, jossa esitellään messuilta esille tulleet trendit. Blogista taas linkki 

CTA-vaiheessa sisältöön, jonka avulla hän voi luoda trendien mukaisia kokonaisuuksia EA:n 

päämiesten mallistojen avulla ja tästä linkki referenssi-tapauksessa  

 

Referenssi-tapauksessa tutustutaan EA:n päämiehen tai EA:n tekemään kohteeseen. Tällä au-

tetaan suunnittelijaa tekemään valinta juuri EA:n päämiesten mallistoista. CTA-vaiheessa on 

referenssistä suora linkki, jossa esitellään tarkemmin juuri tähän referenssiin tehdyt valinnat 

päämiesten mallistoista.  

 

Ostoikkunaan suunnittelija autetaan linkillä verkkokauppaan. Verkkokaupan välityksellä  

suunnittelija voi ostaa tai tarjota EA:n tuotetta asiakkaalleen tai ottaa yhteyttä EA:n projek-

tisisustamisen yksikköön henkilökohtaista palvelua varten. CTA-vaiheessa luodaan linkki verk-

kokaupasta, jonka kautta suunnittelija voi tilata uutiskirjeen ja antaa yhteystietonsa, saadak-

seen jatkossakin EA:lta tietoa uutiskirjeen kautta.  

 

Asiakaskokemusikkunassa palvellaan suunnittelijaa menemällä vielä syvemmälle referenssi-

tapauksessa ja kerrotaan lisää, kuinka tähän projektiin valittiin tekstiilit. Tämä voidaan to-

teuttaa uutiskirjeen avulla. CTA-vaiheessa suunnittelijalle uutiskirjeestä tai blogista on linkki 

verkkokauppaan ja mahdollisuuteen tilata uutiskirje tätä kautta. Tätä samaa sisältöpolkua 

voidaan käyttää myös muiden messujen kohdalla. 
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Seuraava sisältöpolku luotiin EA:n järjestämiin tapahtumiin. Informaatioikkunassa herätellään 

suunnittelijoita heitä kiinnostavilla tapahtumilla. Esimerkkitapahtumaksi valikoitui ”Valoa 

syksyyn”-retki kahden eri valaisinvalmistajan tehtaille/showroomeille sekä lounas EA:n to-

teuttamassa referenssikohteessa (kuva 40). 

 

 

Kuva 38: Ostopolkua tukeva sisältöpolku tapahtumille (Boman & Sburatura 2018, mukaillen 

Differo) 

 

Suunnittelijaa houkutellaan aiheeseen videolla. Video on EA:n valaisin yhteistyökumppanin 

kuvaamaa ja siinä kerrotaan räätälöinti mahdollisuuksista valaisimiin.  CTA-vaiheessa suunnit-

telija ohjataan eteenpäin linkillä ladattavaan Check-list:iin, jossa esitetään asiat, jotka tulee 

huomioida valaistusta suunnitellessa. Listasta on linkki artikkeliin. Tämän artikkelin  avulla 

jatketaan tiedonjanon sammuttamisenvaiheeseen, jossa esitellään vuoden 2019 valaisin tren-

dit. Artikkelista on CTA-vaiheeseen linkki, jossa kerrotaan ”Valoa syksyyn”-retkestä Turkuun 

ja mahdollisuudesta ilmoittautua retkelle, vain ensimmäiset 30 mahtuvat mukaan. Linkki il-

moittautumiseen ja retken jälkeen linkki blogiin. Blogissa retkellä ollut suunnittelija kertoo 

retken annista suunnittelijan näkökulmasta. Blogista linkki ladattavaan Lumen-taulukkoon 

sekä valaisimet osioon verkkokaupassa.  

 

Suunnittelija on nyt ostoikkunassa valaisimet osiossa verkkokaupasta, josta linkki vielä blogis-

sa esille nousseisiin ja ihasteltuihin valaisimet. Verkkokaupan välityksellä  suunnittelija voi 

ostaa tai tarjota EA:n tuotetta asiakkaalleen tai ottaa yhteyttä EA:n projektisisustamisen yk-

sikköön henkilökohtaista palvelua varten. CTA-vaiheessa luodaan linkki verkkokaupasta, jonka 

kautta suunnittelija voi tilata uutiskirjeen ja antaa yhteystietonsa, saadakseen jatkossakin 

EA:lta tietoa uutiskirjeen kautta.  

 

Asiakaskokemusikkunassa palvellaan suunnittelijaa menemällä vielä syvemmälle valaisin maa-

ilmaan ja kerrotaan lisää videon avulla, kuinka polttimoiden tehot ja valot vaikuttavat tun-
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nelmaan. CTA-vaiheessa videosta on linkki, jonka kautta pääsee verkkokaupan polttimot-

osioon ostoksia varten ja sieltä voi tilata uutiskirjeen sekä löytää yhteystiedot. Tätä samaa 

sisältöpolkua voidaan käyttää myös muiden tapahtumien yhteydessä, muokaten sisältöä ta-

pahtumaan sopivaksi. 

 

Viimeiseksi sisältöpoluksi nousi vierailut. Esimerkiksi valikoitui tehdasvierailu Italiaan Udinen-

alueelle 2-3 tehtaaseen. Tälle vierailulle kutsutaan hyvää yhteistyötä EA:n kanssa tehneitä 

suunnittelijoita, joita on 2-6 henkeä (kuva 41). 

 

 

Kuva 39: Ostopolkua tukeva sisältöpolku vierailuille (Boman & Sburatura 2018, mukaillen Dif-

fero) 

 

Suunnittelijaa houkutellaan aiheeseen videolla. Video on EA:n valaisin yhteistyökumppanin 

kuvaamaa ja siinä toivotetaan suunnittelijat tervetulleeksi Italiaan tehdasvierailulle.  CTA - 

vaiheessa suunnittelija ohjataan eteenpäin linkillä ladattavaan check list:iin, jossa esitetään 

asiat, jotka tulee huomioida kalusteita valittaessa. Listasta on linkki blogiin, jossa kerrotaan 

Udinen alueen perheyrityksistä, joiden kanssa toimimme ja tehtaiden mahdollisuuksia tehdä 

tuotteistaan räätälöityjä ratkaisuja. Tämän blogin avulla jatketaan tiedonjanon sammuttami-

sen vaiheeseen, jossa voi ladata listan päämiehistä, jotka voivat räätälöidä tuotteita projek-

teihin. Suunnittelijan valintaa helpotetaan refenssi-casella, jossa kerrotaan yhden päämiehen 

projektista, jossa räätälöitiin tuotteita asiakkaan suureen hotelliprojektiin. Refrenssi-casesta 

on CTA-vaiheeseen linkki EA:n verkkokaupan tuoli-osioon sekä yhteystiedot.  

 

Suunnittelija on nyt ostoikkunassa verkkokaupan tuoliosiosta. Täältä suunnittelija voi ostaa 

tai ottaa yhteyttä EA:n projektisisustamisen yksikköön ja tilata uutiskirjeen. Tästä on linkki 

verkkokaupasta blogiin. 

  

Asiakaskokemusikkunassa palvellaan suunnittelijaa kertomalla blogissa Italian tehdasvierailus-

ta sekä lisäämällä video päämiehen esittelyvideosta. CTA-vaiheessa videosta on linkki, jonka 

kautta voi tilata uutiskirjeen ja siitä löytyvät myös yhteystiedot. Tätä samaa sisältöpolkua 

voidaan käyttää myös muiden vierailujen yhteydessä, muokaten sisältöä tapahtumaan sopi-

vaksi. 
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Sisältöpolun avulla EA:n projektimyynnin yksikkö sai luotua melko vaivattomasti kohdennettua 

sisältöä suunnittelijoille verkossa tapahtuvaan markkinointiin. Sisältöpolkujen® rakenne säily-

nee hyvin ja sitä voidaan pienin muutoksin aina käyttää messujen, tapahtumien ja vierailujen 

markkinoinnissa. 

 

Sekä vuosikello, että sisältöpolku® auttavat kehittämään ja viemään pidemmälle yrityksen 

sisältömarkkinointia kohdennetuille motiivipohjaisille asiakasryhmille. Markkinoinnin viestin-

nän ja sisällön kehittämisen kannalta on hyvä muistaa, että sisällön tuottaminen on organi-

saation yhteispeliä, ei vain yhden osaston tehtävä. Ajatus siitä, että ”kaikki markkinoivat” on 

ajankohtaisempi kuin koskaan. Markkinoinnin täytyy kuitenkin olla hallittua. Sisältöstrategia 

auttaa ryhmittämään ja ikkunoimaan sisällöt asetettujen tavoitteiden taakse siten, että sisäl-

töjä on helppo kuluttaa ja on olemassa annetut suuntaviivat, mistä aiheista kannattaa kirjoit-

taa. (Tanni & Keronen 2017, 177-178.) 

 

Kun luodaan ostajapersoonille sisältöpolut®, tunnistetaan motiivit ja tiedontarpeet ostamisen 

eri vaiheissa ja pystytään paremmin määrittelemään, mihin kohtaan ostoprosessia sisältöjä 

eniten tarvitaan ja millaisiin kysymyksiin niissä pitäisi vastata. Näin yritys pystyy johtamaan 

sisältöjä asiakaslähtöisesti ja ohjaamaan sisällöntuottajaverkostoa. Sisältöstrategian avulla 

pystytään myös mittaamaan tuloksia sisältömarkkinoinnista. Halutuille asiakasryhmille luotu-

jen sisältöpolkujen® avulla pystytään osoittamaan , että laadukas sisältö tuottaa tuloksia. 

Tulokset voivat näkyä heti, mutta suuremmaksi osaksi niiden näkyvyys esimerkiksi liidien osal-

ta näkyy pidemmällä aikavälillä. Onkin tärkeää ymmärtää, että muutos tuotemarkkinoijasta 

arvomarkkinoijaksi ottaa aikaa. (Tanni & Keronen, 2017, 191-195.) 

 

4.4 Tulevaisuuden jatkotutkimusehdotukset 

 

Jatkotutkimusehdotuksena suosittelisin sisältöpolun tulosten® mittaamista pitkällä aikavälillä 

kaikissa asiakasryhmissä E.Ahlströmillä. Tähän löytyy eri lähestymistapoja, mittausta voidaan 

tehdä kuukausi tai esimerkiksi 2 krt/vuodessa. Saaduista mittaustuloksista voisi tehdä johto-

päätöksiä siitä, onko sisältö verkkomarkkinoinnissa ollut onnistunutta, vai tulisiko sitä muut-

taa tai muokata. Projektisisustamisen yksikön näkökulmasta voisi tehdä parin vuoden päästä 

uuden haastattelukierroksen suunnittelijoiden keskuudessa ja hakea tarkempia vastauksia 

esimerkiksi siitä, ovatko uudistetut kotisivut/verkkokauppa lunastanut niitä toiveita, joita 

suunnittelijoiden toimesta esitettiin tässä tutkimuksessa. Verkkosivujen valmistuttua, on nii-

den ja markkinoinnin sisältöjen onnistuminen mahdollista mitata myös google-analysoinnin 

avulla. 
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5 Johtopäätökset 

 

Opinnäytetyön tutkimusongelmana oli selvittää, miten ja millä tavoin E.Ahlströmin projektisi-

sustamisen organisaatio pystyy vastaamaan sisustusarkkitehtien- ja suunnittelijoiden toiveisiin 

tarjoomansa ja toimintansa kautta ja miten E.Ahlströmin markkinointi, markkinointiviestinnän 

sisältö ja käytetyt kanavat olisi syytä rakentaa suunnittelijoiden tarpeita varten. Työssä ha-

luttiin selvittää, ovatko suunnittelijat mahdollisia asiakkaita, kumppaneita vai kilpailijoita 

E.Ahlströmin projektisisustamisen yksikölle ja sen toiminnalle. Tavoitteena oli lisätä ymmär-

rystä suunnittelijakunnan tärkeydestä kolmantena motiivipohjaisena asiakasryhmänä 

E.Ahlströmille ja tunnistaa heidän roolinsa vaikuttajana yrityksen asiakasprojekteissa sekä 

luoda oikeanlaista sisältöä heille markkinointiin.  

 

Olemassa olevan kirjallisen aineiston pohjalta tunnistettiin mitä asiakas, kumppani tai kilpai-

lija voivat yritykselle olla ja mihin näistä kategorioista suunnittelijan rooli tulee mahdollisesti 

asettumaan. Tietoperustassa haluttiin tutkia myös mitä markkinointi voi tarjota, kun halutaan 

lähestyä yritykselle uutta asiakasryhmää viestinnän ja sisällön kautta kohdennetusti. Suunnit-

telija onkin E.Ahlströmille mielenkiintoinen kohde, koska hänellä voi projekteissa olla useita 

rooleja. Suunnittelija eroaa asiakkaasta siinä, että hän voi olla vaikuttajana suhteessa yrityk-

sen asiakkaaseen, itse asiakkaana ja joskus myös kilpailijana. 

 

Tietoperustaa kirjoittaessani ja tutkiessani huomasin, että yrityksen toiminta on kuin ketjujen 

sarja, kaikki vaikuttaa kaikkeen yrityksen toiminnassa. Yrityksen täytyy miettiä toimintansa 

kokonaisuutena, ei voida hoitaa ensin yksi kohta sieltä ja toinen täältä. Yrityksen toiminta 

täytyy suunnitella systemaattisesti niin,  että asiakas on aidosti sen keskiössä. Asiakkaan ja 

asiakkuuden tunnistaminen, systemaattinen ja asiakasta aidosti palveleva myyntityö, yrityk-

sen tarjooma ja ostaminen, varaston selkeä toiminta sekä oikein ajoitettu ja sisällöltään pu-

hutteleva markkinointi ja viestintä ovat kaiken toiminnan perusta ja tämä kaikki vaatii myös 

toimivan kumppaniverkoston. Opinnäytetyössä käytettiin apuna Business Model Canvasta, joka 

auttoi nimenomaan tämän kokonaisuuden hahmottamisessa ja kokoamisessa yrityksen johdol-

le työkaluksi. Tämä auttaa yritystä tunnistamaan eri osa-alueet toiminnassaan ja kehittämään 

niitä tulevaisuutta varten.  

 

Tapaus eli case-tutkimuksen kautta saatiin tietoa suunnittelijan toimintatavoista, arvoista ja 

heidän tiedonhakuvälineistä heidän työssään. Samalla saatiin selville, minkälaisena he pitävät 

suhdettaan E.Ahlströmiin. Teemahaastattelu toimi erinomaisena välineenä tiedon saamiseksi 

yritykselle ennen hieman tuntemattoman asiakasryhmän tutkimisessa. Saaduista vastauksista 

nousi esille se, että suunnittelijat hakevat helpottamaan työtään nimenomaan kumppaneita. 

Ympärillä oleva maailma kehittyy hurjaa vauhtia, erilaiset ja uudet tekniikat mahdollistavat 

sellaisia toteutuksia, joista ei vielä muutama vuosi sitten olisi osattu edes unelmoida. Tästä 
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syystä kumppanit, jotka pitävät heidät ajan tasalla uutuuksista ja löytävät ajassa olevia mal-

listoja ovat heille tärkeitä. Se, että kumppani osaa lukea ja ymmärtää puolesta sanasta, mitä 

suunnittelija projektiinsa hakee on myös toivottava ominaisuus kumppanissa.  

 

Verkkokaupan merkitys on kasvanut joka vuosi ja niin on myös E.Ahlströmin toiminnassa. Täs-

tä syystä haastatteluista saadut kommentit yrityksen kotisivuista ja verkkokaupasta olivat kal-

lisarvoisia, koska yrityksen kotisivut tulevat uudistumaan vuoden 2019 aikana. Erityisen suuri 

panos tullaan laittamaan nimenomaan projektisisustamisen tarjooman esittelyyn ja sivujen 

rakenteiden luomiseen. Saadut vastaukset ovatkin toiminnan kehittämisen kannalta elinehto. 

Verkkokaupassa projektisisustamisen osiossa täytyy myös suunnittelijoiden lisäksi huomioida 

elämystaikurit ja laatutietoiset  kilpailuttajat, jotta osio palvelee myös heitä. Sivujen kehit-

tämisprojekti aloitetaan marraskuun lopulla 2018 ja siinä käytetään pohjana saatuja kom-

mentteja.  

 

Suunnittelijakunnan tutkiminen E.Ahlströmin projektisisustamisen kannalta oli erityisen mer-

kittävää, koska haastattelujen kautta yritys sai täsmällistä tietoa heitä kiinnostavista asioista 

ja tulokset auttavat heti toiminnan kehittämisessä. Tässä mielessä opinnäytetyö oli erittäin 

ajankohtainen. Lisäksi tutkimus vahvisti niitä ajatuksia ja tuntemuksia, mitä projektiryhmän 

sisällä oli jo herännyt, eivätkä ne perustu enää ”mutu”-tuntumaan. Yritykselle onkin tärkeää 

tuntea kohderyhmänsä hyvin ja tutkia sitä säännöllisesti. Asiakkaat kyllä kertovat mielellään 

mitä mieltä he ovat ja heiltä tulee myös hyviä kehitysideoita. Saadun tiedon avulla myynnin 

on helpompi kehittää ja hoitaa omia asiakkuuksiaan. Erilaiset menetelmät, kuten esimerkiksi 

Business Model Canvas ja vuosikello auttavat hahmottamaan yrityksen vuosikierron ja teke-

mään toiminnastaan systemaattisempaa. Tämä näkyy taas asiakkaalle, yhteistyökumppanille 

ja omalle henkilökunnalle ammattimaisena toimintana. 

 

5.1 Luotettavuuden arviointi 

 

Opinnäytetyössäni olen pyrkinyt saavuttamaan reliabiliteetin, validiteetin ja eettisyyden kri-

teerit, kuten olen todennut kappaleessa neljä. Laadullisessa tutkimuksessa on haasteellista 

se, että haastattelut ovat ainutkertaisia, eikä kahta samanlaista haastattelua ole. Toinen tut-

kija voi myös tulkita vastauksesta eri lailla ja päätyä eri lopputulokseen. Rakennevalidius on 

saavutettu osoittamalla perustelut, joilla aineiston luokittelu ja tulokset ovat saatu.  

 

Opinnäytetyöni luotettavuus on huomioitu tietoperustan lähdeviittausten huolellisella merkit-

semisellä ja siten olen varmistanut, että hankittu tieto on tapahtunut asianmukaisesti noudat-

tamalla hyväksyttyjä tieteellisiä käytäntöjä. Valitsemani tutkimusmenetelmä teemahaastatte-

lun avulla arvioin saavani syvälliset ja monipuoliset vastaukset tutkimuskysymyksiini. Haasta-

tellut henkilöt valikoituivat sillä perusteella, että heidän kanssaan on tehty jo yhteistyötä ja 
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he ovat tutustuneet yrityksen toimintaan, jolloin heille on jo muodostunut käsitys ja kokemus 

tutkittavan yrityksen toiminnasta.  

 

Haastattelutilanteissa esitin kysymykset mahdollisimman samanlaisena kaikille haastatelluille, 

enkä tuonut esille omia mielipiteitäni. Haastattelukysymykset rakentuivat opinnäytetyön tut-

kimuskysymysten ja tietoperustan huomioiden. Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja litteroi-

tiin, tällä parannettiin myös tutkimuksen luotettavuutta. Haastateltavia henkilöitä ei voi tun-

nistaa, kuten olin haastateltaville luvannut. Tällä tavalla varmistin, että tutkimuksessa on 

huomioitu myös eettisyys. Kaikki haastatteluihin osallistuneet ovat sisustusarkkitehtejä tai 

alalla pitkään toimineita suunnittelijoita ja tuntevat alansa hyvin. Luotettavuutta on paran-

nettu esittämällä haastatteluajankohdat, haastateltavien ammatti ja työnkuvat taulukossa 1. 

 

Tutkimustulokset olen esitellyt neljän teeman avulla. Teemat nousivat tutkimuskysymyksistä 

ja vastauksista kokonaisuudeksi. Haastattelukysymykset olin tehnyt teorian pohjalta sekä 

E.Ahlströmin johdon esittämästä tutkimusongelmasta. Haastatteluista nousseet neljä teemaa 

ohjasivat tulosten jäsentämiseen ja auttoivat vastausten löytämiseen. Teemoittelun aloitin 

litteroinnin jälkeen viemällä vastaukset luomaani excel-taulukkoon ja yliviivaamalla vastauk-

set aina tietyllä värillä, tätä kautta itse teemat alkoivat löytyä. Luin litteroidun tekstin mo-

neen kertaan ennen excel-taulukon luontia. Teemojen löydyttyä excel-taulukon avulla, loin 

vielä toisen excel-taulukon, johon hain aina kootusti eri esille tulleilla sanoilla, kuinka moni 

suunnittelijoista oli käyttänyt samaa tai samaa asiaa tarkoittavaa sanaa. Esitin saadut tutki-

mustulokset teemojen mukaisesti loogisessa järjestyksessä ja elävöitin suorilla lainauksilla 

tekstiä. Viimeiseksi esitin haastattelutulokset tiivistetysti neljän yhteenvetotaulukon avulla. 

 

5.2 Tulosten laajempi hyödynnettävyys 

 

Tein opinnäytetyöni yritykselle, jossa työskentelen. Vaikka tutkimukseni vastasi hyvin tark-

kaan EA:n projektisisustamisen yksikön tutkimusongelmaan, uskon, että samantyyppisiä haas-

teita on myös muiden yritysten toiminnassa ja näin ollen tämän opinnäytetyön tulokset ja 

käytetyt menetelmät ovat hyödynnettävissä myös muissa yrityksissä. Tutkimuksessa kävi ilmi, 

että yrityksen on mahdollista tunnistaa yrityksen eri asiakasryhmien halut ja tarpeet kysymäl-

lä ja kuuntelemalla, eikä vain olettamalla mitä ne asiakkaalla mahdollisesti voisivat olla. Tä-

mä olettamisen taito korostuu erityisesti yrityksen myyntiorganisaatioissa, joissa myyntihenki-

löt siirtyvät suoraan tarjoamaan asiakkaalle ratkaisua, unohtaen kartoittaa mitä asiakas oike-

asti haluaa ja tarvitsee ja mitkä ovat hänen motiivinsa ostaa.   

 

Yrityksen onkin tärkeää segmentoida asiakasryhmistä yritystä eniten kiinnostavat asiakkuudet 

ja mahdolliset kumppanuudet ja miettiä keihin niistä on oikeasti järkevää panostaa. Kaikkia 

asiakkaita ei voi, eikä ole järkevää palvella. Yrityksen onkin kannattavampaa palvella erin-
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omaisesti niitä asiakkaita, jotka ovat myös itse valmiita panostamaan yhteistyöhön ja raken-

tamaan sitä yhdessä.  

 

Markkinoinnin on mahdollista auttaa myyntiorganisaatiota tukemalla ja vahvistamalla yrityk-

sen brändiä ja näkyvyyttä olemalla esillä eri kanavissa. Se miten markkinointi sen tekee, vaa-

tii yritykseltä markkinointistrategian. Sisältömarkkinoinnin avulla yrityksen on mahdollista 

tavoittaa juuri halutut asiakasryhmät, heitä puhuttelevilla sisällöillä. Tämä on kustannusteho-

kasta ja aikaa säästävää.  

 

Opinnäytetyön tulokset antavat myös muille yrityksille mahdollisuuden nähdä ja suunnitella 

yritystoimintansa kokonaisuutena, jossa eri osa-alueet linkittyvät ja vaikuttavat kaikkien 

osien toimintaan ja toimivuuteen. Tärkeintä on kuitenkin ymmärtää se, että asiakas on kaiken 

keskiössä ja kaiken toiminnan suunnittelun tulee lähteä tästä näkökulmasta. 
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Liite 1: Kysymykset teemahaastattelu 

 

1. Kerro ensin kuka olet ja hieman omasta vastuualueestasi – mitä vastuullesi kuuluu ja 

mitkä ovat tärkeimpiä tavoitteitasi? 

 

2. Taustat: 

• millainen historia teillä on E. Ahlströmin kanssa?  

• miten kuvaisit suhdettanne E. Ahlströmiin? 

• Miten aikanaan löysit heidät? 

 

3. Mitä toivotte, että kumppanuus E. Ahlströmin kanssa teille tuo? Mikä on merkittävin 

muutos, jonka he pystyvät teille tarjoamaan? 

 

4. Millaisia asioita arvostat yleisesti tällaisissa yhteistyökumppaneissa? 

 

5. Mikä on mielestäsi tärkein asia, jonka voitte E. Ahlströmin avulla saavuttaa? 

 

6. Mitkä ovat E. Ahlströmin vahvuuksia?  

 

7. Liittyykö heidän toimintaansa tai teidän kumppanuuteen jotain sellaista, joka on saa-

nut teidät vielä pohtimaan valintaanne? Mitkä asiat tarkemmin? 

 

8. Mistä lähdette etsimään tietoa yhteistyökumppaneista suunnitelmia tehdessänne? 

 

9. Oletko tutustunut EA.n verkkokauppaan ja siellä ravintolakalusteet osioon? 

 

10. Mitä ajatuksia se herätti? 

 

11. Parannusehdotuksia ja ideoita? 

 

12. Kun lähditte keskusteluihin E.Ahlströmin kanssa, mihin haasteisiin tai tarpeisiin lähdit-

te hakemaan ratkaisua? 

 

13. Miten se vaikuttaa siihen, kenen tuotteita määrittelette?  

 

14. Mitä odotuksia teillä on kumppanille tältä osin? 

 

15. Mitä tietoa haluaisit E.Ahlströmiltä projektisisustamisen yksiköstä? Uutuudet? Mikä 

kanava? Miten täsmänä 

16. Nykyisessä asiakirjassa ei ole lähteitä.? 

 

17. Mikä on projektisisustamisen yksikön rooli: Kilpailija/asiakas/yhteistyökumppani, mei-

dän rooli heidän mielestään. 

 

18. Kuinka usein haluatte tietoa EA:lta ?  
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19.  Miten astiat ja ”muu” EA :n toiminta, mitä halutaan tietää? 

  

20. Miten tärkeä EA:n showroom on?  

 

21. Minkä verran ja miten seuraat mitä tällä alalla maailmalla tapahtuu?  

 

22. Onko matkan varrella noussut esiin kysymyksiä, joihin olette jääneet kaipaamaan vas-

tauksia? Mitä nämä ovat? 
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Liite 2:E.Ahlström projektisisustamisen Business Model Canvas-taulukko (Boman, Nupponen & 

Sburatura 2018) 

 


