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1 Johdanto 

 Tämä opinnäytetyö kertoo luottamuksen merkitystä uusien asiakkaiden hankinnassa ja 

pitkäaikaisten asiakassuhteiden säilyttämisessä kansainvälisessä B2B myynissä Espan-

jan ja Suomen välillä. Luottomuksella on tärkeä rooli yrityksen vuorovaikutuksessa, var-

sinkin jos niiden välillä on isot kulttuuriset ja organisatoriset erot.  Aihetta tutkitaan tutki-

mustyyppisen opinnäytetyön menetelmin haastattelujen avulla. 

 

Tutkimusidea syntyi kansainvälisessä harjoittelussa Barcelonassa. Osallistuin projektiin, 

jossa yhtiön tavoitteena oli hankkia uusia pitkäaikaisia asiakassuhteita ulkomailta, muun 

muassa Suomesta. Tele World Linguistic Services on kansainvälinen yritys, joka tarjoaa 

käännöspalveluja ja on erikoistunut yritysten kotisivujen ja organisaatiorakenteen lokali-

sointiin maan kulttuuriin tai asiakkaiden kansallisuuteen soveltuviksi.  

Sivutoimipaikat ovat Saksassa ja Turkissa. Yhtiössä työskentelee yli 140 ammattikääntä-

jää kaikkialta maailmasta, ja kaikki kääntävät ainoastaan omalle kielelleen. 

Hinnat ovat kilpailukykyisiä Suomen hintoihin verrattuna ja yhtiöiden tehdessä yhteistyötä 

suomalaiselle kumppanille edulliset. 

 

Tele World Linguistic Services haluaisi saada asiakkaiksi suomalaisia yrityksia, jotka os-

taisivat heiltä käännöksiä yhdellä hinnalla ja myisivät niitä edelleen itselleen edullisella 

hinnalla Suomessa.  

 

Projektissa onnistuttiin saamaan vain yksi yritysasiakas Suomesta lukuisista lähetetyistä 

tarjouksista, puheluista ja kirjeenvaihdosta huolimatta. Moniin kirjeisiin ei vastattu lainkaan 

tai niihin saatiin vastauksia, joissa ilmaistiin epäily toimitusaikojen pitämisestä. Nämä vas-

taukset juuri antoivat aiheen tutkia luottamuksen merkitystä asiakkaiden hankinnassa ja 

pitkäaikaisten asiakassuhteiden säilyttämisessä. 

 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet esittely 

Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida luottamuksen merkitystä uusien asiakkaiden hankin-

nassa ja pitkäaikaisten asiakassuhteiden säilyttämisessä. Tutkimuksessa keskitytään 

Suomessa ja Espanjassa toimivien yritysten välisiin suhteisiin. 
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Tutkimuksen lisäkysymykset: 
  

Miten merkityksellisiä kulttuuriset erikoispiirteet ovat kahden valtion välisessä kaupan-

käynnissä? 

Missä määrin kulttuurierot voivat vaikuttaa luottamuksellisten suhteiden rakentamiseen? 

Mitkä tärkeät askeleet on otettava pitkäaikaisten suhteiden luomiseksi ulkomaiseen asiak-

kaaseen? 

Mitä on luottamus myyntityössä? 

 

1.2 Opinnäytetyön rakenne 

Työ koostuu teoriasta, jossa käsitellään sellaisia kysymyksiä, kuten uusien asiakkaiden 

hankkiminen sekä pitkäaikaisten asiakassuhteiden luominen. Koska meitä kiinnostaa täl-

laisten suhteiden luominen yritysten välillä kansainvälisesti, käymme läpi myös kansainvä-

lisen kaupan sekä kansainvälisen kaupan osa-alueet. Työn keskeinen tietoperusta on 

luottamus, joka käydään aiheena läpi teorian kolmannessa osassa. Teoriapuolen johto-

päätösten jälkeen tehdään tutkimus haastattelun avulla, joka auttaa määrittämään luotta-

muksen paikan suomalaisten ja espanjalaisten yritysten välisestä yhteistyöstä. 

 

1.3 Toimeksiantajan esittely 

Käännöstoimisto Tele World Linguistic Services on ammattimaisten lingvistien liittoon kuu-

luva, Barcelonassa, Istanbulissa ja Berliinissä jo vuodesta 2006 toiminut perheyritys. 

Kaikki ammattimaiset ja erikoistuneet kääntäjät työskentelevät äidinkielellään, yleensä 

yritys voi tarjota käännöspalveluja yli 140 kieliparia.  

 

Palvelut:  

- käännökset 

- tulkkipalvelut ja avustavat kääntäjät 

- nettisivustojen, verkkokauppojen, sosiaalisen median sivustojen tietokoneohjel-

mien, pelien ja käyttöohjeiden kääntäminen (lokalisointi) 

- ohjelmistojen lokalisointi  

- asiantuntija-arviointi ja tekstien korjaus  

- audio- ja videotiedostojen tekstitys ja käännös 

 

Yrityksen omistajat ovat: Bakhadir Okazank, syntynyt Saksassa ja Karin Blanco, syntynyt 

Espanjassa. Yritys on hyvin monikulttuurinen ja heidän työnsä sitoo monia maita ja kult-

tuureja.  

Yhtiön vahvuudet:  
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- aaja kielivalikoima ja nopea toimitus 

- harvinaiset kielet (mahdollisuus tehdä käännöksiä suomeen erittäin harvinaisista 

kielistä)  

- merkkiperusteiset hinnat ovat paljon alhaisemmat kuin Suomessa asuvien kääntä-

jien tarjoamat 

- koska toimiston omistaja on suomalainen, hänellä on auktorisoituna kääntäjänä oi-

keus vahvistaa suomennos laillisesti päteväksi 

- käännöksen sähköinen allekirjoitus, pelkästään internetin välityksellä 

 

 

2 Yritysmyynti ja kansainvälisen kaupan piirteitä 

Tässä luvussa tarkastellaan yritysten kaupallisten suhteiden erikoispiirteitä ja yhteistyö-

verkostojen yrityksille tuomia hyötyjä sekä määritellään kansainvälinen kauppa ja mahdol-

lisuus käydä ulkomaankauppaa firmojen välillä internetissä. Rakennettaessa pitkäaikaisia 

luottamussuhteita ulkomaisiin asiakkaisiin sekä tehtäessä yhteistyötä ulkomaisten yritys-

ten kanssa on tärkeää huomioida kulttuurierot ja  arvot, ja siksi luvussa tarkastellaan myös 

kulttuurierojen vaikutusta ja tapoja ymmärtää kulttuuriarvoja.   

 

2.1 Kansainvälinen kauppa 

Kauppa on tavaroiden ja palveluiden vaihtoa kahden ihmisen tai organisaation välillä. 

Kansainvälinen kauppa tarkoittaa kahden ihmisen tai organisaation välillä tapahtuvaa 

vaihtoa kahdessa eri valtiossa. Kauppaa käydään, koska ihmiset ja organisaatiot hyötyvät 

vaihdosta ja tarvitsevat tiettyä tavaraa tai palvelua. (Challenges and Opportunities in In-

ternational Business 29.12.2012.) 

 

Nykyaikana kansainvälisillä markkinoilla ei vaihdeta pelkästään tavaroita vaan myös pal-

veluita, jotka vievät huomattavan osan markkinaosuudesta. Palvelujen kauppa sisältää 

aineettomia kaupallisia hyödykkeitä. Erotuksena tavaroiden kaupasta, oli kyse tuonnista 

tai viennistä, palvelujen kauppa ei tarkoita välttämättä tullirajojen ylittämistä. Palvelu voi-

daan myydä tietyn maan tullialueen sisäpuolella tilapäisesti asuvalle henkilölle, jolloin ky-

se on kansainvälisestä kaupasta. Palvelusta tulee kansainvälinen, kun palvelun tuottajan 

ja ostajan kotipaikat ovat kahdessa eri maassa riippumatta siitä, missä kauppa tapahtuu. 

(Challenges and Opportunities in International Business 29.12.2012.) 

 

Ecommerce 
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Sähköinen kaupankäynti on tuotannon, myynnin ja mainonnan prosessi ja jonkin tuotteen 

markkinointia kaikissa sähköisissä verkoissa. Suurin osa tuotannosta perustuu sähköisiin 

palveluihin ja tuotteisiin (ovat suurelta osin informatiivisia tuotteita). Sähköiset tuotteet 

eroavat jonkin verran perinteisistä: ne saattavat olla erillään tuottajasta, ne voidaan nähdä 

(esimerkiksi monitorin kautta voimme nähdä, kun rahat siirtyvät tililtä toiselle). (Nosov & 

Ronish 2008, 25; Ecommerce guide 2018.) 

 

Taloudelliset suhteet ovat internet-talouden (verkkotalouden) perusta. Verkkotalous syntyi 

kauan sitten, mutta sen merkitys oli hieman erilainen. Nykyään se tarkoittaa kaikkia talou-

dellisia prosesseja, jotka tapahtuvat maailmanlaajuisessa internet-verkossa. 

Sähköisen kaupankäynnin tarkoitus perustuu siihen, että syntyy jonkinlainen kaupallinen 

sopimus. Osapuolet voivat tehdä sopimuksia tapaamatta tosielämässä kontaktin syntyes-

sä verkossa. Tuloksena vaihdon kohteena olevan tavaran tai palvelun omistaja vaihtuu 

toiseen. (Nosov & Ronish 2008, 25; Ecommerce guide 2018.) 

 

Sähköinen kaupankäynti ei sisällä pelkästään kaupallisia sopimuksia, vaan myös verkko-

markkinoinnin, kontaktin tavaratoimittajien kanssa verkon kautta, asiakaspalvelun myyn-

nin jälkeen, maksujärjestelmän ja erilaiset toimitustavat (verkko- ja perinteiset toimitusta-

vat) jne. Mikään edellä mainituista vaiheista ei kuitenkaan kuulu sähköiseen kaupankäyn-

tiin ilman kaupallista sopimusta. (Nosov & Ronish 2008, 26; Ecommerce guide 2018.) 

 

Täsmentävä määrite käytettynä kaikille näille prosesseille on “sähköinen liiketoiminta”. 

Tämä termi sisältää minkä tahansa yrityksen kaiken toiminnan, joka tapahtuu internet-

verkossa ja tuo liikevoittoa. Sähköinen kaupankäynti sisältyy sähköiseen liiketoimintaan, 

mutta jälkimmäinen käsite on paljon laajempi. Esimerkiksi hakukoneiden käyttö ilmaisen 

tiedon hankkimiseen internetistä ei ole sähköistä kaupankäyntiä, mutta se on sähköistä 

liiketoimintaa. Verkkokauppojen toiminta puolestaan on sähköistä kauppaa, koska se pe-

rustuu kaupallisten sopimusten tekoon. Sähköisen kauppa perustuu informaatioteknologi-

oihin. Näin ollen sähköinen kauppa on tiedon sähköisen käsittelyn teknologiaa, joka johtaa 

kaupalliseen sopimukseen internet-verkossa. (Nosov & Ronishs 2008, 26.) 
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Koko sähköisen kaupankäynnin prosessi voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: 

 

- haun vaihe. Tässä vaiheessa haetaan tarvittava tuote, jolloin tapahtuu myyjän ja asiak-

kaan ensimmäinen vuorovaikutus; 

-  tilaus- ja maksuvaihe. Tämä vaihe syntyy, jos molemmat osapuolet hyväksyvät kaupalli-

sen sopimuksen ehdot; 

- toimitusvaihe. (Nosov & Ronishs 2008, 26.) 

 

Erotuksena perinteisestä kaupankäynnistä sähköisessä kaupankäynnissä on vaikeaa 

erottaa kansainvälinen ja kotimainen kaupankäynti, koska monissa maissa ei tilastoida 

tällaista kauppaa. Lisäksi on vaikeaa määrittää liiketoimintaa harjoittavan yrityksen maan-

tieteellistä sijaintia. Jokainen osoite internetissä omaa päätteen, joka osoittaa sen kuulu-

van johonkin maahan, mutta se ei aina täsmää palvelimen maantieteelliseen sijaintiin. 

Kuitenkin kansainvälinen näkökulma on erittäin tärkeä, koska suurimmaksi osaksi maail-

manmarkkinat eivät ole vielä muodostuneet. (Nosov & Ronishs 2008, 27.) 

 

Sähköinen kaupankäynti omaa monia hyötyjä verrattuna perinteiseen kaupankäyntiin. Se 

lyhentää huomattavasti siirtymäviiveitä, yksinkertaistaa sopimuksenteon prosesseja ja 

nopeuttaa niitä. Informaatiotuote on paljon helpompi toimittaa verkon kautta ja se on myös 

halvempaa. Mitä tulee muihin tuotteisiin, verkosta ostettavat ovat yleensä asiakkaalle hal-

vempia. Suurin osa virtuaalisista yrityksistä on rekisteröitynyt tiettyihin sijaintipaikkoihin, 

jonne ne maksavat veroja. Niillä on todellista henkilökuntaa, joka hoitaa laitteistoja. (No-

sov & Ronishs 2008, 27.) 

 
2.2 Verkostojen rakentaminen 

Jokaisen yrityksen on tunnettava verkostonsa ja luotava niitä, tutkittava verkostojaan ja 

toimittava niiden kanssa. Yrityksen verkostoihin kuuluvat asiakkaat, alihankkijat ja yhteis-

työkumppanit. On myös tehtävä yhteistyötä valtion virastojen, tapahtumien kuten messu-

jen järjestäjien sekä koulutuslaitosten kanssa. Kaikkia näitä verkostoja on rakennettava 

molemminpuolisen yhteistyön ja kehityksen, uusien asiakkaiden löytämisen ja nopeam-

pien sekä helpompien työtapojen vuoksi. Kokeneella myyjällä on oma henkilö- ja yritys-

asiakkaiden verkosto, jonka hän on luonut työssä sekä työn ulkopuolella. Luottamussuh-

teiden luominen asiakkaan ja myyjän välillä on paljon helpompaa, jos he tuntevat toisen-

sa. Yhteistyökumppaneiden verkosto on yrityksen etu, erottaa sen kilpailijoista, helpottaa 

tiedonvaihtoa, mahdollistaa yrityksen tuotteiden ja palvelujen kehityksen sekä auttaa erot-

tumaan joukosta. (Hänti, Kairisto-Mertanen & Kock 2016, 21.) 
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 Jotta yritysten välille syntyisivät hyvät kumppanuussuhteet, on suhteiden tuotettava hyö-

tyä sekä tuloa molemmille osapuolille. Kumppannuuden tavoitteena on saada aikaiseksi 

luottamus, joka syntyy, kun ostajayrityksellä on tahtoa ja halua luoda 

pitkäaikainen yhteistyö. Syntynyt luottamus kehittää ammattimaisuuden tunteen, asiakas-

lähtöisyyden, kiinnostuksen ja myyjän rehellisyyden asiakasta kohtaan. Pitkäaikaiset suh-

teet ja yhteistyö säilyvät niin kauan, kun osapuolet hyötyvät suhteista, myöskin luottamus 

tulee kasvamaan jokaisen onnistuneen vuorovaikutuksen jälkeen. (Hänti, Kairisto-

Mertanen & Kock 2016, 22.) 

 

Kumppanuuksien ylläpito ja säilyttäminen kuuluvat myyntityöhön. Tämä voi olla työtä ko-

konaisella osastolla, joka huolehtii isoista asiakkaista ja kumppaneista, kuin myös myyjän 

työtä. Näitä suhteita ei ylläpidetä pelkästään neuvotteluissa vaan myös normaaleissa kes-

kusteluissa. Kertaluonteiset neuvottelut ja tilaukset eivät johda vielä pitkäaikaiseen syvään 

yhteistyöhön. Yhteistyö syvenee, jos se tuo merkittävää hyötyä kummallekin osapuolelle. 

Aluksi luottamus ja asiakastyytyväisyys vaativat suurta riskinottoa yhteistyössä, ja jos riski 

on tuloksen arvoinen, niin ajan myötä suhteet syvenevät, eikä tarvetta kolmansille osa-

puolille tai siirtymistä kilpailijoille synny. (Hänti, Kairisto-Mertanen & Kock 2016, 23.) 

 

Jos tarkastellaan suhteiden laatua, niin tärkeimmäksi ominaisuudeksi nousee aina luotta-

mus ja tyytyväisyys kyseisiin suhteisiin. Myyjän tehtävänä yrityksen edustajana onkin ra-

kentaa tätä luottamusta ja nähdä vaivaa suhteiden kehittämiseksi asiakkaiden ja kolle-

goidensa kanssa. Pitkäaikaisessa suhteessa yrityksen kanssa olevan asiakkaan tavoit-

teena on saada hyötyä asiakkuudestaan, sekä turhan riskin ja kustannusten välttäminen. 

Sen takia on oletettava, että asiakas odottaa myyjältä molempia osapuolia hyödyttäviä 

tarjouksia. (Hänti, Kairisto-Mertanen & Kock 2016, 23.) 

 

2.3 B2B myynti 

Myyntiprosessi yrityksen ja kuluttaja-asiakkaan sekä yrityksen ja yritysasiakkaan välillä on 

identtinen. Vaikka asiakkaana on yritys, myynnin onnistumiseksi on luotava luottamuksel-

liset suhteet asiakasyrityksen neuvotteluissa olevien edustajien kanssa. Usein ostopää-

töstä ei tee yksi vaan useampi henkilö, jotka vastaavat yrityksensä tavara- tai palvelu-

hankkeista. (Rubanovitsch & Aalto 2007, 18.) 

 

Yritysten välisessä suhteessa yritysasiakas yleensä aloittaa tutustumisen yritykseen inter-

net-sivujen, chatin tai puhelimitse asiakaspalvelun kautta sekä olemalla yhteydessä eri 

toiminnoista vastaavan henkilökunnan kanssa. Mikä tahansa vuorovaikutus asiakkaan 

kanssa on onnistuneen myynnin avain, eikä myyjä voi menestyä siinä yksin, vaan tarvit-
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see tiimityöskentelyä yrityksen jokaisen osa-alueen ammattilaisen kanssa. Nykyaikana 

myyntityyli on muuttunut konsultatiiviseksi, ja neuvotteluissa on mukana useita asiantunti-

joita, joiden pitää ymmärtää myynnin vaiheet ja olla myyjän tukena. Asiantuntijoiden läs-

näolo neuvotteluissa auttaa asiakasta esittämään suoraan kysymyksiä ja välttämään vir-

heitä ja epätarkkaa tietoa. Tiimityöskentely vaatii myös rooleja neuvotteluissa sekä pu-

heenvuorojen jakoa myyntiesittelyissä. (Hänti & Kairisto-Mertanen & Kock 2016, 28.) 

 

Mitkä tahansa suhteet omaavat oman tyylinsä, ja yritysasiakas ei arvioi pelkästään yhtä 

ihmistä vaan organisaation tyyliä kokonaisuudessaan. Tyyliä voi arvioida esimerkiksi vies-

tinnästä. Viestintään kuuluu kaikki informaatio, jota yritys välittää asiakkaille. Koska viestin 

vastaanottaja ei voi lukea lähettäjän ajatuksia, mutta voi kuitenkin muodostaa mielipiteen 

yrityksen tyylistä ja työstä, on sisällön oltava selkeä, ammattimaisella kielellä kirjoitettu 

pätevän henkilön toimesta kyseisissä asioissa. (Hänti & Kairisto-Mertanen & Kock 2016, 

37.) 

 

Vaikka kaupat tehdään yritysten välillä, on muistettava, että ”ihminen ostaa ihmiseltä”. 

Sen takia normaalit ihmissuhteet ovat tärkeä osa vuorovaikutusta. Niin myyjät kuin asiak-

kaat voidaan jakaa ryhmiin vuorovaikutustyylin, sosiaalisen statuksen, kulttuurin ja arvojen 

perusteella. Myyjän on osattava toimia eri ryhmien kanssa, ymmärrettävä heidän tyyliään 

ja toimittava sen mukaisesti. On huomioitava kehon kieli, symbolit ja signaalit. (Hänti & 

Kairisto-Mertanen & Kock 2016, 38,42.) 

 

2.4  Kulttuurierot 

Valtion talouden kannalta on tärkeää, ettei kauppaa käydä pelkästään valtion sisällä vaan 

myös ulkopuolella. Valtion rajojen ulkopuolella tapahtuvat myynnit tuovat tuottoa valtiolle 

ja mahdollisuuksia yrityksille. Esimerkiksi Suomessa osataan valmistaa korkean teknolo-

gian laitteita, ja ilman muiden maiden osallistumista tuotanto ei olisi kannattavaa. Ulko-

maisten asiakkaiden kanssa työskentelevien myyjien on osattava toimia erilaisissa kult-

tuuriympäristöissä. Yritykset voivat kuulua erilaisiin kulttuureihin, joten niillä voi olla täysin 

erilaiset vuorovaikutustyylit, arvot ja päämäärät. Hofsted jakaa eri kulttuurien vuorovaiku-

tustyylit kuuteen ryhmään. (Hänti & Kairisto-Mertanen & Kock 2016, 15.) 

 
Hierarkia, asenne valtaan 
 
Vahvan hierarkian kulttuureissa valta nähdään eräänlaisena todellisuutena, jolla on fun-

damentaalinen perusta. Yhteiskunnassa on kirjoittamaton sääntö, että maailmassa pitää 

olla hierarkia, jossa jokaisella yksilöllä on oma paikkansa. Tällaisissa kulttuureissa vallas-
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sa olevat pitävät alaisiaan eriarvoisina. Korkealle arvostetaan sitoutumista, suorittamista 

ja kovaotteista johtajuutta: organisaation rakenteille on tyypillistä vallan keskittyminen se-

kä suuri määrä henkilöstöä valvonnassa ja seurannassa. (Hänti & Kairisto-Mertanen & 

Kock 2016, 15; Corporate Finance Institute, 2015.) 

 

Matalan valtaetäisyyden kulttuureissa   yhteiskunnallinen epätasa-arvo pyritään minimoi-

maan. Suurimpia arvoja ovat henkilökohtainen vapaus ja yksilön kunnioitus. Alaiset tunte-

vat olevansa samanarvoisia esimiestensä kanssa. Sen takia kommunikaatio tämäntyyppi-

sissä kulttuureissa on vähemmän virallista ja puhetyyli on enemmän konsultatiivista. Alai-

set voivat minä hetkenä hyvänsä esittää kysymyksiä esimiehelleen tai jopa antaa kriittistä 

palautetta. (Hänti & Kairisto-Mertanen & Kock 2016, 15; Corporate Finance Institute, 

2015.) 

 

Kollektivismi – individualismi 
 
Tämä parametri kertoo yksilön ja yhteiskunnan suhteen luonteesta sekä yhteiskunnan 

säätelemistä yksilöiden välisistä suhteista. Kollektiivisissa kulttuureissa (ts. suurimassa 

osassa Aasian, Afrikan, Latinalaisen Amerikan ja Etelä-Euroopan maita) ryhmätavoitteet 

dominoivat yksilötavoitteita. Kollektivismi on yleistä yhteiskunnissa, joissa on vahva sosi-

aalinen rakenne ja sosiaalisten ryhmien selvärajainen jakautuminen. Ensimmäinen kollek-

tiivi, johon tämänkaltaisten kulttuurien edustajat kuuluvat syntymästä asti, on perhe. Lap-

set tuntevat itsensä osaksi ryhmää. Oma ryhmä suojelee yksilöä läpi elämän, mutta vasti-

neeksi vaatii jatkuvaa uskollisuutta. Oma mielipide perustuu yleensä ryhmän mielipitee-

seen. (Hänti & Kairisto-Mertanen & Kock 2016, 15; Corporate Finance Institute, 2015.) 

 

Individualistinen kulttuuri on taas sellainen, jossa yksilön tavoitteet ovat tärkeämpiä kuin 

ryhmän tavoitteet. Individualismi on yleistä vapaiden sosiaalisten rakenteiden yhteiskun-

nissa, joissa jokainen huolehtii itse itsestään ja perheestään. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, 

etteivätkö ihmiset tällaisissa kulttuureissa saa vaikutteita ympärillä olevilta. Muiden ihmis-

ten vaikutus yksilöön on kuitenkin paljon pienempi kuin kollektiivisissa kulttuureissa. (Hänti 

& Kairisto-Mertanen & Kock 2016, 15; Corporate Finance Institute, 2015.) 

 

Maskuliinisuus – feminiinisyys 
 
Tämä parametri ei ole suorassa suhteessa miehiin ja naisiin, se vain määrittelee tiettyjä 

piirteitä kansallisessa luonteessa. 

Miehiset kulttuurit ovat sellaisia, joissa arvostetaan voimaa, imagoa, tahtoa menestyä, 

tunnustusta ja huolta korkeista tuloista. Miehisissä kulttuureissa miehen ja naisen roolit on 
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selkeästi merkitty. (Hänti & Kairisto-Mertanen & Kock 2016, 15; Corporate Finance Institu-

te, 2015.) 

 

Naiselliset kulttuurit ovat sellaisia, joissa arvostetaan henkilösuhteita, empatiakykyä ja 

ympärillä olevien huolehtimista. Niissä myös edistetään sukupuolten tasa-arvoa. Miehet 

eivät näissä maissa saa olla liian itsevarmoja. Heidän täytyy myös osallistua lasten kasva-

tukseen. Työn palkitseminen tapahtuu yleensä tasa-arvoisesti. 

Miehinen tai naisellinen dominointi vaikuttaa myös kommunikointiin: miehisissä kulttuu-

reissa on taipumus aggressiiviseen kommunikointiin, koska kilpailu on tärkeämpää kuin 

yhteistyö. (Hänti & Kairisto-Mertanen & Kock 2016, 15; Corporate Finance Institute, 2015.) 

 

Pyrkimys välttää epävarmuutta 
 
Epävarmuuden välttäminen määrittelee uhan tunteen tason epävarmoissa, tuntematto-

missa tilanteissa. Kulttuureissa, joissa epävarmuuden välttämisen taso on korkea, ihmiset 

harvoin ottavat riskejä. He arvostavat sääntöjä ja lakeja, jotka antavat heille vakauden ja 

varmuuden. He pitävät selkeistä tavoitteista ja tiukoista aikatauluista. 

Kulttuureissa, joissa epävarmuuden välttämisen taso on alhainen, ihmiset ovat yleensä 

valmiita ottamaan riskejä tuntemattomissa olosuhteissa. He tuntevat olonsa paremmaksi 

epätavallisissa tilanteissa, jotka avaavat heille enemmän mahdollisuuksia luovaan ongel-

mien ratkaisuun. Tällaisten kulttuurien edustajat eivät pelkää outoa käyttäytymistä tai uu-

sia ideoita. (Hänti & Kairisto-Mertanen & Kock 2016, 15; Corporate Finance Institute, 

2015.) 

 

Lyhytaikainen vs. pitkäaikainen suunta 
 
Pitkän aikavälin orientaatiolle ominaista on suuntautuminen tulevaisuuteen ja pitkäaikai-

seen menestykseen. Pitkän aikavälin suuntautuminen liittyy sellaisiin arvoihin kuin pitkä-

jänteinen suunnittelu ja pitkään jatkuva kasvu. Lyhyen aikavälin orientaatiossa tähdätään 

lähitulevaisuuteen, haetaan nopeita tuloksia ja vaalitaan perinteitä. (Corporate Finance 

Institute, 2015.) 

 

Kiinnitys vs. hemmottelu 
 
Nautinnontavoittelu luonnehtii yhteiskuntaa, joka sallii suhteellisen vapaasti tyydyttää in-

himilliset perustarpeet, jotka liittyvät elämästä nauttimiseen ja mielitekojen tyydyttämiseen. 

Pidättyvyys puolestaan luonnehtii yhteiskuntaa, joka tukahduttaa tarpeet ja sääntelee niitä 

tiukoin sosiaalisin normein. Sellaisen yhteiskunnan jäsenet odottavat aineellisia palkintoja 
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hyvin tehdystä työstä, kokevat herkästi saaneensa liian vähän arvostusta ja arvostavat 

erityisesti positionaalisia hyödykkeitä. (Corporate Finance Institute, 2015.) 

 

Porrastus vuorovaikutuksessa määräytyy vahvasti näkyvästä heikosti näkyvään. 

Näiden parametrien avulla on mahdollista analysoida kulttuurien välisiä eroja. Suomi kuu-

luu alhaisen hierarkian, individualismin, naisellisen sekä korkean epävarmuuden välttämi-

sen kulttuuriin. (Hänti, Kairisto-Mertanen & Kock 2016, 15.) 

 

Hall erottaa kulttuurit vuorovaikutustyyleiltään korkeakontekstisiin ja matalakontekstisiin.  

Korkeakontekstisissa kulttuureissa informaatio välittyy verbaalittomassa muodossa – hie-

rarkiassa, statuksen, ulkonäön, käytöstapojen ja asumisolosuhteiden välityksellä. Kaikki 

tarvittava tieto neuvotteluja varten on jo ihmisten tietoisuudessa, ja ilman näitä tietoja neu-

vottelut epäonnistuvat. Tällaisissa kulttuureissa käytetään paljon vihjauksia, piilotettuja 

merkityksiä, mielikuvia jne. Kiina, Japani, Korea, Ranska ja Espanja kuuluvat korkeakon-

tekstisiin kulttuureihin. (Hänti, Kairisto-Mertanen & Kock 2016, 16.) 

 

Matalakontekstisissa kulttuureissa suurin osa informaatiosta on sanoissa eikä keskustelun 

sisällössä. Näissä kulttuureissa ihmiset yleensä kertovat tarpeistaan sanallisessa muo-

dossa, eivätkä odota, että asia tulisi ymmärretyksi keskustelutilanteen perusteella. Tä-

mäntyypisissä yhteisöissä puheella ja yksityiskohdilla on korkea merkitys, ja niissä suosi-

taan suoraa ja avointa keskustelutyyliä, jotka ovat tyypillisiä Pohjoismaille sekä Sveitsille. 

(Hänti, Kairisto-Mertanen & Kock 2016, 16.) 

 

Hallin mukaan myös ajankäytöllä on oma järjestelmänsä näissä kulttuureissa, mikä on 

erittäin tärkeää kulttuurien välisessä kommunikaatiossa. (Hänti, Kairisto-Mertanen & Kock 

2016, 16.) 

 

Monokroninen ajankäyttö tarkoittaa, että toiminta tapahtuu johdonmukaisesti, yksi toisen-

sa jälkeen tietyssä ajanjaksossa. Tämän perusteella aika on kuin suora aikajana, joka vie 

menneestä tulevaan. Monokroninen aika jakautuu jaksoihin, ts. kaikki suunnitellaan niin, 

että henkilö voi keskittyä ajanjaksossa tiettyyn asiaan. Monokronisen kulttuurin edustajat 

esineellistävät ajankäyttöä: sitä voi tuhlata säästää, menettää, muodostaa ja nopeuttaa. 

Tämäntyyppistä ajankäyttöä on Saksassa, USA:ssa ja joissakin Euroopan maissa. (Hänti, 

Kairisto-Mertanen & Kock 2016, 16.) 

 

Polykroninen ajankäyttö on vastakkaista monokroniselle, siinä moni asia tapahtuu sa-

manaikaisesti. Polykronista aikaa ei nähdä suorana aikajanana, vaan eräänlaisena on-

gelmien solmukohtana, minkä takia se ei ole niin näkyvää. Polykronisen ajankäytön kult-
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tuureissa isossa roolissa ovat ihmisten väliset suhteet, ja kommunikointi henkilön kanssa 

on tärkeämpää kuin sovitut suunnitelmat. Tämän takia polykronisen kulttuurin edustajat 

ovat dynaamisempia ajankäytön suhteen. Täsmällisyys ja päivittäinen rutiini eivät ole tär-

keässä asemassa. Tyypillisiä polykronisen ajankäytön maita ovat Latinalaisen Amerikan, 

Lähi-idän ja Välimeren maat sekä Venäjä. (Hänti, Kairisto-Mertanen & Kock 2016, 16.) 

  

2.5 Kulttuuri ja arvot 

Kulttuurinen ymmärrys on tärkeää myös sen takia, että jokainen organisaatio perustuu 

tiettyyn kulttuuriin. Jokaisella yrityksellä on oma työkulttuuri ja työskentelytyyli. Yrityskult-

tuuriin vaikuttavat yrityksen jäsenet eli ihmiset. Organisaation kulttuuriin kuuluvat myös 

arvot. Organisaation arvot ovat tärkeää tietoa myyjälle, jotta hän voi ymmärtää organisaa-

tion työskentelytyylin, mutta tieto niistä ei ole aina saatavilla. On aina muistettava, että 

tieto voi olla virallista tai epävirallista. Vaikka yrityskulttuurin ymmärtäminen on haastavaa, 

sen voi yrittää hahmottaa G. Hofstede sipulimallilla (kuva 1). (Havunen 2000, 18.)  

 

Analysoimalla asiakasyritysten tyylejä sipulimallin avulla voi ymmärtää organisaation ra-

kenteen ja löytää lähestymis-, vuorovaikutus- sekä asiakassuhteiden rakentamistavat. 

Kulttuuri vaikuttaa arvoihin ja arvot ohjaavat asenteiden muodostumista. (Havunen 2000, 

20.) 

Leikkaamalla sipulin osiin voi päästä sen keskelle, yrityksen arvoihin. 

 

- Ensimmäinen kerros: symbolit.  

Sanat, kuvat tai objektit, joilla on merkitys vain (tai erityisesti) tietyn yksikön työntekijöille. 

(Havunen 2000, 19.) 

 

- Toinen kerros: voittajat, johtajat, sankarit ja sankarittaret  

Miehet ja naiset, todelliset tai mielikuvitukselliset, joita yksikössä arvostetaan suuresti, tai 

jotka ovat yksikön johtohahmoja ja kasvot. (Havunen 2000, 19.) 

 

- Kolmas kerros: rituaalit  

Kollektiiviset toimet, jotka eivät ole pakollisia organisaation tavoitteissa, mutta ovat kuiten-

kin tärkeitä ryhmälle. Rituaalit ovat asioita, jotka erottavat kyseisen yksikön muista. (Ha-

vunen 2000, 19.) 

 

- Neljäs kerros: arvot  

Yksikön työntekijöiden kollektiiviset mieltymykset toimia jollakin tietyllä tavalla. (Havunen 

2000, 19.)  
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Kuva 1. Hofstede sipulimalli. 

 

 

2.6 Palvelumyynti 

Palvelujen tarjonta kuuluu useiden yritysten toimialaan, se saattaa olla myös yrityksen 

ainoa toimiala. Palvelut muotoutuvat aina asiakkaiden kokemuksiin perustuen. Kuvassa 

on kaavio, jossa osoitetaan miten palvelut voi kääntää hyödyksi ja eduksi. Yksi luottamuk-

sen erityisominaisuus palvelua ostettaessa, on se, että sitä ei voi arvioida visuaalisesti, se 

on koettava. Siksi palvelu muotoutuu aina asiakaskokemuksen ja asiakkaalle tuotettujen 

etujen perusteella. Ostopäätöksen tekeminen palvelua ostettaessa sisältääkin suurem-

man riskin, kuin tavaraa ostettaessa, ja luottamuksellisten suhteiden rakentaminen vie 

enemmän aikaa (kuvio 1). (Hänti, Kairisto-Mertanen & Kock 2016, 152.) 
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Kuvio 1. Yksittäinen transaktio ja pitkäaikainen vaihdantasuhde. (Hänti Kairisto-Mertanen 

& Kock 2016, 154.) 

 

Nykyaikana kansainvälisillä markkinoilla myydään tavaroiden lisäksi palveluita, joiden 

osuus markkinoista onkin huomattava suuri. Palveluiden kauppa sisältää aineettomia 

kaupallisia hyödykkeitä. Erotuksena tavarakaupasta, olkoon kyse tavaroiden maahan-

tuonnista tai viennistä, palveluiden kaupassa ei välttämättä ylitetä tullirajoja. Palvelu voi-

daan myydä tietyn maan tullialueen sisäpuolella ei vakituisesti asuvalle henkilölle, jolloin 

myynti katsotaan kansainväliseksi kaupaksi. Palvelusta tulee kansainvälinen, kun palvelun 

tuottaja ja ostaja asuvat eri maissa, riippumatta siitä, missä kauppa tapahtuu.(Nosova & 

Ronish 2008, 21.) 

 

Palvelut yleensä tuotetaan ja kulutetaan samanaikaisesti, eivätkä ne vaadi varastointia 

kuten tavarat. Tämän takia palvelujen tuottajilla on usein edustajat ulkomailla tai palvelun 

ulkomainen käyttäjä on tuottajamaassa. On neljä tapaa hoitaa kansainvälistä palveluiden 

kauppaa. (Nosova & Ronish 2008, 22.) 

 

Rajan ylittävä kauppa (cross-border trade), ts. tilanne, jossa myyjä ja ostaja eivät ylitä 

maan rajoja, mutta myytävä palvelu ylittää. Tämäntyyppinen kauppa muistuttaa paljolti 

kansainvälistä tavaranvaihtoa. Esimerkkeinä juridinen puhelinkonsultaatio ulkomaisen 

lakifirman kanssa tai osallistuminen ulkomaisen oppilaitoksen etäopetusohjelmaan. 

Kulutus ulkomailla (consumption abroad), ts. tilanne, jossa yhden maan kuluttaja ostaa ja 

kuluttaa palvelun toisen maan alueella. Kyseisessä tapauksessa kauppa eroaa tavara-

kaupasta niin, että palvelu ja myyjä eivät ylitä maan rajaa, vaan sen ylittää palvelun kulut-

taja. Esimerkkinä opiskelu tai sairauden hoito ulkomailla. (Nosova & Ronish 2008, 22.) 
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Kaupallinen edustus maassa, jossa palvelu tarjotaan (commercial presence, tai — right of 

establishment), ts. tilanne, jossa palveluja tarjoava yritys ylittää rajan ja avaa ulkomailla 

edustuston tai tytäryhtiön, jonka kautta se tarjoaa palveluitaan. Itse palvelu tai sen kulutta-

jat eivät ylitä maan rajoja. (Nosova & Ronish 2008, 23.) 

 

Palvelun tarjoajan fyysinen läsnäolo (presence of natural persons providing services), ts. 

tilanne, jossa ulkomailta tuleva henkilö tuottaa palvelun kyseisen maan asukkaille. Esi-

merkkinä ulkomailta tulevan arkkitehdin tai kansainvälisen pankin edustajan edustuston 

avaaminen kyseisessä maassa. (Nosova & Ronish 2008, 23.) 

 

3 Asiakassuhteet liiketoiminassa 

Pitkäaikaiset suhteet hyödyttävät niin myyjää kuin ostajaa. Pysyvä asiakas on yritykselle 

vakaan tulon lähde. Pysyvä palveluntuottaja, myyjä, puolestaan takaa, että asiakas saa 

mitä haluaa, koska hän on vakuuttunut siitä, että myyjä tietää aina, mitä hän tarvitsee. 

Asiakas luottaa myyjään, joka on todistanut tälle arvonsa edeltävän yhteistyöprosessin 

onnistuttua. Siksi pysyvien pitkäaikaisten suhteiden rakentaminen yrityksen asiakkaisiin 

on yksi ensiarvoisista tehtävistä. 

 

3.1 Arvon tuottaminen ja asiakkaan liiketoiminnan kehittäminen 

Asiakkaalle arvoa on kaikki mitä hän antaa ja saa. Se ei ole vain hinta, jonka hän maksaa, 

vaan myös mahdollisuus, tekijänoikeus, käytetty aika, erilaisten ratkaisujen läpikäynti, 

valinta ja tulos, ja myöskin se, kuinka paljon tämä tulos tyydyttää asiakasta. (Hänti, Kairis-

to-Mertanen & Kock 2016, 47.) 

 

Arvot voidaan jakaa ryhmiin, jotka liittyvät vahvasti toisiinsa: 

 

- mitattavissa rationaalisesti: hinta, laatu, saatavuus, mahdolliset riskit. 

- mitattavissa tunteilla: vuorovaikutussuhteet, uutuus, prosessi, arvon merkitykselli-

syys. 

- arvioitavat: ne, joita voi arvioida esimerkiksi rahalla. 

- arvioimattomat: ne, joita ei pysty arvioimaan, esimerkiksi suhteet, palvelut, jotka 

ovat osa päätöstä 

- objektiiviset: raha, tulo. 

- subjektiiviset: sosiaaliset, psykologiset, eettiset. (Hänti, Kairisto-Mertanen & Kock 

2016, 49,50.) 
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B2B-myynnissä yritysasiakkaan edustaja ei hanki tuotetta tai palvelua henkilökohtaisesti 

itselleen vaan yritykselleen. Tämän takia ei riitä, että myyjä osoittaa yritysasiakkaalle pel-

kästään tuotteen arvot, vaan hänen on myös osoitettava, miten näitä arvoja käytetään tai 

hyödynnetään. Siksi myyjän on myöskin ymmärrettävä asiakasyrityksen rakenne, proses-

sit ja se, mistä ja kuinka paljon yritys on valmis maksamaan. On etsittävä ja havainnollis-

tettava asiakkaalle ne tuotteen tai palvelun arvot, jotka asiakkaalta ovat jääneet huomaa-

matta ja joita ilman se menettää tuloja. Kun myyjä ei ole valmis pelkästään hankkimaan 

myyntivoittoa vaan myös auttamaan asiakasta, se luo luottamusta asiakkaan ja myyjän 

välille. Asiakkaan on nähtävä, ettei hän tee tappiota hankkimalla tuotteen tai palvelun, 

vaan hyötyy hankinnasta verrattuna nykytilanteeseen, sekä että myyjä ei pelkästään halua 

myydä vaan myös auttaa. (Hänti, Kairisto-Mertanen & Kock 2016, 47.)  

 

Myyjän tehtävänä on ymmärtää asiakkaan tärkeät arvot, löytää ne omassa tuotteessa tai 

palvelussa, esitellä yritysasiakkaalle niin, että tämä näkee ne tärkeänä ja oleellisena kehi-

tyksen ja tulojen kasvun osana. (Hänti, Kairisto-Mertanen & Kock 2016, 52.) 

 

3.2 Asiakasuhde ja asiakassuhteen vaiheet 

Myyjän ja asiakkaan väliset suhteet voivat olla kertaluonteisia tai pitkäaikaisia. Kertaluon-

teiset toiminnat ovat kertaluonteisia ostoksia eivätkä vaikuta seuraaviin operaatioihin. Pit-

käaikaiset suhteet edellyttävät toistuvia ostoksia, operaatiot tapahtuvat vuosien ajan ja 

myyjän sekä asiakkaan välille syntyvät pitkäaikaiset suhteet. Myyjästä tulee käytännössä 

osa asiakkaan organisaatiota. (Hänti, Kairisto-Mertanen & Kock 2016, 53.) 

 

Kertaluonteisen myynnin tarkoituksena on luoda välitöntä myyntivoittoa, kun taas pitkäai-

kaisissa ja pysyvissä suhteissa myynti on kannattavaa niin myyjälle kuin asiakkaalle. Sen 

takia myyjän tehtävänä on saada luotua pitkäaikainen suhde asiakkaan kanssa. Pitkäai-

kaisia suhteita on kehitettävä niin, että kanta-asiakkaat välittäisivät yrityksen arvot uusille 

potentiaalisille asiakkaille. (Hänti, Kairisto-Mertanen & Kock 2016, 54.) 

 

Pitkäaikaisen suhteen luomisen voi nähdä tapahtumaketjuna, jonka aikana suhde luodaan 

ja se rakentuu. Kyseinen ketju koostuu myyntiprosessista kokonaisuudessaan sekä 

myynnin jälkeisistä tapahtumista. Myynti on vain osa kaikista yrityksen prosesseista ja 

ostos taas yksi osa asiakkaan kanssa tapahtuvasta vuorovaikutuksesta (kuvio 2). Myyjän 

ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta kutsutaan myyntineuvotteluksi. Joskus tässä proses-

sissa on mukana muutama yrityksen edustaja, mutta tärkein tavoite kyseissä vuorovaiku-

tuksessa on saada aikaiseksi myynti. (Hänti, Kairisto-Mertanen & Kock 2016, 54.) 
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Myyjän strategiana on käyttää metodeja, jotka sopivat asiakkaalle, sekä luoda suhteita, 

jotka tuovat arvoa molemmille osapuolille. Myyjän tehtävänä on myös rakentaa vuorovai-

kutus niin, että loppujen lopuksi asiakas hyväksyy tarjouksen. Lopputulemana pitää olla 

molemminpuolinen tyytyväisyys. (Hänti, Kairisto-Mertanen & Kock 2016, 54.)  

 

 

 
 

Kuvio 2. Osto- ja myyntiprosessin yhteys (Kairisto-Mertanen 2015) 

 

3.3 Uusien asiakkaiden hankinta 

Organisaation uusien ja kanta-asiakkaiden palvelussa voi toimia yksi tai kaksi eri myyjää. 

Myynnit kanta-asiakkaille pohjautuvat pitkäaikaisiin suhteisiin sekä molemminpuoliseen 

luottamukseen. Myyjä tuntee asiakkaan mieltymykset, ja asiakas puolestaan arvostaa 

myyjän halua löytää ratkaisuja, jotka kehittävät asiakkaan liiketoimintaa. Asiakkaan ja 

myyjän välillä käydään pitkiä keskusteluja ja neuvotteluja. Kanta-asiakkaiden kanssa myy-

jä voi tehdä myös pitkäntähtäimen suunnitelmia. Tätä varten myyjän pitää saada tietää, 

miten asiakas käyttää kilpailevia yrityksiä. (Hänti, Kairisto-Mertanen & Kock 2016, 122.) 

 

Uusasiakashankinta on yksi vaikeimmista myynnin osa-alueista. Kymmeniä vuosia sitten 

kysyntä ylitti tarjonnan, eikä yritysten tarvinnut hankkia aktiivisesti uusia asiakkaita. Nyky-

ään monissa yrityksissä uusasiakashankinnasta vastaa oma osastonsa. Tietoa uusasia-

kashankinnan prosesseista lisättiin sitä mukaa, kun ostoprosessit muuttuivat. B2B-

myynnissä myyjäyrityksen on ensin tutkittava kaikki mahdolliset potentiaaliset asiakkaat, 

ja ostajan on määriteltävä omat tarpeet ja mahdolliset ratkaisut ja rajoitettava valintansa 
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muutamaan yritykseen. Tämä tarkoittaa, että myyjäyrityksellä on jo ensimmäisessä vai-

heessa kilpailijoita ja myyjän tehtävänä on toimia ostajan etujen mukaisesti ja täyttää sen 

tarpeet mahdollisimman hyvin. On tärkeää kartoittaa potentiaaliset asiakkaat sillä hetkellä, 

kun niiden tarve on syntynyt, joten on tärkeää olla lähellä oikeaa asiakasta ajoissa. (Hänti, 

Kairisto-Mertanen & Kock 2016, 124.) 

 

Myyjän on muistettava, että myyjäyritys määrittelee strategiansa avulla potentiaalisten 

asiakkaiden ryhmät, joten myyjän tehtävänä on noudattaa valittua polkua ja osata arvioida 

myyntien potentiaali. Yrityksen ei kannata mennä jokaiseen asiakkaan pyytämään tapaa-

miseen. On arvioitava kaupan onnistumisprosentti, koska projektin suunnittelu ja tarjouk-

sen tekeminen ovat erittäin kallista yritykselle, jos myynti ei onnistukaan. (Hänti, Kairisto-

Mertanen & Kock 2016, 124.)  

 

Suhteet asiakkaaseen alkavat aina eri tavoin, mutta useimmiten asiakas löytää itse yrityk-

sen, joten suoramyynti- tai telemarkkinointi, kylmät puhelut sekä osallistuminen näyttelyi-

hin ja kongresseihin on tehokas keino hankkia uusia asiakkaita. Näiden menetelmien hait-

tana on se, että niitä on vaikea kohdistaa tiettyyn asiakasryhmään, joten joskus kustan-

nukset ovat tuottamattomia. Joitakin vuosia sitten näiden menetelmien lisäksi ilmestyi uu-

sia kuten sosiaaliset mediat. Niiden avulla on helpompi lajitella asiakkaat ryhmiin ja suun-

tautua oikeisiin asiakkaisiin, jolloin vältetään tarpeettomat kulut. (Hänti, Kairisto-Mertanen 

& Kock 2016, 125.) 

 
3.4 Telemarkinointi 

Jokaisen myyjän osaamiseen kuuluvat kylmät soitot potentiaalisille asiakkaille. Jos tuote 

tai palvelu on helposti ymmärrettävissä asiakkaan näkökulmasta, tällaisten puheluiden 

opettaminen on yleensä helppoa. Jos tuote on vaikea tai monimutkainen, niin myyjän 

kommunikatiivisista taidoista, dialogin ylläpitämisestä ja tuotteen tai palvelun oikeanlaises-

ta esittelystä riippuu paljon. Sen takia yritysten, jotka panostavat telemarkkinointiin, on 

varmistettava myyjän ammattitaito, koska hän antaa ensivaikutelman yrityksestä potenti-

aaliselle asiakkaalle. (Hänti, Kairisto-Mertanen & Kock 2016, 129.) 

 

Puheluun on valmistauduttava samalla tavalla kuin tapaamiseen. Valmistautuminen antaa 

itsevarmuutta soittajalle. Asiakasyrityksestä on hankittava perustiedot ja suunniteltava 

keskustelun sisältö. (Rubanovitsch & Aalto 2007, 54.) 

 

Puheen on oltava täsmällistä, selkeää ja ymmärrettävää. On pidettävä taukoja ja annetta-

va asiakkaan vastata kysymyksiin ja kertoa oma mielipiteensä. Puhelimessa ei voi nähdä 

tuotetta tai tarjousta, sen voi vain kuvitella. Hyvänä merkkinä voidaan pitää sitä, jos asiak-
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kaan kiinnostus herää jo ensi tarjouksesta. Jos puhelun tarkoituksena on sopia henkilö-

kohtainen tapaaminen, ei kannata venyttää puhelua, riittää kun sovitaan aika ja paikka. 

Jos henkilökohtainen tapaaminen ei ole mahdollinen, asiakkaalle on perusteltava, miksi 

hän tarvitsee tarjottua tuotetta tai palvelua. Sen lisäksi on osattava esitellä perustelut ja 

hyödyt, miksi asiakkaan pitäisi hyväksyä tarjous. Keskustelun jälkeen asiakkaalle on lähe-

tettävä sähköpostiviesti, vaikka myyntiä ei olisi tapahtunut tai tapaamista ei olisi sovittu, 

jotta yrityksen tiedot säilyvät asiakkaalla. On myös tärkeää kirjata muistiin keskustelun 

keskeisimmät kohdat, ja jos tapaamisesta on sovittu, on hyvä muistuttaa asiakasta siitä 

päivää ennen. (Rubanovitsch 2007, 55, 58, 60; Hänti, Kairisto-Mertanen & Kock 2016, 

130.) 

 

Telemarkkinointi oli suositumpaa 2000-luvun alussa, mutta ajan myötä asiakas on muut-

tunut, ja tämäntyyppisiä puheluita pidetään tyrkyttelynä ja häiritsevinä. Nykyaikainen asia-

kas haluaa itse päättää, milloin hänellä on aikaa markkinointipuheluihin ja milloin hän on 

valmis kuuntelemaan. Tästä huolimatta B2B-myynnissä telemarkkinointi on säilynyt ajan-

kohtaisena, varsinkin pitkäaikaisten suhteiden ylläpidossa. Asiakas odottaa ja haluaa 

kuulla uusista tarjouksista ja palveluista yritykseltä. Henkilökohtainen kontakti jopa puhe-

limessa antaa asiakkaan ymmärtää hänen merkityksensä yritykselle, jonka kanssa hän 

tekee yhteistyötä, ja soittavalle osapuolelle tämä on halpa ja tehokas työväline. Nykyaika-

na digitalisaatio on antanut yrityksille lisää mahdollisuuksia olla asiakkaan saatavilla silloin 

kun se hänelle sopii ja olla hänen näkyvissään. (Rubanovitsch 2007, 56; Hänti, Kairisto-

Mertanen & Kock 2016, 130.) 

 
3.5 Sosiaalinen media 

Viime vuosien aikana sosiaalisen median käyttö on yleistynyt voimakkaasti yritysten uus-

asiakashankinnassa. Sosiaalisen median avulla voidaan rakentaa omaa brändiä ja tunnet-

tuutta, ratkaista ongelmia sekä lähestyä potentiaalista asiakasta. Myyjä voi tutkia potenti-

aalisten asiakasyritysten tietoja ja ottaa heihin yhteyttä. (Hänti, Kairisto-Mertanen & Kock 

2016, 130.) 

 

Radio, televisio ja aikakauslehdet eivät ole nykyaikana suosittuja. Moderni asiakas etsii 

tuotteita ja palveluita verkkomediasta. Nykyaikana on mahdollisuus saada nopeasti ja 

tehokkaasti tietoa yrityksestä palautteiden ja kommenttien avulla yhteisöpalveluissa. 

(Rouhiainen 2017, 6.) 

 

Kaikilla yrityksillä ei ole mahdollisuutta tai aikaa hoitaa sosiaalisen median kanaviaan, 

toisaalta taito käyttää niitä on etu verrattuna kilpailijoihin. Sosiaalisen median kehittämisen 
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aloittavien yritysten on laadittava suunnitelma tavoitteista: kuinka monta uutta asiakasta 

on hankittava ja missä aikataulussa. On osattava myös käyttää erilaisia resursseja ja työ-

kaluja sosiaalisten kanaviensa analysoimiseksi. (Rouhiainen 2017, 7, 102,107.) 

 

Tärkeimpiä sosiaalisia medioita yrityksille ovat facebook, youtube ja linkedin. Joillekin yri-

tyksille facebookista saattaa tulla verkkosivustoa tärkeämpi. Facebookin avulla voi nope-

asti välittää tietoa asiakkaalle, on helpompaa lisätä yritystä esitteleviä valokuvia ja videoi-

ta, vastata kommentteihin verkossa, lähettää tarjouksia ja mainostaa tuotemerkkiä. Face-

book-sivun avulla voidaan määrittää potentiaaliset asiakkaat iän, sukupuolen, sijainnin ja 

kävijätilastojen perusteella. (Rouhiainen 2017, 8, 25.) 

 

3.6 Myyntineuvottelu 

Myyntiprosessi on prosessi, joka auttaa myyjää toimimaan loogisessa järjestyksessä tu-

loksen saamiseksi. Prosessi alkaa, kun myyjä alkaa etsimään potentiaalisia asiakkaita. 

Myyntiprosessi voidaan jakaa vaiheisiin, mutta se ei tarkoita, että sen pitää tapahtua nii-

den mukaisesti. Suoraa viestintää asiakkaan kanssa kutsutaan myyntineuvotteluksi. 

Myyntineuvottelun voi myös jakaa vaiheisiin, jotka auttavat myyjää vetämään myyntipro-

sessia. (Hänti, Kairisto-Mertanen & Kock 2016, 134.) 

 

 Myyntineuvottelun vaiheita ovat:  
- avaus 

- tarvekartoitus 

- ratkaisun esittäminen 

- asiakkaan huolenaiheiden käsittely 

- hinnan perustelu 

- kaupan päättäminen 

- asiakkaiden jälkihoito ja lisämyynti (Hänti, Kairisto-Mertanen & Kock 2016, 134.) 

 

Avaus 
 
Avaus, ensimmäinen kontakti, vuorovaikutus. Ensivaikutelma on aina tärkeää, ja se jää 

mieleen. Riittää yksi oikea lause, jotta asiakas saadaan oikealle aaltopituudelle. Ensim-

mäisessä keskustelussa asiakkaan kanssa myyjä myy ensisijaisesti itseään ja edusta-

maansa yritystä, vasta tämän jälkeen myytävää tuotetta tai palvelua ja sen hintaa. Tämän 

takia myyjän on mietittävää tarkkaan alkuesittelyt tai osa dialogista. Juuri tässä vaiheessa 

myyjällä on mahdollisuus rakentaa asiakkaan luottamus itseensä ja edustamaansa yrityk-
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seen. Myynnit voivat syntyä vain, jos asiakas luottaa myyjään. (Hänti, Kairisto-Mertanen & 

Kock 2016, 134.) 

 

Tarvekartoitus 
 
Tarvekartoitus on tärkeässä roolissa, kun puhutaan myyntineuvotteluista. Tässä vaihees-

sa prosessia myyjä kartoittaa johdattelevien kysymysten avulla asiakkaan tarpeet. Kahden 

yrityksen neuvotteluprosessissa on tärkeää muistaa, että ostaja edustaa ensisijaisesti 

yrityksen etuja. Toisaalta on muistettava, että hän on ihminen. Tämän vaiheen tarkoituk-

sena on selvittää ostajan ongelmat, nykyinen tilanne, yrityksen toiveet tai tarpeet, valinta-

perusteet ja mahdolliset ratkaisut. Ammattimainen myyjä kuuntelee ja tunnistaa tässä vai-

heessa ostajan ongelmat ja tarpeet ja ehkä jopa pystyy osoittamaan ostajalle, mitä hän ei 

ole havainnut ja tarjoaa ratkaisuja vain tehtyjen päätelmien perusteella.  (Hänti, Kairisto-

Mertanen & Kock 2016, 139.) 

 

Tässä vaiheessa myyjä toimii lääkärin roolissa suhteessa yritykseen, ja seuraamalla vai-

heittain kaikkia ostajalle tärkeitä kohtia ja löytämällä molempia osapuolia hyödyttäviä rat-

kaisuja nostaa ostajan luottamusta ja halua jatkaa yhteistyötä kyseisen yrityksen/myyjän 

kanssa. (Hänti, Kairisto-Mertanen & Kock 2016, 140.) 

 

Ratkaisun esittäminen 
 
Ratkaisujen esittämistä valmisteltaessa on syytä muistaa, että asiakas ostaa aina edut ja 

hyödyt, joten neuvottelujen kyseisessä vaiheessa on tarpeen tehdä johtopäätöksiä asiak-

kaan vaatimusten perusteella esittämällä tuote tai palvelu niin, että asiakas voi nähdä 

edun tai ratkaisun hänen ongelmiinsa. Tarkempaa analyysia varten myyjä voi käyttää 

OEH-analyysia. Jakamalla tuotteen tai palvelun ominaisuudet, edut ja hyödyt voidaan 

tehdä johtopäätöksiä ja esittää asiakkaalle argumentit, miksi hänen pitäisi tehdä ostos. 

(Hänti, Kairisto-Mertanen & Kock 2016, 146,147.)  

 

Asiakkaan huolenaiheiden käsittely 
 
Jotta asiakkaan olisi helpompi tehdä päätös, myyjän on selvitettävä, onko ostajalla mitään 

vastakysymyksiä ratkaisujen esittelyn aikana. Tämä vaihe auttaa asiakasta pääsemään 

eroon epävarmuudesta ja myyjää selvittämään, jäikö asiakkaalle epäselvyyksiä tai kysy-

myksiä. Vastakysymyksissä voi määrittää asiakkaalle sopivimmat ratkaisut. Myyjä voi 

valmistautua mahdollisiin vastakysymyksiin käyttämällä aiempaa myyntikokemusta. On 

ymmärrettävä, että syyt ostosta kieltäytymiseen voivat olla rahan ja mahdollisuuksien puu-
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te. Kaikista muista syistä ja yksityiskohdista voidaan sopia. Kaikki asiakkaan kysymykset 

ja toiveet on kuunneltava huolellisesti ja käytävä ne läpi ja reagoitava niihin. Myyjä, joka ei 

ota huomioon ostajan toiveita ja kysymyksiä, saattaa aiheuttaa hänelle epäluottamuksen 

tunteen. (Hänti, Kairisto-Mertanen & Kock 2016, 150.) 

 

Hinnan perusteleminen 
 
Raha on olennainen osa yrityksen selviytymistä. Hinnan muodostaminen ja ilmoittaminen 

asiakkaalle on erittäin tärkeä vaihe neuvotteluprosessissa, mutta on tärkeää muistaa, että 

vaikka asiakas haluaa kuulla hinnan alussa, sitä ei voida ilmoittaa. Myyjä myy asiakkaalle 

etuja ja hyötyjä, joten asiakkaan on ensin kuultava näistä. (Hänti, Kairisto-Mertanen & 

Kock 2016, 152,153.) 

 

Ei ole toivottavaa houkutella asiakasta alennuksella, koska myyjä, joka on kerran antanut 

alennuksen, joutuu antamaan sen aina. Kaikkien tuotteen tai palvelun etujen ja hyötyjen 

tulisi olla ostajalle niin ilmeiset, ettei hänellä herää kysymyksiä ilmoitetusta hinnasta, kos-

ka arvo ylittää sen. Mikäli asiakas on kuitenkin nimennyt hinnan syynä siihen, miksi myynti 

ei onnistu, myyjällä pitäisi olla valmiina vastaukset, miksi tuote tai palvelu on hintansa ar-

voinen. (Hänti, Kairisto-Mertanen & Kock 2016, 152,153.) 

 

Joskus asiakas ei ehkä ymmärrä, että tuotteen tai palvelun hinta on sijoitus hänen yrityk-

seensä, mikä tuo lisää tuloja tulevaisuudessa.Myyjällä pitäisi olla myös valmiina halvem-

pia vaihtoehtoja, mutta niiden olisi yhdessä hinnan alenemisen kanssa vähennettävä 

myös arvoa ja hyötyjä. (Hänti, Kairisto-Mertanen & Kock 2016, 152,153.)  

 

Kaupan päättäminen 
 
Hyvä myyjä osaa viedä kaupan päätökseen, toisin sanoen myyntiin asti. Neuvottelupro-

sessin tarkoituksena on saada aikaiseksi myynti, ja sen pitää olla rakenteltaan sellainen, 

että asiakas ilmaisee neuvottelun päätyttyä mielipiteensä neuvotteluista ja päätöksensä. 

Jos päätös on kielteinen, on myyjän tehtävä askel taaksepäin ja analysoitava kielteisen 

päätöksen mahdolliset syyt. (Hänti, Kairisto-Mertanen & Kock 2016, 155.) 

 

Koko neuvotteluprosessin aikana on huomioitava signaalit, jotka saattavat vaikuttaa pää-

töksentekoon. Esimerkiksi epävarmuus hinnasta tai toimitusajasta jne. Kun myyntiproses-

si tulee päätöksentekovaiheeseen, myyjän tehtävänä ei ole painostaa asiakasta, vaan 

päätöksen on tultava asiakkaalta itseltään, mutta juuri tässä vaiheessa on aika soveltaa 

tekniikoita, jotka ohjaavat hienovaraisesti asiakasta ostopäätökseen. Esimerkiksi: rajoitet-
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tu saatavuus, rajoitettu tarjouksen voimassaoloaika jne. (Hänti, Kairisto-Mertanen & Kock 

2016, 155.)  

 

Myyjän tehtävänä on tässä vaiheessa muistuttaa ostoksen hyödyistä ja vakuuttaa asia-

kasta ostoksen riskittömyydestä, jotta mahdollinen epävarmuus saadaan minimoitua. 

Tässä vaiheessa asiakkaalle voidaan myös kertoa lisäpalveluista, jotka hän saa ostoksen 

yhteydessä. Esimerkkeinä vakuutus tai ostoksen peruutusoikeus. (Hänti, Kairisto-

Mertanen & Kock 2016, 156,158.) 

 

Vaikka asiakkaan päätös olisi kielteinen, on jätettävä mahdollisuus uuteen yhteydenottoon 

uusilla tarjouksilla. On muistettava reagoida rauhallisesti kielteiseen ostopäätöksen, sillä 

asiakas tunnistaa myyjän mielialan. Kun neuvotteluprosessi on tulossa päätökseen, on 

osattava päättää, millä tavalla kysyä asiakkaan ostopäätöksestä. Se voi olla suora kysy-

mys, joka vaatii välittömän vastauksen, tai asiakas saattaa haluta harkita ostopäätöstä ja 

tavata uudelleen. (Hänti, Kairisto-Mertanen & Kock 2016, 156,158.)  

 
Asiakkaiden jälkihoito ja lisämyynti 
 
Kaupan päättämisen jälkeen asiakas jää odottamaan vahvistusta päätöstensä oikeelli-

suudesta, ja myyjän tehtävä on olla yhteydessä asiakkaaseen, jotta hän säilyttäisi luotta-

muksensa ostopäätöksen onnistumiseen ja oikeellisuuteen. Tätä varten myyjän on seurat-

tava, että tuote toimitetaan ajoissa tai palvelu suoritetaan aikataulun mukaisesti. Pienissä-

kin rikeissä on virhe korjattava mahdollisimman pian. Suhteet asiakkaan kanssa on säily-

tettävä niin, että asiakas tuntee myyjän henkilökohtaisena edustajana siinä organisaatios-

sa, jonka kanssa hän teki sopimuksen tai josta hän teki ostoksen. (Hänti Kairisto-

Mertanen & Kock 2016, 158.)  

 

4 Luottamuksen merkitys yritystominnassa ja myynnissä 

Luottamussuhteiden rakentaminen asiakkaisiin antaa mahdollisuuden menestykselliseen 

pitkäaikaiseen yhteistyöhön. Yrityksen ja myyjän on hyvin tärkeää ymmärtää luottamuk-

sen merkitys ja rooli kaupankäynnissä, koska asiakkaan tunteman luottamuksen taso tur-

vaa pitkäaikaisen taloudellisen hyödyn. 

 

4.1 Luottamus 

Kokenut johtaja Jack Welch selittää hyvin luottamuksen tunteen: ”Tiedät, kun tunnet sen”. 

(Pentikäinen 2014, 16.) 
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Termillä “luottamus” on useita tulkintoja. Klassisin on Rotterin, joka tulkitsee luottamuksen 

“odotukseksi, että toisen henkilön lupaukseen ja sanalliseen tai kirjalliseen sopimukseen 

voi luottaa”. Toisaalta sellaisen tiedemiehen kuten Coleman ymmärtää luottamuksen ra-

tionaalisena asenteena tulevaisuuteen. Usein, luottamusongelmaa käsitellään asiakas-

suhdemarkkinoinnissa. Morgan ja Hunt käsittelevät kyseisessä teoriassa kaksi aspektia – 

luottamusta ja sitoutumista. (Rotter 1967, 651; Coleman 1988, 95; Morgan & Hunt 1994, 

20.) 

 

Toisin sanoen luottamuksella on käytännössä yksi tärkeimmistä rooleista, johon yrityksen 

on pyrittävä saadakseen markkinaosuutta ja asiakkaita ja luodakseen heidän kanssaan 

tarvittavat suhteet. Luottamus ja sitoutuminen ovat samanarvoisia, yhtä tärkeitä tekijöitä 

kyseisessä teoriassa. Omassa tutkimuksessaan he keskittyvät teollisuuspuolen tuotteisiin 

osoittaen, että jos yritys ylläpitää hyviä suhteita sopimustensa osapuolten kanssa, se on 

luotettava yhteistyökumppani ja saa merkittävän kilpailuedun markkinoilla. (Rotter 1967, 

651; Coleman 1988, 95; Morgan & Hunt 1994, 20.) 

 

Muut asiakassuhdemarkkinoinnin tutkimukset erittelevät luottamuksen yhtenä portaikkona 

ja yhdistävänä tekijänä rehellisyyden ja lojaalisuuden välillä. Toisin sanoen, jos yritys ajaa 

reilua ja rehellistä politiikkaa asiakkaitaan ja sopimusosapuoliaan kohtaan, saa se toden-

näköisesti uskollisen ja sitoutuneen yleisön omalle brändilleen. Uskollisuus on kuitenkin 

monimutkainen asia, johon vaikuttavat monet tekijät. Joten taatakseen asiakkaan uskolli-

suuden on yrityksen ensin saavutettava asiakkaan luottamus rakentamalla rehellistä ja 

avointa vuorovaikutusta hänen kanssaan. Tämä rakenne riippuu kuitenkin osapuolten 

riippuvuussuhteesta toisiinsa: Mitä suurempi riippuvuus, sitä enemmän on tietoa yrityksen 

luonteesta, mikä on epäilemättä perusta luottamuksen lisäämiselle. (Jambulingam 2011, 

39-56.) 

 

Lisäksi luottamus nähdään osana yrityksen sosiaalista- tai ihmissuhdepääomaa. Kysei-

sestä näkökulmasta yritys on luottamuksen objekti ja se voi tarkastella luottamusta paitsi 

kilpailuetuna myös voimavarana, joka tuo sille tuottoa. Kyseisestä näkökulmasta luotta-

mus toimii yrityksen eduksi mahdollistaen hintojen korottamisen ja edistää tulojen ja voiton 

kasvua. Tämä johtuu siitä, että luottamus on isossa roolissa ostopäätöstä tehtäessä tai 

yhteistyökumppaneiden hankinnassa jne. Omaamalla tällaisen voimavaran yrityksellä on 

siis parempi mahdollisuus “tulla valituksi” ja myöskin yrityksen neuvottelukeinot ovat laa-

jemmat, jolloin sillä on suurempi mahdollisuus tuoda esiin omia ehtoja neuvotteluiden ai-

kana. (Castelfranchi, Falcone & Marzo 2006, 19-32; Coleman 1988, 95-120.) 
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Toisaalta luottamus nähdään itsenäisenä laajana käsitteenä, josta on kehittynyt oma tut-

kimusalansa – luottamuksen teoria. (Sztompka 2001.) 

 

Luottamus on vahva tunne: Ollaan vakuuttuneita siitä, että asia on tehty parhain aikomuk-

sin ja parhaan kykynsä mukaan. Se edistää asioita, lisää itsevarmuutta ja avaa ovia yh-

teistyöhön. Luottamus voidaan ohjata ihmiseen tai yritykseen ja se tarkoittaa, että proses-

sin osapuolet ovat avuksi toisilleen eivätkä käytä hyväksi toisen osapuolen heikkouksia. 

Luottamuksessa on myös mahdollista petturuus ja epävarmuus. Luotettavalla osapuolella 

on tahtoa ja mahdollisuuksia riskeihin. (Pentikäinen 2014, 17.) 

 

Erään käsityksen mukaan luottamus on välttämätöntä, kun ei ole tarpeeksi tietoa, ja jos 

tietoa olisi, emme tarvitsisi luottamusta. Todellisuudessa tässä on kuitenkin kyse tiedosta. 

Jos täydellinen tieto on annettu vain teoriassa, tarvitaan luottamusta. Nykymaailman mo-

nimutkaisuus ja ennalta-arvaamattomuus eivät anna mahdollisuutta rakentaa varmuutta 

vain tietojen perusteella. Luottamus muuttaa yhteistyön luonnetta, se antaa yhteistyölle 

syvyyttä ja voimaa. Jos ihmisiä tai yrityksiä yhdistää luottamus, yhteiset huolenaiheet tai 

asiat, yhteistyö syvenee ja nousee uudelle tasolle. Kun luottamus on erittäin korkea, voi-

vat kumppanit tehdä paljon enemmän, kuin mitä heiltä odotetaan. Koska luottamus on 

tunne, se auttaa toisinaan etenemään harppauksin. Luottamusta ohjataan aivoilla, jotka 

saattavat johtaa intuitiomme harhaan ja saavat meidät tekemään virhearvioita. Luottamus 

on tärkeää niin kotioloissa kuin työelämässä, se on sosiaalinen pääoma, joka on valtiolle 

yhtä tärkeä kuin verot. (Pentikäinen 2014, 25.) 

 

Luottamuksen voi luokitella epäluottamukseen, ehdolliseen luottamukseen ja ehdotto-

maan luottamukseen. Ehdollinen luottamus on yleisin luottamuksen muoto yritysten välillä. 

Niin kauan kuin kaikki on hyvin ja osapuolet suorittavat omat tehtävänsä ja täyttävät lu-

pauksensa, luottamus säilyy. Sopimusrikkomukset tai huijaukset muuttavat luottamuksen 

epäluottamukseksi. Ehdotonta luottamusta voi verrata vauvan luottamukseen äitiinsä. 

(Pentikäinen 2014, 25.) 

 

Stephen Covey esittää luottamuksen aaltoina, joilla on vahva keskinäinen suhde ja riippu-

vuus: 

- itseluottamus  

- luottamus kumppaniin 

- luottamus yritykseen 

- markkinaluottamus 

- yhteiskunnallinen luottamus (Pentikäinen 2014, 25.) 
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1 aalto 
 
Itseluottamus on luottamuksen perusta. On osattava luottaa itseensä, omiin elämänohjei-

siin, arvoihin, kykyihin ja taitoihin. Jos ei ole luottamusta itseensä, on turha odottaa sitä 

muilta. Ne, jotka luottavat itseensä, voivat jakaa luottamusta eivätkä pelkää virheitä. Jos 

luotat itseesi, se ei tarkoita, ettetkö koskaan tekisi virheitä. Koska luottamus on sisäinen 

tunne, se myös auttaa olemaan valmis tuntemaan epäluottamusta. (Pentikäinen 2014, 

25.) 

 

2 aalto 
 
Luottamussuhteet. Kyse on siitä, miltä meistä tuntuu puolison, lasten, sukulaisten ja ystä-

viemme seurassa. Luottamuksen läsnäolo syventää suhteita ja antaa varman ja turvalli-

sen olon. (Pentikäinen 2014, 26.) 

 

3 aalto 
 
Luottamus organisaatioon. Luottamus tiettyyn organisaatioon: työpaikkaan, yritykseen, 

jonka kanssa teet yhteistyötä, kollegoihin ja liiketoimintakumppaneihin. Luottamusta orga-

nisaatioon on aina vaikeampi rakentaa kuin luottamusta kahden ihmisen välillä, koska se 

on monivaiheisempaa ja sisältää paljon enemmän vaikuttavia tekijöitä. Tästä huolimatta 

organisaatioon kohdistuvan luottamuksen taustalla on aina henkilö tai ryhmä ihmisiä, 

asiakas tai investoija, heidän luonteensa, tunteensa, kokemuksensa ja ratkaisunsa. (Pen-

tikäinen 2014, 28.) 

 

Luottamus markkinaan. Tämä aalto kuvaa yritysmielikuvaa ja sen mainetta. Nykyajan no-

peiden globaalien yhteyksien ylläpitämässä sosiaalisessa mediassa voi erittäin nopeasti 

romuttaa pitkäjänteisesti rakennetun brändin ja luottamuksen. Oikea tapa onkin aina an-

taa todellista tietoa tuotteistaan. Aleksis Kivi sanoi Kihlaus-näytelmässä: ”Yhtä luuta vuo-

rensarvi, sitä poski kuin pääkin.” (Pentikäinen 2014, 31.) 

 

5 aalto 
 
Sosiaalinen luottamus. Luottamus yhteiskunnan ja valtion sääntöihin ja normeihin ja nii-

den noudattaminen. Valtiot tarvitsevat sosiaalista luottamusta, koska se tukee yhteistyötä, 

kasvua ja hyvinvointia. (Pentikäinen 2014, 33.) 
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Luottamus on monivaiheinen ja dynaaminen tunne, koska se voi vaihdella ja muuttua ti-

lanteesta riippuen. Koska luottamus riippuu monista tekijöistä, jopa yhden tekijän läsnäolo 

tai puuttuminen voi vaikuttaa koko vuorovaikutustilanteeseen. Sen takia luottamus voi 

syntyä ensivaikutelmasta, jos osapuolten tekijät osuvat yhteen, toisaalta sen rakentumi-

nen voi kestää pitkänkin aikaa. (Pentikäinen 2014, 33.) 

 

4.2 Luottamukseen vaikuttavat tekijät 

Suorat luottamukseen vaikuttavat tekijät 
 
Arvot ovat tärkeässä roolissa luottamusta rakennettaessa. Jos henkilöillä tai organisaati-

oilla on eri arvot, luottamuksen rakentaminen on vaikeampaa. (Pentikäinen 2014, 59.) 

 

Erilaisuudet ovat erittäin tärkeitä tekijöitä luottamuksen rakentamisessa. Ne voivat olla 

erilaisuuksia kulttuurissa, uskonnossa tai ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. (Penti-

käinen 2014, 59.) 

 

Kommunikatiiviset ominaisuudet ovat keskeisessä roolissa luottamuksen rakentamisessa 

ja ammattimaisen kommunikaation tärkeys kasvaa sitä mukaa, mitä suurempi on yhteisö. 

(Pentikäinen 2014, 59.) 

 

On ymmärrettävä kulttuuriset erityispiirteet ja historialliset symbolit, koska ne jäävät ihmis-

ten mieleen ja synnyttävät tunteita. Taito puhua vastapuolen kulttuurisella kielellä on erit-

täin tärkeää, koska se antaa keskustelulle erityistä tunnetta ja kehittää luottamusta. (Pen-

tikäinen 2014, 59.) 

 

Luottamukseen vaikuttavat epäsuorat tekijät 
 

Tunteet ja mieliala ovat luottamuksen laadun kriteereitä. Mielialan ollessa huono tai tur-

hautunut luottamuksen rakentaminen on vaikeaa. Vaikka luottamus on tunne, se ei vaadi 

sitoutumista. (Pentikäinen 2014, 58.) 

 

Luottamus edellyttää ymmärrystä, valinnanvapautta, riskinottoa ja omien haavoittuvuuk-

sien hyväksymistä. Positiiviset tunteet ovat erittäin tärkeässä asemassa, koska juuri ne 

liikuttavat kohti motivaatiota. Optimismi on myös yksi tärkeä kriteeri luottamuksen raken-

tamisessa. (Pentikäinen 2014, 58.) 
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Empatia on yksi tärkeä osa luottamuksen rakentamisessa. Empatialla tarkoitetaan sääliä 

ja myötätuntoa, kykyä luopua omasta itsekkyydestään. (Pentikäinen 2014, 58.) 

 

Myös muutos vaatii luottamusta. Esimerkiksi jokainen muutos organisaatiossa, palkan-

maksussa tai laskutustavassa voi herättää epäilyksiä muutoksen oikeellisuudesta. Sen 

takia luottamus on tässäkin asiassa tärkeässä asemassa. (Pentikäinen 2014, 58.) 

 

Puhe on luottamuksen työkalu. Luotettava ja vakuuttava puhe antaa varmuutta sen sisäl-

löstä. Puheenpitäjän tehtävänä on pitää kuuntelijat samalla aaltopituudella, eikä antaa 

heidän epäillä sanomistaan. (Pentikäinen 2014, 58.) 

 

Taito on myöskin luottamukseen vaikuttava tekijä. Kokeneempaan ja ammattitaitoisem-

paan asiantuntijaan on helpompi luottaa. Kyky on monien taitojen yhdistelmä. Emotionaa-

linen älykkyys on yksi tärkeimpiä taitoja, koska siitä riippuu kyky käyttää muita taitoja. 

(Pentikäinen 2014, 58.) 

 

4.3 Luottamuksen rakentaminen ja johtaminen 

Myyjän antamat lupaukset tuotteen tai palvelun arvosta avaavat asiakkaan ja myyjän välil-

le luottamuksen polun luvattujen arvojen odotuksen kautta. Mutta luottamus voi syntyä 

vasta, kun lupaus on täytetty. Luottamuksen rakentamiseksi on tärkeää, että lupaus täyte-

tään. Sanojen ja toimien on vastattava toisiaan. Tässä prosessissa koko organisaation työ 

on tärkeää, koska myyjä ei voi täyttää kaikkia lupauksia yksin. Se edellyttää hyvin koordi-

noitua tiimityötä. Myyjä ei myöskään voi luvata mahdottomuuksia, kuten nopeampaa toi-

mitusta tai suoritusta, jos hän ei ole varma siitä. (Hänti, Kairisto-Mertanen & Kock 2014, 

135.) 

 

Luottamus on rakennettu pienistä yksityiskohdista ja myyjän tehtävänä on pitää yksityis-

kohdista kiinni. Esimerkiksi luvattuun määräaikaan lähetetty vastaus, ratkaistu ongelma, 

perille toimitus. Kaikki nämä yksityiskohdat ovat luottamuksen perusta. Rehellisyys, avoi-

muus ja luonnollisuus ovat välineitä luottamuksen rakentamisessa. Myyjän toiminta, am-

mattitaito ja auttamishalu synnyttävät myös luottamusta, koska myyjän kanssa käytävän 

keskustelun avulla ostaja voi määrittää hänelle tarpeelliset arvot. On vaikea kuvitella, että 

myynti tapahtuu, jos asiakas tuntee epäluottamusta. (Hänti, Kairisto-Mertanen & Kock 

2014, 135.) 
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Helpointa on myydä asiakasyritykselle, joka muistuttaa myyntiyritystä monin ominaisuuk-

sin: yhteisin kulttuuripiirtein, näkemyksin kiinnostuksen kohtein. ”Leijona luottaa helpom-

min toiseen leijonaan”. (Hänti, Kairisto-Mertanen & Kock 2014, 136.) 

 

Kontaktin luominen ihmisten kanssa on tärkeää myyjän työssä. Itse myynti edellyttää luot-

tamuksen rakentamista ensimmäisestä vaiheesta, josta voit siirtyä seuraaviin vaiheisiin. 

Myyntineuvotteluprosessin aikana syntynyt luottamus myyjään voi ilmetä siten, että asia-

kas alkaa esittää kysymyksiä ja selittää yrityksensä tietoja. On paljon vaikeampi luoda 

luottamusta, jos yritys on uusi tai tuntematon asiakasyritykselle. Hyvänä valttina kyseises-

sä tilanteessa ovat esimerkit yhteistyöstä muiden tunnettujen yritysten kanssa tai tyytyväi-

set asiakaspalautteet. On kuitenkin muistettava, että muiden yritysten nimeä saa käyttää 

vain luvalla. (Hänti, Kairisto-Mertanen & Kock 2014, 138.) 

 

Tällä tavoin voidaan erottaa taitoja, joita vaaditaan luottamuksen luomiseen: 

 

- avoimuus, rehellisyys, luonnollisuus 

- ystävällisyys, halu auttaa 

- ammattimaisuus, prosessien hallinta 

- luvattujen asioiden tekeminen aikataulun mukaisesti (Hänti, Kairisto-Mertanen & 

Kock 2014, 138.) 

 

5 Teorian yhteenveto 

Luottamuksella on tärkeä rooli liikesuhteiden järjestelmässä, se on yksi vuorovaikutuksen 

perusarvoista. Kansainvälisillä B2B-markkinoilla yhtiön toiminnan tavoitteena on olla vuo-

rovaikutuksessa ulkomaisen yrityksen kanssa molempia osapuolia hyödyttävien tarjousten 

saamiseksi ja niiden tehokkaaksi toteuttamiseksi. Yritysten etsinnässä ulkomaisilla mark-

kinoilla ja niiden analysoinnissa on otettava huomioon markkinointiympäristö, joka koostuu 

mikroympäristöstä ja makroympäristöstä. 

 

Jotta voidaan vastata joustavasti ulkomaanmarkkinoiden vaatimuksiin, on välttämätöntä 

ymmärtää selkeästi sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden sisältö. Sosiokulttuurinen tekijä 

on erityisen tärkeä, kun tarkastellaan kansainvälisiä B2B-markkinoita, ja kulttuuriarvojen 

tuntemisella on tärkeä rooli neuvotteluissa ja yritysten välisessä yhteistyössä. 

Henkilökohtainen myynti on yksi kansainvälisen B2B-markkinoinnin tärkeimmistä välineis-

tä. On tärkeää ymmärtää maan kulttuurisia erityispiirteitä vahvojen liikesuhteiden luo-

miseksi ulkomaisten kumppaneiden kanssa. Tällainen myynti lisää luottamuksen määrää 

yhtiöiden edustajien tavatessa henkilökohtaisesti. Luottamuksen rakentamiseksi on oltava 
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valmis ottamaan riskejä. Myyntiprosessissa luottamus syntyy vasta sen jälkeen, kun asia-

kas saa haluamansa ja luvatun, mutta ennen tätä hänen on oltava valmis ottamaan riske-

jä. 

 

Edellä esitetyn perusteella voidaan päätellä, että luottamuksen rakentaminen kahden toi-

silleen tuntemattoman yrityksen välillä, jotka tulevat eri kulttuureista ja maista, on hyvin 

vaikeaa ja voi olla jopa mahdotonta vuorovaikutuksen ensimmäisessä vaiheessa. Tämä 

edellyttää muita tekijöitä, jotka auttavat luottamuksen syntymistä. Vaikka arvot olisivat 

asiakkaan kannalta houkuttelevia, myyntiä ei voi syntyä, jos luottamus puuttuu. Luottamus 

kuuluu pitkäaikaiseen asiakassuhteeseen, mutta ensimmäisessä vaiheessa asiakas ko-

kee riskin todennäköisyyden korkeaksi.  

 

Seuraavat tekijät auttavat rakentamaan luottamusta ja uskoa siihen, että yritys haluaa 

hankkia asiakkaita toisesta maasta pitkäaikaiseen yhteistyöhön. 

 

• hyvä informatiivinen verkkosivusto 

• nopea reaktio (nopea ammattimainen vastaus chateissa, sähköpostissa jne.) 

• hyvin rakennettu työ sosiaalisessa mediassa 

• sellaisen asiakasportfolion kokoaminen, jossa on yrityksiä, jotka ovat merkittäviä ja 
tunnettuja asiakkaan markkinoilla 

• hyvin suunniteltu neuvotteluprosessi 

• asiakkaan kulttuurin ja yrityksen kulttuurin tuntemus ja ymmärtäminen 

• mahdollisuus minimoida asiakkaan riskejä 

• mahdollisimman laadukkaasti toimitettu ensimmäinen tilaus, jossa asiakas tuntee 

saaneensa haluamansa tai jopa odotettua enemmän 

• asiantuntevat puheet, perehtyneisyys kaikissa kysymyksissä, asiakkaan kannalta 
edullisimmat ratkaisut. 

 

Luottamus syntyy, kun myyjä haluaa ratkaista asiakkaan ongelman, auttaa häntä osoitta-

malla tuotteen arvot, jotka tuovat asiakkaalle voittoa. Arvot eivät voi olla vain rationaalisia, 

vaan myös tunneperäisiä. Luottamus on tunne, joka kantaa arvoa, mutta eri kulttuurien 

edustajien tunne tästä arvosta voidaan saavuttaa eri tavoin ja erilaisissa olosuhteissa ja 

vuorovaikutuksen tavoilla. 

 

Suomalaiset ovat rationaalisempia päätöksenteossa, ajalla on hintansa suomalaisessa 

kulttuurissa, eivätkä suuret riskit ole perusteltuja. Suomi kuuluu matalakontekstisen naisel-



 

 

30 

lisen kulttuurin maihin. Espanjalaiset toimivat tunteiden ja aistien pohjalta, he arvostavat 

keskusteluja ja ihmissuhteita enemmän kuin aikaa. 

Edellä esitetyn perusteella voidaan päätellä, että Suomi ja Espanja eroavat toisistaan 

merkittävästi kulttuurillisissa ominaisuuksissa. Yritykset, joilla on sama kulttuuri, luottavat 

toisiinsa helpommin, joten vuorovaikutuksessa vieraan kulttuurin kanssa on otettava huo-

mioon sen ominaisuudet ja kyettävä puhumaan kulttuurin kieltä, toisin sanoen ymmärret-

tävä symboleja ja merkkejä. 

 

6 Tutkimuksen toteuttaminen 

Opinnäytetyön empiirinen osio on omistettu tutkimusprosessille kokonaisuudessaan, sen 

suunnittelulle, kirjoittamiselle ja aikataulutukselle sekä keskeisille päätelmille, tuloksille ja 

ratkaisuehdotuksille. Tutkimus tehdään haastattelemalla Tele World Linguistic Servicesin 

johtoa ja myyntihenkilöstöä sekä yhtiön potentiaalisia asiakkaita Suomessa. Kyselylomak-

keet laaditaan tutkimuksen kuluessa sen teoriaosion pohjalta. 

 
6.1 Tutkimuksen vaiheet ja aikataulu 

Opinnäytetyön kirjoittamisprosessi alkoi syyskuussa 2018, mutta itse tutkimusaihe syntyi 

suoritettuani harjoittelun tammi–toukokuussa vuonna 2018 Espanjassa Barcelonassa. 

Prosessin alussa tutkittiin mahdollisia opinnäytetyön tyyppejä, niiden kirjoittamista koske-

via sääntöjä ja tutkimusmenetelmiä. Sen jälkeen määritettiin tutkimusaihe ja laadittiin kar-

kea suunnitelma soveltuvasta teoriasta ja valittiin optimaalinen tutkimusmenetelmä. 

Aluksi tutkimusaihe muodostettiin seuraavasti: ”Luottamukseen vaikuttavat tekijät kahden 

valtion, Suomen ja Espanjan, yritysten välisessä kaupassa.” Laadittiin karkea suunnitel-

ma, tarvittavat teoriaosat sekä alustava kirjallisuusluettelo. Tämän jälkeen alkoivat vai-

keudet.   

En pystynyt rajoittamaan aihetta enkä valitsemaan oikeaa suuntaa, sillä luottamus aihee-

na on hyvin laaja ja epämääräinen. Kuvasin marxilaisuuden teoriaa ja ymmärsin, että olin 

mennyt liian syvälle, inspiraatio oli poissa, jokin puuttui. Sinikan Liedon (ohjaaja) ansiosta 

löysin puuttuvan kohdan aiheestani. Kahden toimettoman viikon jälkeen marraskuussa 

2018 muutin aiheeksi ”Luottamuksen merkitys uusien asiakkaiden hankinnassa ja pitkäai-

kaisten asiakassuhteiden säilyttämisessä kahden kulttuurin välillä (Espanja-Suomi)”. Säi-

lytin luottamuksen tutkimuksen kohteena, mutta annoin sille konkreettisemmat muodot, 

jotka auttoivat määrittämään tarvittavan teorian. Käytännössä koko teoriavaihe oli kirjoitet-

tu kolmessa viikossa. Joululomien jälkeen oli koottu tutkimuskysymykset.  
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Tutkimusmenetelmäksi valittiin laadullinen tutkimus, ja tätä tarkoitusta varten tehtiin kysy-

myksiä vapaamuotoisten vastausten keräämiseksi webropoliin. Tarkoituksena oli tehdä 

haastattelut kahden viikon kuluessa ja tämän jälkeen aloittaa tutkimusanalyysi. En kuiten-

kaan laskenut, että yksityiskohtaisia vastauksia vaativiin kysymyksiin perustuvat haastat-

telut vievät paljon enemmän aikaa kuin valmiit vastausvaihtoehdot. Työssäkäyvien ihmis-

ten on vaikeampi löytää aikaa kysymyksiin vastaamiseen, ja vastausten kerääminen vei-

kin minulta käytännössä kuukauden.  

Minun piti haastatella kolmea erilaista ryhmää, enkä voinut analysoida vastauksia ja tehdä 

johtopäätöksiä, ennen kuin olin saanut ne kaikilta kolmelta ryhmältä. Tyhjyyden ja odotte-

lun vaiheen jälkeen työ saatiin päätökseen 15.3.2019 mennessä, eli koko toteutusjakso 

alusta loppuun kesti puoli vuotta. 

 
6.2 Menetelmävalinnat perusteluineen 

Kvantitatiiviset tutkimukset ovat tutkimuksia, jotka perustuvat paitsi teorioihin myös mit-

taustuloksiin, jotka on saatu pääosin kerättyjen tietojen ja tutkijan kognitiivisen toiminnan 

perusteella. Määrälliset tutkimukset tehdään yleensä erilaisten strukturoitujen "suljetun 

tyyppisten kyselyjen" avulla, joihin vastaa suuri määrä vastaajia. Tällaisten tutkimusten 

ominaispiirteitä ovat: kerättyjen tietojen selkeä muoto ja lähteet sekä kerättyjen tietojen 

käsittely järjestelmällisten menettelyjen avulla, pääasiassa määrällisesti. (Sosiaalisen kou-

lutuksen akatemia, 2016; KvaliMOTV.) 

 

Laadullinen tutkimus voi perustua: 

 

- aikaisempiin tutkimuksiin aiheesta ja teorioista 

- empiiriseen aineistoon 

- tutkijan omaan ajatteluun ja päättelyyn (Sosiaalisen koulutuksen akatemia, 

2016; KvaliMOTV.) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa kerätään tiedot, jotka analysoidaan ja tulkitaan tarkkailemal-

la, mitä ihmiset tekevät ja sanovat. Huomautukset ja päätelmät ovat luonteeltaan laadulli-

sia ja ne toteutetaan ei-standardoidussa muodossa. 

Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on saada tutkittavaa ilmiötä kuvaavia tietoja. Tällai-

sia tietoja ei esitetä tarkkoina lukuina, eikä niitä näin ollen voida käsitellä tilastollisesti. 

Laadullisen tutkimuksen avulla voidaan määrittää kuluttajien käyttäytymisen motiivit. (So-

siaalisen koulutuksen akatemia, 2016; KvaliMOTV.) 
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Laadullisia tutkimusmenetelmiä ovat: 

 

- yksittäiset perusteelliset haastattelut 

- ryhmäkeskustelut 

- asiantuntijoiden arviot (Sosiaalisen koulutuksen akatemia, 2016; KvaliMOTV.) 

 

Tämän opinnäytetyön tutkimussuunnaksi valittiin laadullinen menetelmä. Menetelmä so-

veltuu parhaiten opinnäytetyön aiheeseen, sillä sen avulla voidaan asiantuntijoiden avulla 

selvittää, kuinka tärkeä luottamuksen rooli on uusien asiakkaiden hankinnassa ja pitkäai-

kaisen suhteen ylläpitämisessä. Avoimia kysymyksiä käyttämällä voidaan myös saada 

parempi vastaus tai suositus, sekä nähdä, mitä muita tärkeitä tekijöitä on otettava huomi-

oon, kun lähdetään uusasiakashankintaan toiseen maahan. Kaikki tämä auttaa toimeksi-

antoyritystä jatkossa kehittämään kauppasuhteita suomalaisyritysten kanssa.   

 

Tässä tutkimuksessa tärkeitä eivät ole luvut, vaan samankaltaisella alalla työskentelevien 

henkilöiden kokemukset, tiedot ja mielipiteet tutkimuksessa edustettujen valtioiden kulttuu-

riominaisuuksista. 

 

6.3 Aineisto ja käytetyt analyysit 

Kaikki haastatellut tulivat pienistä, 1-50 henkilön yrityksistä. Otanta perustuu siihen, että 

toimeksiantoyritys Tele World on pieni perheyritys sekä siihen, että suurissa yrityksissä 

kaikki on automatisoidumpaa ja inhimillisellä tekijällä on vähäisempi merkitys. 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten tärkeää luottamus on uusasiakashankinnassa 

ja pitkäaikaisten asiakassuhteiden säilyttämisessä. Tutkimuskohteena oli palveluyritysten 

B2B-myynti rajattuna Espanjan ja Suomen välillä käytävään kauppaan.  

 

Tutkimusmuotona oli laadullinen tutkimus ja aineistona henkilöhaastattelut. Tutkimuksen 

asiantuntijoiksi valittiin henkilöt, jotka työskentelevät palveluja tuottavissa pienyrityksissä 

tai johtavat niitä, muun muassa ulkomailla, ja ovat välittömästi tekemisissä asiakashan-

kinnan kanssa. 

 

Tarkan ja luotettavan tuloksen saamiseksi oli haastateltava henkilöitä, joilla on kokemusta 

toiminnasta kummassakin kulttuuriympäristössä, siis suomalaisessa ja espanjalaisessa. 

Näin pystyttiin arvioimaan, vaikuttaako kulttuuritekijä ja asuinpaikka asiantuntijoiden vas-

tauksiin.  
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Joidenkin haastattelu tehtiin henkilökohtaisessa tapaamisessa tai puhelimitse, muille lähe-

tettiin linkki webropol-kyselyyn. Vastauksille annettiin aikaa yksi kuukausi. Kyselyn pituu-

den ja käänteisyyden takia vastaajien oli löydettävä siihen aikaa. Haastateltavia oli yh-

teensä 10. Alla luettelo haastatelluista asuinpaikan ja kansallisuuden mukaan jaoteltuna.  

 

- Suomalaiset, Suomessa asuvat ja työskentelevät: 3 

- Venäläiset, Suomessa asuvat ja työskentelevät: 2 

- Suomalaiset, Espanjassa asuvat ja työskentelevät: 3 

- Espanjalaiset, Espanjassa asuva ja työskentelevä: 1 

- Turkkilaiset, Espanjassa asuva ja työskentelevä: 1 

 

Haastateltujen joukko oli siis monikansallinen, ja haastatelluilla on välitön yhteys Suo-

meen ja Espanjaan. Henkilöt ovat työssä pienissä palveluyrityksissä, joilla on kokemusta 

kansainvälisestä kaupasta, muun muassa Espanjan ja Suomen välillä. 

 

7 Luottamuksen merkitys uusien asiakkaiden hankinnassa ja pitkäai-
kaisten asiakassuhteiden säilyttämisessä kahden kulttuurin välillä. 

Tässä luvussa esitetään tutkimuksen tulokset, niiden kuvailu ja yhteenveto.  

 

7.1 Tulokset aiheesta kansainvälinen myynti ja kulttuurierot 

Oleellinen seikka kansainvälisessä kaupassa ovat yhteistyötä tekevien yritysten kulttuu-

rierot. Kyky ymmärtää vierasta kulttuuria, ottaa kulttuurierot huomioon ja kyky tehdä yh-

teistyötä muodostavat ensimmäisen askeleen tiellä luottamukseen ja pitkäaikaisiin suhtei-

siin. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten merkityksellisiä kulttuuriset erikoispiir-

teet ovat kahden valtion välisessä kaupankäynnissä, ja missä määrin kulttuurierot voivat 

vaikuttaa luottamuksellisten suhteiden rakentamiseen. Oli myös kiinnostavaa saada tie-

tää, havaitsevatko vastaajat eroja myyntiprosesseissa Espanjassa ja Suomessa.  

 

Luuletko, että myyntiprosessissa on eroja Espanjassa ja Suomessa? Jos on, mitä? 
 
Tähän kysymykseen kaikki vastasivat kieltävästi. Ainoastaan yksi vastaajista, Espanjan 

turkkilainen, vastasi, ettei näe eroja myyntiprosesseissa Euroopan markkinoilla, mutta jos 

mennään Turkkiin, niin erot ovat huomattavat. Tässä tutkimuksessa kiinnostavat mahdol-

liset erot Suomen ja Espanjan myyntiprosesseissa, siksi kyseisen vastaajan vastaus voi-

taisiin ottaa huomioon jatkettaessa opinnäytetyötä vertailemalla Suomen ja EU:hun kuu-

lumattomien maiden myyntiprosesseja.  
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Annetuista vastauksista voi myös päätellä, että erot myyntiprosessin ymmärtämisessä 

eivät ole voineet vaikuttaa asiakkaiden hankkimiseen Tele Worldille Suomesta. 

 

Hankkiessanne palveluja internetistä kiinnitättekö huomiota maahan, josta kyseisiä 
palveluja tarjotaan? Jos vastaus on kyllä, perustelkaa, miksi niin teette. 
 
Annetuista vastauksista voi päätellä, että seikat, joiden perusteella ostaja kiinnittää huo-

miota myyjäyrityksen maantieteelliseen sijaintiin, liittyvät haluun varmistua siitä, että hän 

todellisuudessa saa kuvaillun tai tarjotun hyödykkeen odotusten mukaisesti (kuvio 3). 

Odotukset todentuvat kuitenkin vasta, kun asiakas on kokeillut hänelle tarjottua hyödyket-

tä. Siksi voidaan olettaa, että varovaisuuden taustalla on huono tai hyvä kokemus, joka on 

saatu konkreettisesta tuotantomaasta, tai asiakkaan omat stereotypiat, jotka myyjä voi 

rikkoa tai vahvistaa onnistuessaan rakentamaan luottamussuhteet asiakkaaseen ja anta-

maan itsestään hyvän kuvan verkossa. 

 

 
Kuvio 3. Myyjämaan kansallisen kulttuurin merkityksellisyys 

 
Tekijät, joiden perusteella vastaajat arvioivat myyjämaata: 

- hinta 

- toimivuus, luotettavuus  

- laatu 

- toimitusajat  

- saavutettavuus 

- maat brändytyvät jokaisella median ja kokemusten kautta.  

- lähtökohtaisesti länsieurooppalaiset maat ovat uskottavia tuottajia/toimittajia juuri 

kulttuurin vuoksi, muussa tapauksessa pitäisi hieman arvioida mikä sivusto ky-

seessä,  jne lukemalla palautukset netissä 
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Otatteko huomioon maan kulttuuritavat ottaessanne yhteyden asiakkaaseen ja et-
siessänne uusia asiakkaita tai kumppaneita ulkomailta? 
 

Kaikki haastatellut vastasivat myönteisesti. Kulttuuripiirteiden ymmärtäminen ja huomioi-

minen katsottiin tärkeäksi seuraavista syistä: 

 

- kulttuuripiirteiden ymmärtäminen ja huomioiminen kasvattaa osapuolten välistä 

luottamusta 

- neuvottelujen onnistuminen riippuu paljolti vastapuolen kulttuuripiirteiden huomi-

oimisesta 

 

Annetuista vastauksista voi päätellä, että myyjän taito ”virittäytyä asiakkaan kulttuurin taa-

juudelle” ja keskustella tämän kanssa samalla kielellä on tärkeä askel luottamussuhteiden 

rakentamisessa. Siksi lähdettäessä etsimään uusia asiakkaita ulkomailta on hyvä tutustua 

lähemmin maan kulttuuriin ja perinteisiin, pitäytymättä pelkästään omiin stereotypioihin ja 

myyntitapoihin. 

 

7.2 Tulokset aiheesta uusasiakashankinta 

Mitä keinoja ulkomaisten asiakkaiden hankkimiseen on sovellettavissa yrityksessä-
si? 
 

- otan yhteyttä yrityksiin puhelimitse, sähköpostitse ja sosiaalisen median kautta  

- prospektointia jossa cold calling, verkostointi tilaisuuksia 

- keinot ovat tuotteen on suomenkielisiin suhteutettuna samankaltaisia, sisällön pi-

täisi huomioida kulttuurilliset erot 

 

Käytännössä kaikki haastatellut mainitsivat puhelinsoitot, sosiaaliset verkostot ja sähkö-

postin pääasiallisina lähteinä ulkomaille suuntautuvassa uusasiakashankinnassa. Tämä 

merkitsee, että kansainvälisiin suhteisiin suuntautuvien yritysten on huolehdittava näky-

vyydestään sosiaalisissa verkostoissa, tietojensa informatiivisuudesta ja tavoitettavuudes-

ta, olla valmiita vastamaan nopeasti ja hoitamaan tiedottamista sähköpostitse. Yhtiön 

osoitteella toimiva sähköposti tekee tiedonvaihdosta ammattimaisempaa verrattuna sii-

hen, että neuvotteluja käydään henkilökohtaisten google-tiliin liitettyjen sähköpostiosoittei-

den välityksellä. On myös osattava käydä neuvotteluja puhelimitse tai Skypessä, pitää olla 

siihen tarvittavat välineet, hyvä toimintaympäristö ja tavoitettavuus. Yksi heikko kohta voi 

saada potentiaalisen asiakkaan varuilleen ja katkaista luottamussiteen.   

 



 

 

36 

 
Mitkä tärkeät askeleet on otettava pitkäaikaisten suhteiden luomiseksi ulkomaiseen 
asiakkaaseen? 
 

- toistuva yhteydenotto ja mahdollisimman paljon tapaamisia kasvotusten 

- on tärkeää luoda luottamusta ennen myynntiä ja sen jälkeen 

- hyvä asiakaspalvelu palvelun aikana ja jälkeen  

- palvelu asiakkaan kielellä  

- valtava kysymys, tämä vaihtelee varmasti kulttureittain 

- yleisesti ottaen sanoisin henkiläkohtaisuus tietyllä tasoa  

- asiakaslupausten lunastus ja sopimuksen noudattaminen 

- verkostojen rakentaminen 

- in case they found us we got their project done, It is important them to follow up 

- it is also important their needs related to our field and cover them 

 

Kaikki vastaukset vahvistavat teorian. Myyjän ammatillisuus, neuvottelutaito, lupausten 

pitäminen ja samalla kielellä kommunikointi asiakkaan kanssa (ei välttämättä tarkoiteta 

kieltä merkkijärjestelmänä, vaan pikemmin kykyä ymmärtää kulttuurieroja ja asiakkaalle 

merkityksellisiä symboleja), yhteistyö ja taito esitellä hyödykkeitä asiakkaalle johtavat 

kaikki osaltaan yhteistyön jatkumiseen, synnyttävät uusia tilauksia ja pitkäaikaisia luotta-

mussuhteita. 

 
7.3 Tulokset aiheesta luottamus 

Mitä on luottamus myyntityössä? 
 

- eritäin tärkeää 

- tärkeintä, se että myyvä taho uskoo tuotteeseensa/ palveluunsa, se että ostaja tie-

tää, että myyjä on siellä häntä varten aina  

- se että toimittaa luvattua palvelua  

- rehellisyys ja asiakas tyytyväisyys  

- luottamus aikaansaadaan henkilökohtaisuudella, sähköisen viestinnän lisäksi 

-  tuotteen laatu, palvelu ovat lupauksen lunastajia 

-  palvelulupaus on merkittävä asia myyjällä 

- sopimuksen ja lupausten pitäminen  

- kokemuksen mukaan, yrityksen aasialaisen yhteistyökumppani, aiemmin koke-

mus, näkynys, asiakkaiden palautetta 

- for me it means that the vendor trusts his or hers capacity to sell the product 
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Asiantuntijat vahvistavat tutkimuksen teorian. Luottamuksen syntyminen asettaa monia 

vaatimuksia myyjän työlle sekä myönteistä kokemusta yhteistyöstä.  

 

Mitkä tekijät rakentavat luottamusta kansainvälisessä kaupassa? 
 

- vastausten nopeus, keskustelukumppanin kommunikointityyli ja siitä saatu koke-

mus että tämä on ns. samalla aaltopituudella  

- hyvä kommunikaatio, rehellisyys  

- kielen osaaminen  

- sopimuksen sisällön noudattaminen, ajallaan palvelun/tuotteen toimittaminen, ajal-

laan maksaminen, takuu  

-  oman persoonan peliin laittaminen 

- ystävyysuhdemaisuus  

- erännlainen epävirallisuus taustakeskusteluissa  

-  tuotteen laadukkuus  

- toimitusvarmuus  

- vastauksen nopeus, online, yhteinen kieli, kielitaito  

- first brand, and then the products quality 

 
Asiantuntijoiden vastauksissa tulee esille tärkeitä luottamussuhteiden rakentamiseen vai-

kuttavia tekijöitä, jotka muistuttavat luottamuksen synnyn tekijöitä, mutta ovat konkreetti-

sempia. Tästä voidaan päätellä, että luottamukselliset suhteet voidaan rakentaa antamalla 

asiakkaalle myönteinen kokemus, joka tarkoittaa reaktionopeutta, ammatillista kohtelua 

sekä toimitusaikojen ja lupausten pitämistä. 

 

 Tärkeä on myös joidenkin vastaajien mainitsema yhteinen kieli, jolla ei tarkoiteta ainoas-

taan symbolien ja merkkien ymmärtämistä, vaan myös kulttuurin ja arvojen ymmärtämistä. 

Yrityksen brändi puolestaan kertoo yrityksen tekemästä työstä ja monissa asiakassuhteis-

sa hankitusta myönteisestä kokemuksesta. 
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Mitkä keskinäistä luottamusta lisäävät tekijät ulkomaisten yritysten kanssa työsken-
telystä ovat tärkeitä sinulle? 
 

- nettisivujen tulee olla asianmukaiset ja kielenkäytön esim. sähköposteissa tai pu-

helimsessa korrektia ja sisällöllisesti ammattimaista 

- takuu ja toimitus  

- henkilökohtainen tapaaminen ja tutustuminen  

- rehellisyys, laatusuhde, online, vastauksen nopeus, kompromissi, paras ratkaisu 

etsiminen  

- when thinking as us sellers, the quality of our services and professional communi-

cations skills as well as problem solving skills 

 
Vastauksissa mainitut luottamusta synnyttävät tekijät kansainvälisessä palvelujen kau-

passa kertovat siitä, että se, mitä ei voi koskettaa, täytyy saada nähdä ja lukea. Siksi an-

netut vastaukset vahvistavat verkkosivujen ja sosiaalisten verkostojen kehittämisen merki-

tyksen sekä taidon käydä puhelinneuvotteluja ulkomaisen liikekumppanin luottamuksen 

herättämiseksi.  

 

Missä suhteessa suomalaiset yritykset ovat erilaisia espanjalaisten yritysten kans-
sa liittyen luottamukseen? 
 

- suomalaiset yritykset ovat aavistuksen verran korrektimpia kommunikoinnissa 

- suomalaisilla on rehellisempi maine  

- espanjalaiset toimivat enemmän henkilökohtaisemmalla tasolla kuin suomalaisten 

tavoitteet ovat lähinnä tuloksen ja voiton tavoittelua 

- Suomessa pääsee jo pitkälle olemalla täsmällinen, tuotteen suhteen täsmällinen ja 

toimimalla by-the-book 

- riippuen ostajasta, esimö. mun käsityksen mukaan espanjahenkinen lähestyminen 

on riippuen vastaanottajasta bonoustekijä (erottaa myyjän huippumyyjästä)  

- minun mielestäni ihan samanlasia  

- suomalaiset luottavat suomalaisille 

- as a whole, Finland has a better reputation 

 
Vastausten analyysista voidaan päätellä, että asiakkaan yritystä kohtaan tunteman luot-

tamuksen tasoon vaikuttaa yrityksen kansallinen identiteetti tai alueellinen sijainti. Maine, 

kuten luottamussuhteiden rakentaminenkin, perustuu edelliseen kokemukseen liikesuh-

teesta. Hyvän kansainvälisen maineen ansiosta suomalaisia yrityksiä kohtaan tunnetaan 

suurempaa luottamusta, ja suomalaisten yritysten edustajilla on suurempi todennäköisyys 
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saada uusia asiakkaita ja rakentaa pitkäaikaisia asiakassuhteita, mikäli asiakkaita halu-

taan hankkia ulkomailta.  

 

Palvelumyyjän on ulkomaisten asiakkaiden hankintaa suunnitellessaan muistettava, että 

kotimaansa edustajana yritykselle lankeaa vastuu yrityksen oman maineen lisäksi koti-

maan maineesta. Asiakas taas suosittelee kokemuksensa perusteella kumppaneille ja 

tutuille, kannattaako tietystä maasta olevan yrityksen kanssa ryhtyä yhteistyöhön. Tämän 

vahvistavat verkkokumppanuuden teoriaa käsittelevässä luvussa Pentikäisen sanat siitä, 

että kukin luottaa omiinsa. Vastaavasti jos espanjalainen yritys haluaa tehdä yhteistyötä 

suomalaisen kanssa, niin aktiiviset kumppanisuhteet suomalaisten yritysten kanssa aut-

taisivat hankkimaan uusia kumppaneita ja asiakkaita. 

 

Oletteko sitä mieltä, että luottamuksella on suuri merkitys hankittaessa uusia asi-
akkaita ja asiakassuhteiden säilyttämisessä sijaintimaassa, ja kuinka paljon luotta-
muksen merkitys muuttuu hankittaessa asiakkaita ulkomailta ja vaalittaessa ulko-
maisia asiakkuuksia? 
 

- mitä pidempi matka fyysisesti sitä merkittävämpää on luottamus  

- luottamus on todella tärkeää 

- mielummin maksan jonkun verra enemmän kuin riskeeraan 

- luottamuksen menettäminen vaikuttaa negatiivisella tavalla, asiakkaat alkavat sil-

mäilemään kilpailevia tuotteita/palveluita ja ottavat niitä helpommin vastaan 

-  jos luottamus toimii niin halvempi hinta tuskin ratkaisee siinä tilanteessa 

- kun kilpailua on paljon, juuri luottamuksella ja muilla mahdollisilla yksityiskohtai-

simmilla l'hetsymisillä luodaan tarvittava erottuvuustekijä 

- molemmissa luottamuksella on suuri merkitys pitkäaikaisessa asiakasuhteessa  

- riski ottaminen  

- yes i do think it is critical bouth for acquiring and maintaining customers whether 

they are local or not 

 
Kaikkien vastaajien mielestä luottamus on hyvin tärkeää uusasiakashankinnassa ja pitkien 

asiakkuuksien säilyttämisessä siitä riippumatta, onko yritys ulkomainen vai paikallinen. 

Tästä voidaan päätellä, että ammattitaitoinen myyjä ja oikea asiakkaan kohtelu tuottaa 

samanlaisen tuloksen yrityksen kansallisuudesta riippumatta.  
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7.4 Yhteenveto 

Haastattelulla saadut vastaukset ja selvitykset auttoivat suuresti tulosten analysoinnissa. 

Siitä huolimatta, että vastauksissa on sisällöllisesti suurta hajontaa, niissä oli jäljitettävissä 

punainen lanka haastateltujen kansallisista ja kulttuurieroista huolimatta. 

 

Tutkimusprosessissa Suomessa haastatellut vastasivat kysymyksiin sovitun ajan kulues-

sa, kun taas espanjalaiset viivyttelivät vastauksiaan eivätkä vastanneet yhteydenottoihin, 

mikä jossain määrin vaikeutti tutkimusaikataulussa pysymistä ja sai minut epäilemään, 

saanko vastauksia ylipäätään ja mitä sitten teen, jos ei niitä saa. Mielestäni kyseisen sei-

kan voi liittää kulttuurieroavuuksiin, koska olen törmännyt siihen aiemminkin. Kun ”nyt” 

tarkoittaa suomalaiselle nyt heti, niin espanjalaiselle se tarkoittaa mahdollisimman pian, 

”as soon as possible”, jonka kestoa on mahdotonta määrittää. Rakennettaessa pitkäai-

kaista yhteistyötä asiakkaiden kanssa tämä kulttuuripiirre saattaa heikentää merkittävästi 

asiakashankintaa ja pitkäaikaista asiakassuhdetta. Siksi neuvoisin Suomesta asiakkaita 

hankkivaa espanjalaista yhtiötä huomioimaan täsmällisyyden keskeisenä luottamuksen 

edellytyksenä.  

 

8 Pohdinta 

Viimeisessä luvussa esitetään yhteenveto tutkimuksen tuloksista, arvioidaan sen luotetta-

vuutta ja hyötyjä. Siinä kuvataan johtopäätökset, mahdollisuudet jatkotutkimukseen ja 

kuvaillaan myös tutkijan henkilökohtaista oppimista. 

 

8.1 Tulosten tarkastelu omilla tulkinnoilla 

Mielestäni tutkimustulokset vahvistivat täydellisesti odotukset. Haastateltavat määrittelivät 

täsmällisesti keskeiset, teoriaosassa kuvaillut, tekijät, joilla muodostetaan pitkäaikaiset 

luottamukselliset suhteet.  

 

Tutkimustulokset ylittivät odotukseni kulttuurin merkityksen osalta. Odotuksenani oli luot-

tamuksen tason riippuvuus yrityksen kansallisesta identiteetistä. Jossain määrin vastaus 

oli myönteinen, mutta se ei koskenut niinkään luottamusta, vaan toimitusehtoja ja -aikoja 

sekä viestintätottumuksia ja saavutettavuutta. Nämä seikat tosiaan vaikuttavat luottamuk-

seen, mutta pikemminkin välillisesti. 

 

Tämän perusteella voidaan todeta yksiselitteisesti, että luottamus on tärkein tekijät raken-

nettaessa pitkäaikaisia suhteita ulkomaiseen asiakkaaseen, mutta luottamussuhteiden 

eteen myyjäyhtiön on tehtävä hartiavoimin työtä ennen kuin alkaa pitää yhteyttä potentiaa-
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liseen asiakkaaseen, koska on otettava huomioon useita tekijöitä, jotka muodostavat osta-

jalle täydellisen, luottamusta herättävän, kuvan yhtiöstä, kuten; 

 

- potentiaalisen asiakkaan kulttuuripiirteet 

- ostajalle tutut vuorovaikutustavat  

- vuorovaikutustyyli  

- ajantaju 

- taito kertoa vakituisista asiakkaista, jotka potentiaalinen asiakas saattaa tuntea 

- kuvan luominen luotettavasta yhtiöstä viittaamalla kumppaneihin, joilla on vakiintu-

nut asema markkinoilla ja asiakkaiden luottamus  

- tavoitettavuus 

- nopea ja mielekäs vastaus  

- taito antaa tietoa hyödykkeestä, jonka asiakas saa yhteistyön tuloksena 

- tarjouksessa tieto on esitettävä siten, että riskin (hinta, toimitusaika, tuotetakuu, 

vaihto-oikeus yms.) vähäisyys ilmenee asiakkaalle  

- sovitun täyttäminen kirjaimellisesti ja vähän sen yli 

- hyvin tehdyt informatiiviset verkkosivut ja sosiaaliset verkostot 

- yrityksen maine ja brändi 

 

Luottamus palveluntarjoajaan syntyy aina, kun palvelu on saatu ja kokemus on hyvä. En-

simmäisen tilauksen täyttäminen sataprosenttisen laadukkaasti, ajallaan kaikkien ehtojen 

mukaisesti ja ostajalle arvoa tuottaen poikii toisen tilauksen ja luo perustan pitkälle luotta-

mussuhteelle. Ensimmäisen tilauksen saamiseksi on kuitenkin valmistauduttava huolelli-

sesti potentiaalisen asiakkaan tapaamiseen ja onnistuttava neuvotteluissa muun muassa 

puhelimitse tai sähköpostilla siten, että asiakas tekee päätöksen ensimmäisestä tilaukses-

ta.  

 

Jos yhtiötä ei tunneta hyvin Euroopassa, niin olisi huolehdittava siitä, että internetissä on 

luettavissa vakituisten asiakkaiden arvioita parhaan vaikutelman luomiseksi tuleville asi-

akkaille. Toivottavaa olisi, että palautteet ja arvioinnit olisivat suomenkielisiä ja perustuisi-

vat kokemuksiin yhteistyöstä Suomen kanssa. Jos kyseessä on ensimmäinen kontakti 

Suomeen, tulisi vieraskielisistä arvioista olla käännökset englantiin. 

 

Saadut tulokset ovat erittäin tärkeää tietoa Tele Worldille. Niistä ilmenee, että yhtiön on 

muutettava hieman taktiikkaansa ja valmistauduttava uusasiakashankintaan ennen kyl-

mäsoittokierrosta. Pelkät lupaukset eivät synnytä luottamusta, se on rakennettava. Suo-

messa luotetaan lujasti kansallisiin palvelumarkkinoihin, ja, kuten eräs haastateltava tote-
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si, hän on valmis maksamaan korkeamman hinnan riskien minimoimiseksi, jota teoria-

osassa kuvataan sanoin ”kukin luottaa omiinsa”.  

 

Tele Worldin on tuotava esille näiden riskien puuttuminen. Yksi laadukas työsuoritus ei 

riitä, vaan on tärkeää tehdä työtä potentiaalisen asiakkaan kanssa alusta alkaen lopputu-

lokseen saakka ja jatkaa vielä sen jälkeen asiakassuhdetta arvioimalla prosessia ja teke-

mällä uusia tarjouksia.   

 

Kaikki edellä mainitut seikat ovat luottamuksen välittömiä rakennuselementtejä riippumat-

ta myyjän tai ostajan kotimaasta. Jos Tele World onnistuu rakentamaan työnsä oikein, se 

voi saada Suomesta paljon asiakkaita. 

 

8.2 Kehittämis- ja jatkotutkimusehdotukset 

 

Tutkimukseni käsittelee pieniä yrityksiä, jotka voivat käyttää sitä oppaana suunnitelles-

saan uusasiakashankintaa tai yhteistyötä ulkomaisten yritysten kanssa. Tutkimus auttaa 

yrityksiä onnistumaan suunnittelussa ja valmistautumaan uusasiakashankintaan ottaen 

huomioon kaikki asiaan liittyvät erikoispiirteet ja ongelmat. 

 

Tästä johtuen kysymyksenasettelu ja tutkimusmenetelmät saattavat erota merkittävästi.  

Tutkimusta voi laajentaa suurempiin verkkoyrityksiin. Onko ongelmanasettelu sama suu-

rien, yleisesti tunnettujen, yritysten kohdalla ja onko luottamuksella yhtä suuri merkitys 

maineikkaan brändin uusasiakashankinnassa? Millaisia hankintamenetelmiä ja luottamuk-

sellisten suhteiden säilyttämisen tapoja voidaan käyttää yrityksissä, joissa myynti on au-

tomatisoitu? Kaikesta tästä voi ottaa selvää tekemällä määrällisen tutkimuksen, jonka teo-

riaosa on samanlainen mutta joka on suunnattu verkkoyrityksiin, joilla on suuri asiakas-

kunta ja tunnettu brändi.  

 

Samankaltaisen tutkimuksen voi tehdä myös suuntautumalla Euroopan unionin ulkopuo-

lelle, toisin sanoen tutkimalla esimerkiksi Suomen ja Venäjän tai Suomen ja Turkin yritys-

ten yhteistyötä. Näissä tutkimuksissa tutkimustulokset saattaisivat poiketa huomattavasti-

kin tässä saaduista ja suurempien kulttuurierojen sekä eurooppalaisista poikkeavien 

myyntiprosessien takia. 

 

8.3 Tutkimuksen luotettavuus 

Arvioitaessa tutkimuksen luotettavuutta on etäännyttävä henkilöstä ja siitä, millä tavoin 

hän liittyy kyseiseen tutkimukseen. Validiuden ja reliaabeliuden edellytyksenä on, että 
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tutkimuksen tekijä on saanut tutkittavakseen objektiivista tietoa. (Sirkka Hirsjärvi & Helena 

Hurme 2004, 185.) 

 

Tulos on reliaabeli, jos: 

 

 - toiset tutkijat saavat samalla tutkimuksella samat tulokset  

-  usealla tutkimukseen osallistuvalla henkilöllä on samasta asiasta sama mielipide (Sirkka 

Hirsjärvi & Helena Hurme 2004, 186.) 

 

Tutkimusmenetelmäksi valittiin laadullinen tutkimus, siksi luotettavuutta mitattiin reliaabe-

liudella. Tulos on reliaabeli, koska haastateltujen vastauksien arvioinnissa havaittiin tois-

tuvuus ja vastaukset olivat samankaltaiset. Vastaukset myös vahvistivat tutkimuksen teo-

riaosassa tehdyt päätelmät, mikä tarkoittaa, että aiemmin tehdyillä havainnoilla ja tutki-

muksilla oli samankaltaiset tulokset.  

 

Kaikilla haastatelluilla on välitön yhteys tutkimusaiheeseen, koska he ovat tutkittavan alan 

ammattilaisia ja heillä on kokemusta työskentelystä palvelujen myynnissä. Nämä seikat 

vahvistavat, että haastattelutulokset ovat luotettavat ja objektiiviset.  

 

8.4 Opinnäytetyöprosessin ja oman oppimisen arviointi 

Tutkimustyö paransi huomattavasti ammattitaitoani, sillä se auttoi näkemään käytännössä 

teoriassa opitun, löytämään puutteet omassa työssä ja näkemään ongelman alkuasettelun 

virheellisyyden. Lähdin tekemään tutkimusta oman näkemykseni pohjalta, en faktojen 

perusteella. Tutkimuksen edistyessä havaitsin puutteet todellisuudessa toimivan yrityksen 

myyntiprosessissa ja kykenin analysoimaan, miten puutteet korjataan. 

 

Myyntiprosessin kokonaisuuden näkeminen kaikkine vivahteineen auttoi minua toimimaan 

myyntijohtajana. Siksi tehty tutkimus antoi minulle kokemusta, jota tarvitsen tulevassa 

työelämässä. 

 

Opinnäytetyön kirjoittaminen on vaikeaa ja työlästä, se vaatii aikaa ja huolellista ajattelua. 

Huolimatta siitä, että minulla oli kokemusta tällaisten töiden kirjoittamisesta, tämä prosessi 

tuntui paljon vaikeammalta, koska minun piti kirjoittaa työ vieraalla kielellä. 

 

Vaikeuksista huolimatta prosessi oli mielestäni erittäin mielenkiintoinen ja opettavainen. 

Opinnäytetyön prosessi opetti minua rajoittamaan aihetta ja etsimään tärkeää ja olennais-

ta tietoa. Se myös opetti valitsemaan teorian aiheeseen sopivaksi, noudattamaan täsmäl-
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lisyyttä sekä suorittamaan suunnitellut tehtävät ajoissa. Olen myös oppinut huomioimaan 

riskit ja suunnittelemaan tulevaa toimintaa niiden todennäköisyyden perusteella. Tämä 

auttoi välttämään stressiä epäonnistumisesta sekä aikataulujen myöhästymisestä. Tarvit-

tavan kirjallisuuden valitseminen oli myös vaikea prosessi ja oikeiden tekijöiden löytämi-

nen suomeksi kirjoittavien joukosta oli vaikeaa. Laajensin hakua muunkieliseen kirjallisuu-

teen. Tässä vaiheessa käytin myös äidinkieltäni, joka on Venäjä. 

 

Teoriaosaa kirjoittaessani löysin paljon uusia asioita ja ymmärsin, miksi uusien asiakkai-

den hankinta Suomesta ei onnistunut, mitkä tekijät tähän vaikuttivat, mitä virheitä tein ja 

miten toimin ja valmistaudun uudelleen tähän hankkeeseen. Tämän työn avulla kykenin 

myös nivomaan yhteen Haaga-Heliassa koulutuksen aikana saamani tiedot. 

Yksi vaikeimmista asioista oli koota teksti loogisesti, yhdistää kaikki osat johtoajatusta 

seuraten tavoitteista tulokseen, tekstin kirjoittaminen mahdollisimman helposti luettavaksi 

ihmisille, joille aihe ei ole tuttu. Kaiken tämän opetti opinnäytetyön prosessi. 

 

Työn valmistumisesta ja sen toteutumisesta haluan kiittää opinnäytetyöohjaajaani Sinikka 

Lietoa, Tele Worldin omistajia mentoroinnista ja yhteistyöstä. 
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Liite 1. Kyselylomake  

 

1. Kuinka suuri yrityksesi on? Millä toimialalla? 

 

2. Mitä keinoja ulkomaisten asiakkaiden hankkimiseen on sovellettavissa yrityksessäsi? 

 

3. Mitkä tärkeät askeleet on otettava pitkäaikaisten suhteiden luomiseksi ulkomaiseen 

asiakkaaseen? 

 

4. Luuletko, että myyntiprosessissa on eroja Espanjassa ja Suomessa? Jos on, mitkä? 

 

5. Hankkiessanne palveluja internetistä kiinnitättekö huomiota maahan, josta kyseisiä pal-

veluja tarjotaan? Jos vastaus on kyllä, perustelkaa, miksi niin teette. 

 

6. Otatteko huomioon maan kulttuuritavat ottaessanne yhteyden asiakkaaseen ja etsies-

sänne uusia asiakkaita tai kumppaneita ulkomailta? 

 

7. Mitä on luottamus myyntityössä?  

 

8. Mitkä tekijät rakentavat luottamusta kv. kaupassa? 

 

9. Mitkä luottamuksen keskinäistä luottamusta lisäävät tekijät ulkomaisten yritysten kans-

sa työskentelystä ovat tärkeitä sinulle? 

 

10. Missä suhteessa suomalaiset yritykset ovat erilaisia espanjalaisten yritysten kanssa 

liittyen luottamukseen? 

 

11. Oletteko sitä mieltä, että luottamuksella on suuri merkitys hankittaessa uusia asiakkai-

ta ja asiakassuhteiden säilyttämisessä sijaintimaassa, ja kuinka paljon luottamuksen mer-

kitys muuttuu hankittaessa asiakkaita ulkomailta ja vaalittaessa ulkomaisia asiakkuuksia? 
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