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Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona GT Musiikkiluvat Oy:lle. Opinnäytetyön tarkoi-
tuksena oli selvittää, mihin suuntaan verkkomaksumarkkinat ovat kehittymässä ja kuinka 
kohdeyritys voisi hyödyntää uusia verkkomaksukeinoja toiminnassaan. 
 
Tieto- ja teoriapohja on kerätty erilaisista sähköistä kaupankäyntiä käsittelevästä kirjalli-
suudesta sekä verkkolähteistä. Digitalisaation ja teknologian pikaisen kehityksen takia 
maksuliikenteeseen liittyvä aineisto nojaa verkkolähteisiin ajantasaisen painetun materiaa-
lin puutteen vuoksi. Myös ajankohtaista tutkimustietoa verkkomaksamisesta on saatavilla 
pääsääntöisesti verkosta, kuten Finanssialan yhdistyksen ylläpitämistä tilastoista. Tutkitta-
van ilmiön taustalla onkin käytetty aikaisempaa tutkimustietoa kuluttajien verkkomaksutot-
tumuksista, mutta yritysten verkkomaksutavoista on tarjolla niukasti aikaisempaa tietoa. 
Siksi viitekehys käsittelee laaja-alaisesti ostokäyttäytymistä ja verkko-ostamista kokonai-
suutena, kun tutkimus itsessään keskittyy asiakkaiden verkkomaksutapoihin yksityis- ja 
työelämässä 
 
Tutkimus on toteutettu kvantitatiivista tutkimusmenetelmää käyttäen. Kysely tehtiin sähkö-
postitse verkkolomakkeella yrityksen olemassa oleville asiakkaille syys-lokakuussa 2018. 
Harkinnanvaraisen näytteen otoskoko oli 11 634, joista 1 685 vastasi kyselyyn (vastaus-
prosentti 14). Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kohdeyrityksen nykyisten asiakkaiden 
mielipiteitä verkkomaksamisesta. Hypoteesi oli, että asiakkaat suhtautuisivat myönteisesti 
entistä laajempaan maksutapaportfolioon, mutta myös muutosvastarintaa on oletettavissa. 
 
Tulokset osoittivat, että Musiikkilupien asiakkaat ovat tottuneita verkkomaksupalveluiden 
käyttäjiä ja he suosivat varsinkin organisaatioidensa maksuliikenteen hoitamisessa verk-
kopankki- ja korttimaksuja. He kuitenkin pitävät enemmän perinteisistä laskuihin perustu-
vista maksutavoista, sillä suurin osa (76 prosenttia) asiakkaista haluaa vastaanottaa lasku-
ja niin kuin tähänkin asti ja kolme neljäsosaa (74,4 prosenttia) vastaajista ei usko minkään 
muun kuin laskun maksutapana yleistyvän omassa organisaatiossaan. 
 
Tutkimustyö tuottaa tietoa kohdeyrityksen johdolle päätöksenteon tueksi. Samalla se tuot-
taa uutta tietoa B2B-verkkomaksamisesta suomalaisissa yrityksissä, josta voi olla koh-
deyrityksen lisäksi hyötyä myös muille yritysmyyntiä harjoittaville yrityksille. 

Avainsanat maksutavat, verkkomaksaminen, verkkokauppa, maksuliikenne, 
verkkomaksutavat B2B-toiminnassa 
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1 Johdanto 
 

1.1 Kaupan sähköistyminen 
 

Toimeksiantona tehdyn opinnäytetyön aiheena on arvioida GT Musiikkiluvat Oy:n 

(myöhemmin Musiikkiluvat) liiketoiminnan kehittämistä verkkomaksamisen näkökul-

masta. Sähköiset maksutavat tekevät kaupanteosta tehokasta ja vaivatonta kaupan 

molemmille osapuolille. Yrityksen ei tarvitse käyttää aikaa ja rahaa paperisiin tai säh-

köisiin laskuihin, saati huolehtia saataviensa perään, kun asiakkaat maksavat ostok-

sensa tilaushetkellä (Verkkokauppaopas). Asiakkaiden taas ei tarvitse käyttää aikaa 

paperisten tai sähköisten laskujen maksamiseen. Verkkomaksaminen ei ole vain mo-

dernimpi tapa toimia, vaan reaaliaikaisuus parantaa yrityksen maksuvalmiutta. 

 

Verkkomaksamisella ei ole tarkoitus kokonaan korvata voimassa olevia maksutapoja, 

vaan tavoitteena on tarjota rinnalle uusi maksutapa. Kiireiset yrittäjät – joista Musiikki-

lupien asiakaskunta pääsääntöisesti koostuu – voivat olla valmiita kokeilemaan entistä 

helpompia, nopeampia ja mobiilimpia maksutapoja. Suuri osa nykyisistä sekä potenti-

aalisista asiakkaista kantaa mukanaan mobiililaitetta ja tutkimukset osoittavat mobiili-

maksamisen suosion olevan kasvussa ainakin kuluttajakaupassa. Visan vuosittaisen 

Digital Payments Study –kyselyn perusteella suomalaiset kokevat mobiilimaksamisen 

turvalliseksi ja 74 prosenttia suomalaisista on käyttänyt mobiililaitetta maksamiseen. 

Varsinkin nuoremmat sukupolvet ovat tottuneet maksamiseen verkossa. Visan kyse-

lyyn vastanneista millaniaaleista 87 prosenttia arvio maksavansa mobiililaitteilla sään-

nöllisesti vuoteen 2020 mennessä. (Digital Payments Study 2017.) Suurten ikäluokkien 

siirtäessä yritystoimintansa jälkipolville, uusille yrittäjille verkkomaksaminen voi olla 

mielekkäämpi tapa hoitaa lupavelvoitteet. Esimerkiksi taksikuskeille, lupien välitön 

hankkiminen ja maksaminen tien päältä mobiililaitteella voi olla juuri se kimmoke, joka 

auttaa hoitamaan lakisääteiset velvoitteet. Näin ollen maksujärjestelmä tukisi myös 

uusasiakashankintaa. 

 

Opinnäytetyön tilaajan tahtotila on lähteä rohkeasti selvittämään, millaisia verkkomak-

sumahdollisuuksia on tarjolla nyt ja tulevaisuudessa. Kauppatieteilijä Mika Ruokosen 

mukaan digitaalisessa liiketoiminnassa ennustettavuus on enintään kvartaalin tai puo-

len vuoden verran (Ruokonen 2016, 95), mutta työssä on tähdätty verkkomaksamisen 
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kehityssuuntien tarkasteluun pidemmällä aikavälillä. B2B-toiminnan eli yrityksien väli-

sen kaupankäynnin digitaalinen kehitys ei ole yhtä altis heilahteluille kuin B2C-toiminta 

eli kuluttajakauppa, sillä uusien trendien omaksuminen yrityksissä on aina hieman hi-

taampaa. Siksi työssä pyritään luomaan visio siitä, miltä tulevaisuus näyttää. Mihin 

suuntaan maksuliikenne on kehittymässä? Millaiset trendit ovat Yhdysvalloissa? Tuoko 

EU:n uusi maksupalveludirektiivi PSD2 (Payment Services Directive) tullessaan uusia 

tapoja toimia? Näihin kysymyksiin vastauksia on etsitty lähinnä trendejä spekuloivista 

alan verkkokirjoituksista kirjallisuuden vähäisyyden vuoksi. 

 

Maksukäyttäytymistä ei pohdita vain globaalilla tasolla, vaan opinnäytteessä selvitettiin 

yrityksen nykyisten asiakkaiden verkkomaksutottumuksia ja –halukkuutta asiakas-

kyselyllä (liite 3). Musiikkilupien asiakaskunta on hyvin laaja ja samat järjestelmät pal-

velevat niin pieniä yksityisyrittäjiä kuin isoja ketjuja. Luonnollisesti tarpeet ja toimintata-

vat vaihtelevat hyvinkin suuresti eri toimialojen kesken, mutta kyselyllä saadaan tärke-

ää tietoa siitä, mitä verkkomaksupalveluita asiakkaat suosivat yksityiselämässään ja 

minkälaisia maksutapoja he ovat mahdollisesti käyttäneet tai haluaisivat käyttää työ-

elämässään. Kuluttajien eri maksutapojen käyttötavoista ja ostokäyttäytymisestä on 

tarjolla runsaasti tutkimustietoa, jota on hyödynnetty asiakaskyselyssä ja opinnäyttees-

sä. Koska aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että verkko-ostoksien maksutoiminnon 

keskeyttäminen oli yleistä (Kurjenoja 2017), opinnäytetyössä on kiinnitetty huomiota 

konversio-optimointiin eli maksuvaiheen läpimenon parantamiseen. Konversio-

optimoinnin tietopohjana on käytetty alan kirjallisuutta, mutta kohdeyrityksen kannattaa 

huomioida asia kumppanin valinnassa, sillä verkkomaksutapapalveluiden tarjoajilla on 

varmasti suuri määrä käytännöntietoa sekä parhaat ratkaisut maksuvaiheen konversion 

parantamiseksi.  

 

Kehittämishankkeen onnistumisen kannalta palveluntarjoajan valinnalla on suuri merki-

tys. Erityisen tärkeää on, että kumppani pystyy tarjoamaan laajan valikoiman erilaisia 

verkkomaksutapoja ilman turhia välivaiheita. Kustannusten lisäksi yhteistyökumppanin 

valintaan vaikuttaa palveluntarjoajan innovaatiokyky ja halukkuus luoda uusia mahdol-

lisuuksia. Musiikkiluvat haluavat tehdä yhteistyötä uudistajien kanssa, eikä niinkään 

perässä hiihtäjien kanssa. Tarkoituksenahan on nimenomaan miettiä verkkomaksun 

tulevaisuutta eikä jumittua vallitseviin maksutaparatkaisuihin. Tulevaisuuden ennusta-

minen on kuitenkin hankalaa jo pelkän teknologian kehityksen vuoksi. Trendit eivät 

aina enteile tulevasta menetyksestä. Esimerkiksi Kaupan liiton Jaana Kurjenojan mu-

kaan kulutustutkimuksista tiedetään, ettei nuorten suosimat trendit aina leviä eteenpäin 
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(Hokkanen 2016). Ei myöskään ole takuita siitä, miltä digitaaliset laitteet näyttävät vii-

den vuoden päästä. Kannetaanko laitteita edelleen mukana vai ovatko ne integroitu 

vaateisiin tai koruihin? Onko digitaalisuus edelleen kaksiulotteista vai ollaanko siirrytty 

kolmiulotteiseen virtuaali- tai hologrammimaailmaan? (Ruokonen 2016, 95.) Siksi mak-

sutapatarjoajalta odotetaankin näkemystä nousevista maksutavoista ja niiden integroi-

misesta olemassa oleviin palveluihin.  

 

Koska kyseessä on liiketalouden opinnäytetyö, työ keskittyy vastaamaan kysymyksiin 

mitä ollaan kehittämässä, mitä ominaisuuksia siihen tarvitaan ja mitkä ovat ne liiketoi-

minnalliset hyödyt, joiden vuoksi verkkopalveluiden kehittäminen on kannattavaa. ICT:n 

tehtäväksi jää määritellä ”miten” eli mikä on järkevin tekninen tapa tuottaa kyseinen 

ominaisuus. ICT-tuotanto määrittää käytetyt teknologiat ja metodit sekä vastaa kehitys-

hankkeen aikataulusta, riskienhallinnasta, laadusta ja ICT-kulujen järkevästä käytöstä. 

(Ruokonen 2016, 163-164.) Vaikka lopullinen arviointi ja resursointi sekä päätös mah-

dollisesta toteutuksesta jää kohdeyrityksen ICT-tuotannolle ja liikkeen johdolle, opin-

näytetyö pyrkii mahdollisimman laajasti huomioimaan ja nostamaan esille myös ris-

kienhallintaa ja vertailemaan palveluntarjoajia. Kyseessä on siis tutkimustyyppinen työ, 

jossa tuotetaan tietoa päätöksenteon pohjaksi.  

 

Opinnäytetyö noudattaa Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n laatimia 

opinnäytetöiden eettisiä suosituksia. Kettusen, Kärjen, Näreahon ja Päällysahon (2017, 

2-3) kansainvälisiin ja kansallisiin tiedeyhteisöjen periaatteisiin ja lainsäädäntöihin pe-

rustuvat suositukset kohentavat opinnäytetöiden laatua edistämällä hyviä tieteellisiä 

käytäntöjä. 

 

1.2 Organisaation ja toimintaympäristön esittely 
 

GT Musiikkiluvat Oy on kahden suomalaisen tekijänoikeusjärjestön, Teosto ry:n ja 

Gramex ry:n, vuonna 2015 perustama ja puoliksi omistama yritys, jolle on ulkoistettu 

järjestöjen taustamusiikkilupien esitys- ja tallennuslupien hallinnointi, myynti, markki-

nointi ja asiakaspalvelu. Asiakaskuntaan kuuluu kaikki toimijat, jotka käyttävät toimin-

tansa yhteydessä taustamusiikkia eli kaikki asiakastilat sekä muut julkiset tilat. Pääasi-

assa asiakkaat ovat muita yrityksiä tai yrittäjiä, mutta myös esimerkiksi valtio, kunnat, 

seurakunnat, teatterit, yhdistykset, järjestöt, seurat ja yleishyödylliset yhteisöt sekä yk-

sityishenkilöt ovat Musiikkilupien asiakkaita. Yhteisyrityksen tavoitteena on parantaa 

asiakastyytyväisyyttä tarjoamalla taustamusiikin julkiseen esittämiseen tarvittavat luvat 
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yhdestä paikkaa. Samalla varmistetaan entistä parempi lupapeitto ja toimitaan kustan-

nustehokkaasti, kun yhdellä lupahakemuksella tai asiakaskäynnillä voidaan myöntää 

molemmat tarvittavat luvat. Asiakaslähtöisemmällä ja tehokkaammalla myynnillä ja 

asiakaspalvelulla tavoitellaan alhaisempaa kuluprosenttia sekä lisää myyntiä, jotka 

molemmat hyödyttävät järjestöjen edunsaajia eli oikeudenomistajia. Ydintoimintaahan 

on kerätä rojalteja eli tekijänoikeuskorvauksia edunsaajille heidän musiikkinsa käytöstä 

ja valvoa heidän etujaan. Musiikkiluvat tilittävät kerätyt korvaukset Teostolle ja Grame-

xille, jotka jakavat ne edelleen edustamilleen oikeudenomistajille. (Kaasinen 2018.) 

 

Yrityksen tavoitteena ei suinkaan ole tyytyä vain siihen, että yhteisille asiakkaille voi-

daan nyt tarjota yhteinen lasku lakisääteisten taustamusiikkimaksujen hoitamiseksi, 

vaan tahtotila on jatkuvasti kehittää palveluja. Monopoliasemastaan huolimatta uudis-

tautumiskyky on yritykselle tärkeä kilpailukeino, sillä viime vuosien aikana niin kutsutun 

tekijänoikeuskorvauksista vapaan musiikin tarjoajat ovat vallanneet alaa markkinoilla. 

Helppokäyttöisillä verkkopalveluilla voidaan erottua kilpailijoista ja luoda uusia tapoja 

käyttää laillista maksullista musiikkia. Vaikka enemmistö kansalaisista suhtautuu teki-

jänoikeusjärjestöihin ja -korvauksiin myönteisesti (Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY 

2015), asiointi järjestöjen kanssa koetaan edelleen kankeaksi ja byrokraattiseksi. Yh-

teisyritys onkin rakennettu ajatuksella, että se on pienempänä organisaationa kette-

rämpi ja alusta alkaen eteenpäin pyrkivä uudistaja. Siksi yritykselle on tärkeää kehittää 

palveluja, joilla asioinnista voidaan tehdä mielekästä nykyisille ja uusille asiakkaille. 

(Kaasinen 2018.) Maksamisen tekemisestä kannattaa tehdä helppoa myös siksi, että 

kassavirran positiivinen kasvu on silloin todennäköisempää.  

 

Ennen kuin lupamyynti siirtyi Musiikkiluville, järjestöt ovat hoitaneet omalta osaltaan 

lisensoinnin pääsääntöisesti asiakaspalvelun kautta puhelimitse tai sähköpostitse sekä 

verkkosivuilla olleiden lupahakemusten kautta. Asiakkaille ainoa konkreettinen asia 

yhteistyöstä tekijänoikeusjärjestöjen kanssa on ollut postitse tai sähköpostitse lähetetty 

sopimusvahvistus. Vasta vuonna 2016 Musiikkiluvat lanseerasivat taustamusiikkia toi-

minnassaan käyttäville asiakkaille verkkopalvelun, josta he voivat itse hallinnoida asia-

kastietojaan ja lupiansa. Lupien hakeminen verkosta sekä laskujen maksaminen on 

kuitenkin pysynyt entisen toimintamallin mukaisena, jossa asiakas saa tekemästään 

lupahakemuksesta postitse tai sähköpostitse sopimusvahvistuksen sekä valitsemansa 

laskutussyklin mukaisen laskun paperisena, sähköpostitse tai verkkolaskuna verkko-

pankkiin tai taloushallinnan järjestelmään. Nyt asiakkaille halutaan tarjota uudenlainen 
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modernimpi tapa hankkia käyttöluvat musiikkiinsa: verkkokauppa, jossa voi myös mak-

saa ostoksensa reaaliajassa verkkomaksuna. (Kaasinen 2018.) 

 

Yrityksen, jolla ei ole fyysistä myyntipistettä eikä fyysisiä tuotteita, kannattaa omaksua 

puhtaasti digitaalinen (pure digital) toimintatapa ja ottaa mallia johtavilta yrityksiltä 

(Ruokonen 2016, 16). Niin kuin moni muukin ala, myös musiikkiala on muovautunut 

digitalisaatio myötä. Ala on sähköistynyt ja esimerkiksi fyysisten levyjen myynti on ro-

mahtanut. Polaris Nordicin teettämään tutkimukseen osallistuneista suomalaisista 80 

prosenttia ilmoitti käyttävänsä musiikin kuuntelemiseen suoratoistopalveluita, joista 

suosituin oli YouTube (69 prosenttia) ja seuraavaksi käytetyin Spotify (46 prosenttia) 

(YouGov 2017). Tulevaisuudessa musiikki kehittyy teknologian mukana. Kehitys haas-

taa tekijänoikeuksien lisensointia ja tekijänoikeuslain (1961/404) on muovauduttava 

siinä mukana. Todennäköisesti lakimuutokset eivät tapahdu yhtä nopeasti kuin kehitys 

kehittyy. Uusi teknologia helpottaa musiikin esittämistä, jakelua ja tuottamista sekä 

henkilökohtaiseen tarpeeseen tuotettu musiikki yleistyy (Linturi 2013). Yhtä lailla inno-

vaatioissa tulisi toiminnallisuuden lisäksi suunnitella tunneperäisyyttä: asiakkaan tulee 

kokea tunnetasolla saavansa jotain uutta, innostavaa ja asiakaslähtöisempää palvelua 

(Havumäki & Jaranko 2014, 22). 

 

2 Työn tavoite ja kehittämiskohteen tarkentaminen 
 

2.1 Tutkimusongelma ja -kysymykset 
 

Tutkimustyön päätavoite eli tutkimusongelma, joka halutaan ratkaista, on uusien verk-

komaksuratkaisujen kartoittaminen B2B-toiminnassa. Näin ollen tutkimuskysymyksiksi 

muodostui: 

• Mitkä verkkomaksutavat soveltuvat B2B-toimintaan? 

• Mikä on suurin este verkkomaksamiselle? Mikä nopeuttaa tai hidastaa ostamis-

ta? 

• Ovatko asiakkaat kiinnostuneita verkkomaksamisesta? 

• Mitä verkkomaksutapoja he jo käyttävät ja mitä tapoja he uskovat käyttävänsä 

tulevaisuudessa? 
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2.2 Lähtökohta-analyysi 
 

Kun asiakkuudet siirtyivät omistajajärjestöiltä Musiikkiluville, noin 80 prosenttia asiak-

kaista oli postitettavien paperilaskujen piirissä. Paperilaskutukseen liittyy huomattava 

määrä epäkohtia. Paperilaskujen lähettäminen on kallista, hidasta ja riippuvaista postin 

jakelusta. Asiakaspalveluun tulleissa palautteissa asiakkaat valittavat usein, ettei pape-

rilaskujen maksamiseen jää riittävästi aikaa. Laskutusosoitteiden ylläpitäminen on työ-

lästä, sillä asiakkaat harvoin muistavat päivittää muuttuneita laskutustietojaan. Moni 

asiakas kuvittelee, että osoitteenmuutoksista tarvitsee ilmoittaa vain Postille, joka kään-

tää laskut uuteen osoitteeseen. Todellisuudessa laskut palautuvat lähettäjälle ja ne 

jäävät maksamatta virheellisten osoitetietojen takia. Vasta kun lasku siirtyy perintätoi-

mistolle, jolla on tarvittavat resurssit ja työkalut muuttuneiden osoitetietojen selvittämi-

seksi, vanhaan osoitteeseen lähtenyt lasku tavoittaa omistajansa. Tässä vaiheessa 

asiakas joutuu maksamaan laskutus- ja muistutuskulujen lisäksi myös perintäkulut. 

Luonnollisesti tästä aiheutuu asiakkaalle harmia ja mielipahaa ylimääräisten kulujen 

muodossa. (Mäkinen 2018). Paperilaskut eivät ole kustannustehokkaita (materiaali- ja 

postituskulut sekä henkilökunnan työmäärä), asiakasystävällisiä (postinjakeluongelmat 

ja tietojen ylläpito) saati ympäristöystävällisiä (materiaalit ja kuljetus). 

 

Lisensioinnin siirryttyä Musiikkiluville, asiakkaille voitiin tarjota uusi tapa vastaanottaa 

verkkolaskuja – sähköposti. Sähköpostilaskut ovat olleet asiakkaiden toivelistalla jo 

pitkään, mutta niiden toimittaminen omistajajärjestöjen tietojärjestelmistä ei ole ollut 

mahdollista ja vasta lupamyynnin ulkoistaminen Musiikkiluville mahdollisti niiden käyt-

töönoton. Paperilaskuihin on Musiikkilupien toimesta kuluvan vuoden aikana lisätty 

viiden euron laskutuslisä materiaalikulujen takia. Näiden kahden toimenpiteen myötä 

paperilaskujen määrä tippui noin 50 prosenttiin Musiikkilupien asiakkaiden keskuudes-

sa. Tällä hetkellä verkkolaskuja lähetetään noin 20 prosentille ja sähköpostilaskuja vas-

taanottaa noin 30 prosenttia asiakkaista. Kohdeyrityksen pyrkimys on, että paperilasku-

jen määrä vähenisi entisestään laskutustavan hitauden, kustannusten, ekologisuuden 

ja postinjakelun epävarmuustekijöiden takia. Operaattoreiden tai pankkien välityksellä 

toimivat verkkolaskut olisivat olemassa olevista vaihtoehdoista paras ratkaisu molem-

pien osapuolien kannalta. Verkkolasku on turvallisin välitystapa, sillä sähköposti on 

avoin kanava. Sähköpostilaskutukseen liittyy myös muita riskejä: automaattisesti lähte-

vät laskut jäävät herkästi roskapostisuodattimiin ja lasku ohjautuu roskapostikansioon 

tai hukkuu muiden sähköpostien sekaan. (Hiltunen 2018.) 
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Asiakaskyselyllä onkin tarkoitus selvittää, miksi asiakkaat suosivat paperi- ja sähköpos-

tilaskuja verkkolaskujen sijaan. Koska edes rahallinen kannustin ei ole aiheuttanut asi-

akkaissa toivottua reaktiota, oletettavasti asiakkailla on jokin pätevä syy pitäytyä mak-

sullisissa paperilaskuissa. Vastahakoisuus voisi johtua esimerkiksi siitä, että asiakkaat 

eivät ymmärrä, miten verkkolaskut yrityksensä tai yhteisönsä kohdalla toimivat. He ei-

vät välttämättä ole tietoisia, että verkkolaskuja voi vastaanottaa kuka tahansa sopimalla 

asiasta pankkinsa kanssa tai verkkolaskuista sopiminen pankin kanssa on liian hanka-

laa tai työlästä ja se jää siksi tekemättä. Mikäli syy on tietojen tai taitojen puutteesta, 

Musiikkiluvat voisivat laatia asiakkailleen lyhyen ohjeistuksen asian sopimisesta pank-

kien kanssa, sillä kohdeyritys ei voi tehdä sopimuksia verkkolaskuista asiakkaidensa 

puolesta vaan sopimus tehdään suoraan pankin kanssa. Tähän hypoteesiin haetaan 

varmistusta tutkimuksen avulla ja pyritään hahmottamaan perimmäisiä syitä verkkolas-

kujen epäsuosioon asiakkaiden keskuudessa.  

 

Koska tarjolla olevat sähköiset laskutustavat eivät selkeästi vastaa asiakkaiden tarpei-

siin paperilaskuja paremmin, asiakkaille halutaan tarjota kokonaan uudenlaisia maksu-

tapoja. Tärkeää olisi löytää ratkaisuja varsinkin niille asiakkaille, jotka eivät ole kiinnos-

tuneita verkkolaskujen vastaanottamisesta. Win-win-tilanne eli molempien puolin voitol-

linen vaihtoehto voisi olla esimerkiksi suoraveloitus, jossa maksut menisivät automaat-

tisesti ajallaan asiakkaan pankkitililtä. Silloin asiakkaan ei tarvitsisi murehtia laskujen 

eräpäivistä ja niiden maksamisesta ajallaan tai huolehtia laskutietojensa ylläpitämises-

tä, sillä tilitiedot harvemmin muuttuvat yhtä nopeasti kuin osoitetiedot. Hienoa olisi, että 

maksettu lasku välittyisi automaattisesti asiakkaan kirjanpitäjälle. Tällöin palvelu helpot-

taisi kiireisten yrittäjien arkea eli toisi todellista lisäarvoa asiakkaalle ja parantaisi asia-

kastyytyväisyyttä sekä samalla se hyödyttäisi kohdeyritystä nopeuttamalla sen kassa-

virtaa. 

 

2.3 Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä 
 

Tutkimuksen tilaajana on GT Musiikkiluvat Oy ja asiakaskysely on tehty yhteistyössä 

tilaajan kanssa hyväksikäyttäen kohdeyrityksen asiakasrekisteriä ja asiakaskyselytyö-

kaluja. Tilaajan toiveet ja odotukset vaikuttavat aina jonkin verran tutkimustuloksiin 

esimerkiksi kyselyn ulkoasun ja kysymysten asettelun kautta (Heikkilä 2014, 73), vaik-

ka kysymystenasettelu ja tutkimustulosten tulkinta on täysin kirjoittajansa käsialaa. Ai-

neisto kerättiin kyselylomakkeen avulla, joka sisälsi pääasiassa suljettuja eli strukturoi-

tuja kysymyksiä.  
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Asiakaskyselyn tarkoituksena on yleistää ja ennustaa tulevaa, joten tutkimusotteeksi 

valikoitui deduktiivinen kvalitatiivinen tutkimus. Yleistäminen edellyttää, että tutkimus-

joukko vastaa kaikilta ominaisuuksiltaan koko perusjoukkoa. Mikäli valittu joukko ei 

vastaa todellista kohderyhmää, tulokset ovat virheellisiä. (Kananen 2011, 22.) Otokses-

ta saadun tiedon perusteella tehdään päätelmiä koko perusjoukosta. Päätelmien päte-

vyys taas riippuu siitä, kuinka hyvin otanta on suoritettu. (Otantamenetelmät 2003.) 

Tutkimuksen perusjoukko eli populaatio on Musiikkilupien nykyiset asiakkaat. Havain-

toyksikköjoukko eli otos on rajattu asiakasrekisteristä seuraavilla perusteilla: asiakkaat 

ovat sopimussuhteessa Musiikkilupien kanssa, asiointikieli on suomi, heillä on joko 

Musiikkilupien aktiiviset tai aktivoimattomat verkkopalvelutunnukset ja he ovat rooliltaan 

pääkäyttäjiä ja/tai sopimusyhteyshenkilöitä. Kyselyn ulkopuolelle jää esimerkiksi ruot-

sin- tai muunkieliset asiakkaat sekä asiakkaat, joilla ei ole sähköpostiosoitteita. Usein 

täydellisen satunnaisotoksen saaminen perusjoukosta on mahdotonta – niin tässäkin 

tapauksessa. Vaikka kyseessä on hyvin tarkasti perusjoukon ominaisuuksia edustava 

otos, kyseessä on harkinnanvarainen näyte. (Otantamenetelmät 2003.) 

 

Otoskokoon vaikuttaa monta tekijää, kuten kuinka monimuotoinen tai heterogeeninen 

perusjoukko on sekä tutkimuksen muuttujien määrän asettama tarkkuusvaatimus. Esi-

merkiksi valtakunnallisissa otantatutkimuksissa luotettavuutta haetaan 1000 haastatte-

luilla ja 500:n otosta voidaan pitää riittävänä määränä rajatun maantieteellisen alueen 

kuluttajatutkimuksissa. Otoksen on oltava tarpeeksi suuri, jotta se kestäisi kadon vaiku-

tukset. Kato vaikuttaa negatiivisesti tulosten luotettavuuteen. Otoskoon kasvattaminen 

lisää luotettavuutta kyselyn alkumetreillä, mutta tietyn rajan jälkeen tarkkuus ei juuri-

kaan kasva. (Kananen 2011, 66-67.) Otoskoko siis saavuttaa eräänlaisen kyllästymis-

pisteen, joka on esitetty seuraavassa kuviossa 8.  

 

 

 

 

 

 

Kuvio 8. Tulosten luotettavuus ja otoskoko (Kananen 2011, 67). 

 

Musiikkiluvilla on asiakkaita noin 25 000, jotka edustavat tutkimuksessa populaatiota. 

Populaatioon suhteutettuna noin 11 600 otos on todella suuri – 95 prosentin luottamus-

Luotettavuus 

Otos koko 

Perusjoukon 
totuus 

Otoksen totuus 
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tasolla virhemarginaali on prosentin (Margin of error & confidence interval calculator). 

Otoskoko on itse asiassa niin suuri, että vaikka se suhteutettaisiin kaikkiin kesällä 2018 

kaupparekisteriin merkittyyn 600 000 yritykseen (Patentti- ja rekisterihallitus), jopa 99 

prosentin luottamustasolla virhemarginaali jää edelleen yhteen prosenttiin (Margin of 

error & confidence interval calculator).  

 

Katoon eli poistumaan on varauduttu suuren otoskoon lisäksi järjestämällä lahjakort-

tiarvonta osallistujien kesken. Vaikka 14 vastausprosentti (1685 vastaajaa) voi tuntua 

vähäiseltä, se on aikaisempiin asiakaskyselyihin verrattuna hyvä lukema. Tämä kertoo, 

että saatteiden sekä kannustimen laadinnassa on onnistuttu, sillä ne ovat motivoineet 

asiakkaita vastaamaan kyselyyn. Vastausten määrä suhteutettuna populaatioon 95 

prosentin luottamustasolla virhemarginaali on kaksi prosenttia. Vaikkei poistuma tässä 

tapauksessa aiheuta luottamusongelmaa, on hyvä muistaa, että kato vääristää aina 

tuloksia, sillä kyselyyn vastaamatta jättäneiden käytös voi poiketa kyselyyn vastannei-

den käytöksestä (Heikkilä 2014, 76.) Esimerkiksi innokkaimmat vastaajat saattavat olla 

myös innokkaampia verkkopalveluiden käyttäjiä, jolloin tutkimustulokset eivät täysin 

vastaa koko populaation mielipidettä. Kuitenkin valittu analyysimenetelmä on validi, 

sillä se on tehokas ja toteutettavissa oleva tapa saada tietoa juuri kyseisen palvelun 

potentiaalilista loppukäyttäjiltä. Tutkimusongelman kannalta puolistrukturoitu määrälli-

nen tutkimus tarjoaa riittävän määrän tietoa. 

 

2.4 Hypoteesi 
 

Asiakaskyselyllä etsitään vastausta tutkimusongelmaan ja –kysymyksiin eli selvitetään 

millaisia verkkomaksutapoja asiakkaat ovat käyttäneet, millä päätelaitteilla ja minkälai-

sia palveluita he haluaisivat käyttää tulevaisuudessa sekä yksityishenkilönä että yrityk-

sen tai yhteisön edustajana ja mitkä ovat esteitä verkkomaksamiselle. Mikäli asiakkai-

den tekninen osaaminen on vajaavaista, myös uudistuksesta saatavat hyödyt jäävät 

vaajavaisiksi, vaikka verkkopalvelu olisi muuten käyttökelpoinen (Ruokonen 2016, 56).  

 

Jos asiakkaat eivät vielä ole hyödyntäneet verkkomaksuominaisuuksia yrityksensä tai 

yhteisönsä asioiden hoitamiseksi, voi olla järkevää adoptoida yksityiselämän puolelta 

entuudestaan tutut ja käytetyimmät verkkomaksutavat yritystoiminnan puolelle ja siten 

välttyä asiakkaiden kouluttamiselta. Nykyisen teknisen osaamisen tason selvittäminen 

on tärkeää myös siksi, että uusi verkkopalvelu saattaa ennemminkin turhauttaa osaa 

käyttäjistä sen sijaan, että se tehostaisi prosesseja ja käytäntöjä (Ruokonen 2016, 56.) 
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Järkevää on myös tutkia, mitä päätelaitteita asiakkaat käyttävät työasioidensa hoitami-

seksi, jotta palvelut voidaan optimoida laitekohtaisiksi. Näin varmistetaan, että kehitys-

hanke vastaa asiakkaan preferenssejä ja resurssit ovat suunnattu asiakkaan kannalta 

olennaisiin ominaisuuksiin eli huomioidaan asiakasvalidiointi. Samalla on selvitetty syi-

tä paperilaskujen suosion takana: johtuuko paperilaskujen suosio esimerkiksi vähäises-

tä ymmärryksestä verkkolaskujen toiminnan tai tekniikan suhteen? 

 

Olettamuksena on, että ainakin henkilökohtaisen ostokäyttäytymisen tulokset myötäile-

vät Finanssiala ry:n tutkimustuloksia vuodelta 2017. Finanssiala on tehnyt tutkimusta 

suomalaisten pankkiasioinnista vuodesta 1992 alkaen, joten tutkimustulokset ovat joh-

donmukaisia ja maksutavoissa vuosien aikana tapahtuneet muutokset ovat selkeästi 

havaittavissa tuloksista. Tutkimuksesta selviää esimerkiksi, että verkkopankin käyttö 

tietokoneella on laskenut vuodesta 2014 (87 prosenttia) vuoteen 2017 (82 prosenttia) 5 

prosenttiyksikköä kun verkkopankin käyttö taulutietokoneella tai tabletilla on noussut 

kolmessa vuodessa 6 prosenttiyksikköä ja matkapuhelimella 19 prosenttiyksikköä. 

Vuonna 2017 verkkopankkia käytettiin kumminkin tavallisimmin tietokoneella (68 pro-

senttia) ja yli puolet (56 prosenttia) maksaa yleisemmin internetostoksensa verkko-

pankkitunnuksilla tilisiirtona ja noin neljännes (23 prosenttia) luottokortilla. PayPal-

palvelu ja mobiilisovellukset eivät tutkimuksen perusteella kuulu suomalaisten verkko-

maksutapoihin. (Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat 2017, 46-50.) 

 

Myös Kaupan liiton ja Tampereen yliopiston yhteistyössä tekemä tutkimus maksuta-

voista puoltaa verkkopankkimaksamisen puolesta nettiostoksien tekemisessä. Tutki-

mus kuitenkin viittaisi siihen, että nuoret haluaisivat vähentää osamaksulla ja laskulla 

maksamista. Mielenkiintoista tutkimustuloksissa on, että maksamisen keskeyttäminen 

maksuvaiheessa on yleistä valitusta maksutavasta riippumatta. Yli 40 prosenttia vas-

taajista kertoi keskeyttäneensä maksutoimenpiteen. Yleisimpiä syitä keskeyttää mak-

saminen oli mielenmuutos, tekninen vika ja sopivan maksutavan puuttuminen. Keskeyt-

täneistä vain 22 prosenttia yritti ostotoimenpidettä uudelleen samassa verkkokaupassa 

ja osti tuotteen. Verkkomaksamisen isompiin riskeihin lukeutuukin tekniset viat, sillä 

maksutoimenpide jää mitä todennäköisimmin kokonaan suorittamatta, kun ostotoimen-

piteeseen ei enää uudelleen palata. (Kurjenoja 2017.) 

 

Aikaisemman tutkimustiedon perusteella hypoteesi on, että yleisimmät verkkomaksuta-

vat ovat pankkisiirto (verkkopankkitunnuksilla tehty maksusuoritus verkkopankista) se-

kä pankki- ja luottokorttimaksut. Mobiilimaksupalveluihin asiakkaiden odotetaan suh-



11 

  

tautuvan positiivisesti, joskin tätä maksutapaa luultavasti käytetään vielä vähäisessä 

määrin. Koska B2B-verkkomaksamisesta ei löydy aikaisempaa tietoa, olettamus on, 

ettei vastaajat juurikaan ole tehneet verkkomaksuja edustamansa yrityksen tai yhteisön 

puolesta. B2B-verkkomaksamisen esteitä uskotaan olevan joko sisäisen valvonnan 

asettamat rajoitteet tai ettei henkilöllä ole mahdollisuutta käyttää yrityksen tilejä tai kort-

teja verkkomaksamiseen. Mahdollista on myös, että yritysasiakkaat haluavat maksuai-

kaa ja valitsevat siksi mieluummin laskun. Kohdeyrityksen ei kannata investoida uusiin 

maksutapapalveluihin, jos asiakkailla ei ole tarvittavaa osaamista, laitteita tai kiinnos-

tusta verkkomaksamisen suhteen. 

 

3 Teoreettinen viitekehys 
 

3.1 Ostokäyttäytyminen 
 

Vaikka opinnäytetyö käsittelee verkkomaksamista, onnistuakseen tavoitteessaan sen 

tulee huomioida koko myyntiprosessi. Asiakkaita on mahdotonta houkutella tekemään 

verkkomaksuja, jos he eivät alunalkujaan tiedä tarvitsevansa kyseistä palvelua tai löy-

dä oikeita tuotteita. Asiakkaat tulee ohjata oikeaan paikkaan ja heille pitää pystyä tar-

joamaan oikeanlaista lisäarvoa. He saavat tietoa yrityksestä ja tuotteista eri kanavista, 

joten viestinnän pitäisi olla yhtenäistä selkeän kuvan synnyttämiseksi. Jos vaikkapa 

lehdessä on meneillään mainoskampanja, sama kampanja pitäisi löytyä myös verk-

kosivuilta (Havumäki & Jaranka 2014, 102). Jaakko Hallavuo kirjoittaa kirjassaan Verk-

kokaupan rautaisannos (2013) nykyaikaisen monikanavaisen kauppa tuoneen uuden-

laisen haasteellisuustason osaamisen, prosessien, teknologian kuin kaupan johtamisen 

ja kyvykkyysvaatimusten näkökulmasta. Monikanavaisessa kaupassa, jossa asiakkaat 

hyppivät eri kanavien (sosiaalinen media, asiakaspalvelu, verkkokauppa, jne.) välillä, 

asiakkaiden ohjaaminen on erityisen tärkeää. Haasteena on ohjata asiakasta epäjatku-

vuuskohdissa eli tilanteissa, joissa asiakas siirtyy kanavasta toiseen tai ostoprosessis-

sa eteenpäin (Hallavuo 2013, 21-26).  Hän kuvaa sähköisen kaupan kehityssuuntausta 

(kuvio 1) vuosina 1995–2010 seuraavanlaiseksi: 
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Kuvio 1. Kaupan kehitys (Hallavuo 2013, 22). 

 

Jotta asiakasta voidaan ohjata kanavien välillä ja sivustolla, on ymmärrettävä asiak-

kaan ostokäyttäytymistä. Kuluttajien ostokäyttäytymistä on tutkittu paljon – ja tutkitaan 

myös jatkossakin, sillä kuluttajien käyttäytymisen ymmärtämisellä on suuri yhteiskun-

nallinen ja liiketoiminnallinen merkitys. Tutkimusalana ostokäyttäytyminen on yhdistel-

mä psykologisia, sosiologisia, antropologisia ja neurologisia näkökulmia (Blythe 2013, 

13). Kuluttajien ostokäyttäytymisen keskiössä on elämäntyyli eli tapa, jolla yksilö suh-

tautuu ympäristöön ja päättää, mihin hän käyttää varojaan. Yksilöllinen elämäntyyli 

vaikuttaa demografiset tekijät (kuten ikä, sukupuoli ja tulotaso), psykologisten eli sisäi-

set tekijät (kuten persoona, asenteet ja motiivit) sekä sosiaaliset eli ulkoiset tekijät (vii-

teryhmät, sosiaaliluokka ja kulttuuri).  

 

Ostoprosessi tarkoittaa kaikkia ostamisen eri vaiheita, joiden kautta ostaja ajautuu os-

topäätökseen. Yksinkertaisten ja jokapäiväisten tuotteiden kohdalla prosessi etenee 

nopeasti ja usein huomaamatta, mutta monimutkaisten tai kalliiden hankintojen kohdal-

la ostaja usein käyttää aikaa ja vaivaa prosessin eri vaiheissa, joka hidastaa ostopro-

sessin läpimenoa. (VerkkoVaria 2016.) Ostoprosessia kuvataan usein ”ostotunnelilla” 

(purchase funnel), joista tunnetuimpia lienee Elias St. Elmo Lewisin AIDA-malli vuodel-

ta 1898, joka muodostuu sanoista tietoisuus (awareness), mielenkiinto (interest), halu 

(desire) ja teko (action). Vaikka teorioiden tietyt perusasiat eivät välttämättä muutu ajan 

kuluessa kovinkaan paljon, ostokäyttäytyminen muovautuu pakostakin jo pelkän digita-

lisoitumisen myötä. Karen Taylorin modernimpi ostotunneli perustuu Lewisin AIDA-
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malliin, mutta se palvelee paremmin nykyaikaisilla, monipuolisilla markkinoilla. Taylorin 

ostotunneli on esitetty seuraavassa kuviossa 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Kuvio 2. Digitaalinen markkinointitunneli (Taylor 2018). 

 

Taylorin tunnelissa ensi kosketus (engagement) eli tietoisuus brändistä herää tyypilli-

sesti sosiaalisen median alustoilla, joissa tarkoituksena on tavoittaa massat sekä po-

tentiaaliset asiakkaat. Sitoumus voi alkaa tarjouksesta, postauksesta, mainoksesta tai 

vaikka suosituksesta. Seuraava askel on potentiaalisen asiakkaan tarpeen tunnistami-

nen ja hänen kouluttaminen (education) brändistä. Kolmannessa, tutkimusvaiheessa 

(research) etsitään tietoa siitä, onko kyseinen yritys paras mahdollinen vaihtoehto tu-

tustumalla sisältöihin ja tuotteisiin. Kriittistä on tarjota lukijalle tarpeeksi tietoa, mutta 

samalla välttää tietoähky. Potentiaalinen asiakkaalla voi olla useampia vaihtoehtoja 

ongelmansa ratkaisemiseksi, joten arviointivaiheessa (evaluation) tulee hänelle tarjota 

jokin konkreettinen ratkaisu ja osoittaa miksi oma tuote on paras esimerkiksi tuomalla 

esille tuotteen hyödyt. Usein yrityksen onnistuvat vakuuttamaan ongelmanratkaisuky-
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Uskollisuus ja muiden vakuuttaminen  

(Loyalty & Evangelism) 
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vystään, mutta kauppa jää tekemättä. Oikeutusvaiheessa (justification) pitää löytää 

keinot asiakkaiden vastahakoisuuden ylittämiseksi. Ostohetkellä (purchase) asiakkaan 

tulee olla vakuuttunut päätöksensä oikeellisuudesta, joten kaikkiin hänen kysymyksiin-

sä tulee tarjota tyhjentävä vastaus. (Taylor 2018.) 

 

Ostohetkellä prospektista tulee asiakas. Tämän jälkeen alkaa omaksumisvaihe (adop-

tion), jossa yrityksen tulee lunastaa ostovaiheessa antamansa lupaukset. On tärkeää 

kommunikoida ja tarjota tukea, esimerkiksi vinkkejä tuotteen käytöstä, myös ostohet-

ken jälkeen. Prospektin konvertoiminen asiakkaaksi on saavutus itsessään, mutta yhtä 

tärkeää on pystyä sitouttamaan asiakas yritykseen. Säilyttämisvaiheessa (retention) 

asiakastyytyväisyyttä ylläpidetään laadullisen kommunikoinnin kautta. Laajentumisessa 

(expansion) yritetään saada asiakas ostamaan lisää. Suhteen syventämisen pitäisi 

käydä helpommin silloin kuin asiakas on vakuuttunut brändin luotettavuudesta ja aukto-

riteetista, jota tulisikin korostaa kommunikoinnissa. Tunnelin viimeisessä vaiheessa 

asiakkaasta tulee brändin kannattaja (advocacy) eli suosittelija, joka jakaa tietoutta 

tuttava- ja perhepiirilleen. Viimeisin vaihe jää yrityksiltä usein puolitiehen. (Taylor 

2018.) 

 

Taylorin modernissa ostotunnelissa korostuu tiedon tarjoaminen ja kommunikointi asi-

akkaan kanssa. Hallavuon (2013, 20) teoria tarinankerronnallisesta myyntistrategiasta 

monikanavaisessa kaupassa käy hyvin yhteen tämän tyyppisen ostotunnelin kanssa ja 

asiaa onkin käsitelty tarkemmin kohdassa 3.9. Tarinankerrontaan ja asiakkaan kanssa 

kommunikoimiseen nojaava myyntistrategia sopii hyvin yleishyödylliselle yritykselle, 

jonka tavoitteena on tehdä musiikin käytöstä kannattavaa niin musiikin käyttäjille kuin 

edunsaajille. Yrityksen missiota ja lupien tärkeyttä tulee vahvasti tuoda esille kaikissa 

kanavissa yhtenä rintamana ja ohjata eri kanavista asiakas ostoskorin maksuvaihee-

seen asti. Maksuvaiheessa kriittistä on läpimeno, jolloin rahat siirtyvät asiakkaalta yri-

tykselle.  

 

3.2 Ostokäyttäytyminen B2B-toiminnassa 
 

Taylorin ostotunneli tarkastelee ostokäyttäytymistä yksittäisen henkilön eli kuluttajan 

näkökulmasta. B2B-markkinoinnissa on kuitenkin erityispiirteitä, jotka eroavat kulutta-

jamarkkinoista (Blythe & Zimmerman 2005, 8). B2B- eli yritysmyynti tarkoittaa, että 

tuotteita tai palveluita myydään toiselle yritykselle eli ostajana ei ole yksittäinen kulutta-

ja vaan organisaatio. B2B-markkinoilla yritykset tuottavat hyödykkeitä yrityksille omien 
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tuotteidensa tai palveluidensa tuottamiseksi. (Ojasalo & Ojasalo 2010, 24.) Hankitut 

tuotteet tulevat siis organisaation tarpeisiin henkilökohtaisen käytön sijaan. B2B-

markkinoilla asiakaskunta on hyvin monipuolinen ja koostuu esimerkiksi yrityksistä, 

yksityisistä ammatinharjoittajista, asunto-osakeyhtiöistä, järjestöistä, valtionhallinnosta 

ja -laitoksista, kunnista ja kuntien laitoksista, kuntaliittymistä, kirkoista ja seurakunnista 

(Von Hertzen 2006, 23), joista Musiikkilupienkin asiakaskunta laaja-alaisesti koostuu.  

 

Kuten kuluttajien ostokäyttäytymistä, myös yritysten ostokäyttäytymisestä on tarjolla 

runsaasti alan kirjallisuutta, teorioita ja malleja sekä tutkimustietoa. Digitalisaatio on 

muokannut myös B2B-ostoprosessista monikanavaisen. Tietoa on tarjolla runsaasti 

verkossa ja päätöksen tekoon vaikuttaa useammat eri lähteet. Yli puolet (56 prosenttia) 

B2B-ostajista haluaakin oma-aloitteisesti tutustua ja etsiä tietoa tuotteista ja palveluista 

ennen ostopäätöstä (Forrester Consulting 2017). Koska yritys koostuu yksittäisistä ih-

misistä, Taylorin ostoputki pätee hyvin pitkälle henkilökohtaisella tasolla myös työelä-

mässä.  

 

Päätöksenteko harvemmin kuitenkaan on yhden ihmisen harteilla, vaan yrityksissä ja 

yhteisöissä päätöksentekoon osallistuu usein useampia henkilöitä. Olennaista onkin 

tunnistaa omissa asiakkaissaan ne tahot, jotka vastaavat ostopäätöksistä. Vuodesta 

2010 alkaen julkaistu Buyersphere Report -tutkimus on perehtynyt useamman vuoden 

ajan yritysten hankintapäätösten tekemiseen. Yritysten ostokäyttäytymistutkimukset 

usein keskittyvät hahmottamaan, miten ja keiden toimesta yrityksissä tehdään päätök-

siä. Vuoden 2015 Buyersphere Report -tutkimuksen mukaan B2B-ostopäätös koostuu 

neljästä vaiheesta: tarpeen tunnistamisesta, potentiaalisten toimijoiden kartoittamisesta 

sekä potentiaalisten ratkaisujen kartoittamisesta yrityksen tarpeen tyydyttämiseksi ja 

päätösvaiheesta. Seuraavassa kuviossa 3 on esitetty eri osastojen rooli kunkin vaiheen 

osalta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Kuvio 3. Suurimmat vaikuttajat yrityksen sisällä (Bottom 2015, 23). 

 

Kuviosta 3 on nähtävissä johdon suuri merkitys koko ostoprosessin ajan. Tutkimus 

osoittaa, että IT-osastolla on myös merkittävä rooli päätöksenteossa varsinkin tarpeen 

tunnistamisessa ja ratkaisujen etsimisessä, joskin merkitys hieman laskee päätöksen-

tekovaiheessa. Prosessin loppupäässä eli ostovaiheessa taas talouden merkitys hie-

man kasvaa, mutta pääasiassa päätöksistä vastaa johto. Huomioitavaa on, että tähän 

tutkimukseen osallistui paljon isoja, yli 1000 hengen yrityksiä ja suuri osa hankkeista 

kytkeytyy nimenomaan tieto-ohjelmiin, joka osaltaan selittää IT-osaston vahvaa roolia 

(Bottom 2015, 4-5.) Musiikkilupien asiakaskunta on sekalaista, mutta se koostuu pää-

sääntöisesti huomattavasti pienemmistä yrityksistä kuin mitä tässä tutkimuksessa on 

tutkittu. Tutkimustulokset ovat kuitenkin Musiikkilupienkin kannalta kiinnostavia, sillä 

yrittäjät usein edustavat yrityksissään johdon lisäksi myös talousasioista eli he tekevät 

ratkaisuja itsenäisesti. Tutkimus osoittaa, että kehityshankkeet tulee suunnata yrityksen 

johdolle ja lisäarvoa tulee tuottaa ennen kaikkea johdon tarpeisiin sopiviksi. 

 

Kiinnostavaa kyseisen Buyersphere Reportin kolmen vuoden takaisessa tutkimuksessa 

oli, että puolet (50 prosenttia) vastaajista eivät käyttäneet mitään sosiaalisen median 

kanavaa päätöksenteon tukena (Bottom 2015, 47). Kuitenkin samaan aikaan julkais-

taan tietoa siitä, kuinka markkinointibudjeteissa printtimedian osuus pienenee ja digi-

markkinoinnin osuus kasvaa. Helsingin Business Forumissa syyskuussa 2016 valko-

venäjätaustainen yhdysvaltalainen miljonääri Gary Vayanerchuk puhui micro-hetkien 

(micro moments) tärkeydestä, jossa yrityksen voitto tai tappio on kiinni sekunneista. 
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Hänen mukaansa TV:n mainostauon alettua ihmiset alkavat selailemaan puhelimiaan 

kotisohvillaan, ja mainonta on siksi järkevämpää tehdä verkossa kuin televisiossa. Os-

teopaatit, naprapaatit ja kiropraktikot hoitavat vastaanotoillaan ”läppäri- ja kännyk-

käniskoja” päätelaitteiden jatkuvan käytön takia.  

 

Oudolta tuntuva tutkimustulos voi johtua epäselvästä kysymyksenasettelusta tai siitä, 

ettei vastaaja välttämättä osaa tietoisesti yhdistää sosiaalista median käyttöä yrityk-

sensä hankintaprosessiin. Voi tietenkin myös olla, että sosiaalinen media on vapaa-

ajan viettopaikka, jossa ei hoideta työasioita. Yksi selittävä tekijä saattaa olla myös 

ikäjakauma: tutkimuksen mukaan alle 40-vuotiasta valtaosa (70 prosenttia) hyödyntää 

sosiaalisen median kanavia, kun yli 50-vuotiaista vain 40 prosenttia käyttää sosiaalista 

mediaa työelämässä (Bottom 2015, 48). 

 

3.3 B2B-kauppa ja verkkomaksaminen 
 

Verkkomaksamisen merkityksen arvioiminen B2B-kaupassa on haasteellista, sillä 

verkkomaksamisesta B2B-toiminnassa ei ole juuri saatavilla aikaisempaa tutkimustie-

toa tai kirjallisuutta. Tutkitun ja kirjallisen tiedon puute on ymmärrettävää, kun huomioi-

daan B2B-kaupanteon erikoispiirteet: yritysmaailmassa päätöksenteko on tyypillisesti 

melko hidasta ja päätös tehdään usein useiden henkilöiden toimesta. Investoinnin 

koosta ja ajankohdasta riippuen, päätöksentekoon voi mennä päiviä, viikkoja, kuukau-

sia tai jopa vuosia. Perinpohjaisen ja pitkän harkinnan syy on kaupanteon suuret riskit, 

jos päätös onkin väärä. Myös henkilökohtaiset riskit, kuten työpaikan menettäminen 

väärän päätöksen johdosta, hidastavat päätöksen tekoa. Yritysmyynnissä tuotteet ja 

palvelut ovat usein yritysten tarpeisiin räätälöityjä tai muuten monimutkaisia ja hinnoit-

telu on haastavaa. (Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset 2016.) Ostopäätökset ovat 

yleensä järkiperäisempiä (VerkkoVaria 2016) kuin kuluttajakaupassa. B2B-myynti pe-

rustuu usein neuvottelujen tuloksena syntyviin sopimuksiin. Toisin kuin kuluttajakau-

passa, jossa juuri maksujen nopeus yleistyy muun muassa kortti-, mobiili- ja lähimaksu-

jen myötä, nopeatempoinen verkkomaksaminen ei välttämättä sovellu B2B-kauppaan 

sen erityispiirteiden takia. 

 

Musiikkilupien kohdalla kaupankäynti on kuitenkin hieman poikkeuksellista, sillä ky-

seessä on lakisääteisten velvoitteiden hoitamista. Vaikka toiminta perustuu niin ikään 

sopimussuhteesiin, kyseessä on kuitenkin kohtuullisen suoraviivaisesta kaupankäyn-

nistä, sillä sopimukset ja luvat ovat toimialakohtaisesti kaikille asiakkaille samat. Yksit-
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täiset asiakkaat eivät voi neuvotella itsellensä parempia etuja vaan esimerkiksi hinnoit-

telu perustuu kattojärjestöjen ja omistajien välisiin sopimuksiin. Vaikka lisensointi voi 

tapauskohtaisesti olla joissakin tilanteissa hyvinkin haasteellista, poikkeavissakin tilan-

teissa käytetään olemassa olevia sopimuksia, lupia ja niiden hintoja, sillä tasa-

arvoisuuden nimissä asiakkaille ei tehdä räätälöityjä sopimuksia. Koska asiakkaiden ei 

tarvitse neuvotella sopimusasioista, riskit ovat vähäisiä niin yritys- kuin henkilökohtai-

sella tasolla. Myöskään kauppasummat eivät ole pääsääntöisesti suuria ja kaikki sopi-

mukset ovat irtisanottavissa yhden kuukauden irtisanomisajalla, jos musiikin käyttö 

toiminnassa lopetetaan. Vähäisestä riskistä ja pienistä summista huolimatta, varsinkin 

pienyrittäjät saattavat kokea pakolliset tekijänoikeuskorvaukset suuriksi eivätkä he vält-

tämättä ymmärrä, miksi esitysluvat ovat tarpeellisia ja mihin ne soveltuvat, joka vaikeut-

taa ja hidastaa kaupantekoa. 

 

BigCommerce 2018 tutkimuksen perusteella B2B-yritysten kolme tärkeintä tilauskana-

vaa ovat kotisivut (80 prosenttia), sähköposti (77 prosenttia) ja puhelin (72 prosenttia), 

jotka ovat myös Musiikkilupien myyntikanavat. Tutkimuksen mukaan on kuitenkin 

merkkejä siitä, että mobiilisovellukset sekä Amazonin tapaiset kauppapaikat yleistyvät 

myös B2B-kaupassa. Tutkimuksen mukaan esimerkiksi Amazon Pay ja Apple Pay -

tyyppisiä mobiililompakkoja yrittäjäasiakkailleen tarjoaa 26 prosenttia vastaajista, mutta 

sopimusehtoihin (53 prosenttia) ja hankintatilauksiin (50 prosenttia) perustuva laskutus 

tai muunlaiset laskut (51 prosenttia) ovat edelleen merkittävimmät maksutavat B2B-

kaupassa. Verkkokaupan tärkein maksutapa Yhdysvalloissa on luottokorttimaksut, joita 

asiakkailleen tarjosi 94 prosenttia vastaajista. (Genson.) 

 

Tutkimuksessa ei ole mitattu, mitkä ovat asiakkaiden toimesta käytetyimmät maksuta-

vat, vaan siinä on kysytty, millaisia maksutapavaihtoehtoja yritykset tarjoavat asiakkail-

leen, joten sen perusteella on mahdotonta tehdä päätelmiä siitä, kuinka merkittäviä 

kukin maksutapa on liiketoiminnallisesti. Esimerkiksi on vaikea sanoa, kuinka iso osa 

liikevaihdosta tulee juuri mobiililompakoiden kautta sen yhden neljäsosan (26 prosent-

tia) kohdalla, jotka tarjosivat tämän maksuvaihtoehdon asiakkailleen. Tuloksiin tulee 

suhtautua kriittisesti myös siksi, että tutkimusmenetelmistä ja toteutuksesta ei annettu 

riittävästi taustatietoja eli luotettavuus on kyseenalainen. Sen tarkoituksena on edistää 

yrityksen omien palvelujen myyntiä. Vaikkei tutkimuksesta kannata tehdä pitkälle viety-

jä johtopäätöksiä siitäkään syystä, että kotimaan markkinat eroavat Yhdysvaltojen 

markkinoista, voidaan Yhdysvaltojen B2B-markkinoiden trendeistä luoda kuvaa tulevai-

suudesta. Tulevaisuudenkuvia ja esikuva-analyysia käsitellään alaluvussa 3.11. 
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Kun mietitään B2B-kaupan erityispiirteitä ja ostokäyttäytymistä, Musiikkilupien asiak-

kaista yksityisyrittäjät voisivat olla hyvinkin potentiaalisia verkkomaksajia, sillä he edus-

tavat johtoa ja taloutta eli heillä on mahdollisuus tehdä tämän tyyppisiä päätöksiä itse-

näisesti. Samalla he voivat herkemmin olla niitä, jotka kunnioittavat perinteitä tai he 

eivät halua uhrata aikaa uuden teknologian opetteluun esimerkiksi ajanpuutteen tai 

resurssien vuoksi. Toisaalta he voivat olla halukkaita helpottamaan omaa työtaakkaan-

sa ja siirtymään heidän arkeansa helpottaviin ratkaisuihin. Nämä ovat niitä asioita, jois-

ta ei ole saatavilla aikaisempaa tutkittua tietoa, mutta joihin etsitään vastauksia asia-

kaskyselyn avulla. Hankkeen onnistumisen kannalta tärkeää olisi saada mahdollisim-

man paljon tietoa päättäjiltä B2B-verkkomaksumahdollisuuksista ja halukkuudesta. 
 

3.4 Koversio-optimointi  
 

Konversio-optimoinnissa käytännössä mietitään ja mallinnetaan asiakkaan ”matka” 

verkkopalvelun sisällä aina ensimmäisestä kosketuksesta palvelun jättämiseen saakka. 

Optimoinnin pohjana toimii asiakkaiden ostokäyttäytymisen ymmärtäminen, jotta verk-

kopalvelun eri kohdissa voidaan suunnitella, mitä asiakkaan halutaan seuraavaksi te-

kevän: mikä ”askel” vie asiakkaan mahdollisimman nopeasti ostotapahtumaan? Mistä 

syistä ”matka” sivustolla vaikeutuu tai katkeaa ja miten sen voisi estää? Miten käyttäjän 

saa pidettyä palvelussa vielä hetken? Miten hänet saa jakamaan palvelukokemuksen 

muille sosiaalisessa mediassa? Miten kerrottava viesti pysyy yhtenäisenä ja loogisena? 

Miten käyttäjästä saadaan lisäarvoa yritykselle? (Ruokonen 2016, 113-144.)  

 

Konversio-optimoinnin keskeinen hyöty on, että päätöksenteko perustuu enemminkin 

faktapohjaiseen tietoon kuin eri asiantuntijoiden mielipiteisiin. Verkkopalveluiden kon-

versio-optimointiin yritys tarvitsee mittaamista varten dataa. Saadakseen dataa, sen 

tarvitsee asettaa mittaamispisteitä ja odottaa palveluiden käyttöä kyseisten mitattavien 

ja optimoitavien osuuksien kohdalta. Luonnollisesti tähän kuluu hieman aikaa käyttäjä-

määristä riippuen. Vaihtoehtoisesti voidaan tehdä dynaamista A/B-testausta, jos testa-

uksen alkuvaiheessa huomataan jonkun version olevan muita parempi. Mikäli voidaan 

olla varmoja siitä, että kuhunkin dynaamiseen A/B-testiin on kertynyt riittävästi käyttä-

jädataa ja tulokset sekä johtopäätökset ovat luotettavia, kävijäliikennettä voidaan alkaa 

ohjaamaan kyseiseen versioon. Konversiota voidaan parantaa esimerkiksi värejä tai 

tekstejä muuttamalla tai käyttäjien hiiren liikkeitä ja klikkauksia voidaan nauhoittaa kon-

versio-optimointityökaluilla ja analysoida sen perusteella, mikä sivustolla on käyttäjille 
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epäloogista. Verkkopalveluiden kehittämisessä nopeuden lisäksi yhtä tärkeää on myös 

testaus ja asioiden jatkuva mittaus. (Ruokonen 2016, 115.) Verkkopalveluiden kehittä-

minen onkin sykli (kuvio 4), jossa datan pohjalta asetetut hypoteesit johtavat jatkuvasti 

uusiin kokeiluihin. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Kuvio 4. Jatkuva konversion parantaminen (Ruokonen 2016, 116). 

 

Välttämätöntä on, että kehityspäätökset tehdään asiakasta kuunnellen todennetun ja 

validin asiakasdatan perusteella. Kehitystoimenpiteitä ei kannata edistää, ellei ominai-

suuksien keskeisiä oletuksia validoida yhdessä asiakkaan kanssa eli varmisteta, että 

ne vastaavat asiakkaan preferenssejä. Yrityksen rajallisia resursseja ja kehityspanos-

tuksia ei kannata tuhlata ominaisuuksiin, joita asiakas ei tarvitse. Validoinnista saadaan 

irti paras hyöty, kun mietitään etukäteen asiakkaan mahdollisia konkreettisia ongelmia, 

joita palvelu voisi ratkaista. Seuraavassa kuviossa 5 on esitetty, mitä asiakasvalidoin-

nissa tulee huomioida. (Ruokonen 2016, 108-109.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 5. Asiakasvalidoinnin onnistumiskriteerit (Ruokonen 2016, 109). 
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Asiakasvalinta: Kenelle uutta digitaalista palvelua kehitetään? 

Ongelma: Mitä asiakkaalle aidosti tärkeää ongelmaa ollaan ratkaisemassa? 

Ratkaisuolettama: Mikä on oletettu ratkaisu asiakkaan ongelmaan? 

Riskipitoisin oletus: Minkä oletuksen mahdollisesti osoittautuessa vääräksi (esim. 
asiakkaan maksukyky) palvelua ei kannata kehittää? 
 

Onnistumiskriteerit: Millä perusteilla päätetään, miten asiakastarpeita  
validoinnin jälkeen tulkitaan? 
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3.5 Hankkeen hyödyt ja tavoitteet 
 

Kehityshankkeen merkityksen arvioinnissa ei tule keskittyä vain taloudellisiin hyötyihin, 

sillä verkkopalvelujen kehittäminen on välttämätöntä jo pelkästään nykyisen markkina-

aseman säilyttämiseksi. Kuten todettu, omistajajärjestöt ovat perustaneet yhteisyrityk-

sen sillä ajatuksella, että se on alansa suunnannäyttäjä ja uudistaja. Osa saavutetuista 

hyödyistä, kuten brändi- ja imagovaikutukset, ovat vaikeasti mitattavissa ja panos-

tuotto–suhteen arviointi haasteellista. Hankkeelle on kuitenkin hyvä asettaa konkreetti-

set ja mitattavissa olevat tavoitteet, jotta voidaan arvioida, millaisia hyötyjä investoinnis-

ta on ennakoitavissa. Ilman arviointia on mahdotonta tehdä päätöstä siitä, kannattaako 

hankkeeseen ylipäätänsä ryhtyä. Kehittämishankkeen ennakoidut tulokset ja hyödyt 

ovat seuraavat: 

 

1. Kustannusten väheneminen ja likviditeetti 

2. Uusasiakashankinta ja nykyasiakkaiden parempi palveleminen 

3. Brändiarvo ja henkilökunnan tyytyväisyys 

 

Toivottuja ja oletettuja hyötyjä ovat kustannusten vähentyminen ja likviditeetin kasva-

minen, kun asiakkaat maksavat ostoksensa verkossa perinteisten laskujen sijaan. Asi-

akkaille ei tarvitse myöntää maksuaikaa eikä maksusuoritusten perimiseen tarvitse 

käyttää resursseja. Toki samalla uudet maksutapavaihtoehdot työllistävät jonkin verran 

henkilökuntaa esimerkiksi asiakasyhteydenottojen tai rahanpalautusten muodossa. 

Asiakaspalvelu ja ICT-osasto tulee kouluttaa, jotta he voivat auttaa asiakkaita maksu-

suoritusten tekemisessä. Uudet maksutaparatkaisut eivät oletettavasti pitkällä aikavälil-

lä kuitenkaan työllistä henkilökuntaa sen enempää, kuin nykyisetkään toiminnot. Kus-

tannushyödyt koskevat siis lähinnä paperilaskujen materiaalikustannuksia sekä kar-

huamisesta aiheutuvia kustannuksia. Säästöjen tosiasiallista määrää on vaikea arvioi-

da, sillä kirjoittajalla ei ole mahdollisuutta hyödyntää yrityksen paperi- ja verkkolaskujen 

todellista kustannuslukemia. Voihan toki olla mahdollista, että verkkomaksuratkaisujen 

palveluntarjoajien hinnastot eivät ole kilpailukykyisiä nykyisten verkkolaskujen kanssa, 

jolloin säästöjä ei todellisuudessa saavuteta. Likviditeetti eli maksuvalmius joka tapa-

uksessa paranee heti, kun maksusuoritus saanti suoraviivaistuu ja nopeutuu. 

 

Paikalleen jämähtänyt yritys ei motivoi asiakkaita eikä henkilökuntaa. Kehittämishank-

keet voivat innostaa henkilökuntaa osallistumaan yhteiselle kehitysmatkalle tarjoamalla 

heille uutta ajateltavaa ja haasteita sekä uutta myytävää ja markkinoitavaa. (Ruokonen 
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2014, 148.) Digitaalisiin palveluihin nojaavan yrityksen brändi on sen verkkopalveluiden 

käyttökokemus, sillä se on usein ainoa asia, jonka asiakas yrityksestä aidosti näkee ja 

kokee. Onnistunut käyttöliittymä peittää alleen kaiken palvelun taustalla olevan komp-

leksisuuden ja teknologian. Käyttökokemuksen kannalta olennaista on, että kokemus 

on yhtä laadukasta kaikilla päätelaitteilla ja kaikissa yrityksen fyysisissä ja digitaalisissa 

kanavissa. (Ruokonen 2016, 158-159.)  

 

Parantamalla verkkopalveluiden käyttökokemusta parannetaan myös yrityksen brändin 

arvoa. Samalla asiakastyytyväisyys kasvaa, kun asiakkailla on käytössä entistä laa-

jemmat ja toimivat verkkomaksupalvelut. Todennäköisesti moni nykyisistä asiakkaista 

haluaa pitää kiinni vanhoista, tutuiksi ja turvallisiksi kokemistaan maksutavoista, mutta 

uudet asiakkaat saattavat olla halukkaita kokeilemaan maksuvaihtoehdoista moder-

nimpaa maksutapaa. Hanke ei kuitenkaan yksinään kasvata myyntiä, vaan tueksi tarvi-

taan muita tekijöitä kuten markkinointia, jotka ohjaavat asiakkaita verkkokauppaan. 

Investoinnin konkreettisten hyötyjen arviointi euro- tai kappalemäärinä esimerkiksi uus-

asiakashankinnan kohdalla on haasteellista, sillä ei voida varmuudella eritellä, johtuuko 

vaikkapa myynnin kasvu juuri maksuvalikoiman laajentamisesta. Yksittäisellä toimenpi-

teellä tuskin saavutetaan mittavia liiketoiminnallisia hyötyjä. Seuraavassa kappaleessa 

on listattu, miten eri toimenpiteitä voidaan konkreettisesti mitata. 

 

3.6 Hyötyjen ja tavoitteiden mittaaminen 
 

Verkkokaupan johtamisessa olennaista on systemaattisuus ja aktiivisen seurannan 

yhteispeli: oikeilla mittareilla ja työkaluilla voidaan arvioida kaupan menestystä ja löytää 

kehittämiskohteita (Hallavuo 2013, 134.) Analytiikka on hakusanatutkimuksen ja haku-

koneoptimoinnin perusedellytys, jonka avulla voidaan mitata tärkeimpiä tavoitteita ku-

ten ostojen kappale- tai euromäärää, rekisteröintejä ja yhteydenottopyyntöjä. Tiedon 

karttuessa myös tavoitteiden tarkentaminen tai asettaminen on helpompaa. Sen voimin 

voidaan kehittää sisältöä, seuloa potentiaalisia asiakkaita sekä tehokkaimpia mainos-

kanavia selvittämällä, mitä kautta sivustolle tulee eniten myyntiä. (Havumäki & Jaranka 

2014, 169.) Analytiikan avulla kerätään tietoa myös, missä kohtaa ostoprosessia asia-

kas keskeyttää ostotoimenpiteen eli parannetaan konversiota ja minimoidaan poistu-

misprosentti (bounce rate). Kun prospekti on kerran saatu sisälle palveluun, hänet tulee 

ohjata ostamaan nopeasti ja tehokkaasti. Käyttäjän läsnäolo saadaan sitä todennäköi-

semmin muutettua rahaksi, mitä pidempään hänet saadaan pidettyä palvelussa. (Ruo-
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konen 2016, 75.) Analytiikan avulla luodaan mahdollisuuksia jälkimyyntiin keräämällä 

tietoa asiakkaiden ostokäyttäytymisestä (Verkkokauppaopas). 

 

Edellä mainittujen tavoitteiden (3.6) konkreettisia määrällisiä mittareita ovat verkko-

maksujärjestelmän kautta tullut euromäärällinen myynti ja uusien asiakkaiden määrä 

sekä verkkomaksamisesta tulleiden yhteydenottojen ja tiedustelujen määrä (Havumäki 

& Jaranko 2014, 60-61). Mikäli verkkokaupasta tulleiden tilausten määrä kasvaa ja 

uusia verkkomaksuvaihtoehtoja otetaan käyttöön, voidaan olettaa, että verkkomaksu-

järjestelmillä on ollut positiivinen vaikutus uusasiakashankinnassa. Kasvu tulee kuiten-

kin suhteuttaa kustannuksiin, jotta todellinen euromääräinen hyöty saadaan selvitettyä. 

Yhtä lailla nykyasiakkaiden asiakastyytyväisyyden voidaan katsoa parantuneen, jos he 

ovat siirtyneet vanhoista laskutavoista uusiin vaihtoehtoihin. Mittarina voi olla maksuta-

pojen vaihtaneiden numeraalinen määrää tai nykyasiakkaiden tyytyväisyyttä voidaan 

mitata asiakaspalautteiden perusteella tai erillisillä tyytyväisyyskyselyillä. Laadullisia 

tavoitteita ovat asiakas- ja henkilökunnan tyytyväisyys ja brändin arvostus (Havumäki & 

Jaranko 2014, 60-61), joita voidaan mitata erilaisilla henkilökunnalle tai suurelle yleisöl-

le suunnatuilla kyselyillä. Brändin arvo on tietenkin mitattavissa myös liikevaihtona. 

Konkreettisia määrällisiä mittareita on esitelty taulukossa 2, joka löytyy liitteestä 1. 

 

Itse kehittämishanketta tulisi mitata ainakin seuraavista neljästä näkökulmasta:  

1. Asiakkaan näkökulma: Onnistuttiinko siinä, mitä alun perin lähdettiin tekemään? 

2. Yrityksen näkökulma: Toimiiko palvelu niin kuin sen kuuluisi? 

3. Markkinoinnin näkökulma: Saatiinko käytetyillä markkinointiviesteillä ja –

kanavilla uudistus tunnetuksi ja käytetyksi? 

4. Liiketoimintojen kokonaisnäkökulma: Minkä asioiden tulee toteutua, jotta saavu-

tamme yrityksen kasvu- ja kannattavuustavoitteet? (Ruokonen 2016, 148.) 

 

Mikäli edellä esitetyissä mittareissa on negatiivisia muutoksia, asiaa tulee tarkastella 

ensin asiakkaan ja yrityksen näkökulmasta sekä miettiä monipuolisesti keinoja palvelun 

tunnettuuden lisäämiseksi ja asiakkaiden sitouttamiseksi (Ruokonen 2016, 150). 

 

3.7 Riskienhallinta 
 

Johdon tehtävä on hallita epävarmuutta poistamalla pelkoja ja mahdollistaa onnistumi-

nen monimutkaistenkin ongelmien edessä (Ruokonen 2016, 174-175). Yrityksen sisäis-

tä epävarmuutta voidaan hallita hyvällä tiedottamisella projektin kaikissa vaiheissa. 
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Mikäli verkkomaksutapoja lähdetään kehittämään, päätös on hyvä kertoa heti työnteki-

jöille ja antaa heille kommentointi- tai kysymysmahdollisuus. Heti alussa pitäisi pystyä 

kertomaan, miksi hanke tehdään ja minkälainen konkreettinen asiakkaan ongelma sillä 

pyritään ratkaisemaan sekä antaa alustava aikataulu. Henkilökunta voidaan osallistaa 

hankkeeseen keräämällä heiltä ideoita projektin toteuttamisesta. Ikäviltä yllätyksiltä 

voidaan välttyä, kun jokainen työntekijä tietää ennen uudistuksen lanseeraamista, min-

kälaisia vaikutuksia hankkeella voi olla juuri hänen työnsä kannalta. Esimerkiksi asia-

kaspalvelun tulee olla valmistautunut auttamaan puhelimitse ja sähköpostitse verkko-

maksamiseen liittyvissä teknisissä tai muissa ongelmissa ja häiriö tilanteissa. Lansee-

rauksen jälkeen työntekijöiltä voidaan kerätä palautetta, jonka perusteella tehdään jat-

kokehityshankkeita tai tarjota koulutusta henkilökunnalle. Maksupalveluntarjoajalla on 

tietoa erilaisista ongelmatilanteista, joten heiltä kannattaa pyytää ”pikaopas”, jossa on 

yksinkertaisesti ja selkeästi eritelty eri maksuhäiriöt ja niiden syyt.  

 

Asiakkaan ensimmäinen käyttökerta sanelee hyvin pitkälle, käyttääkö hän myös tule-

vaisuudessa verkkomaksuvaihtoehtoja, joten verkkomaksamisesta on kriittisen tärkeää 

saada alusta alkaen toimiva kokonaisuus. Järjestelmän on oltava toimintavarma heti 

lanseerausvaiheessa, varsinkin jos palvelua markkinoidaan etukäteen. Asiakkaan ko-

kemuksella palvelun toimivuudesta ja luotettavuudesta on suora yhteys asiakkaan mie-

likuvaan yrityksen toimintakyvystä ja luotettavuudesta. Huolellinen testaus ennen käyt-

töönottoa onkin tärkeää, sillä keskeneräisen palvelun lanseeraamisella voi olla negatii-

visia vaikutuksia sen menestysmahdollisuuksiin. Kuten Ruokonen (2016, 115) kirjoit-

taa, ”testing, testing, testing” eli palvelujen jatkuva testaaminen on avainasemassa. 

Verkkomaksamiseen liittyy kuitenkin aina jonkin verran tietoliikenneyhteyshäiriöitä, kun 

ostotapahtumassa käytetty laite ei saa yhteyttä verkkoon. Aina asiakkaan ostoaikeiden 

keskeytyessä, riski ostotoimenpiteen jättämisestä kasvaa. Mitä lyhytkestoisemmasta 

katkoksesta on kyse, sitä varmemmin asiakas yrittää maksutapahtuman suorittamista 

uudelleen. Pitkäaikaisissa katkoksissa riksi koko ostotoimenpiteen jättämisessä kasvaa 

huomattavasti. Hypoteesissa (2.4) on käsitelty Kaupan liiton ja Tampereen yliopiston 

julkaisemaa tutkimustietoa verkkomaksamisen keskeyttämisen syistä. 

 

Verkkomaksamiseen liittyy myös turvallisuuteen liittyviä riskitekijöitä. Turvallisuusriskit 

tulee huomioida jo suunnitteluvaiheessa sekä kumppanin valinnassa. Mahdollisia verk-

komaksamiseen liittyviä pelkoja voidaan lieventää kuvaamalla avoimesti verkkomak-

samisen turvallisuus- ja luotettavuustekijöitä. Myös tarjoamalla tukipalveluita, kuten 

chat- tai puhelinasiakaspalvelua, voidaan poistaa turvallisuuteen liittyviä riskitekijöitä. 
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Asiakkaat saattavat tarvita tukipalveluita viimeisessä eli käyttövaiheessa myös saadak-

seen neuvoja käyttötavoista, täydentävistä tuotteista ja kaupan purkamisesta (Havu-

mäki & Jaranka 2014, 53). Tutkimuksessa on selvitetty, pitävätkö Musiikkilupien asiak-

kaat turvallisuuteen liittyviä tekijöitä esteenä verkkomaksamiselle ja kaipaavatko he 

lisätukea ostamiseen. 

 

Asiakkailla on oltava tarvittavat päätelaitteet ja tekninen osaaminen verkkopalvelujen 

käyttämiseksi. Siksi asiakaskyselyssä selvitetään, mitä päätelaitteita heillä on käytössä 

ja mitä maksutapoja he ovat käyttäneet. Kysely kuitenkin mittaa vain nykytilannetta ja 

siitä on vaikea tehdä pitkälle vedettyjä johtopäätöksiä siitä, miten asiakkaat todellisuu-

dessa toimivat tulevaisuudessa. On olemassa riksi, että asiakkaat eivät halua ottaa 

uusia palveluja käyttöön, vaikka heillä olisi tarvittavat laitteet ja osaaminen niiden käyt-

tämiseksi. Asiakkaiden kannustaminen uusien toimintatapojen omaksumiseksi tai hei-

dän kouluttamisensa voi olla raskasta molemmilla osapuolille. Tähän riskiin voidaan 

varautua sillä, että uusia maksupalveluja tarjotaan vanhojen rinnalle, jolloin perintei-

syyttä arvostavat asiakkaat voivat pitäytyä tutuissa vaihtoehdoissa ja uudistumishalui-

set saavat uusia tapoja hoitaa yrityksen asioita. Suunnittelemalla verkkomaksujärjes-

telmistä yksinkertaisia ja helppokäyttöisiä voidaan poistaa palvelun käyttöön liittyviä 

riskitekijöitä.   

 

Yhtä lailla riskitekijöitä voi olla esimerkiksi Googlen tai muiden hakukoneiden huonot 

hakutulokset. Jos asiakkaat eivät löydä sivuja ja verkkokauppaa, on turha olettaa, että 

he myöskään tekevät verkon kautta maksusuorituksia. Musiikkiluvat ovat tietoisia ha-

kukonemarkkinoinnin merkityksestä. He panostavat myös brändin tunnettavuuteen, 

jolloin orgaanisia hakuja tulee enemmän. Yritys on vahvistanut sisäistä digitaalista 

osaamistaan ja kehittää verkkomarkkinointiaan. (Kaasinen 2018.) Digitaalisen liiketoi-

minnan kehittyessä yrityksen sisälle kuitenkin helposti jää osaamisen aukkoja, joita ei 

ole kannattavaa tai järkevää paikata omin voimin (Ruokonen 2016, 79). Siksi tarvitta-

essa esimerkiksi hakukoneoptimoinnin parantamisessa kannattaa kääntyä ammattilai-

sen apuun. 

  

Hinta on tietenkin aina sellainen asia, joka kiinnostaa asiakkaita. Niin kutsuttuun neljän 

P:n tai nykyaikaisemman seitsemän P:n ”markkinointimixiin” onkin aina kuulunut olen-

naisena osana hinta (price) (The marketing mix). Tämä on erityisen tärkeä ja samalla 

haasteellinen asia monopoliasemassa olevalle yritykselle, jossa hinta ei määräydy 

pelkkien markkinoiden mukaan – siksi toimintaa valvoo muun muassa Kilpailuvirasto. 
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Asiakkaat kokevat hinnat usein suuriksi, joka saattaa osaltaan johtua maksujen pakolli-

suudesta. Vaikka opinnäytetyö käsittelee verkkomaksamista, hankkeen menestyksen 

kannalta on huomioitava myös muita vaikuttavia tekijöitä. Kehittämistoimenpiteet mitä 

luultavammin eivät paranna asiakastyytyväisyyttä tai tuo yritykselle uusia asiakkaita, 

jos asiakkaat kokevat maksut liian suuriksi. Tähän voisi kuitenkin auttaa viitekehykses-

sä mainittu kerronnallinen myyntiote. Jaakko Hallavuo kuvaa 2000-lukua asiakkaan 

aikakaudeksi, jossa tarinaa luodaan yhdessä asiakkaan kanssa ja asiakasarvo muo-

dostuu ydintuotteen ympärille luodusta tarinasta. Hän kuvaa kaupan kehitysvaiheita 

seuraavan kuvion 6 mukaisesti. (Hallavuo 2013, 20.) 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvio 6. Kaupan kehitys (Hallavuo 2013, 20). 

 

Musiikkiluvat eivät voi varsinaisesti vaikuttaa lisenssien hintoihin, sillä omistajajärjestöt 

neuvottelevat omien tariffiensa hinnoista yhdessä toimialoja edustavien kattojärjestöjen 

kanssa. Asiakkaille ei voida myöntää hinnastoista poikkeavia alennuksia tai muita 

etuuksia, sillä yhteiskunnallisen sekä monopoliasemansa vuoksi yrityksen tulee kohdel-

la kaikkia asiakkaita samanarvoisesti. Siksi asiakasarvoa kannattaa luoda tuotteiden 

ympärille tarinalla, josta asiakkaat maksavat. Hallavuo kirjoittaakin, että tulevaisuudes-

sa myyminen on tarinankerrontaa (”future of selling = story telling”). Tarinankerronnalla 

voidaan vähentää tuotteiden hinnan merkitystä ja sen sijaan korostaa palveluelement-

tejä, asioinnin helppoutta ja tunnesidettä brändiin. (Hallavuo 2013, 29). Musiikkilupien 

etu on, että sillä hieno tarina myytävänä: musiikkilupien asiakkaat ovat suomalaisten 

luovan työn tekijöiden – säveltäjien, sanoittajien, muusikkojen, artistien, tuottajien ja 

kustantajien – palkanmaksajia. Osa asiakkaista saattaisi kokea hinnat alhaisemmiksi, 

jos he esimerkiksi kokisivat edistävänsä suomalaisen kulttuurin olemassaoloa ja he 

saisivat kerrottua tämän eteenpäin omille asiakkailleen. 

 

Tarinallisuus antaa hyvän lähtökohdan B2B-arvomyyntiin. Sen sijaan, että myydään 

hyödykkeitä, myydäänkin arvoa, jonka yhteistyö tuottaa asiakkaalle. Asiakkaalle kiin-

nostavaa on, miten yrityksen palvelut ja ratkaisut voisivat parantaa juuri hänen liiketoi-
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mintaansa. (Hautamäki 2015.) Nykyään tiedetään, että taustamusiikilla voidaan tehdä 

myös paljon muuta kuin lisätä viihtyvyyttä. Sitä voidaan hyödyntää ääniseinänä arka-

luontoisissa tilanteissa kuten apteekeissa tai pankeissa sekä sillä voidaan myös myydä 

enemmän. Esimerkiksi Markkinointi ja mainonta –lehti kirjoittaa, että Kampin kauppa-

keskuksen asiakasviipymä kasvoi 7,7 prosenttia, kun taustamusiikki vaihdettiin soitto-

listoista huolella valittuun äänimaisemaan. Brittiläisen Path Intelligenc –

analytiikkayrityksen tutkimuksen mukaan 7,7 prosentin asiakasviipymä voisi tarkoittaa 

jopa kymmenen prosentin kasvua myynnissä, joka Kampin kauppakeskuksen kodalla 

olisi yli kymmenen miljoonan euron kasvu. (Tuominen 2018.) Nostamalla esille tämän 

tyyppisiä asiakasarvoa tuottavia tekijöitä eri kanavissa saadaan luotua Taylorin osto-

putkessaan kuvailemia ensi kosketuksia (engagement). Kun tarinalla saadaan herätet-

tyä potentiaalisten asiakkaiden mielenkiinto vaikkapa sosiaalisen median alustoilla, 

asiakkaat tulee ohjata ostoksille hyvällä konversio-optimoinnilla.  

 

Riskitekijöihin lukeutuu myös lakien noudattaminen, sillä sähköisestä kaupankäynnistä 

on säädetty lailla. Säädökset koskevat eri osa-alueita, kuten henkilötietojen käsittelyä, 

asiakkaalle annettavaa informaatiota yrityksestä ja tuotteista, hintatietoja sekä kaupan 

tai tuotteen peruuttamista tai palauttamista sekä suoramarkkinointia (Havumäki & Ja-

ranka 2014, 187). Tällaisia lakeja on esimerkiksi henkilötietolaki (523/1999), jonka tar-

koituksena on turvata yksityiselämän suoja ja edistää hyvän tietojenkäsittelytapaa sekä 

laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), jonka tarkoituksena on muun muassa 

turvata viestinnän luottamuksellisuuden ja yksityisyyden suojan toteutuminen ja edistää 

viestinnän tietoturvaa. Maksupalveluja koskevasta tiedonantovelvollisuudesta ja sopi-

musehdoista sekä maksupalveluiden toteuttamisesta on säädetty maksupalvelulaissa 

(290/2010), joka on kuitenkin muutettu vuoden 2018 alussa hallituksen esityksen (HE 

132/2017) perusteella. Kyseessä on jo aikaisemmin mainittu maksupalveludirektiivi 

(EU) 2015/2366, joka tunnetaan paremmin nimellä PSD2 (Eduskunta). Vaikka Musiikki-

luvat tekevät pääsääntöisesti vain B2B-kauppaa, heillä on velvollisuus myydä lupia 

myös yksityishenkilöille, joiden kohdalla tulee huomioida myös kuluttajansuojalaki 

(38/1978). 

 

3.8 Aikataulutus ja resurssointi 
 

Ilman organisoitumista ja riittäviä resursseja ei päästä huippusuorituksiin. Yritysjohdon 

tärkein tehtävä on luoda onnistumiseen tarvittavat olosuhteet (Ruokonen 2016, 154). 

Jottei verkkokaupan tavoitteet jää irralliseksi muusta yrityksen liiketoiminnasta, taktiset 
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tekemiset tulee johtaa suoraan liiketoimintastrategioista (Hallavuo 2013, 134.) Suunnit-

teluissa on kriittistä rajata oikein toiminnan kokoluokka eli pohtia, kuinka paljon alkuun 

panostetaan ja kuinka panostettujen resurssien odotetaan muuttuva tulevaisuudessa.  

 

Menestyvä verkkokauppa vaatii jatkuvaa kehitystä ja sitoutumista, joten alkutaipaleella 

tärkein kysymys on vastuun jakautuminen. Hanke ei voi menestyä, jos yrityksessä ei 

ole vastuuhenkilöä, joka vastaa sähköisestä kaupankäynnistä ja sen kehittämisestä. 

(Verkkokauppaopas.) Aikaisessa vaiheessa kehittämisprojektiin kannattaa osallistaa 

kaupallista osaamista (miten tämä myydään), teknistä osaamista (miten tämä toteute-

taan) ja palvelumuotoilun osaamista (mitä tämä näyttää ja toimii) sekä markkinointi 

osaamista, jotta voidaan laatia suunnitelmia palvelun tunnettuuden ja mielikuvan pa-

rantamiseksi. Musiikkilupien mutkaton organisaatiomalli mahdollistaakin niin sanotun 

poikkitieteellisyyden eli liiketoimintamalleja ja käytäntöjä voidaan laittaa kehittämään 

oikeanlainen yhdistelmä. Osallistamalla riittävästi erilaisia työntekijöitä mahdollistetaan 

”ristiinpölytys”, jossa osaamiset kohtaavat ja vastuu digitaalisesta kehityksestä on al-

haalla organisaatiossa. Luultavasti parhaimpaan lopputulokseen päästään laittamalla 

yhteen erilaiset toisiaan tukevat komponentit ja korostamalla yhteistä vastuuta ja suun-

taa. Suureksi osaksi verkkohankkeet ovat tiimipeliä, jossa erilaisia kokemuksia ja 

osaamisia omaavien henkilöiden yhteistyö synnyttää menestystä. (Ruokonen 2016, 

154-146.)  

 

Avainasemassa onkin ammattimainen priorisointi, sillä ilman kunnollisia priorisointiva-

lintoja usein kovimmin asiaansa ajavat ihmiset saavat kehitystyössä tahtonsa läpi 

vaikkei heidän tarpeensa välttämättä ole yritykselle kokonaisuutena tai yrityksen asiak-

kaiden kannalta kaikkein kriittisimpiä. Kehityshankkeen prioriteettien tulee olla jatkuvas-

ti selviä, jotta voidaan toimia kohti oikeaa maalia nopeasti ja tehokkaasti. Priorisoinnin 

puute kehityshankkeissa voi aiheuttaa turhautumista esimerkiksi siksi, ettei kehitys-

hankkeeseen osallistuvat ammattilaiset tiedä, mitä heiltä konkreettisesti odotetaan. 

(Ruokonen 2016, 142).  

 

Priorisointi käytännössä tarkoittaa yrityksen ICT-kehitysresurssien hallintaa. Keskeistä 

priorisoinnissa on kehityshankkeen henkilöiden (oman henkilöstön tai alihankkijoiden) 

riittävä ja jatkuva työllistäminen sekä heidän tekemisensä ohjaaminen oikeisiin, koko-

naisuuden kannalta olennaisiin asioihin. Apuna voi käyttää kehitysroadmappia, jossa 

kehitystyö on jaettu erilaisiin hankkeisiin, jotka koostuvat yksittäisistä tekemisistä ennal-

ta sovitussa aikatauluissa. Parhaimmillaan se kerää erilaiset hankkeet yhteen ja näyt-
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tää aikajanalla, minne verkkopalvelujen kehittämisessä kokonaisuutena ollaan menos-

sa. ICT-kehityksen jatkuvat oleelliset toimenpiteet, kuten palveluiden ylläpito ja pienke-

hitys, tulee huomioida roadmapissa, jotta ne eivät unohdu isojen uusien hankkeiden 

resurssoinnista. Kehitysroadmapin laatiminen ja ylläpito on työlästä ja vaatii aikaa, mut-

ta prioriteetit ja askeleet tulee olla selvillä, ennen kuin ottaa niistä ensimmäistäkään. 

(Ruokonen 2016, 142-146).  

 

Ketterä ja nopea aikataulutus sitouttaa oikean henkilöt hankkeeseen ja auttaa motivaa-

tion ylläpitämisessä. Vastuuhenkilöillä on yhtä suuri merkitys projektin alussa kuin sen 

lopussa: projektin päätyttyä vastuuhenkilön tehtävänä on varmistaa palvelun toiminta-

kyky myös jatkossa huolehtimalla palvelun elinkaaresta eli jatkokehittämisestä. Kehi-

tyshankkeen aikataulu lyhykäisyydessään on esitettävissä Havumäen ja Jarankon mal-

lilla (kuvio 7) verkkohankkeen toteuttamisesta. Yksityiskohtaisempia kehitysroadmap 

tulee laatia vastuuhenkilöiden ja projektiin osallistuvien henkilöiden toimesta, jos pro-

jektiin päätetään ryhtyä. 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 7. Hankkeen toteuttamisaikataulu (Havumäki & Jaranko 2014, 65). 

 

Sen lisäksi, että hankkeelle on asetettu mittareita (3.8) myös projektille tulisi asettaa 

konkreettisia mittareita kuten esimerkiksi aikataulussa ja budjetissa pysyminen. Projek-

tin eteneminen myös asettaa uudenlaisia tavoitteita kehityshankkeelle. Arviointia tulisi-

kin tehdä läpi projektin ja erityisesti sen lopussa tavoitteiden läpikäyminen on tärkeää. 

Sen perusteella määritellään muutokset ja päivitykset. Varsinkin teknologiaan nojautu-

vien palvelujen kehitystyötä tulisi jatkaa myös lanseerauksen jälkeen. 

 

3.9 Benchmarking ja trendit 
 

Benchmarking on tapa selvittää ja omaksua parhaita menetelmiä (best practice) tuot-

teiden, palveluiden tai prosessien parantamiseksi. Esikuva-analyyseissä perehdytään 

menestystekijöihin, jotka ovat adoptoitavissa osaksi yrityksen omia menestystekijöitä. 

(Tuominen & Niva & Malmberg 2011, 5.) Johtavien markkinoiden, kuten vaikkapa Yh-
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dysvaltojen, kehittymisen seuraaminen ja alalle syntyviä uusien liikeideoiden sovelta-

minen voi olla hyödyllistä yritykselle (Ruokonen 2016, 78).  

 

Yhdysvaltalaisen Googlen mukaan digitaalisuus on muuttanut B2B-kaupankäyntiä niin, 

että asiakas on yhteydessä myyjään vasta siinä vaiheessa, kun hän on valmis teke-

mään kaupat, kun aikaisemmin myyjällä oli henkilökohtaisempi ja suurempi vaikutus 

kaupantekoon (Spero 2017). Googlen vastikään ostaman The Boston Consulting 

Groupin (BGG) tutkimuksensa mukaan 40 prosenttiin B2B-myynnistä vaikuttaa mobiili-

laitteiden käyttö tavalla tai toisella. 50 prosenttia internethauista tehdään älypuhelimilla 

ja he olettavat hakujen nousevan 70 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Tutkimuksen 

perusteella älypuhelimien käyttö lisää asiakasuskollisuutta, kun tarkastellaan vaikkapa 

hakujen määrää tai sivuston kävijämääriä, sekä nopeuttaa päätöksen tekemistä 20 

prosentilla. Asiakkaat eivät enää vertaile saman alan yrityksiä keskenään, vaan he ver-

taavat parasta verkkopalvelukokemustaan muihin käyttämiinsä verkkopalveluihin. Tä-

mä tarkoittaa, että yritykset eivät kilpaile vain oman alansa yrityksiä vastaan, vaan 

kaikkia verkossa toimivia yrityksiä vastaan. 90 prosenttia B2B-ostajista piti todennäköi-

senä ostamista uudelleen toimittajalta, jotka tarjosivat hyvän käyttökokemuksen mobiili-

laitteilla. (Archacki & Protextor & Barrios & De Bellefonds 2017). 

 

BGG:n tutkimuksen mukaan B2B-mobiilikauppaa johtavilla yrityksillä on erilainen lähes-

tymistapa kuin muilla yrityksillä: he panostavat aikaa ja energiaa ymmärtääkseen asi-

akkaidensa ostokäyttäytymistä ja mobiililaitteiden merkitystä ostoprosessissa, kuten 

sitoutumiskohtia ja yksilöiden roolia ostotiimissä eli mikä sisältö sitouttaa missäkin koh-

dassa kutakin yksilöä. Johtavat yritykset luovat mobiililaiteystävällisiä sisältöjä, kuten 

laatikkoon sopivaa, vertikaalista ja lyhyttä tekstiä, infografiikkaa ja videoita. Mobii-

lisivustoille saatetaan tuottaa kokonaan omanlaistaan sisältöä ja erilainen käyttökoke-

mus. Yhteistyökumppaneilta saatu sekä itse kerätty data osataan muuntaa ostokoke-

musten parantamiseksi ja asiakkaiden sitouttamiseksi. He ovat keksineet, kuinka mo-

nimutkaisessa ympäristössä personalisoidaan (personalization) sisältöjä luomalla kehit-

tyneitä profiileja asiakkaista tai asiakkaan yksittäisistä henkilöistä datan, teknologian ja 

analytiikan avulla. B2B-yrityksillä on kuitenkin usein puutteita teknisissä ja analyyttisis-

sä taidoissa, joita tarvitaan mobiilistrategioiden ja –kampanjoiden toteuttamiseen, joi-

den keskiössä on monimutkaisen B2B-ostotunnelin personalisoiminen. Tutkimuksen 

mukaan johtavien yritysten menestys johtuu siitä, että he omaksuvat uusia teknologioi-

ta vikkelästi ja asioivat asiakkaiden kanssa heidän suosimillaan tavoilla. He keräävät 
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kokemusta ja osaamista, kun muut vielä vatvovat, onko mukaan lähteminen kannatta-

vaa. (Archacki, ym. 2017). 

 

Forrester Consulting vuoden 2017 tutkimus on BGG:n kanssa samoilla linjoilla siitä, 

että B2B-kauppaa tehdään ostajien ehdoilla verkossa. Sen mukaan 59 prosenttia ei 

halua käyttää myyjiä pääasiallisina tietolähteinä ja 93 prosenttia B2B-ostajista suosii 

verkko-ostamista, kun he ovat tehneet ostopäätöksen. Forrester kuvailee modernia 

kaupankäyntiä ostajan kontrolloimaksi kitkattomaksi, läpinäkyväksi ja tasalaatuiseksi 

kokemukseksi kaikissa kanavissa, jotka tarjoavat tietokoneiden keräämän datan perus-

teella dynaamisia ja personalisoituja tarjouksia ja hintoja. Kitkattomien ja persoonallis-

ten kokemusten tarjoaminen kaikissa kanavissa on kuitenkin äärimmäisen haasteellis-

ta. Mikäli asiakkaiden ostoprosessia onnistutaan helpottamaan ja tehostamaan, yrityk-

sellä on paremmat mahdollisuudet lisätä asiakasuskollisuutta. Sähköinen kaupankäynti 

alentaa monen B2B-yrityksen kustannuksia, luo lisä- ja ristiinmyynti mahdollisuuksia ja 

kasvattaa tilausmääriä sekä kiihdyttää orgaanista kasvua. (Forrester Consulting 2017.) 

Taylorin ostotunnelia ajatellen, kitkattomuus ja personalisointi auttavat putken kahdes-

sa viimeisessä vaiheessa, laajentumisessa (expansion) sekä kannattajien (advocacy) 

saannissa. Hänen mukaansa varsinkin suosittelijoiden saantiin panostetaan usein liian 

vähän. (Taylor 2018.) 

 

Yhdysvaltalaisen verkkokauppajätti Amazon on markkina-arvolla mitattuna yksi maail-

man johtavimmista yrityksistä, joka harjoittaa B2C-kaupan lisäksi myös B2B-kauppaa 

lähinnä tarjoamalla muille yrityksille kauppapaikan eli mahdollisuuden markkinoida tuot-

teitaan heidän sivustollaan. Amazon tarjoaa B2B-asiakkaille samanlaisen itseohjautu-

van ostokokemuksen ja laajat valikoimat, kuin mihin he ovat tottuneet B2C-asiakkaina. 

Amazon siis imitoi onnistuneesti B2C-verkkokaupan käyttökokemusta tarjoamalla yri-

tysasiakkaille saman mukavuuden, nopeuden ja asiakaskokemuksen, joka on heidän 

B2C-kauppansa ydin. Toisin kuin moni muu yritys, Amazon ei ole rakentanut organi-

saatiotaan tuotteen ympärille vaan asiakkaan ympärille. Se on onnistunut myös tak-

laamaan joitakin B2B-kaupan monimutkaisia ominaispiirteitä ja tarjoaa yritysasiakkail-

leen esimerkiksi arvonlisäverottomia hintoja ja laskuja, mutta se ei kuitenkaan ole 

markkinajohtaja B2B-myynnissä eikä se tarjoa markkinajohtajan ostokokemusta. Siltä 

puuttuu joitakin B2B tavarantoimittajakaupalle ominaisia toimintoja, kuten rahtikustan-

nusten jakaminen, yhtäjaksoinen laskutus ja niin edelleen. (Hawawini 2018.)  
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Puutteista huolimatta, Amazon on onnistunut kasvattamaan myyntiään B2B-kaupan 

puolella. Yksi selittävä tekijä on yrityksen vahva brändi. Vuoden 2018 Amazonin osto-

käyttäytymistutkimuksen mukaan yli puolet (53,4 prosenttia) ostavat heille aikaisemmin 

tuntemattoman brändin tuotteen mieluummin Amazonin kautta (Survata 2018). Osto-

käyttäytymistutkimukseen osallistui 15 000 yhdysvaltalaista Amazonin asiakasta, mutta 

siitä ei selviä, oliko kyseessä kuluttaja- vai yritysasiakkaita vai molempia. 

 

Alustatalouden suurimpiin yrityksiin lukeutuva Yhdysvaltalainen Uber palvelee niin B2C 

kuin B2B-asiakkaita. Alustatalous tarkoittaa modernin teknologian hyödyntämistä liike-

toiminnan alustana, joka tuottaa lisäarvoa alustan käyttäjille. Uberin alustalla harjoite-

taan jakamistaloutta, jossa resursseja voi saada käyttöön rahaa vastaan. (Raunio 

2016). He hyödyntävät applikaatioissaan älypuhelimelle ominaisia toimintoja, muun 

muassa GPS-paikannuspalvelua ja äänihakuominaisuutta. Myös Amazonin asiakkaista 

14,6 prosenttia on hyödyntänyt älypuhelimen ääniominaisuutta (voice-enable device) 

ostosten tekemisessä (Survata 2018). Uber palkitsee käyttäjäänsä tarjoamalla Uber-

krediittiä, jota voi hyödyntää matkojen tai peruutusmatkojen maksamiseen ja tarjoaa 

ilmaiskyytejä, kun käyttäjä kutsuu kavereitaan liittymään Uberin käyttäjäksi. Jaettu kyy-

timaksu -ominaisuudella maksu on jaettavissa matkustajien kesken heidän nimiensä tai 

puhelinnumeroidensa perusteella. Henkilökohtaisen profiilin lisäksi asiakkailla voi olla 

myös perhe- tai yritysprofiileja. Yritysasiakkaiden liikematkakyydit voi maksaa luottokor-

tilla tai muulla yrityksen maksuihin käytettävällä kortilla. Kuitit maksuista menevät au-

tomaattisesti työsähköpostiin tai siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka käyttäjä on tallet-

tanut tilille. Yritysprofiilin saa myös pöytäkoneelle. (Uber.)  

 

Mielestäni Uber on huomioinut erinomaisesti valitsemansa alustan erikoispiirteet ja 

onnistunut valjastamaan älypuhelimien toiminnallisuudet osaksi omaa liiketoimintaan-

sa. Toiminta on lähellä Ruokosen kuvailemaa puhtaasti digitaalista (pure digital) liike-

toimintaa, sillä Uber itsessään vastaa pelkästä kyytienvälityspalvelusta. Toki Uberin 

asiakaskokemukseen ja yritysmielikuvaan vaikuttaa olennaisesti myös itse kyyti (kuski, 

auto, siisteys, tuoksut tai hajut ja niin edelleen), mutta pääasiassa yritys on asiakkaalle 

sähköinen kokemus, jossa applikaation käytettävyydellä on suuri merkitys. 

 

Kotimainen esimerkki täysin digitaalisesta liiketoiminnasta on Jolt Bank, joka lukeutuu 

Fintech-yrityksiin. Fintech tulee sanoista Finance Technology eli suoraan suomennet-

tuna finanssiteknologia. Fintech-yritykset ovat pääsääntöisesti startup-yrityksiä, jotka 

muokkaavat rahoituspalveluita tarjoamalla asiakaskeskeisiä ja asiakasarvoa lisääviä 
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palveluja nopeasti ja ketterästi eteenpäin suuntautuvia strategioita ja huipputeknologiaa 

käyttäen. Vuoden 2008 talouskriisin voidaan katsoa luoneen toimintaympäristö Fintech-

yrityksille, sillä kriisi herätti monessa Y-sukupolven milleniaalissa epäluottamusta perin-

teisiä finanssialan palveluita kohtaan. Monet Fintech-yritykset suuntaavatkin palvelunsa 

teknisesti taitaville digiajan nuorille. Tämän asiakassegmentoinnin huonopuoli on, että 

heillä ei ole käytössään samanlaisia taloudellisia varoja kuin heidän vanhemmillaan. 

(Nicoletti 2017, 2-6.)  

 

Euroopassa Fintech-murrosta vauhdittaa PSD2-direktiivi sekä kansainvälinen open 

banking -aloite, joka avaa rajapinnat kolmansille osapuolille ja liittää pankit niin kutsut-

tuun api-talouteen. Jolt Bankin ajatus on olla kansainvälinen kuluttajapankki matkapu-

helimessa täysin ilman konttoriverkostoa: ympärivuorokautinen täydenpalvelun pankki 

luottoineen, talletuksineen ja rahansiirtoineen jokaisen taskussa. Pankkiasiointi on au-

tomatisoitu niin pitkälle, että asiakas voi itse joustavasti valita palvelunsa ja softaa uu-

distetaan kahden viikon välein, jotta se vastaa asiakkaiden muuttuvia tarpeita. Jolt 

Bankin takana on virtuaalisista luottokorteista ja pikavippibisneksestä tuttu Euroloan. 

(Saarelainen 2016.) Jolta Bankin toiminnassa esimerkillistä on rohkeus ja tilanteisiin 

tarttuminen ja niiden hyödyntäminen.  

 

Työn tavoitteen kannalta onkin järkevää tarkastella markkinajohtajien lisäksi myös ko-

timaisiin toimijoita ja varsinkin niitä, jotka jollakin tavalla harjoittavat vastaavan tyyppistä 

toimintaa. Esimerkiksi Olympiakomitea ry ylläpitää Suomisport.fi-palvelua, josta voi 

ostaa erilaisten suomalaisten urheiluyhteisöjen palveluja, kuten kilpailulisenssejä ja 

seurajäsenyyksiä. Lisäpalveluna sivustolla on tarjolla vakuutuksia, mikä on äärimmäi-

sen hyödyllistä, sillä kamppailulajit ovat usein rajattu muiden vakuutusten, kuten koti- 

tai henkivakuutusten, ulkopuolelle. Sivusto palvelee niin yksityishenkilöitä (B2C) kuin 

liitto- ja seurakäyttäjiä sekä ohjaajia, jotka ovat ennemminkin yritysasiakkaisiin verrat-

tavissa. Suomisport-palvelussa ostoprosessi on selkeä ja se ohjaa käyttäjää. Se mu-

kautuu ostajan tekemiin valintoihin ja auttaa oikeiden tietojen etsimisessä muun muas-

sa käyttämällä ennakoivaa tekstitoimintoa. Ostoprosessin edetessä järjestelmä tarjoaa 

käyttäjän tekemien valintojen mukaisia vakuutuksia. Maksuvaihtoehtoja ovat verkko-

pankki- ja korttimaksut, maksuratkaisujen palveluntarjoajan (Maksuturva) lasku- ja 

osamaksutavat (Älykäs Lasku ja Erämaksu) sekä mobiilimaksu (MobilePay). Käytössä 

on myös multi-vendor tilitys, jossa maksut voidaan tilittää useammalle eri osapuolelle. 

(Maksuturva.) Tilitysominaisuus voisi olla hyvä ominaisuus myös Musiikkiluville, joka 

tilittää keräämiensä korvauksia eteenpäin omistajajärjestöille. 
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3.10 Verkkomaksuratkaisut Suomessa 
 

Tunnetuimpia, käytetyimpiä ja markkinoilla pidemmän aikaa olleita verkkomaksutapoja 

Suomessa ovat verkkopankkitunnuksilla tehty siirto pankkitililtä sekä pankki- tai luotto-

korttimaksu, jossa verkkopalveluun syötetään korttien maksu- eli numerosarjatiedot. 

Mobiilisovelluksissa ja -lompakoissa maksu menee joko suoraan pankkitililtä tai kortti-

maksuna, käytetystä palvelusta riippuen. Edellä mainitussa Sporttisuomi-esimerkissä 

on käytetty monipuolisesti eri verkkomaksamisen vaihtoehtoja, joita Suomessa on tällä 

hetkellä saatavissa. Maksuliikennemarkkinoilla tuntuukin olevan tunkua, joka ainakin 

osittain johtunee EU:n PSD2-direktiivistä sekä suurista markkinoista. Markkinoiden 

kasvu tuo mukanaan pienen riskin: onko kaikki palveluntarjoajat turvallisia? Toisaalta, 

liika säännöstely hidastaa kehitystä. 

 

3.10.1 Mobiilisovellukset ja -lompakot 
 

Suurella osalla suomalaisista pankeista on oma mobiililompakko- tai maksusovellus 

kuten Aktian Aktia Wallet, Osuuspankin Pivo ja OP-mobiili, Danske Bankin MobilePay, 

Nordean Nordea Wallet ja S-pankin S-mobiili. Osa pankkien mobiilimaksutavoista ovat 

vain pankkien omille asiakkaille ja osa on kenen tahna käytettävissä erillisen applikaa-

tion kautta. Siirto-maksujärjestelmä ei ole yksittäisen pankin sovellus, vaan Otto-

automaatteja ylläpitävän Automatia Pankkiautomaatit Oy:n ja pankkien yhteistyössä 

kehittämä mobiilimaksujärjestelmä, jossa maksuja välitetään pikamaksuna pankkitililtä 

toiselle käyttämällä saajan puhelinnumeroa maksun välitystietona eri pankkien ja mui-

den maksupalveluntarjoajien välillä (Siirto). Mobiilisovelluksilla ja -lompakoilla on käyt-

täjän kannalta käytännössä hyvin vähän eroja, sillä suurimmaksi osaksi niihin kaikkiin 

on mahdollista tallettaa useampia eri maksuvaihtoehtoja kuten pankkitilejä ja kortteja 

sekä siirtää rahaa henkilöltä toiselle ja tehdä lähi- että verkkomaksuja. 

 

Pankkien lisäksi erilaiset toimijat, kuten luottotarjoajat ja älypuhelinvalmistajat, tarjoavat 

erilaisia mobiilimaksupalveluja, joihin on liitettävissä erilaisia pankki- ja luottokortteja 

sekä jäsen-, palkinto- ja etukortteja. Luottokorttiyhtiö Mastercard tarjoaa Masterpass-

verkkolompakon. Suomessa Mastercard tekee yhteistyötä Aktian (Aktia Wallet) ja Nor-

dean (Nordea Wallet) sekä luottokortteja, kuluttajalainoja ja rahoitusratkaisuja tarjoavan 

Resurs Bankin kanssa. (Masterpass by Mastercard.) Apple-laitteilla (iPhone, Apple 

Watch, iPad ja Mac) toimivat Apple Pay ja Apple Wallet tarjoavat lähimaksamisen li-

säksi helpon ja turvallisen tavan maksaa erilaisissa applikaatioissa ja Apple-ohjelmaan 
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osallistuvilla verkkosivustoilla. Maksu veloitetaan luotto- tai pankkikortilta. (Apple Inc.) 

Mobiilimaksusovellus- ja –lompakkomarkkinoilla on myös paljon toimijoita, jotka eivät 

ole vielä käytettävissä Suomessa. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi Google Pay ja 

Samsung Pay. 

 

Myös teleoperaattorit ovat mukana älylaitteiden välityksellä käytävässä verkkomaksa-

misen maailmassa. Suomalaisten teleoperaattorien (DNA, Telia, Elisa ja Moi) Mobiili-

maksuun ei tarvita erillistä sovellusta, rekisteröintiä tai kirjautumista ja Mobiilimaksu 

toimii kaikilla uusilla älypuhelimilla, joissa on mobiili-internetillä varustettu liittymä. Mak-

sutapahtumat hyväksytään kauppiaan apissa tai sivustolla ja ostokset veloitetaan käyt-

täjän puhelinlaskulla. (Mobiilimaksuinfo.fi.) Tämä vaihtoehto ei ole ideaalia B2B-

maailmassa, jossa maksusuoritukset voivat olla suuria. Lisäksi yrityksille puhelinlas-

kuun sisältyvä veloitus ei ole ihanteellinen vaihtoehto esimerkiksi kirjanpidon kannalta. 

 

Kaikissa mobiilimaksujärjestelmissä tuntuisi olevan jonkinlainen yläraja maksulle. Esi-

merkiksi pankkien tarjoamissa järjestelmissä maksusuoritusten yläraja on maksimis-

saan yhteensä 500 euroa vuorokaudessa ja 15 000 euroa vuodessa, ellei käyttäjä ole 

itse asettanut tililleen tai kortilleen pienemmän vuorokausikohtaisia ylärajoja. Teleope-

raattoreiden Mobiilimaksun yläraja on 60 euroa vuorokaudessa. (Pekkala 2018.) Mobii-

lilompakot, kuten Masterpass, noudattavat maksukorteille asetettuja maksurajoja. Kulu-

tusrajat ovat ymmärrettäviä, sillä mobiilimaksupalvelut ovat suunniteltu korvaamaan 

käteinen ja korttimaksut arkipäivän ostoksissa. Niitä ei ole suunniteltu B2B-

maksamiseen vaan nopeuttamaan ja helpottamaan kuluttajien kivijalka- ja verkkokaup-

paostosten maksamista.  

 

Maksuliikennealalla pitkään toimineen kansainvälisen PayPalin ajatuksena on, että se 

on turvallisempi tapa maksaa verkossa, sillä maksun vastaanottajalle ei tarvitse luovut-

taa maksukortin tietoja. Tämä ajatus on nykyään lähes kaikkien uusien verkkomaksu-

ratkaisujen perusta, kuten myös edellä esitetyissä palveluissa. Sen lisäksi, että mak-

saminen on turvallisempaa, kun korttien tietoja ei syötetä tai tallenneta eri verkkokaup-

pojen tietoihin, ostaminen on myös nopeampaa, kun pitkiä numerosarjoja ei tarvitse 

joka kerta syöttää erikseen. PayPal eroaa seuraajistaan siinä, että se ei ole pelkkä ap-

plikaatio tai verkkopankin lisäpalvelu, vaan päätelaitteesta riippumaton tili internetissä. 

PayPal tarjoaa henkilö- että yrittäjäasiakkaille useampia lisäpalveluita, esimerkiksi tar-

joamalle molemmille osapuolille turvaa tiettyjen rajojen mukaisesti silloin, jos tuote ei 

saavu perille. Myyjien turvaohjelman lisäksi yritysasiakkaat voivat hyödyntää Pikakas-
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saa ja OneThouch-menetelmää maksutoimenpiteen nopeuttamiseksi tai lähettää säh-

köpostitse PayPal-laskuja, joiden maksamiseen asiakkaat eivät tarvitse PayPal-tiliä. 

(PayPal.)  

 

3.10.2 Lasku- ja osamaksu 
 

Myös lasku- tai osamaksulaskut ovat olleet jo hieman pidempään vaihtoehtoinen tapa 

tehdä verkko-ostoksia pankkisiirto ja korttimaksujen rinnalla. Lasku- ja osamaksulaskut 

ovat suosittuja silloin, kuin asiakas haluaa maksuaikaa tai maksaa ostokset erissä. 

Vaikka lasku- ja osamaksupalveluiden tarjoajia on markkinoilla nykyään runsaasti, suu-

rin osa palveluista on suunnattu kuluttajille ja ne eivät sovellu B2B-kauppaan. Esimer-

kiksi Suomessa pitkään toiminut, tunnettu ruotsalainen verkkomaksuyhtiö Klarna (Klar-

na Bank) sekä vuoden 2018 FinTech50-listalle eli 50 kuumimman Eurooppalaisen fi-

nanssiteknologian alan yrityksen listalle pääsyt Mash tarjoavat palveluja kuluttajakaup-

paan (Mash Group). Myös Jousto-lasku- ja osamaksupalvelut ovat tällä hetkellä vain 

kuluttaja-asiakkaille mahdollisia, mutta yritys on arvioinut, että yrityslaskut voisivat olla 

mahdollisia jo loppu vuodesta (Jousto-Chat 2018).  

 

Kartoittamistani palveluntarjoajista, joita on vertailtu liitteessä 3 tarkemmin, tällä hetkel-

lä vain Bambora tarjoaa yrityslaskuja (Bambora). Lasku- ja osamaksuratkaisut eivät ole 

kohdeyrityksen kannalta merkittävimpiä maksutaparatkaisuja, sillä asiakkaiden kannal-

ta niissä on hyvin vähän eroja yrityksen omiin laskuihin. Palveluntarjoajien laskujen 

käytössä on se etu, että yritys saa maksusuorituksen lähes heti vaikka asiakas mak-

saisikin laskunsa myöhemmin tai osissa eli palveluntarjoaja ottaa rahoitusriskin. Myös 

mahdollisten maksusuoritusten perintä (maksuhuomautukset ja –muistutukset) jää pal-

veluntarjoajan tehtäväksi. 

 

3.11 Vertailuanalyysi palveluntarjoajista 
 

Verkkomaksujärjestelmien palveluntarjoajista on tehty bencmarking-matriisin (liite 2) 

avulla kartoitus, jossa on vertailtu eri maksuratkaisuja ja niiden hintoja. Palveluntarjo-

ajien verkkomaksuratkaisut koostuvat edellä mainitusta (3.12.1 ja 3.12.2) maksutapa-

vaihtoehdosta. Vertailun tarkoituksena on antaa kattava kuva tämän hetkisestä tarjon-

nasta helposti luettavassa muodossa. Tiedot palveluiden vertailemiseksi on kerätty 

palveluntarjoajien kotisivuilta sekä palveluntarjoajilta saatujen tarjousten perusteella. 
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Palvelujen vertailu on kuitenkin haasteellista, sillä kotisivuilla ei ole esitelty kaikkia kus-

tannuksia ja vain yksi palveluntarjoajista on antanut varsinaisen tarjouksen. Kotisivujen 

perusteella on vaikea arvioida esimerkiksi palveluntarjoajien innovointikykyä ja vertailu 

keskittyykin näin ollen verkkomaksuratkaisujen laajuuteen, hintaan sekä muihin kului-

hin. 

 

4 Tutkimustulokset ja analyysi 
 

4.1 Tutkimuksen taustatiedot 

 

Asiakaskyselyssä kerättiin vastaajista muutamia taustatietoja, jotta voidaan varmistua, 

että otos vastaa todellisuudessa tutkittavaa populaatiota. Kun verrataan asiakas-

kyselyyn osallistuneiden vastaajien toimialoja Musiikkilupien olemassa oleviin lupiin 

tutkimustyön tekohetkellä, voidaan todeta, että jakauma on prosentuaalisesti melkein 

samoissa lukemissa. Seuraavassa taulukossa 1 on havainnoitu asiakaskyselyn viiden 

suurimman vastaajaryhmän sekä Musiikkilupien lisenssien määrän suhdanne toisiinsa. 

Tiedot lisenssien määristä on saatu yritykseltä (Hiltunen 2018). Tulos on tutkimuksen 

luotettavuuden kannalta hyvä, sillä kyseessä ei ainakaan ole tässä suhteessa vino 

otos, vaan se kuvastaa populaatiota. Vastaajamäärien jakautuminen eri toimialojen 

kesken samassa suhteessa lupien määrän kanssa kertoo hyvästä edustettavuudesta ja 

yleistettävyydestä. 

 
Taulukko 1. Asiakaskyselyyn vastanneiden asiakasryhmien suhteessa yrityksen lupamääriin. 

 

Asiakasryhmä Kyselyyn 

vastanneet 

Lupien 

määrä 

Asiakastila (myymälät, kauneus- ja terveyspalvelut, jne.) 40 % 41,1 % 

Ravitsemusala (ravintolat, kahvilat, baarit, jne.) 21,7 % 24,4 % 

Kuljetusala (taksit ja bussit) 12,5 % 11,8 % 

Liikunta-ala (kunto- ja liikuntakeskukset, tanssikoulut, jne.) 6,9 % 5 % 

Majoitustoiminta (hotellit, lomakeskukset, mökit, jne.) 4,5 % 3,1 % 

 

Vastanneista kolme neljäsosaa (74,3 prosenttia) on yrittäjiä ja loput (25,7 prosenttia) 

työntekijän tai siihen rinnastettavassa asemassa. Musiikkilupien asiakkaat ovat lähinnä 
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yksityisyrittäjiä ja pieniä yrityksiä, joten saadut lukemat kuvastavat tässäkin mielessä 

populaatiota. Osallistujista 79,5 prosenttia teki itsenäisesti päätöksiä, 14,9 prosenttia ei 

tehnyt täysin itsenäisiä päätöksiä, mutta myötävaikuttavat päätöksenteossa ja vain 5,6 

prosenttia vastanneista ei voi tehdä päätöksiä edustamansa yrityksen tai yhteisön puo-

lesta. Kun huomioidaan B2B-kaupan erityispiirteet sekä ostokäyttäytyminen, saatu tu-

los on erittäin mieluisa, sillä B2B-toiminnassa on olennaista keskustella nimenomaan 

päättäjien kanssa, jotka voivat vaikuttaa yrityksen toimintaan. Näin ollen asiakas-

kyselystä saatua tietoa voi hyödyntää ja myös kannattaa käyttää kohdeyrityksessä 

oman päätöksenteon pohjana. 

 

Taustatietoina kysyttiin myös, miten osallistujat vastaanottavat tällä hetkellä Musiikkilu-

pien laskut. Vastaukset jakaantuivat suhteellisen tasaisesti verkkolaskujen (31,6 pro-

senttia), sähköpostilaskujen (33,3 prosenttia) sekä paperilaskujen (28,4 prosenttia) 

kesken. Tasainen jakautuminen kolmen laskutustavan kesken on hieman yllättävää, 

sillä yrityksen statistiikan perusteella tiedetään, että noin puolet asiakkaista vastaanot-

tavat paperilaskuja (Hiltunen 2018). Tältä osin otanta on hieman vino eikä vastaa täy-

sin populaatiota. Tämä voi johtua joko siitä, että asiakkaat muistavat käyttämänsä las-

kutustavan väärin tai siitä, että sähköisiä laskutustapoja suosivat asiakkaat ovat myös 

innokkaampia osallistumaan elektronisesti toteutettavaan kyselyyn. Yllättävää oli 

myöskin se, että paperi- ja sähköpostilaskuja vastaanottavista asiakkaista kaksi kol-

masosaa (66,3 prosenttia) tiesi, että Musiikkilupien laskuja voi vastaanottaa verkkolas-

kuna verkkopankkiin. He ovat siis tehneet tietoisen valinnan olla käyttämättä verkko-

laskuja.  

 

Hypoteesi ei siis tältä osin osunut oikeaan, sillä syy olla käyttämättä verkkolaskuja ei 

johdu tiedonpuutteesta. Virheellinen olettamus siitä, miksi asiakkaat eivät käytä verkko-

laskuja, näkyi myös avoimien vastausten määrissä. Melkein puolet (47,1 prosenttia) 

vastaajista eivät olleet löytäneet annetuista vaihtoehdoista sopivaa vastausta, vaan he 

halusivat avata asiaa omin sanoin. Hypoteesin lisäksi avointen vastausten määrää 

kasvatti myös se, että annetut syyt eivät olleet aina yksiselitteisiä. Suurin syy (33,6 pro-

senttia) verkkolaskujen käyttämättömyyteen oli saamattomuus tai haluttomuus siirtyä 

verkkolaskuihin esimerkiksi ajan- tai resurssien puutteen vuoksi tai yksinkertaisesti 

siksi, ettei ollut edes ajatellut koko asiaa. Heillä saattoi jopa olla verkkolaskutus käytös-

sä, mutta he eivät ole muistaneet tai muuten vain saaneet aikaiseksi muuttaa tai ilmoit-

taa verkkolaskutustietojaan Musiikkiluville.  
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Toinen syy on pelko siitä, että laskuja jää tarkistamatta tai maksamatta, jos siirtyy verk-

kolaskuihin, sillä neljäsosa (24 prosenttia) haluaa pitää kiinni vanhoista toimintatavois-

ta. Avoimista vastauksista (31,8 prosenttia) puolet (15,7 prosenttia) käsittelivät verkko-

laskujen haasteita muun muassa kirjanpidon näkökulmasta. Laskun tulostaminen kir-

janpitoon koettiin helpommaksi sähköpostista kuin verkkopankista, sillä ne ovat selke-

ämpilukuisia sekä sivumäärä on vähäisempi. Muita esille tulleita syitä oli, että sähkö-

postia käytetään päivittäin, laskun lähettäjä on helposti nähtävissä ilman erillistä kirjau-

tumista verkkopalveluihin ja laskujen välittäminen eteenpäin on kätevämpää. Vastaajat 

kokevat, että 5 euron lisämaksu paperilaskusta ei ole kovin suuri, kun kirjanpitoon pitää 

joka tapauksessa toimittaa paperinen tosite.  

 

Loput avoimista vastaksista käsittelivät verkkolaskujen kustannuksia, toiminnan tai las-

kujen määrän vähäisyyttä, laskujen jakamista sisäisesti tai muiden toimijoiden kanssa 

sekä niiden käsittelyä ulkomailla. Nämä ovat kuitenkin marginaalisia syitä, joiden pe-

rusteella ei kannata tehdä suurta asiakasmassaa koskevia johtopäätöksiä. Tutkimuk-

sen perusteella vanhoissa laskutustavoissa pitäydytään enimmäkseen saamattomuu-

den ja haluttomuuden takia (33,6 prosenttia) tai siksi, että pelätään menetettävän ta-

loudellisen hallinnan ja laskut jää maksamatta (24 prosenttia). Pieni osa (15,7 prosent-

tia) kaikista vastaajista eivät halua verkkolaskuja kirjanpidollisista ja käytettävyyteen 

liittyvistä syistä ja vain yksi kymmenys (10,8 prosenttia) vastaajista eivät tiedä, miten 

verkkolaskut toimivat tai he eivät osaa sopia asiasta pankkinsa kanssa.  

 

4.2 Analyysi tutkimustuloksista 
 

Suosituin laite verkko-ostosten tekemiseen oli ylivoimaisesti pöytäkone ja läppäri, sillä 

80 prosenttia vastaajista käyttää tietokonetta ostamiseen. Myös mobiililaitteita ja tablet-

teja käytetään verkko-ostosten tekemisesi, sillä 40 prosenttia vastaajista kertoi teh-

neensä ostoksia mobiililaitteilla. Tämä korreloi hypoteesissa mainitun Finanssialan 

2017 tutkimuksen kanssa, jossa verkkopankkia vuonna 2017 käytti 82 prosenttia ja 

matkapuhelinta 34 prosenttia ja tablettia 27 prosenttia vastaajista. Melkein kaikki (93,5 

prosenttia) Musiikkilupien asiakkaista käyttävät pöytäkonetta tai läppäriä ja yli puolet 

(55,2 prosenttia) käyttivät myös mobiililaitetta tai tablettia työasioiden hoitamiseen.  

 

Kun tarkastellaan Musiikkilupien asiakkaiden maksukäyttäytymistä verkossa henkilö-

kohtaisella tasolla hieman tarkemmin, selviää, että verkkopankki (82,7 prosenttia) sekä 

pankki- ja luottokorttimaksut (83,5 prosenttia) ovat ylivoimaisesti suosituimmat maksu-
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tavat. Aikaisemman tutkimustiedon perusteella tehty hypoteesi pitää siis myös tältä 

osin paikkansa. Yli puolet (57,8 prosenttia) asiakkaista on käyttänyt laskua tai osamak-

sulaskua verkko-ostosten maksamiseksi ja alle puolet (44 prosenttia) ovat tehneet 

myös maksuja mobiilisovellusten tai –lompakoiden kautta. Yhtä lailla työelämässä vas-

taajista 78,5 prosenttia on käyttänyt verkkopankki- tai korttimaksuja maksaakseen 

edustamansa yrityksen tai yhteisön maksuja verkossa. Reipas neljäsosa (27,7 prosent-

tia) kertoi käyttäneensä lasku tai osamaksua ja vain kymmenesosa (10,7 prosenttia) 

mobiilisovellusta tai –lompakkoa. Noin yksi viidesosa (18,4 prosenttia) vastaajista ei ole 

ikinä käyttänyt verkkomaksutapoja yrityksensä tai yhteisönsä maksujen suorittamiseksi.  

 

Kun asiakkailta kysyttiin halukkuutta tulevaisuudessa käyttää erilaisia verkkomaksu-

vaihtoehtoja organisaation asioiden hoitamiseksi, verkkopankkimaksu (70,8 prosenttia) 

oli suosituin ja korttimaksu (53,3 prosenttia) seuraavaksi toivotuin vaihtoehto. Mobiili-

sovellukset (13,4 prosenttia) sekä –lompakot (10,1 prosenttia) eivät olleet suosittuja 

maksuvaihtoehtoja organisaatiotoiminnassa. Vain kymmenesosa (10,5 prosenttia) ei 

halunnut käyttää sähköisiä verkkomaksutapoja lainkaan.  

 

Huomattava osa (71,3 prosenttia) vastaajista kertoi, ettei heillä ole käytettävissä mitään 

mobiilisovellusta tai –lompakkoa, joilla he voisivat tehdä maksusuorituksia yrityksensä 

tai yhteisönsä puolesta. Annetuista vaihtoehdoista organisaatioissa käytetyin mobiiliso-

vellus tai –lompakko oli PayPal (14,9 prosenttia) ja sitten MobilePay (9,7 prosenttia), 

Siirto (7,1 prosenttia), S-Mobiili (6,2 prosenttia) ja Pivo (5,2 prosenttia). Mielenkiintoista 

oli, että vastaajista vain 12,2 prosenttia piti melko tai erittäin todennäköisenä esteenä 

verkkomaksamiselle mobiilisovellusten, -lompakoiden ja korttien maksurajoja, vaikka 

ne kuitenkin usein sisältävät euromääräisiä rajoitteita kuten luvussa 3.1.2.1 on esitetty. 

Ristiriitaisuus johtunee mobiilisovellusten ja -lompakoiden käytön vähyydestä: on mah-

dollista, että kyselyyn osallistuneet henkilöt ovat toistaiseksi tehneet vain euromäärälli-

sesti pieniä ostoksia mobiililaitteilla, eivätkä he siksi ole törmänneet maksurajoitteisiin 

ja osaa mieltää niitä maksamisen esteeksi. Toisaalta, maksurajat eivät liene ongelma 

sellaisissa palveluissa kuten vaikkapa PayPal, jossa rajana toimii pankki- ja luottokortil-

le itse asetetut rajat.  

 

Kolme neljäsosaa (74,4 prosenttia) asiakkaista ei näe minkään muun maksutavan 

yleistyvän yrityksessään tai yhteisössään kuin paperisen tai sähköisen laskun. Siitä 

yhdestä neljäsosasta (25,6 prosenttia), jotka katsovat uusien maksutapojen mahdolli-

seksi organisaatiossaan, suurin osa (30,9 prosenttia) uskoi mobiilimaksujen yleistyvän 
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maksutapana. Heistä yksi viidesosa (18,4 prosenttia) uskoi verkkomaksujen yleistyvän 

ja toinen viidesosa ei osannut tarkemmin määritellä, minkä maksutavan he uskovat 

olevan tulevaisuuden tapa toimia. Todellisuudessa tämä luku lienee suurempikin, sillä 

puolet (47,2 prosenttia) niistä henkilöistä, jotka uskovat muiden kuin paperisten tai säh-

köisten laskutustapojen olevan mahdollisia organisaatioissaan jätti kertomatta, minkä 

vaihtoehdon he uskovat yleistyvän. 

 

Samaan tulokseen päästiin, kun asiakkailta kysyttiin, millä tavoin he jatkossa toivoisivat 

suoriutuvansa Musiikkilupien tekijänoikeuskorvausten maksamisesta. Suurin osa asi-

akkaista on tyytyväisiä nykyisiin maksumenetelmiin, sillä neljännes (76 prosenttia) ha-

luaa jatkossakin saada laskun valitsemansa laskutuskauden mukaisesti verkko-, säh-

köposti- tai paperisena laskuna. Kymmenesosa (9,7 prosenttia) kaikista osallistujista 

haluaisi maksaa lupansa määräajaksi verkkopankki- tai korttimaksuna ja toinen kym-

menesosa (9,4 prosenttia) haluaisi verkkomaksun lisäksi siirtää tulevat maksut auto-

maattiveloitukseen. Näin ollen voisi olla todennäköistä, että asiakkaista noin neljä vii-

desosaa jatkaa laskujen maksamista nykyisillä menetelmillä ja noin viidesosa mahdolli-

sesti siirtyy verkkomaksamiseen määräajaksi tai automaattiveloituksella, kunhan verk-

komaksutavat ovat helppolukuisia ja kirjanpitoystävällisiä.  

 

Vastaajista alle puolet pitivät turvallisuuteen (43,5 prosenttia) ja henkilökohtaisten tieto-

jen käsittelyyn (45,9 prosenttia) liittyviä tekijöitä melko tai erittäin todennäköisinä verk-

ko-ostosten tekemisen esteinä. Erittäin todennäköiseksi riskiksi turvallisuustekijät ni-

mesi kuitenkin vain 17,3 prosenttia ja henkilökohtaisten tietojen käsittelyn 18,4 prosent-

tia vastaajista. Vaikka melkein puolet vastaajista piti turvallisuuteen ja henkilökohtaisen 

tietojen käsittelyä jollakin tavalla merkityksellisenä tekijänä verkkomaksamisessa, kai-

kista osallistujista 71,1 prosenttia ilmoitti, ettei tarvitse lisätukea verkkomaksamiseen. 

Ainoastaan 14,1 prosenttia vastaajista ilmoitti kaipaavansa lisätietoja maksusuorituk-

sen ja henkilötietojen käsittelystä verkkokaupoissa. 15,5 prosenttia pitää chat-palvelua 

hyvänä tukena verkko-ostosten tekemisessä. Kun verrataan näiden kahden eri kysy-

myksen tuloksia keskenään, voidaan päätellä, että turvallisuus ja henkilötietojen käsit-

tely on puolelle asiakkaista jokseenkin merkittävä asia, mutta he eivät kaipaa lisätietoja 

näistä asioista. Luottamus verkkokauppaan syntyy siis jotakin muuta kautta.   

 

Verkkokaupan kannalta yksi merkittävimmistä esteistä on maksutoimenpiteen keskeyt-

täminen, sillä neljännes (74,2 prosenttia) asiakkaista myöntää keskeyttäneensä maksu-

toimenpiteen verkkokaupassa. Suurimmiksi keskeyttämisen syiksi tässäkin tutkimuk-
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sessa osoittautui tekniset viat (30,6 prosenttia), mielenmuutokset (27,6 prosenttia) sekä 

sopivimman maksutavan puuttuminen valikoimasta (24,5 prosenttia). Nämä olivat kol-

me päällimmäistä keskeyttämisen syytä myös Kaupan liiton ja Tampereen yliopiston 

tutkimuksessa, joskin keskeyttäjien määrä oli huomattavasti alhaisempi (40 prosenttia) 

kuin tässä tutkimuksessa. Mielenkiintoista on, että Musiikkilupien asiakkaat ovat koh-

danneet verkko-ostosten keskeytymistä melkein tuplasti enemmän. Kaupan liiton ja 

Tampereen yliopiston kysely on teetetty toukokuussa 2016 kun Musiikkilupien vastauk-

set ovat saatu syys-lokakuussa 2018. Voisiko olla, että reippaassa kahdessa vuodessa 

verkko-ostoja tehdään määrällisesti niin paljon enemmän, että keskeytyksiä joko omas-

ta aloitteesta tai teknisestä viasta johtuen syntyy enemmän? Kiehtovaa olisikin nähdä, 

minkälainen vastausprosentti muodostuisi, jos sama kysymys esitettäisiin uudelleen 

samalle otokselle eli GallupForum-vastaajapaneelin 15–79-vuotaille mannersuomalai-

sille. 

 

4.2.1 Pienten ja suurten toimijoiden ristiintaulukointi 
 

Muuttujien jakautumista ja niiden riippuvuuksia tutkitaan ristiintaulukoinnilla. Riippu-

vuus- tai riippumattomuustarkastelussa tutkitaan, onko selvitettävän muuttujan jakau-

massa eroavaisuuksia selvitettävän muuttujan eri luokissa. (Ristiintaulukointi 2004.) 

Tutkimuksen painopiste ei ole pienten ja suurten yritysten vertailussa, mutta sekä tut-

kimuksen että kohdeyrityksen kannalta on mielenkiintoista selvittää, millaisia vaikutuk-

sia organisaation koolla voi olla maksutapakäytäntöihin. Tarkastelussa on huomioitava, 

että pieniä (1-25 työntekijää) yrityksiä tai yhteisöjä on vastaajista suurin osa (79,6 pro-

senttia) ja suuria yrityksiä tai yhteisöjä vain 11,3 prosenttia. Ristiintaulukoinnissa pieniin 

yrityksiin laskettiin mukaan myös 11-25 hengen (9 prosenttia) organisaatiot. Suuriksi 

organisaatioiksi on laskettu yrityksen, joissa on 25-50 työntekijää (3,7 prosenttia) ja yli 

50 työntekijää (7,6 prosenttia). Osallistujista 191 kappaletta edustaa suuria organisaa-

tioita, joka on edelleen hyvä määrä vastauksia, mutta virhemarginaalin todennäköisyys 

kasvaa. Pienten ja suurten yritysten edustavuus on kuitenkin suunnilleen oikeassa suh-

teessa kohdeyrityksen asiakaskuntaa ajatellen. Kun tehdään suurta massaa koskevia 

päätöksiä, pienten yritysten mielipiteet painavat vaakakupissa enemmän, sillä he edus-

tavat enemmistöä. 

 

Vertailussa ei noussut esille kovin suuria eroja pienten ja suurten yritysten kesken. 

Luonnollisesti vastaajat olivat suurissa yrityksissä lähinnä työntekijöitä (86,9 prosenttia) 

kun pienten edustajat ovat pääasiassa yrittäjiä (89,8 prosenttia). Pienten organisaation 
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edustajista 83,5 prosenttia tekee täysin itsenäisesti päätöksiä, kun suurten yritysten 

edustajista vajaa puolet (48,2 prosenttia) vastaajista. Siten ei ole yllättävää, että pienillä 

yrityksillä on paremmat mahdollisuudet käyttää mobiilisovelluksia ja -lompakoita verk-

komaksamiseen edustamansa yrityksen tai yhteisön puolesta, kun isoilla organisaatioil-

la: 80,1 prosentilla suurten yritysten edustajista ei ollut käytettävissä ainuttakaan mobii-

limaksusovellusta, kun pienissä yrityksissä lukema oli 70,1 prosenttia. Suurten yritysten 

työntekijät eivät voi käyttää yritysten pankkitilejä tai pankki- ja luottokortteja samoissa 

määrin, kun kyselyyn vastanneet pienet yritykset. Isoissa yrityksissä 37,7 prosenttia 

näki erittäin tai melko todennäköisenä esteenä organisaation tilien ja korttien käyttämis-

tä, kun vain 15,5 prosenttia pienistä piti tätä todennäköisenä esteenä.  Pienissä organi-

saatioissa on myös vähemmän muita sisäisiä esteitä verkkomaksujen tekemiseksi, sillä 

vain 18,7 prosenttia pienistä piti erittäin tai melko epätodennäköisenä esteenä sisäistä 

valvontaa, kun isoista noin kaksi viidesosaa (37,7 prosenttia) piti sisäisiä käytäntöjä 

rajoittavana tekijänä. 

 

Suuren yritysten työntekijät suhtautuvat hieman positiivisemmin mobiilimaksamiseen 

henkilökohtaisten ostosten tekemisessä, sillä isoista 44 prosenttia piti erittäin tai melko 

todennäköisenä siirtymistä mobiilimaksuihin seuraavan vuoden sisällä, kun pienistä 

32,8 prosenttia piti sitä todennäköisenä. He ovat myös aavistuksen tottuneempia verk-

komaksajia, sillä vain 3,1 prosenttia ei ole aikaisemmin kokeillut eikä halua kokeilla 

verkkomaksamista, kun pienistä viisi prosenttiyksikköä useampia (8,5 prosenttia) on 

haluton kokeilemaan verkkomaksamista.  

 

Pieniä eroavaisuuksia toimijoiden kesken oli myös laskujen vastaanottamisessa. Isois-

ta 70,2 prosenttia käyttää verkkolaskuja, kun pienet yritykset suosivat tasaisemmin 

sähköpostilaskuja (36,2 prosenttia), paperilaskuja (31,3 prosenttia) ja verkkolaskuja 

(26,7 prosenttia). Pienet yritykset ovatkin avoimempia entistä laajemmalle maksuport-

foliolle, sillä isoista lähes kaikki (93,2 prosenttia) kun pienistä kymmenen prosenttia 

pienempi ryhmä (82,8 prosenttia) haluaa pitäytyä vanhoissa tavoissaan. Pienistä 11,4 

prosenttia haluaisi maksaa lupansa tilisiirtona tai korttimaksuna määräajaksi, kun isois-

ta sitä halusi puolet vähemmän (5,2 prosenttia). Suoraveloitukseen haluaisi pienistä 

siirtää kymmenys (10,8 prosenttia) ja isoista 7,3 prosenttia. 

 

Yrityksen tai yhteisön kokoon perustavassa jaottelussa tutkimuksen suurin ero on siinä, 

mitä verkkomaksutapaa vastaajat haluaisivat mieluiten käyttää yrityksensä tai yhtei-

sönsä verkko-ostosten maksamiseen verkkokaupoissa. Pienten organisaatiot suosivat 
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pankkisiirtoa (74.5 prosenttia) kun suuret suosivat pankki- ja luottokorttimaksuja (57,6 

prosenttia). Toisena maksutapavaihtoehtona pienillä oli korttimaksut (53 prosenttia) ja 

suurilla pankkisiirto (44 prosenttia). Molemmilla kolmanneksi halutuin vaihtoehto oli 

lasku- tai osamaksupalvelut (pienet 28,1 prosenttia ja suuret 22,5 prosenttia). Tämäkin 

eroavaisuus pienten ja suurten organisaatioiden välillä selittynee vastaajien aseman 

perusteella, sillä monella isommassa yrityksessä työskentelevällä on käytössä yrityk-

sen tai yhteisön maksukortteja, mutta heillä ei ole pääsyä yrityksen pankkitileille. Vas-

taajilla oli mahdollisuus valita useampia maksutapavaihtoehtoja. 

 

4.2.2 Tutkimustulosten johtopäätökset 
 

Musiikkilupien kannattaa optimoida nykyiset ja tulevat verkkopalvelut kaikkiin päätelait-

teisiin sopiviksi, sillä Musiikkilupien asiakkaista lähes kaikki (93,5 prosenttia) käyttävät 

pöytäkonetta tai läppäriä ja yli puolet (55,2 prosenttia) mobiililaitteita tai tabletteja työ-

asioiden hoitamiseen. Asiakkaat ovat tottuneet tekemään verkkopankki- ja korttimaksu-

ja sekä yksityiselämänsä lisäksi myös työyhteisöissään. Asiakaista lähes kaikki käyttä-

vät verkkopankkia (82,7 prosenttia) ja korttia (83,5 prosenttia) yksityisostosten tekemi-

seksi ja suurin osa (78,5 prosenttia) käyttää näitä maksutapoja myös työelämässä. 

Mobiilimaksutapoja käytetään jonkin verran henkilökohtaisten verkko-ostosten tekemi-

seksi (44 prosenttia), mutta organisaation maksuasioiden hoitamiseksi toistaiseksi vain 

marginaalisesti (10,7 prosenttia). Heistä vain 28,7 prosentilla on käytettävissä mobiili-

sovellus tai -lompakko organisaation maksujen tekemiseksi, joista PayPal oli suosituin 

(14,9 prosenttia).  

 

Siitä huolimatta, että asiakkaista iso osa on tottunut tekemään verkkomaksuja pankki-

siirtona tai korttimaksuina yrityksensä tai yhteisönsä puolesta, on epätodennäköistä, 

että asiakkaat siirtyvät käyttämään vaihtoehtoisia maksutapoja. Nykyisistä asiakkaista 

76 prosenttia on tyytyväisiä käyttämäänsä laskutustapaan. Tutkimuksen perusteella on 

epätodennäköistä, että maksukäytännöt olisivat muuttumassa Musiikkilupien keskuu-

dessa lähitulevaisuudessakaan, sillä 72 prosenttia vastanneista ei usko vaihtoehtoisten 

maksutapojen yleistyvän organisaatioissaan. Tutkimustulosten perusteella investointi 

verkkomaksamiseen vaikuttaisikin noin 20 prosenttiin nykyisistä asiakkaista sekä mah-

dollisesti uusiin asiakkaisiin, jotka eivät ole voineet ottaa kantaa kyselyyn. Tästä yhdes-

tä viidesosasta (24 prosenttia), jotka voisivat olla halukkaita kokeilemaan muita maksu-

tapoja, noin puolet (9,7 prosenttia) haluaisivat maksaa luvat määräaikaisesti ja toinen 

puolisko (9,4 prosenttia) siirtää maksun samalla suoraveloitukseen.  
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On hyvin mahdollista, että osalta tästä 20 prosentista jäisi kuitenkin maksusuorituksen 

vaihtaminen tekemättä. Tutkimus nimittäin osoittaa, että 33,6 prosenttia asiakkaista ei 

ole siirtynyt verkkolaskuihin silkasta saamattomuudesta. Todennäköisesti osa asiak-

kaista ei syystä tai toisesta saisi aikaiseksi vaihtaa laskutustapojaan uusiin, vaikka sii-

hen luotaisiin mahdollisuus. Ihmiset eivät aina käytännössä toimi ihanteidensa  mukai-

sesti. Edellä esitettyjen tutkimustulosten perusteella ei ole kovin todennäköistä, että 

maksutapauudistuksella olisi kovin suurta merkitystä nykyasiakkaiden käyttäytymiseen. 

 

4.2.3 Jatkotutkimusmahdollisuudet 
 

Ristiintaulukointi ei paljasta merkittäviä eroja pienten ja suurten toimijoiden välillä. Pie-

nissä ja suurissa organisaatioissa on lähinnä pieniä vivahde-eroja, jotka tuntuvat loogi-

silta, kun huomioidaan vastaajien roolit yrityksissä tai yhteisössä. Se, että poikkeavuu-

det eivät tunnu järjenvastaisilta, lisää tutkimuksen luotettavuutta.  Eroavaisuudet eivät 

suoranaisesti tuota lisäarvoa hankkeen kannalta, mutta tutkimuksen ja ostokäyttäyty-

misen nimissä erojen vertaileminen on mielenkiintoista. Samalla olisi ollut kiehtovaa, 

että vastauksissa olisi ollut suurempia eroja, joita olisi voinut tutkia lisää. Esimerkiksi 

voisi selvittää, ovatko suurten yritysten edustajat kokeilunhaluisempia ja rohkeampia 

verkkomaksajia korkeamman koulutus tason takia vai ovatko yksityisyrittäjät liian kiirei-

siä opettelemaan tai kokeilemaan uusia tapoja. Tämä tutkimus ei avaa syistä käyttäy-

tymisen takana, vaan vastauksista tehdyt johtopäätökset ovat parhaita arvauksia siitä, 

miksi vastaaja on päätynyt valitsemaan juuri kyseisen vaihtoehdon. Suuret yritykset 

eivät ole esimerkiksi sanalla sanoen kertoneet, että he suosivat korttimaksuja tilisiirto-

jen sijaan siksi, että heillä on käytössä yrityksen luottokortti muttei verkkopankkitunnuk-

sia. Kyseessä on siis tukijan analyysi annettujen vastausten pohjalta ja niistä tehdyt 

johtopäätökset. 

  

4.2.4 Tutkimuksen hyödynnettävyys 
 

B2B-verkkomaksamista on tutkittu vähäisessä määrin. Aikaisempaa tutkimustietoa 

sähköisten verkkomaksutapojen käyttämisestä liiketoiminnan osana ei ole saatavilla, 

joten tutkimus tarjoaa uutta tietoa, joka voi olla hyvinkin kiinnostavaa tietoa kohdeyri-

tyksen lisäksi myös muille B2B-kauppaa tekeville yrityksille. Tutkimusaihe ei ainakaan 

ole niin sanotusti loppuun tutkittu, vaan se tuo esille uusia puolia ilmiöstä.  
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Musiikkilupien eri aloille ulottuva asiakasrekisteri tarjoaa hienon mahdollisuuden saada 

laaja-alaisesti tietoa erilaisten yritysten maksutavoista ja –halukkuudesta maan laajui-

sesti. Usein yrityksillä on asiakkainaan vain tietyn alan toimijoita, mutta Musiikkilupien 

asiakkaat eivät rajoitu yhteen tiettyyn toimialaan. Parhaiten tutkimus palveleekin niitä, 

joiden asiakaskunta koostuu samalla tapaa eri alojen yrityksistä. Koska on todennä-

köistä, että tulokset vaihtelevat alakohtaisesti, sellaisten B2B-yritysten, joiden asiakas-

kunta koostuu tietyn toimialan yrityksistä, kannattaa teettää kohdennettu tutkimus, joka 

sopii paremmin alalle. On oletettavaa, että esimerkiksi finanssialan yritykset suhtautu-

vat verkkomaksamiseen eri lailla kuin vaikkapa rakennusalan toimijat. Tutkimus toimii 

kuitenkin hyvänä yleisluontoisena, koko Suomen kattavana katsomuksena B2B-

maksutavoista, koska sillä ei esimerkiksi ole toimialakohtaisia- tai maantieteellisiä ra-

joitteita. Eritoten tutkimus palvelee kohdeyritystä, jolla on hyvin heterogeeninen, yksi-

tyisyrittäjiä ja pieniä toimijoita sisältävä asiakaskunta. Tutkimus luo myös hyvän jatko-

tutkimusmahdollisuuden, jossa voisi syventyä käyttäytymismallien takana piileviin to-

dellisiin syihin. 

 

4.2.5 Validiteetti  

 

Käsitteiden määrittelyn lisäksi, kvantitatiivisessa tutkimuksessa niiden operationalisointi 

muuttujiksi on äärimmäisen olennaista. Vaikkei B2B-verkkomaksamisesta löytynyt ai-

kaisempaa tutkittua tietoa, tutkimuksessa on onnistuttu määrittelemään, miten muuttu-

jien arvoja mitataan, koska tutkimus tuottaa mitattavissa olevaa tietoa. Tämä johtuu 

siitä, että ilmiöstä ja sen muuttujista voidaan tehdä johtopäätöksiä aikaisempien B2B-

ostokäyttäytymis- ja kuluttajatutkimusten perusteella. Vaikka tällaisessa tilanteessa 

saatettaisiin käyttää kvalitatiivista menetelmää, kvantitatiivisen menetelmän käyttö on 

perusteltua, sillä aikaisemmasta tiedosta on sovellettavissa mittareita, joilla pyritään 

absoluuttiseen ja objektiiviseen totuuteen eli positivismiin, jonka tavoitteena on tuottaa 

perusteltua, luotettavaa ja yleistettävää tietoa (Kananen 2011, 18). Lisäksi kvantitatiivi-

nen tutkimusmenetelmä sopii hyvin laajoihin aineistoihin ja se on nopea tapa saada 

tietoa erilaisilta asiakasryhmiltä huolimatta esimerkiksi heidän maantieteellisestä sijain-

nistaan. Tutkimusaineisto on riittävän suuri ja kohtalaisen edustava, että tuloksia voi-

daan pitää luotettavina. Hyvästä tilastollisesta luottamusvälistä kertoo alhainen virhe-

marginaali eli otoksesta saadut tulokset ovat yleistettävissä koko perusjoukkoon.  

 

Tutkimuksen pätevyyttä arvioitaessa tulee tietenkin huomioida myös analyysimenetel-

mien syvällisyys ja riittävyys. Suppeasta aineistosta on kovin vaikea tehdä syvällisiä 
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analyysejä. Itse aineistoa voidaan pitää määrällisesti riittävänä, mutta varsinaisen ana-

lyysin arviointi onkin hankalampaa. Vaarana saattaa olla tulosten yli- tai alitulkintaan, 

mutta tulosten ja niistä vedettyjen johtopäätösten tekemisessä on käytetty kvantitatiivi-

sia tulkintasäädöksiä. Vaikka pyrkimyksenä on ollut tehdä johtopäätöksiä ainoastaan 

tutkimuksesta tulleiden näkökulmien mukaisesti, on mahdollista, että tuloksen tulkin-

nassa siitä huolimatta näkyy jossain määrin kuitenkin alkuperäinen ajattelumalli. Vas-

taajat ovat voineet ymmärtää kyselylomakkeiden kysymykset toisin kuin ne ovat ajatel-

tu. Tällaisessa tilanteessa tuloksetkaan eivät ole päteviä. (Hirsijärvi & Remes & Saja-

vaara 1997, 232.) Väärinymmärrystilanteita on pyritty välttämään kiinnittämällä erityistä 

huomioita kysymysten asetteluun. Palautetta sekä kysymysten muotoilusta että mitta-

asteista on pyydetty useampaan otteeseen eri henkilöiltä, ja myös kyselylomaketta on 

testattu useammalla henkilöllä ennen lomakkeen varsinaista lähetystä. 

 

Yhtä lailla tulee huomioida, että myös vastaajat toimivat aina omien olettamustensa 

varassa eivätkä he aina tiedosta omaa käyttäytymistään. Monesti kyselyihin vastataan 

ideaaliminän ohjaamana kuin varsinaisen minäkäsityksen mukaisesti. Kysymyksiin 

saatetaan vastata kaunistellen sen perusteella, miten henkilö toivoisi käyttäytyvänsä 

sen sijaan, miten hän oikeasti käyttäytyy. Esimerkiksi Paytrailin myyntiedustaja kertoi, 

että heidän teettämissä tutkimuksissa asiakkaat kertovat suosivansa joitakin tiettyjä 

maksutapoja, mutta palveluntarjoajan oma statistiikka asiakkaiden käyttämistä maksu-

tavoista ei anna samanlaista kuvaa. Asiakkaat luulevat käyttävänsä monipuolisemmin 

eri maksutapoja, vaikka todellisuudessa Paytrailin statistiikka osoittaa, että verkko-

pankki- ja korttimaksut ovat ylivoimaisesti suosituimmat maksutavat (Verkkokauppa 

Suomessa 2018). Lisäksi käsitelty aihe saattaa olla varsinkin monelle pienemmälle 

toimijalle henkilökohtainen eikä kaikkia maksamiseen liittyviä asioita haluta myöntää. 

Vaikka tutkimus ei varsinaisesti käsittele yrityksen taloudellista tilannetta tai rahan käyt-

töä, maksaminen on kuitenkin aina jonkin verran arkaluontoinen asia. Yrityksen maksu- 

ja laskuasioista ei välttämättä keskustella edes hyvien ystävien kesken. Osallistujille 

olikin annettu mahdollisuus jättää vastaamatta kysymyksiin, mutta ”en osaa/halua sa-

noa” -vaihtoehtoa oli käytetty vähäisissä määrin (6,5-14,0 prosenttia kysymyksestä 

riippuen). 

 

Edellä mainituilla perusteilla voidaan todeta, että tutkimus on pätevä eli validi, sillä tut-

kimuksessa mitataan sitä ilmiötä, jota oli tarkoituskin mitata. Valitun viitekehyksen ja 

tutkimusmenetelmän lisäksi tulokset ovat hyvin yleistettävissä. Validia aineistoa on 

riittävästä ja se on luotettavaa kadosta huolimatta. Kysymysten asetteluun on perehdyt-
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ty huolellisesti ja siihen on käytetty aikaa. Palautetta kysymysten asettelusta ja mitta-

reista on saatu useammalta eri henkilöltä, jolloin väärinymmärrysten mahdollisuudet 

pienenevät. Ei myöskään haittaa, vaikka asiakkaiden vastaukset olisivatkin hieman 

todellisuutta positiivissävytteisempiä, sillä se viestii ehkä paremmin siitä, miten asiak-

kaat toimivat tulevaisuudessa. Ihmisillä on tapana kehittää itseään ideaaliminänsä 

suuntaiseksi.  

 

4.2.6 Reliabiliteetti 
 

Mikäli tutkimus toistettaisiin eli aineisto kerättäisiin samalla tavalla ja uusi data myös 

analysoitaisiin samalla tavalla, todennäköisesti saadut tulokset olisivat hyvin saman 

kaltaisia, sillä saadut tulokset korreloivat esimerkiksi Paytrailin statistiikan ja Finans-

sialan tutkimuksen kanssa ja ovat pääsääntöisesti odotusten mukaisia. Myöskään esi-

merkiksi ristiintaulukoinnissa tai kysymysten välillä ei ole ristiriitaisuuksia, joka viittaa 

siihen ettei tulokset ole sattumanvaraisia. Tutkimuksen reliabiliteetti eli tulosten pysy-

vyys mittauksesta toiseen ei ole kuitenkaan aikaa kestävä. Jos tutkimus toistettaisiin 

vaikkapa kahden vuoden päästä, on hyvin todennäköistä, etteivät tulokset enää täs-

mää, sillä teknologian kehitys on nopeaa ja aikaisempien tutkimustulosten perusteella 

tiedetään, että ostokäyttäytyminen muuttuu jatkuvasti. Tutkimuksen stabiliteetti eli mit-

tarin ja menetelmän pysyvyys ajassa ei välttämättä ole paras mahdollinen käsiteltävän 

aiheen takia. Tämä ei kuitenkaan vähennä tutkimustulosten hyötyarvoa, sillä pyrkimyk-

senä on selvittää, mihin kohdeyrityksen kannattaa sijoittaa rajallisia resurssejaan ja 

panostukiaan tänä päivänä. 

 

Vaikka tutkimuksen reliabiliteetti voidaan kyseenalaistaa stabiliteetin näkökulmasta, 

tutkimuksen otoskoko ja otantamenetelmä itsessään on pysyvä ja luotettava. Suuresta 

kadosta huolimatta suuri otoskoko varmistaa, etteivät tulokset ole sattumanvaraisia. 

Myös perusjoukkoa edustavan rekisterin voidaan katsoa olevan ajan tasalla eli niin 

sanottua peittovirhettäkään ei ole. Otos ei myöskään ole vino eli siinä ei ole jokin tietty 

asiakasryhmä yli- tai aliedustettuna, vaan alakohtaiset vastausmäärät korreloivat lupa-

määrien kanssa kuten taustatietojen analyysissä on osoitettu. Aina on tietenkin mah-

dollista, että tutkimuksessa on tapahtunut virheitä tietojen käsittelyssä tai analysoin-

neissa eli kyse on virheellisestä mittavälineestä ja sen tulkinnasta. Satunnaisvirheitä on 

voinut käydä tilanteissa, jossa vastaaja on tulkinnut kysymyksen väärin tai vahingossa 

vastannut väärin, mutta tutkimuksen aikana ei ilmennyt mitään erityisiä tekijöitä, jotka 

viittaisivat alhaiseen reliabiliteettiin.  
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5 Johtopäätökset 
 

5.1 Tutkimusongelman ratkaisu 
 

Työssä esitetyn aikaisemman tutkimustiedon sekä oman tutkimuksen perusteella voi-

daan sanoa, että asiakkaat ovat kiinnostuneita verkkomaksamisesta ja verkkomaksu-

jen käyttäminen eri muodoissa yleistyy vuosittain. Asiakkaat ovat tottuneita verkkomak-

sajia ja verkkomaksujen tekemiseen on tänä päivänä vähäisesti esteitä, joskin ostosten 

keskeyttäminen on yleistä. Verkko-ostosten tekeminen on siis arkipäiväistynyt. Itse 

asiassa on mahdollista, että esimerkiksi osto- tai maksutoimenpiteen keskeyttäminen 

on yleistynyt juuri siksi, että ihmiset ovat rohkeampia verkko-ostajia. Keskeyttäminen 

johtuu useimmiten mielenmuutoksesta, teknisestä viasta tai sopivan maksutavan puut-

tumisesta. Mitä sujuvampaa ostaminen on, sitä todennäköisemmin ostaminen viedään 

loppuun asti. Siksi konversio-optimointi ja käyttökokemus ovat verkkokaupassa olen-

naisessa asemassa. Ihmiset eivät enää pelkästään arvioi verkkosivustojen luotetta-

vuutta, vaan he myös vaativat palvelua verkossa. He vertailevat eri palveluiden käyttö-

kokemuksia keskenään alasta riippumatta. 

 

Myös mobiililaitteita hyödynnetään aikaisempaa enemmän verkko-ostosten tekemises-

sä, vaikka pöytäkoneet ja läppärit ovat kuitenkin toistaiseksi käytetyimmät laitteet. Ver-

kossa toimivien yritysten tulee kuitenkin huomioida mobiililaitteiden kasvava merkitys 

ostoprosesseissa myös B2B-puolella, varsinkin tiedonhakuvaiheessa. Mobiilisovelluk-

sia ja -lompakoita käytetään jo jonkin verran kasvavissa määrin kuluttajakaupassa ja 

todennäköisesti mobiilimaksut ovatkin tulevaisuuden maksutapa. Tästä huolimatta mo-

biilimaksaminen ei ole vielä yleistynyt B2B-kaupassa ja trendi tuntuisi kehittyvän hitaas-

ti. Tämä johtunee siitä, että nykyiset applikaatiot ovat suunniteltu ensisijaisesti kulutta-

jakauppaan ja laskujen vastaanottaminen on vakiintunut käytäntö yrityksissä.  

 

Uskoisin kuitenkin, että mitä yleisempää mobiilimaksamisesta tulee yksityiselämän 

puolella, sitä enemmän sen käyttö lisääntyy myös työelämässä varsinkin yksityisyrittä-

jien ja pienten yritysten keskuudessa. Kun ihmiset tottuvat nopeisiin ja helppoihin mak-

sutapoihin, perinteisemmät tavat tuntuvat äkkiä kankeilta ja työläiltä. Päästäksemme 

tähän pisteeseen, ainakin kotimaisilla markkinoilla ihmisten täytyy ensin omaksua uu-

det tavat ja totutella maksamiseen kuluttajina. Modernimmat maksutavat kannattaa 

adoptoida yrityskauppaan vasta, kun niille on kysyntää. Tämä on kannattavaa myös 
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siksi, että nykyisten mobiilimaksutapojen tarvitsee kypsyä B2B-kaupan erikoisominai-

suuksiin sopiviksi. Uskon, että varsinkin PSD2-asetuksen myötä pian tarjolla on pa-

remmin B2B-kauppaan sopivimpia palveluita. Toistaiseksi Suomessa toimivilla palve-

luntarjoajilla on tarjolla keskenään hyvin samankaltaisia ratkaisuja, jotka eivät ole inno-

vatiivisimmasta päästä, kuten palveluntarjoajien benchmarking-matriisista on nähtävis-

sä (liite 2). 

 

Maksuliikennealan kypsymisen odottelu kannattaa myös siksi, että Musiikkilupien asi-

akkaat eivät ole tällä hetkellä halukkaita siirtymään pois laskuihin perustuvasta maksu-

tavasta. Kohdeyrityksen tuleekin pohtia, onko noin 20 prosenttia nykyasiakkaista sekä 

mahdolliset uudet asiakkaat riittävä määrä lähteä investoimaan hankkeeseen. Jos noin 

viidesosa asiakkaista on tarpeeksi suuri kohderyhmä, kannattaa asiakkaille tarjota en-

sisijaisesti verkkopankki- että korttimaksutavat. Mobiilimaksutavat voivat olla mukava 

lisä, joka viestii modernista brändistä, mutta tutkimustulosten perusteella todennäköi-

sesti käyttäjäkunta jää marginaaliseksi. On mahdollista, että mobiilimaksujen kautta 

saavutetaan jopa orgaanista kasvua, sillä uusien asiakkaiden tahtotilasta ja ostokäyt-

täytymisestä ei ole varmaa tietoa. Todennäköisesti kuitenkin uudet asiakkaat käyttäyty-

vät nykyasiakkaiden kaltaisesti, jolloin mobiilimaksujen käyttö on ainakin toistaiseksi 

vähäistä. Asiakkaille voitaisiinkin vaikkapa vuoden tai parin päästä tehdä uusi lyhyempi 

kysely, jossa selvitettäisiin, kuinka monella on käytössä mobiilimaksamiseen soveltuvia 

applikaatioita ja ovatko he halukkaita maksamaan Musiikkilupien tekijänoikeuskorvauk-

sia jollakin muulla tavalla kuin nykyisellä laskutustavalla, esimerkiksi suoravelotuksena. 

Mikäli halukkaiden määrä on prosentuaalisesti kasvamaan päin, voisi tätä pitää jonkin-

laisena kehityssuuntana, jota seurata.  

 

Vaikka Musiikkiluvat haluavat olla rohkea uudistaja ja suunnannäyttäjä, kannattaa kui-

tenkin miettiä, onko järkeä tehdä asioita, jotka eivät ole asiakkaille tärkeitä tai tuota 

hänelle lisäarvoa. Ruokosen validointiprosessin kautta tarkasteltuna asiakasvalinta, eli 

se kenelle uutta digitaalista palvelua kehitetään, on nykyiset asiakkaat sekä mahdolli-

set uudet asiakkaat. Ongelma, jota ollaan ratkaisemassa, on laskujen lähettäminen ja 

maksaminen perinteisiä kanavia pitkin. Ratkaisuolettamus on modernit, nopeat, helpot 

ja mobiilimmat verkkomaksutavat. Riskipitoisin olettamus on, ettei asiakkaat halua luo-

pua vanhoista laskutustavoista ja siirtyä käyttämään uusia maksutapoja. Onnistumiskri-

teeri, jonka perusteella päätetään, miten asiakastarpeita validioinnin jälkeen tulkitaan, 

on asetettujen tavoitteiden toteutuminen eli kustannusten väheneminen ja likviditeetti, 
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nykyasiakkaiden parempi palveleminen ja uusasiakashankinta sekä brändiarvo ja hen-

kilökunnan tyytyväisyys.  

 

Asiakaskyselyn perusteella näyttäisi siltä, että riskipitoisin olettamus pitää suurelta osin 

paikkansa, sillä suurin osa asiakkaista ei halua vaihtaa maksutapojaan. Yritysjohdon 

arvioitavaksi jää, onko järkevää investoida maksuratkaisuihin noin 5 000 asiakkaan 

takia ja miten se vaikuttaisi yrityksen likviditeettiin, kustannuksiin tai säästöihin eli arvi-

oida onnistumiskriteeri. Brändiin uudistus vaikuttaa varmasti positiivisesti, mutta henki-

lökuntaan uudistus voi vaikuttaa myös negatiivisesti riippuen siitä, näkevätkö he uudis-

tuksen mahdollisuutena vai uhkana. Mikäli henkilökunta saadaan motivoitua ja osallis-

tettua mukaan hankkeeseen, myös he kokevat uudistuksen positiivisena kehityksenä 

eivätkä vain lisääntyneenä työtaakkana. 

 

Vaikka asiakkaat eivät juuri tällä hetkellä näe maksuasiaa tärkeänä, tilanne voi muuttua 

tulevaisuudessa nopeastikin. Musiikkilupien kannattaakin olla jatkuvassa keskusteluyh-

teydessä asiakkaisiinsa tai ainakin tärkeimpiin asiakkaisiinsa sekä kuunnella asiakkai-

den antamia palautteita. Asiakasvalidointi, jossa asiakkaita kuullaan useampaan ottee-

seen kehityshankkeen edetessä ennen lopullista lanseerattavaa versiota, tulisi olla 

pysyvä osa liiketoimintaa. Pelkkä taustaoletusten validointi hankkeen alussa ei usein 

ole riittävä, sillä asiakkaan tarpeet ja kehityshankkeen kohde ovat voineet muuttua ke-

hityshankkeen edetessä. Lopputulos onkin sitä parempi, mitä enemmän asiakkaita on 

kontaktoitu hankkeen aikana. Asiakaspalautteiden muuttaminen konkreettisiksi toimen-

piteiksi tulee suoraviivaista niin, että uusista ominaisuuksista tehdään mahdollisimman 

vähän kehityssuunnitelmadokumentaatiota tai yrityksen johdolle business case –

dokumentaatiota. Sen sijaan oleellista on asiakastarpeiden nopea konkretisoiminen, 

jotta niitä päästään ICT-tuotannossa työstämään kohti lopullista palvelutoteutusta. 

(Ruokonen 2016, 111-112.) 

 

5.2 Puhtaasti digitaalinen toimintatapa 
 

Uutta liiketoimintaa suunniteltaessa huomioidaan yrityksen olemassa oleva visio, mis-

sio, liikeidea ja imago (Havumäki & Jaranko 2014, 50). Jos hanke toteutetaan, tulee 

ensimmäisenä määritellä verkkokaupan asema yrityksen toiminnassa ja laatia strategia 

eli pitkän aikavälin suunnitelma, jossa määritellään uudistuksen rooli vision toteutuk-

sessa ja miten sillä edistetään yrityksen liiketoimintaa. Strategia edellyttää hankkeen 

lähtökohdan tarkkaa arviointia ja resurssien selvittämistä. Toteutusta varten laaditaan 
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myös aikataulu ja budjetti. Seurannan saatuja tuloksia verrataan asetettuihin tavoittei-

siin, jonka perusteella päätetään korjaustoimenpiteistä ja uusista suunnitelmista. (Ha-

vumäki & Jaranko 2014, 57-58.) 

 

Mikäli Musiikkiluvat haluavat lähestyä asiaa visionsa kautta ja olla alalla todellinen 

suunnannäyttäjä ja uudistaja, se lähestyy asiaa puhtaasi digitaalisesta (pure digital) 

näkökulmasta ja ottaa mallia digitaalisen kaupan markkinajohtajilta, jotka ovat valjasta-

neet uuden teknologian liiketoimintansa ytimeksi. Yksittäisellä toimenpiteellä ei ole ko-

vin suurta liiketoiminnallista merkitystä, mutta tilanne on eri, jos asiakkaille tarjotaan 

kokonaan uudenlainen konsepti, joka sisältää myös modernit maksutavat. Sen sijaan, 

että lähdetään laajentamaan vain maksutapojen tarjontaa osaksi nykyisiä palveluita, 

Musiikkilupien kannattaa rakentaa tuotteestaan täysin uudenlainen versio, joka toimii 

ensisijaisesti mobiililaitteessa. Kun halutaan vaikuttaa maksutoimenpiteeseen, tulee 

huomioida koko ostoprosessi sen ympärillä. Jos tahtotilana on lisätä modernien maksu-

tapojen käyttöä asiakkaiden keskuudessa, koko asiakaskokemuksen tulisi olla sellai-

nen, että se ohjaa asiakkaita valitsemaan nykyaikaisemman maksutavan. Mikäli lupien 

hankkiminen ja ostaminen verkossa on hidastempoista, luultavasti maksutavaksi vali-

taan myös verkastahtisempi laskutustapa. Kehittämällä yrityksen palveluista suoravii-

vaisempia ja mobiilimpia voidaan muokata asiakaskäyttäytymistä suoraviivaisemmaksi 

ja mobiiliystävällisemmäksi. Kokonaisen uuden verkkokokemuksen luominen on tieten-

kin yritykselle kaikin puolin suurempi investointi, mutta se myös tarjoaa enemmän 

mahdollisuuksia.  

 

Mallia voisi esimerkiksi ottaa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymältä (HSL) tai 

VR:ltä ja rakentaa asiakkaille mobiilikauppa, josta voi ostaa lupia yhtä helposti kuin 

matkalippuja. Asiakkaat kaipaavat joustoa ja helpotusta arkeensa. Siksi he ovat valmii-

ta sitoutumaan palveluihin, jotka ovat helppo katkaista tai laittaa tauolle. (Inkeroinen, 

17.) Mobiilikaupassa voidaan tarjota asiakkaille myös määräaikaisia lupia, jotka asia-

kas voi maksaa verkkomaksuna heti tilaushetkellä. Maksusuorituksista toimitetaan asi-

akkaille kuitti sähköpostiin. Ennen määräaikaisen luvan loppumista asiakkaalle tulee 

lähettää ilmoitus asiasta sekä antaa mahdollisuus uusia lupa ja maksusuoritus helposti 

– mieluiten yhdellä klikkauksella tai sormen napautuksella.  

 

Määräaikaisten lupien tarjoaminen voi olla hyvä houkutin niille, jotka eivät vielä käytä 

taustamusiikkia toiminnassaan. Yhtälailla määräaikaisuus voi houkutella sellaisia asi-

akkaita, jotka murehtivat sopimuksen purkamiseen liittyviä toimenpiteitä, kuten yhden 
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kuukauden irtisanomisaikaa. Vaikka määräaikainen lupa sisällöltään oikeuttaa samoi-

hin käyttöoikeuksiin kuin jatkuvat sopimukset, se voi olla monelle sitoutumispelkoiselle 

mielekkäämpi vaihtoehto. Myös esimerkiksi DJ-kertalisenssi, joka oikeuttaa musiikin 

tallentamiseen 24 tunnin ajaksi, tulee siirtää mobiilikauppaan niin, että se on maksetta-

vissa palvelussa tilaushetkellä. Niille, jotka eivät halua jatkuvasti uusia lupiaan, tarjo-

taan toistaiseksi voimassa oleva lupa kuten tähänkin asti, joka on mahdollista siirtää 

suoravelotukseen. Näin asiakkaat saavat käyttöönsä jotakin konkreettista, joka tuottaa 

aidosti lisäarvoa, josta maksaa. 

 

Palvelu toimii hyvänä alustana lisä- ja ristiinmyynnille eli sitä kautta voidaan sitouttaa 

asiakaita eli vaikuttaa Taylorin ostoputken viimeisiin vaiheisiin ja ylläpitää asiakassuh-

detta. Kun asiakkaiden ostoista saadaan kerättyä dataa, voidaan heille tarjota alaan 

liittyviä muita lupia. Esimerkiksi ohjattuja liikuntatunteja pitävälle toimijalle voidaan tarjo-

ta musiikin tallennuslupia. Tässä onnistuakseen Musiikkilupien tulee pystyä tunnista-

maan asiakaspersoonia voidakseen tuottaa heille kohdennettua, juuri tiettyä asiakasta 

kiinnostavaa sisältöä. Ehdotukseni onkin, että kohdeyritys ensisijaisesti alkaa profiloi-

maan asiakkaitaan eli keräämään tietoa esimerkiksi siitä, minkä kokoisesta yrityksestä 

on kyse. Kuka on yrityksen päättäjä ja ketkä vaikuttavat päätöksentekoon? Mitä tietoa 

he tarvitsevat päätöksenteon tueksi? Mitä enemmän yrityksellä on tietoa asiakkaistaan, 

sitä paremmin he voivat huomioida erilaisia asiakaspersoonia ja tuottaa kullekin asiak-

kaalle lisäarvoa. Kun asiakkaista on tarpeeksi tietoa, voidaan heille oikeiden tuotteiden 

lisäksi tarjota myös parempia maksutaparatkaisuja. Kehitystrendeistä ja globaaleilta 

johtavilta yrityksiltä voidaan oppia, että personalisoiminen sekä datan kerääminen ja 

analysoiminen ovat tällä hetkellä avainasemassa B2B-verkkokaupassa. Jos Musiikkilu-

vat haluavat olla alansa markkinajohtaja, heillä tulee olla ylivoimainen kyvykkyys hyö-

dyntää teknologioita, dataa ja kohdennusta, joiden avulla asiakkaille voidaan tarjota 

asiakaskohtaisempia etuja ja näkemyksiä käyttäjälle (Ruokonen 2016, 98.)  

 

Jatkossa konversio-optimointia tulee miettiä myös asiakasryhmäkohtaisesti eli ei pel-

kästään keskitytä asiakkaiden ohjaamiseen haluttuun lopputulokseen vaan pyritään 

miettimään kullekin käyttäjälle kohdennettuja personoituja sähköisiä viestejä (Ruoko-

nen 2016, 114). Mobiilikaupassa voidaan tarjota erilaisia kohdennettuja sisältöä ja pal-

veluita esimerkiksi sen mukaan, onko kyseessä parturikampaaja, taksi vai ravintola-

asiakas. Taisteluja, jotka Musiikkilupien on voitettava (must-win-battle) on kyky vastata 

asiakkaan keskeisimpään tarpeeseen mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti esimer-

kiksi mahdollistamalla tiedonsaanti ja oikeiden lupien helppo ja nopea löytäminen. On-
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nistuakseen tässä, yrityksen pitää tietää, mikä on ostajalle tärkeää ja mikä ajaa häntä 

ostamaan? Millaiset asiat ja näkökulmat asiakasta kiinnostaa? Mitä hänen pitää tietää, 

jotta se haluaa ostaa? Kenet ostajan tulee vakuutta, jotta hän saa vietyä ostopäätöksen 

loppuun? Mitä asiakas kokee ostavansa tehtyään ostopäätöksen? Mistä hän maksaa? 

  

5.2.1 Asiakkaan avustaminen verkossa 
 

Perinteisesti myyjillä on ollut iso vaikutus ostopäätöksen syntymisessä. Myyjien merki-

tys on kuitenkin muuttunut digitalisaation myötä myös B2B-kaupassa, jossa tietoa etsi-

tään verkossa. Siksi keinot vaikuttaa asiakkaaseen ja ohjata häntä ostamaan ovat 

myös verkossa. Musiikkiluvat voisivatkin harkita esimerkiksi bottien eli automatisoidun 

tietokoneohjelman käyttämistä apuna asiakkaiden avustamisessa verkossa. Chat- tai 

FAQ-botit eivät missään nimessä korvaa asiakaspalvelua tai henkilökohtaisia kontakte-

ja, mutta ne ovat oiva apu usein kysyttyjen ja rutiininomaisten kysymysten hoidossa. 

(Hupli 2018.) Koska Musiikkilupien asiakaskunta on laaja ja monipuolinen, botit voi-

daan ohjelmoida tarjoamaan asiakkaalle kohdennettua sisältöä esimerkiksi tarjoamalla 

ravintola-asiakkaalle vain ravintolatoimintaan liittyviä lupia ja liikuntakeskuksille vain 

liikuntaan liittyviä lupia.  

 

Chatboteilla voidaan siis avustaa asiakkaita löytämään juuri heidän toimintaansa liitty-

vää sisältöä. Ne koetaan usein ”matalan kynnyksen” yhteydenottokanavina, josta voi-

daan kysellä pienempiä asioita, joita ei katsota puhelun arvoisiksi. Botit voivat tiedottaa 

yrityksen aukioloajoista, yhteystiedoista ja osoitteista sekä palvella asiakkaita kellon 

ympäri rutiinitehtävissä, jotka eivät vaadi päättelyä tai tulkintoja. Boteille voidaan opet-

taa persoonallinen ja yrityksen brändiin sopiva tapa keskustella. Tekninen toteuttami-

nen on melko yksinkertaista. Eniten aikaa vie keskustelun kulun ja rakenteen suunnitte-

lu ja tuottaminen, joka vaatii hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. (Hupli 2018.) 

 

Botit eivät korvaa asiakaspalvelijoita, eikä niiden käyttöä tule missään nimessä salailla. 

Ne eivät osaa vastata kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin, joten asiakkailla tulee olla 

mahdollisuus ohittaa botti ja päästä keskustelemaan ihmisen kanssa (Hupli 2018). Sik-

si kohdeyrityksen kannattaakin harkita myös asiakaspalvelijan hyödyntämistä chatissa. 

Chat on nopea tapa auttaa asiakkaita akuuteissa, mutta pienissä asioissa, kuten vaik-

kapa laskun eräpäivän siirtämisessä tai oikean hinnaston löytämisessä ja vähentää 

painetta puhelimesta ja sähköposteista. Mikäli chat-palveluun päätetään ryhtyä, tulee 

sen erityispiirteet ottaa huomioon jo suunnittelu vaiheessa: chat-palvelu vaatii reaaliai-
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kaista ja nopeaa asiakaspalvelua. Jos palveluun ei voida sitoutua, sitä ei kannata tarjo-

ta lainkaan. Mikään ei ole asiakkaalle turhauttavampaa, kuin odottaa vastausta pitkään 

tai tuijottaa ”kaikkia asiakaspalvelijamme ovat tällä hetkellä varattuina” –ilmoitusta. Sik-

si olisikin hyvä hyödyntää chatissa sekä bottia että ihmisiä: bottien etu on se, että ne 

voivat palvella useita asiakkaita reaaliajassa ja samanaikaisesti sekä auttaa ruuhkien 

purkamisessa (Hupli 2018). Ihmisen etu taas on henkilökohtaisuus sekä kyky ajatella 

luovasti. 

 

5.2.2 Tekoäly ja asiakaskokemus 
 

Bottien käyttö ei välttämättä vaadi tekoälyn (artificial intelligence, AI) käyttämistä ja 

yleisimmät käytössä olevat chatbotit ovatkin toistaiseksi käsinkirjoitettuja botteja, mutta 

tekoälyn käyttö mahdollistaa yleensä parhaan käyttökokemuksen (Hupli 3018). Tekoäly 

on tietojenkäsittelytieteen osa-alue, jonka tarkoituksena on matkia ihmisen tajuntaa ja 

suorittaa tehtäviä kuten ihminen (Tekoäly info). Termi ”tekoäly” tarkoittaa koneen kykyä 

jäljitellä ja oppia inhimillistä päättelyä. Kyse on oppivasta ennakointi- ja päättelyohjel-

mistosta, joka kykenee automatisoimaan päätöksiä ja antamaan suosituksia. Sen li-

säksi, että tekoälyllä voidaan automatisoida, nopeuttaa ja tehostaa ajattelua vaativia 

työvaiheita, parantaa tuotteiden ja asiakaspalvelun laatua ja osumatarkkuutta sekä 

mahdollistaa uudenlaisia liiketoimintamalleja kustannustehokkaasti, sitä voidaan hyö-

dyntää tiedon analysointiin. (Tekoäly (AI).) 

 

Musiikkilupien kannattaakin ensisijaisesti hyödyntää tekoälyä analysoinnissa: datan 

määrän kasvaessa tullaan väistämättä tilanteeseen, jossa ihmisen kapasiteetti ei riitä ja 

avuksi tarvitaan automaattiratkaisuja. Algoritmeja hyödyntävä tekoäly oppii jatkuvasti 

lisää ihmisten käytöksestä ja analysoi dataa reaaliaikaisesti. Mitä enemmän asiakkaas-

ta tiedetään, sitä parempaa palvelua asiakkaalle voidaan tarjota kaikissa kohtaamissa 

kuten verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa, puhelimessa tai sähköpostitse (Asiakas-

kokemus on rahaa 2017, 1-5). Monikanavaisessa kaupassa, jossa asiakkaita kohda-

taan jatkuvasti eri kanavissa, tekoälyllä voidaan välttää tietovaje eli tilanne, jossa asia-

kas joutuu kertomaan tietojaan yhä uudelleen. Tekoäly voi kerätä tietoa asiakkaan asi-

oinnista eri kanavissa ja hyödyntää aikaisemmin kerättyä asiakastietoa. Kun tiedetään, 

mitä kanavia pitkin asiakkaat liikkuvat, voidaan pohtia, mihin kanaviin ja tilanteisiin te-

koäly sopii parhaiten. (Laaksonen 2016.) Sen avulla Musiikkiluvat voivat tarjota asiak-

kailleen parempaa palvelua analysoimalla tehokkaasti asiakasdataa eri kanavista sekä 

tarjota heille kohdennettua sisältöä ja yksilöllisemmän asiakaskokemuksen.  
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Tekoälyä voidaan toki hyödyntää myös muilla tavoin. Esimerkiksi se voisi tehdä alue-

vastaavalle hälytyksen tilanteissa, joissa asiakaskäynnin jälkeen asiakas on itse muut-

tanut korvausperustetta alempaan kategoriaan tai päättänyt sopimuksen. Koska Mu-

siikkiluvat palvelevat asiakkaita vain Suomessa ja suomenkielellä, voi kuitenkin osoit-

tautua, ettei bottien ja tekoälyn hyödyntäminen ole järkevää kielellistä syistä. Tällä het-

kellä teknologioissa haasteena on nimenomaan suomenkieli (Vettenranta, 14). 

 

5.3 Yhteenveto 
 

Pärjätäkseen yhä kasvavassa kilpailussa yrityksen kannattaa keskittyä kirkastamaan 

asiakaslupaustaan ja jalkauttamaan sitä käytäntöön. Ilman selkeää konseptia ja asia-

kaslupausta päädytään kilpailemaan vain hinnalla, joka ei ole Musiikkiluville vaihtoehto. 

Menestystarinoita verkkokaupassa on kaksi: hintavetoinen tai asiantuntijuuteen nojaa-

va asiakaskeskeisyys. Hinta ei aina ole tärkein ominaisuus, vaan kokonaisvaltainen 

ostamisen helppous ja sujuvuus. Yrityksen tulee onnistua luomaan kohtaamisia ja kut-

kuttamaan asiakkaiden tunnepisteitä. Ainoastaan asettamalla asiakas strategian keski-

öön, voidaan luoda brändin ja asiakkaan välille tunneside. Siksi asiakaspersoonien 

tunnistaminen on ensisijaisen tärkeää. Asiakasymmärryksen lisääntyessä oikeille asi-

akkaille voidaan kohdentaa oikeita tuotteita optimaalisella ajoituksella.  (Parsama, 8.) 

Muokkaamalla verkkopalveluista mobiilikauppamaisempia, muokataan myös asiakkai-

den ostokäyttäytymistä suoraviivaisemmaksi ja nopeutetaan ostamista sekä maksamis-

ta. Pelkän maksutapaportfolion kasvattaminen itsessään tuntuu jokseenkin päälle liima-

tulta ratkaisulta, joka ei innosta asiakkaita muuttamaan tapojaan. Asiakkaita on hel-

pompi innostaa siirtymään uudempiin maksutapoihin, kun koko ostoputki tuntuu suju-

valta. Lisäarvoa voidaan tuottaa helposti uusittavilla määräaikaisilla luvilla, jotka on 

maksettavissa reaaliajassa sekä suoravelotusmaksuiksi siirrettävillä jatkuvilla luvilla. 

 

Mikäli kohdeyritys on kiinnostunut kehittämään verkkopalveluitaan ”mobiilikauppatyyp-

pisemmiksi”, sen kannattaa keskustella erilaisista maksumahdollisuuksista esimerkiksi 

kotimaisen Poplatek Oy:n kanssa. Tämä yritys ei pelkästään tarjoa erilaisia maksuvaih-

toehtoja, vaan se pyrkii keksimään kokonaan uudenlaisia maksutapakokemuksia. Pop-

latek on esimerkiksi kehittänyt HSL:n mobiilimaksuratkaisut sekä Hilu-

maksurannekkeen, joka korvasi Aitoon Kirkastusjuhlilla kortti- ja käteismaksut (Popla-

tek).  Musiikkiluville voisi olla kannattavaa heittäytyä ideoimaan erilaisia uudenlaisia 

maksutapoja tämän tyyppisten yritysten kanssa. Millaiset maksutavat sopivat parhaiten 

B2B-kauppaan? Entä lisensointiin? Miten maksuratkaisut voisivat helpottaa juuri Mu-
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siikkilupien asiakkaiden arkea? Jos uudenlaisten maksutapojen kehittäminen ei ole 

yritykselle mielekästä, erilaisia maksutaparatkaisuja tarjoavia yrityksiä on markkinoilla 

kohtalaisesti eikä tarjonnassa ole merkittäviä eroja, kuten benchmarking-matriisista 

(liite 2) on nähtävissä. Pelkkien kotisivujen perusteella palveluntarjoajista Paytrail, 

Bambora ja Maksuturva vaikuttavat monipuolisimmilta toimittajilta, mutta kaikilta poten-

tiaalisilta toimijoilta kannattaa pyytää varsinainen tarjous.  

 

Verkko- ja mobiilimaksamisen jatkuva yleistyminen tulee hitaasti muuttamaan myös 

B2B-kauppaa. Vaikka palvelut ovat suunnattu lähinnä kuluttajakauppaan, B2B-

kauppiaiden tarpeet ovat tunnistettu ja niihin paremmin sopivampia ratkaisuja on tulos-

sa lisää lähitulevaisuudessa. Jos kohdeyritys päättyy tarjoamaan asiakkaille verkko-

maksuvaihtoehtoja osana nykyistä verkkokauppaa koko ostoputken kehittämisen si-

jaan, luultavasti hyvinkin pian tarjolla on enemmän B2B-verkkokauppaan suunnattuja 

vaihtoehtoja. Ei ole välttämätöntä, että yritys lähtee itse kehittämään ja etsimään uu-

denlaisia maksutapoja verkkokauppaansa, sillä uudenlaisia maksuratkaisuja innovoi-

daan muiden B2B-yritysten toimesta, jotka yritys voi myöhemmin adoptoida osaksi toi-

mintaansa. Yrityksen kannattaakin toteuttaa verkkomaksuhanke, mutta sen tulee poh-

tia hankkeen ajoittamista ja kokoluokkaa huolella: onko järkevää toteuttaa hanke nyt ja 

liittää olemassa olevia ratkaisuja sellaisenaan osaksi nykyistä liiketoimintaa vai kannat-

tako jäädä odottelemaan palveluiden kypsymistä B2B-ystävällisisemmiksi? Vai olisiko 

sittenkin järkevämpää lähteä itse kehittämään palveluista sellaisia, että ne sopivat juuri 

oman yrityksen ja sen asiakkaiden tarpeisiin? Yrityksen johdon tehtäväksi jää arvioida 

missä laajuudessa ja missä vaiheessa maksutapojen uudistaminen on järkevää vaikka 

lopullinen päätös siitä, onko verkkomaksaminen liiketoiminnallisesti marginaalista vai 

merkittävä lisä yrityksellä, jää aina loppukäyttäjälle eli asiakkaille. 
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Määrälliset mittarit 
 
Taulukko 2. Määrälliset mittarit (Ruokonen 140-141). 

 

Mittari Mitä mitataan? Mitta 

Maksusuoritusten määrä Kuinka monta loppuun asti vietyä tilausta on saatu tiet-

tynä ajanjaksona (esim. kuukaudessa). 

Kappalemäärä 

Bruttoliikevaihto Verkkokaupassa loppuun asti vietyjen tilausten euro-

määräinen kokonaisarvo 

Euromäärä 

Kustannukset suhteessa 

myyntiin (Cost to Sales 

Ratio, CSR) 

Tietyn markkinointikanavan kustannukset jaettuna ky-

seisen kanavan kautta tulleen myynnin kokonaissum-

malla tiettynä ajanjaksona. Suhdeluku kertoo, kuinka 

tehokasta mainonta on tietyssä markkinointikanavassa 

ja mahdollistaa mainonnan tehokkuuden vertailun: mikä 

kanava tuottaa parhaan euromääräisen myynnin. 

Euromäärä 

(suhdeluku) 

Kustannukset suhteessa 

tilauksiin (Cost per Order, 

CPO) 

Kuinka paljon markkinointikuluja syntyy yhden tilauksen 

aikaansaamiseksi tiettynä ajanjaksona. Mahdollistaa 

markkinoinnin tehokkuuden vertailun: mikä kanava tuo 

eniten tilauksia verkkokauppaan. 

Euromäärä 

Uusien asiakkaiden suh-

teellinen määrä  

(New Customer Percent-

age, NC%) 

Kuinka moni ostaneista asiakkaista on verkkokaupalle 

kokonaan uusia asiakkaita tiettynä ajanjaksona: uusien 

asiakkaiden lukumäärä jaettuna kaikkien asiakkaiden 

lukumäärällä. 

Prosenttiluku  

(suhdeluku) 

Tilausten keskimääräinen 

arvo 

Keskimääräisen tilauksen euromääräinen arvo tiettynä 

ajanjaksona. Lasketaan jakamalla bruttoliikevaihto tila-

usten lukumäärällä. 

Euromäärä 

(suhdeluku) 

Konversioprosentti (Con-

version Percentage, 

CR%) 

Kuinka moni verkkokaupassa käynyt tekee ostoksen: 

kaikki palvelun kävijät jaettuna ainakin yhden ostanei-

den kävijöiden määrällä. 

Prosenttiluku 

(suhdeluku) 
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Benchmarking-matriisi palveluntarjoajista 
 
Taulukko 3. Benchmarking-matriisi palveluntarjoajista (palveluntarjoajien kotisivut ja hinnastot 

2018). 

 

 

*) Paytraililla olemassa myös MobilePay- sekä PayPal-maksuominaisuudet, mutta eivät ole 

merkinneet niitä tarjoukseensa ilmeisesti yritysasiakaskunnasta johtuen. 

 

 

 

 

 

 PAYTRAIL BAMBORA 

Aloitusmaksu 0 € 0 € 0 € 

Kuukausimaksu 49 € + alv Power: 39 € Express: 0 € 

Pankkimaksu 0,35 €/kpl, Nordea 0,50 €/kpl 0,35 €/kpl, Nordea 0,50 €/kpl 0,35 €/kpl, Nordea 0,50 €/kpl + 

2,8 % 

Korttimaksu 0,35 €/kpl + 2 % 0,35 €/kpl + 1,9 % 0,35 €/kpl + 2,8 % 

Lasku- ja osamak-

su 

Yrityslasku tulossa, (Collector 

Bank 0,35 €/kpl) 

Enterpay-yrityslasku: ei hinta-

tietoja 

Enterpay-yrityslasku: ei hinta-

tietoja 

MobilePay 0,35 €/kpl + 2 %* 0,35 €/kpl + 1,9 % 0,35 €/kpl + 2,8 % 

Siirto (tulossa 0,50 €/kpl) - - 

Pivo - - - 

Masterpass - 0,35 €/kpl + 1,9 % 0,35 €/kpl + 2,8 % 

Paypal PayPal 0,10 €/kpl + PayPalin 

hinnasto* 

- - 

Toistuva veloitus - - - 

Muita maksutapoja Rajapinnat 0,10 €/kpl + raja-

pintojen hinnat 

- - 

Maksujen palau-

tukset 

0,35 €/kpl 0 € 0 € 

Huomioita Tulossa: toistuvaislaskutus, 

yrityslasku, 3DS-

varmennuksen poistaminen ja 

Siirto 

Runsaasti maksullisia ja mak-

suttomia lisäpalveluita 

Runsaasti maksullisia ja mak-

suttomia lisäpalveluita 

Muuta Saatu tarjous * Pyydetty tarjousta Pyydetty tarjousta 
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 MAKSUTURVA CHECHKOUT 

Aloitusmaksu 100 € 0 € 0 € 

Kuukausimaksu 59 – 79 € Starttipaketti: 4,90 € + alv 24 Laajapaketti: 45 € + alv 24 % 

Pankkimaksu 0,35 €/kpl, Nordea 0,50 €/kpl 0,50 €/kpl + 2,75 % 0,35 €, Nordea ja Danske 

Bank 0,49 € 

Korttimaksu 0,35 €/kpl + 2 % 0,50 €/kpl + 2,75 % 0,35 € + 2 % 

Lasku- ja osamak-
su 

Yrityslasku 2,45 € + 2,95 % 

(lasku 3 € + 1,4 %, erämaksu 

0 €) 

Ei yrityslaskua (Collector, 

Jousto, Mash, jne. 0,50 € + 

2,75 %) 

Ei yrityslaskua (Collector, 

Jousto, Mash, jne. 0,35 €) 

MobilePay 0,11 €/kpl + korttimaksupalkkio 0,50 €/kpl + 2,75 % 0,46 € + 2 % 

Siirto (tulossa) 0,50 €/kpl + 2,75 % 0,35 € 

Pivo 0,35 €/kpl + 1,55 % 0,50 €/kpl + 2,75 % 0,35 € + 2 % 

Masterpass 0,11 €/kpl + 1,55 % 0,50 €/kpl + 2,75 % 0,35 € + 2 % 

Paypal PayPalin hinnaston mukaan PayPalin hinnaston mukaan PayPalin hinnaston mukaan 

Toistuva veloitus Ei hintatietoja - - 

Muita maksutapoja Toistuva korttivelotus ja jatku-

va laskutus 

GSM-maksu, Ennakkosiirto GSM-maksu, Ennakkosiirto 

Maksujen palau-

tukset 

1 €/kpl Kuluttajapalautus 0,50 € Kuluttajapalautus 0,35 € 

Huomioita Maksullisia lisäpalveluita, 

maksusivun ja palautuslomak-

keen visuaalinen räätälöinti. 

Korttijärjestelmien erityiset 

maksut: Toimialakohtainen 

rekisteröintimaksu 450 € (kos-

kee vain tiettyjä toimialoja) 

Korttijärjestelmien erityiset 

maksut: Toimialakohtainen 

rekisteröintimaksu 450 € (kos-

kee vain tiettyjä toimialoja) 

Muuta Pyydetty tarjousta Pyydetty tarjousta Pyydetty tarjousta 
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Asiakaskysely 
 

Sähköpostiviestin saate: 

 

Tervehdys!	
		
Olemme	kehittämässä	Musiikkilupien	palveluita	ja	tarvitsemme	apuasi.	Olisi	hienoa,	jos	vastaisit	oheiseen	asia-
kaskyselyyn.	
		
Vastaaminen	vie	noin	15	minuuttia.	Torstaihin	11.10.2018	mennessä	vastanneiden	kesken	arvotaan	viisi	kappalet-
ta	100	euron	lahjakortteja	Verkkokauppa.comiin	(https://www.verkkokauppa.com).	
		
Kysely	löytyy	osoitteesta:	_link:Klikkaa	tästä_	
(Linkki	on	henkilökohtainen	ja	tarkoitettu	vain	sinun	vastauksiasi	varten.	Älä	jaa	linkkiä	eteenpäin)	
		
Vastauksesi	ovat	meille	todella	tärkeitä	–	kiitos	osallistumisesta!	
		
Aurinkoisin	yhteistyöterveisin,	
		
Piia	Moore,	opinnäytetyön	tekijä	(Metropolia	Ammattikorkeakoulu	Oy)	
piia.moore@metropolia.fi	
		
Harri	Kaasinen,	tilaaja	(GT	Musiikkiluvat	Oy)	
harri.kaasinen@musiikkiluvat.fi	
 

 

Sähköpostiviestin saate (muistutusviesti): 

 

Tervehdys!	
		
Vielä	on	aikaa	osallistua	asiakaskyselyyn	sekä	viiden	Verkkokauppa.comin	100	euron	lahjakortin	arvontaan!	Vas-
taathan	kuitenkin	viimeistään	11.10.2018	mennessä.		
		
Olemme	kehittämässä	Musiikkilupien	palveluita	ja	tarvitsemme	apuasi.	Olisi	hienoa,	jos	auttaisit	meitä	vastaamal-
la	oheiseen	asiakaskyselyyn.	
		
Kysely	löytyy	osoitteesta:	_link:Klikkaa	tästä_	
(Linkki	on	henkilökohtainen	ja	tarkoitettu	vain	sinun	vastauksiasi	varten.	Älä	jaa	linkkiä	eteenpäin)	
		
Vastauksesi	ovat	meille	todella	tärkeitä	–	kiitos	osallistumisesta!	
		
Aurinkoisin	yhteistyöterveisin,	
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Piia	Moore,	opinnäytetyön	tekijä	(Metropolia	Ammattikorkeakoulu	Oy)	
piia.moore@metropolia.fi	
		
Harri	Kaasinen,	tilaaja	(GT	Musiikkiluvat	Oy)	
harri.kaasinen@musiikkiluvat.fi	
 

Saate 

Asiakaskysely verkkomaksamisesta 
 
Kysely on osa Metropolian liiketalouden tutkinto-ohjelman opiskelijan opinnäytetyötä. Tutkimustyön 
tilaajana toimii GT Musiikkiluvat Oy ja kohderyhmä on yrityksen asiakkaat. 
 
Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan 5 kappaletta 100 euron arvoisia lahjakortteja Verkkokaup-
pa.com–myymälään (https://www.verkkokauppa.com). Voittajat kontaktoidaan sähköpostitse vastaus-
ajan päätymisen to 11.10.2018 jälkeen. 
 
Vastaamiseen menee noin 15 minuuttia. Kysymyksiä on yhteensä 18-21 kappaletta riippuen vastauk-
sistasi. Vastaathan viimeistään to 11.10.2018 klo 23:45 mennessä. 
 
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Musiikkiluvat.fi:n verkkomaksujärjestelmien uudistamistarpeita, 
joten vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa palveluiden kehittämiseen sekä tukea opinnäytetyön tekoa. 
Vastauksesi ovat meille tärkeitä! 
 
Osallistuminen kyselyyn on vapaaehtoista. Vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. 
Tutkimusaineisto kerätään ainoastaan opinnäytetyötä varten ja hävitetään tutkimuksen valmistuttua. 
Opinnäytetyö valmistuu marraskuussa 2018 ja on sen jälkeen luettavissa Theseus-julkaisuarkistosta. 
 
Tutkimustyötä koskevat kysymykset voi osoittaa piia.moore@metropolia.fi. 
 
Kiitos osallistumisesta! 
 
 
Aurinkoisin yhteistyöterveisin, 
 
Piia Moore, opinnäytetyön tekijä (Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy) 
piia.hietanen@metropolia.fi 
 
Timo Riikkilä, työn ohjaaja (Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy) 
Timo.riikkilä@metropolia.fi 
 
Harri Kaasinen, tilaaja (GT Musiikkiluvat Oy) 
Harri.kaasinen@musiikkiluvat.fi 

 

Taustatiedot 
Kysymys Vastausvaihtoehto 
1. Edustamani yrityksen/yhteisön toimiala on: (Voit a. Ravintolat, kahvilat ja pubit 
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valita useampia vaihtoehtoja.) b. Hotellit ja majoitus 
c. Myymälät tai kauneus- ja terveyspalvelut 
d. Kunto- ja liikuntakeskukset 
e. Taksit ja bussit 
f. DJ-toiminta 
g. Oppilaitokset 
h. Jokin muu, mikä?  

2. Edustamassani yrityksessä/yhteisössä työsken-
telee: 

a. 1–10 työntekijää 
b. 11–25 työntekijää 
c. 25–50 työntekijää 
e. Yli 51 työntekijää 

3. Toimin edustamassani yrityksessä/yhteisössä: a. Yrittäjänä 
b. Työntekijänä 

4. Oletko edustamassasi yrityksessä/yhteisössä 
sellaisessa asemassa, että voit tehdä itsenäisesti 
päätöksiä esimerkiksi taustamusiikkilupien tarpeel-
lisuudesta ja maksuista? 

a. En 
b. En täysin itsenäisesti, mutta myötävaikutan 
päätöksenteossa 
c. Kyllä 

5. Tällä hetkellä edustamani yritys/yhteisö vastaan-
ottaa Musiikkilupien laskut: 

a. Sähköisesti verkkolaskuina 
b. Sähköisesti sähköpostilaskuina* 
c. Postitse paperisina laskuina* 
d. En tiedä/En osaa sanoa 

6. *) Jos vastaanotat laskut paperisena tai säh-
köpostitse: Tiesitkö, että voit vastaanottaa Musiik-
kiluvilta verkkolaskuja verkkopankkiisi sopimalla 
siitä pankkisi kanssa? 

a. En tiennyt 
b. Kyllä tiesin 

7. *) Jos et vielä vastaanota verkkolaskuja verk-
kopankkiin: Mikä on isoin syy siihen, ettet halua 
verkkolaskua verkkopankkiin? 

a. En tiedä, miten verkkolasku toimii 
b. En osaa tehdä sopimusta verkkolaskujen vas-
taanottamisesta pankkini kanssa 
c. Minulla ei ole aikaa/halua sopia verkkolasku-
jen vastaanottamisesta pankkini kanssa 
d. Pelkään, että lasku jää maksamatta, jos vaih-
dan paperilaskun verkkolaskuksi 
e. Jokin muu, mikä? 

 

Kysymykset verkkomaksamisesta 
Kysymys Vastausvaihtoehto 
1. Mitä päätelaitetta käytät silloin, kun teet verkko-
ostoksia eri verkkosivustoilla? (Voit valita useita 
vaihtoehtoja.) 

a. En tee ostoksia verkossa 
b. Pöytäkoneella tai läppärillä 
c. Mobiililaitteella tai tabletilla 

2. Mitä laitteita käytät työasioiden hoitamiseen? 
(Voit valita useita vaihtoehtoja.) 

a. Pöytäkonetta tai läppäriä 
b. Mobiililaitetta tai tablettia 

3. Mitä seuraavista sähköisistä maksutavoista olet 
käyttänyt tehdessäsi henkilökohtaisia  ostoksia 
verkkokaupassa? (Voit valita useita vaihtoehtoja.) 

a. En ole aikaisemmin käyttänyt sähköisiä mak-
sutapoja verkko-ostosten tekemiseen 
b. Pankkisiirto eli verkkopankkimaksua (Aktia, 
OP, Nordea, jne.) 
c. Pankki- ja luottokorttimaksua (MobilePay, 
Siirto, Pivo, S-Mobiili, jne.) 
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d. Mobiililompakkomaksua (Masterpassa, 
Paypal, Aktia Wallet, Nordea Wallet, jne.) 
e. Laskua tai osamaksulaskua (Klarna, Mash, 
jne.) 
f. Jokin muu, mikä? 

4. Oletko joskus käyttänyt verkkomaksutapoja 
verkkokaupassa yrityksesi/yhteisösi maksujen suo-
rittamiseksi? (Voit valita useampia vaihtoehtoja.) 

a. En 
b. Kyllä, verkkopankki- tai korttimaksua (OP, 
Nordea, Visa, Mastercard, jne.) 
c. Kyllä, mobiilimaksua tai -lompakkoa (Mobile-
Pay, Siirto, Masterpass, Paypal, jne.) 
d. Kyllä, Klarnan tai muun palveluntarjoajan las-
kua tai osamaksua (Klarna, Mash, jne.) 

5. Mitä seuraavista palveluista haluaisit käyttää 
yrityksesi/yhteisösi verkkomaksujen suorittamiseksi 
verkkokaupoissa? (Voit valita useita vaihtoehtoja.) 

a. En halua käyttää sähköisiä verkkomaksutapo-
ja 
b. Pankkisiirto eli verkkopankkimaksua (Aktia, 
Osuuspankki, Nordea, jne.) 
c. Pankki- ja luottokorttimaksua (Visa, Master-
card, jne.) 
d. Mobiilimaksua (MobilePay, Siirto, Pivo, S-
Mobiili, jne.) 
e. Mobiililompakkoa (Masterpass, Paypal, Aktia 
Wallet, Nordea Wallet, jne.) 
f. Klarnan tai muun palveluntarjoajan laskulla tai 
osamaksuna (Klarna, Mash, jne.) 
g. Jokin muu, Mikä?  

6. Mitä seuraavista mobiililompakko- tai mobiiliso-
vellusmaksutavoista sinulla on käytössä, jolla voit 
maksaa yrityksesi/yhteisösi puolesta verkossa? 
(Voit valita useita vaihtoehtoja.) 

a. Ei yhtäkään 
b. MobilePay 
c. Siirto 
d. Pivo 
e. S-Mobiili 
f. PayPal 
g. Masterpass 
h. Jokin muu, mikä? 

7. Luuletko, että yrityksessäsi/yhteisössäsi tulee 
yleistymään muut maksutavat kuin paperinen tai 
sähköinen lasku? 

a. En 
b. Kyllä, mikä? 

8. Kuinka todennäköisesti tulet siirtymään mobiili-
maksamiseen verkkokaupoissa seuraavan vuoden 
aikana?  

0 = En osaa/halua sanoa 
1 = Erittäin epätodennäköistä 
2= Melko epätodennäköistä 
3 = Melko todennäköistä 
4 = Erittäin todennäköistä. 

9. Kuinka todennäköistä asteikolla 1–4 on, että 
seuraavat väittämät ovat este verkko-ostosten 
maksamiseksi sähköisesti, kun mietit omaa osto-
käyttäytymistäsi? (0 = En osaa/halua sanoa, 1 = 
erittäin epätodennäköistä, 2= melko epätodennä-
köistä, 3 = melko todennäköistä, 4 = erittäin toden-

a. Sopivan maksutavan puuttuminen 
b. Luottamuspula verkkomaksamisen turvalli-
suuteen 
c. Luottamuspula henkilökohtaisten tietojen kä-
sittelyyn 
d. En ole aikaisemmin kokeillut verkkomaksa-
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näköistä.) mista, eikä minulla ole aikaa/halua opetella nii-
den käyttämistä 
e. En tunne mobiilimaksun teknologiaa tarpeeksi 
hyvin 

10. Kuinka todennäköistä asteikolla 1–4 on, että 
seuraavat väittämät ovat este verkko-ostosten 
maksamiseksi sähköisesti, kun mietit yritykse-
si/yhteisösi maksujen suorittamista verkossa? (0 = 
En osaa/halua sanoa, 1 = erittäin epätodennäköis-
tä, 2= melko epätodennäköistä, 3 = melko toden-
näköistä, 4 = erittäin todennäköistä.) 

a. En ole aikaisemmin kokeillut verkkomaksa-
mista, eikä minulla ole aikaa/halua opetella nii-
den käyttämistä 
b. En tiedä, kuinka verkkomaksusuoritukset il-
moitetaan kirjanpitoon 
c. Yrityksen/yhteisön sisäinen valvonta tai muut 
toimitavat eivät mahdollista verkkomaksamista 
verkkokaupoissa 
d. Minulla ei ole mahdollisuutta käyttää yrityk-
sen/yhteisön tilejä tai kortteja verkkomaksami-
seen 
e. Maksukorttien/mobiilisovellusten maksurajat 
eivät riitä maksujen suorittamiseen 
f. Tarvitsen maksuaikaa, joten reaaliaikainen 
verkkomaksusuoritus ei houkuttele 

11. Jos sähköisten verkkomaksujen tekemisessä ei 
olisi mitään estettä yrityksessäsi/yhteisössäsi, mikä 
seuraavista olisi sinulle mieluisin tapa maksaa Mu-
siikkilupien tekijänoikeuskorvaukset? (HUOM! Kai-
kissa vaihtoehdoissa luvat ovat irtisanottavissa 
sopimusehtojen mukaisesti ja valittu maksutapa ei 
vaikuta mahdollisiin rahanpalautuksiin.) 

a. Haluan saada tekemästäni lupatilauksesta 
valitsemani laskutuskauden (kvartaali, puolivuo-
si tai vuosi) mukaisen laskun, joka toimitetaan 
minulle valitsemallani tavalla joko paperisena tai 
verkkolaskuna verkkopankkiin/taloushallinnon 
järjestelmään tai sähköpostiin kuten tähänkin 
asti. 
b. Haluan saada tekemästäni lupatilauksesta 
valitsemani laskutuskauden (kvartaali, puolivuo-
si tai vuosi) mukaisen laskun, joka toimitetaan 
minulle mobiililaitteeseen. 
c. Haluan saada tekemästäni lupatilauksesta 
valitsemani laskutuskauden (kvartaali, puolivuo-
si tai vuosi) mukaisen laskun Klarnan tai muun 
palveluntarjoajan laskulla tai osamaksuna (Klar-
na, Mash, jne.) 
d. Haluan maksaa tekemäni lupatilauksen sa-
man tien verkkokaupassa määräajaksi (esim. 
kuukaudeksi, vuodeksi tai puoleksi vuodeksi) 
käyttämällä verkkomaksamista kuten pankki-, 
kortti- tai mobiilimaksua (OP, Nordea, Visa, 
Mastercard, Siirto, MobilePay, jne.). 
e. Haluan maksaa valitsemani laskutuskauden 
(kvartaali, puolivuosi tai vuosi) mukaisen en-
simmäisen laskun saman tien verkkokaupassa 
pankki- tai korttimaksuna (OP, Nordea, Visa, 
Mastercard, jne.) ja siirtää tulevat laskut auto-
maattiveloitukseen 
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12. Minkälaista lisätukea tarvitset verkkosivustolta 
sähköisen maksusuoritusten tekemiseen? (Voit 
valita useita vaihtoehtoja.) 

a. En tarvitse lisätukea 
b. Tietoa maksusuorituksen ja henkilötietojen 
käsittelyn turvallisuudesta 
c. Chat-palvelu, jolta voin kysyä apuja maksu-
suorituksen tekemisessä 
d. Puhelinpalvelu, jolta voin kysyä apuja maksu-
suorituksen tekemisestä 
e. Muu, mikä? 

13. Oletko joskus keskeyttänyt maksutoimenpiteen 
verkkokaupassa? 

a. En 
b. Kyllä* 

14. *) Jos olet jättänyt maksutoimenpiteen suo-
rittamatta verkkokaupassa: Mikä on suurin syy 
maksutoimenpiteen keskeyttämiseksi? 
 

a. En ole koskaan keskeyttänyt maksutoimenpi-
dettä 
b. Muutin mieleni 
c. Tekninen vika 
d. Sopiva maksutapa puuttui valikoimasta 
e. Loppusumma olikin maksuvaiheessa suu-
rempi kuin odotin (esim. toimitusmaksut, tms.) 
f. Muu, mikä? 

 


