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The goal of this thesis was to create an operating model for activating B2B 
sales and developing business sales processes. The thesis examined B2B 
sales and process development from the following perspectives: personnel and 
sales management, sales strategy and sale process, goal setting and creation 
of a customer register. To some extent this thesis also examined prospecting, 
goal setting and bonuses that are paid to reach the goals, but they did not play 
a big role in this thesis. The marketing of b2b sales was handled in this thesis, 
but marketing was not significant in the priorities of the thesis. 
 
The first part of the thesis presented the theory of the thesis topics, such as per-
sonnel and sales management, setting sales goals, inbound marketing, pro-
specting, goal setting, customer register and sales process.  
 
The second part of the thesis presented the operations that had been taken into 
practise from the thesis project at the client company. The operations were im-
plemented at the same time as the thesis was prepared. The actions which 
were implemented on practise were sales strategy, sales process, goal setting 
and aftermarket. Prospecting was implemented on practise in small scale. 
 
The thesis was a functional thesis. The client company is a versatile travel des-
tination which locate in Pirkanmaa area. The company offers versatile travel 
services all year round. The company's services include versatile outdoor activi-
ties, accommodation and restaurant services and program services. The resort 
employs up to 100 people in peak season. The company has been awarded 
several times as the company of the year in its field. 

Key words: personnel and sales management, sales process, process develop-
ment
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ERITYISSANASTO JA TERMIT  

 

 

prospektointi kohdennettua uusasiakashankintaa 

provisio tulokseen perustuvaa korvausta työstä 

fasiliteetti tarjolla olevat palvelut, tilat ja olosuhteet 

B2B tulee sanoista business to business, lyhenteellä tarkoi-

tetaan yritysten välistä kaupantekoa 

alihankinta yrityksen ulkopuoliselta toimijalta ostettava palvelu, jota 

käytetään yrityksen tarjoaman palvelun tuottamiseen 

fokus asian keskipiste, kohdistunut huomio 

tyky yrityksen henkilöstön työkykyä parantava toiminta 

Q1, Q2, Q3, Q4 vuosineljänneksen (quartal) kansainvälinen lyhennys 

liidi liidi tarkoittaa potentiaalista asiakasta ja hänen yhteys-

tietoaan 

CRM-järjestelmä asiakashallintajärjestelmä (customer relationship ma-

nagement) 

inbound inbound-markkinointi on markkinointimalli, jossa poten-

tiaalinen asiakas pyrkii itse vuorovaikutukseen myyjän 

kanssa 

asiakassegmentti yritys jakaa asiakkaat eri ryhmiin, esim. a, b ja c-ryh-

miin. Ryhmittely voidaan tehdä esimerkiksi ostokäyttäy-

tymisen perusteella. Ryhmittely perusteella yritys voi 

tehdä myynti- ja markkinointitoimenpiteitä 

call to action (CTA) mainosviestin kehotus saada asiakas tekemään mai-

nostajan toive, kuten klikkaamaan linkkiä, ostamaan 

tuote tai tekemään varauksen 

search engine 

optimization (SEO) verkkosivujen hakukoneoptimointi sisällön avulla 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tämän opinnäytetyön aihe on yritysmyynnin aktivointi sekä myyntiprosessin ke-

hittäminen. Opinnäytetyö on hyvin käytännönläheinen ja sen myötä toiminnalli-

nen opinnäytetyö. 

 

Opinnäytetyö toimeksiantaja on pirkanmaalainen useasti omalla toimialallaan 

palkittu ympärivuotisesti toimiva matkailuyritys. Yrityksen palveluiden tarjoama 

on laaja. Tarjoamasta löytyy monipuolisesti aktiviteettejä, monipuolisesti majoi-

tuspalveluita, ravintolapalvelut sekä ohjelmapalveluita. Yritys on ollut myös oma 

työpaikkani jo useiden vuosien ajan. 

 

Yrityksen pääasiakasryhminä ovat yksittäiset kuluttajat. Markkinointi ja myynti-

toimet ovatkin panostettu tähän asiakasryhmään. Kuluttaja-asiakkaat tulevat tal-

viaikaan pääosin Pirkanmaalta, Uudeltamaalta sekä länsirannikolta. Kesäisin 

asiakkaita tulee myös Keski-Suomesta sekä pieninä määrinä myös Oulunseu-

dulta.  

 

Yrityksen tarjoamat palvelut sekä fasiliteetit soveltuvat hyvin myös yritysasiak-

kaille. Yritysryhmät vierailevat toki yrityksessä säännöllisesti, mutta toimeksian-

tajayritys on toiminut enemmänkin tilausten vastaanottajana, kuin palveluiden 

myyjänä.  

 

Yritysmyynnin kehittämiselle on toimeksiantajayrityksessä aito tarve ja se on 

myös opinnäytetyön tekijän motivaattori, saada aikaan toimiva ja tehokas myyn-

tiprosessi. Kuluttajamyynnin sekä -markkinoinnin ammattitaito on yrityksessä 

erittäin hyvällä tasolla, joten opinnäytetyön tekemiseen on hyvät lähtökohdat. 

 

Oma mielenkiintoni sekä tavoitteeni ovat luoda toimeksiantajayritykselle sellai-

set työkalut, että yritysmyynti on osa yrityksen arkea ja, että prosessi on työnte-

kijöille selkeä ja tehokas. 
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Opinnäytetyössä käydään läpi toimenpiteet, miten yritysmyyntiä saadaan akti-

voitua. Aktivointiin liittyvät myynninjohtaminen, myyntistrategia ja -prosessi, ta-

voitteet sekä jälkimarkkinointi. Yritysmyynnin aktivointi tukee toimeksiantajayri-

tyksen määrätietoista ympärivuotisen toiminnan kehittämistä, joka puolestaan 

johtaa tasaisempaan kassavirtaan sekä liikevaihdon kasvuun. Yritysmyynnin 

kehittyessä, toimeksiantajayrityksen on mahdollista työllistää määräaikaisia 

työntekijöitään vakituisiksi työntekijöiksi.  

 

Toimeksiantajayritys tarvitsee prosessin yritysmyynnin aktiiviseen myyntiin sekä 

toimintatavat prospektoinnille, tavoitteelliseen sekä palkitsevaan myyntityöhön. 

Opinnäytetyö antaa yritykselle valmiit myyntiprosessit yritysmyynnin aktivointiin 

sekä hyvät raamit tavoitteelliseen ja palkitsevaan myyntityöhön. 

 

Toimeksiantajayritys sijaitsee Pirkanmaalla. Noin tunnin ajomatkan päässä 

Tampereelta ja kahden tunnin ajomatkan päässä Helsingistä. Sijainti siis on 

hyvä niin pirkanmaalaisten, kuin uudenmaalaistenkin asiakkaiden näkökul-

masta. 

 

Yritys tarjoaa laaja-alaisesti aktiviteettipalveluita, niin kesä, kuin talvisaikaan. 

Yrityksessä vierailee vuositasolla noin 220 000 vierailijaa, joista talviaikaan käy 

noin 150 000 ja loput talvikauden ulkopuolella.  

 

Alueelta löytyy kattavasti ravintolapaikkoja, kolme erillistä ravintolaa sekä yksi 

tilausravintola. Pääravintolasta löytyy istumapaikat 350 henkilölle, tapahtumail-

toina ravintolan kapasiteetti on 1000 henkilöä. Pääravintolan yhteydessä ovat 

erilliset kabinetit kokoustamista varten. Kabinettitilat ovat muunneltavissa ryh-

mäkoon mukaan. Pääasiallisesti kokoukset pidetään alueen pääravintolan ka-

binettitiloissa. Alueen majoitustiloja käytetään myös pienempien ryhmien ko-

koustiloina, asiakkaan niin halutessaan. Koko ravintolatilan voi tarvittaessa 

muokata konferenssi käyttöön, jolloin ryhmäkoko voi olla useita satoja henki-

löitä. 

 

Alueelta löytyy monipuolisesti erityyppisisä majoitustiloja. Tarjolla on laaduk-

kaita huoneistoja huoneistohotellissa, luksustason huviloita sekä perinteisempiä 
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mökkejä. Pienemmät yritysryhmät kokoustavat myös alueen isoimmissa ja va-

rustelutasoltaan laadukkaimmissa huviloissa. 

 

Alueella toimii monipuolisesti toimiva ohjelmapalveluyritys. Osa ohjelmapalve-

luista ostetaan alihankintana, mutta suuri osa ohjelmapalveluista tuotetaan mat-

kailukeskuksen oman ohjelmapalveluyrityksen toimesta. Ohjelmapalveluita voi-

daan räätälöidä asiakkaan toiveiden mukaan ja ohjelmapalveluita voidaan tuot-

taa isoillekin usean sadan henkilön ryhmille. 

 

Yritys työllistää huippusesonkina noin 100 henkilöä, kun otetaan huomioon 

kaikki alueen palvelut. Henkilötyövuosia yrityksellä tulee 23 henkilötyö-

vuotta/vuosi.  

 

Myyntipalvelussa työskentelee kokoaikaisesti yksi henkilö ja muiden töiden 

ohessa myyntityötä tekevät kokoaikaisen työntekijän lisäksi sesonkiluontoisesti 

neljä henkilöä. 

 

Yritys on saanut toimialansa merkittävimpiä tunnustuksia useita kertoja ja on 

valittu toimialansa parhaaksi kolme kertaa (1996, 2010 ja 2018) sekä kertaal-

leen Vuoden kotimaan matkailuyritykseksi (2012). Yrityksen toiminta on erittäin 

vakuuttavalla pohjalla. 
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2 OPINNÄYTETYÖN TEORIAOSUUS 

 

2.1 Esimiestyö 

 

Opinnäytetyön päämääränä on yritysmyynnin aktivointi, tavoitteiden määrittämi-

nen ja myyntiprosessin luominen. Itse myyntiyötä tulee tekemään toimeksianta-

jayrityksen myyntihenkilöstö. Opinnäytetyöhön liittyy siis oleellisesti myös esi-

miestyö. Seuraavassa luvussa käsitellään esimiestyön teoriaa. 

 

 

2.1.1 Esimiestyön merkitys organisaatioissa 

 

Esimiestyö on muuttunut vuosien saatossa armeijahenkisestä käskyttämisestä 

ja byrokraattisen esimiestyön varjoista humaanimpaan, valmentavaan, itseoh-

jautuvaan ja sparraavaan muotoon. 

 

Ennen esimiestyöllä oli selkeä merkitys, se oli pääasiassa työnohjausta sekä 

seikkaperäistä työhän ja työtehtäviin keskittynyttä neuvontaa. Esimiehet olivat 

perehtyneet työhön ja sen osa-alueisiin erittäin hyvin, esimiehet olivat työn eri-

tyisosaajia. (Marjo Miettinen, Rötkin 2015.)  

 

Organisaatiolla on visio, tavoitteet ja strategia. Visio ja tavoitteet kertovat siitä, 

mitä yritys haluaisi olla. Strategia vastaavasti kertoo siitä, miten visio ja tavoit-

teet saavutetaan. Edellä mainitut asia määrittelevät pääsääntöisesti yrityksen 

omistajat ja ylin johto, luonnollista olisi myös ottaa mukaan ainakin strategia 

osuuteen myös keskijohtoa ja suorittavan työn edustajia.  

 

Kirjassaan Laura Rötkin nostaa esille esimiesten merkityksen ja etenkin heidän 

tehtävänsä. Hän myös kyseenalaistaa esimiesten tehtävien selkeyden. Voi olla, 

että esimiehillä ei ole selkeästi määritelty heidän tehtäviään esimiehelle itsel-

leen, saatikka esimiehen alaisille. Esimiesten rooli on hyvä määritellä selkeästi 

ja kerrottava myös alaisille, mikä esimiehen rooli on ja mitkä ovat hänen tehtä-

vänsä. Rötkin nimeää seuraavat neljä seikkaa organisaatioiden toiminnan sel-

keyttämiseksi. (Rötkin 2015.) 
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KUVA 1. Organisaation toiminnan selkeyttäminen (Rötkin 2008). 

 

2.1.2 Suorituksen johtaminen 

 

 

Järvinen, Rantala, & Ruotsalainen kertovat kirjassaan Johda suoritusta, suorituk-

sen johtamisen vauhtipyörästä. Kyseessä on yrityksen toiminnoista, joilla esimies 

saa aikaan henkilöstössään positiivisen vauhtipyörän toimintojen kehittymiselle. 

Suorituskulttuurin tuloksellinen vauhtipyörä koostuu esimiesten kolmesta sau-

mattomasti toisiinsa linkittyvästä ydintehtävästä: 

 

 

 

1. Tavoitteen ja odotukset toiminnalle – Painopisteenä vaatiminen. 

2. Ohjaava vuorovaikutus ja palaute – Painopisteenä välittäminen. 

3. Kehittävä valmentaminen – Painopisteenä kehittäminen. 
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KUVA 2. Suorituksen johtamisen vauhtipyörä (Järvinen 2014). 

 

Perustana suorituksen johtamiselle on mitä tavoitellaan joko yksilö- tai yritysta-

solla ja millä keinoilla tavoitteisiin päästään. Tavoitteita ja toimintoja, kuinka ta-

voitteisiin päästää pidetään organisaatioissa usein itsestään selvinä. Todellisuus 

ja arki ovat kuitenkin usein toisin. Tavoitteet ja etenkin se kuinka tavoitteisiin 

päästään eivät ole kaikille selviä. Onnistunut suorituksen johtaminen on selkei-

den tavoitteiden sekä selkeiden toimenpiteiden kuvaamista. Tavoitteet on hyvä 

pitää esillä säännöllisesti, jotta ne ovat kaikille osapuolille selvät. (Järvinen, P 

2014.) 

 

Palautteen antamisen merkitystä ei voi väheksyä. Palautteen antaminen on suo-

rituksen johtamisen toinen ydintehtävä, jotta päästään työntekemisessä halutulle 

tasolle. Palautteen tehtävänä on motivoida ja kehittää työntekijöitä sekä vahvis-

taa ja korjata tekemisen tasoa. Rautaiset ammattilaisetkin tarvitsevat palautetta, 

muussa tapauksessa he eivät tiedä kuinka he ovat työssään suoriutuneet ja mihin 

suuntaan heidän tulisi tekemistään ohjata. Palautteen tulee perustua faktoihin 

sekä tarkkoihin havaintoihin. Palautteen anto on osa esimiehen ja työntekijän vä-

listä vuorovaikutusta. Säännöllisellä palautteen annolla luottamus kasvaa, joka 
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vastaavasti parantaa sitoutuneisuutta sekä työilmapiiriä. Vuorovaikutus ja palaut-

teen anto tulisi olla sisäänrakennettuna yrityksen jokapäiväiseen arkeen. (Järvi-

nen, P 2014.) 

 

Ihmisten, työntekijöiden kehittäminen suorituksen ja tulosten parantamiseksi on 

suorituksen johtamisen kolmas ydintehtävä. Esimiehiltä pitää löytyä kykyä sekä 

halua valmentaa niin yksilö, kuin tiimiäkin parempiin sekä tehokkaampiin suori-

tuksiin. Esimiehen tehtävä on kartoittaa, millä osa-alueilla työntekijä tai tiimi kai-

paa kehittämistä. Kehityskeskustelut ovat hyvä työkalu kehitystarpeiden kartoit-

tamiseksi. Ennen kehityskeskusteluita pidettiin kerran vuodessa, moderni suori-

tuksen johtaminen tarvitsee 3-4 kehityskeskustelua tai paremminkin sparrausti-

lannetta, jotta kehittämistä ja suoritustason nostamista voidaan pitää yllä ajan-

kohtaisten tarpeidenkin näkökulmasta. Sparraustilanteissa tarkistetaan työnteki-

jän onnistumiset tavoitteiden näkökulmasta fakta pohjalta. Kun tarkastelua teh-

dään fakta pohjalta, tunnistetaan alueet, joissa työntekijä kaipaa vahvistuksia 

osaamisensa tai toimintatapaan. Sparraustilanteissa on myös tärkeää tuoda 

esille missä työntekijä on onnistunut. (Järvinen, P 2014.) 

 

 

 

2.1.3 Esimiestyö ja ihmistuntemus 

 

Esimiestyö on vaativaa työtä. Usein esimiestyössä työskentelee henkilöitä, jotka 

ovat menestyneet suorittavassa työssä, esim. myyntityössä hyvin, jonka vuoksi 

työntekijä on ylennetty esimiestehtäviin, kuten myyntijohtajaksi. Hyvin suorittavaa 

työtä tekevä ei välttämättä menesty esimiestyössä hyvin. Esimiestyön luonne 

poikkeaa suuresti suorittavasta työstä. 

 

Esimieheltä vaaditaan ihmistuntemusta, koska erilaisia ihmisiä johdetaan eri ta-

valla. Ihmistyypit voidaan karrikoiden jakaa neljää eri ihmistyyppiin: punaiseen, 

keltaiseen, vihreään ja siniseen. Persoonat yleisesti ottaen ovat sekoitus useista 

ihmistyypeistä, mutta yksi ihmistyyppi on pääsääntöisesti vallitseva. (Erikson, T. 

2018.) 
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Thomas Erikson kertoo kirjassaan Idiootit ympärilläni hieman kärjistäen, mutta 

selkeästi esiin tuoden eri ihmistyyppien luonteenpiirteet.  

 

Punainen ihmistyyppi on isojen linjojen henkilö. Hänelle on tyypillistä, että hän on 

kiinnostunut enemmän isoista kokonaisuuksista, kuin yksityiskohdista. Hän on 

kilpailukeskeinen ja vihaa häviämistä. Hänen kanssaan voi mennä suoraan asi-

aan ja hän on myös suorapuheinen. Punaisen ihmistyypin kanssa on toimittava 

faktapohjalta. Älä odota punaiselta tyypiltä yksityiskohtaista selvitystä projektien 

etenemisistä tai kesäloman suunnitelmista. Punainen tyyppi on päättäväinen, it-

sevarma ja nopea tekemään päätöksiä. Hän kaipaa haasteita ja hänelle tulee 

antaa selkeät resurssit sekä rajat. Ohjaa ja sparraa häntä suorasukaisesti. Hän 

ei ole parhaimmillaan tilanteissa, joissa vaaditaan empaattisuutta sekä kärsivälli-

syyttä. (Erikson, T. 2018.)  

 

Keltaiset tyypit ovat erittäin sosiaalisia. He rakastavat olla äänessä sekä huomion 

keskipisteenä. He ovat parhaimmillaan innovoimassa uusia ideoita. Hän on seu-

rallinen ja suurpiirteinen, erittäin ilmaisukykyinen ja osallistuu mielellään hankkei-

siin. Palautteen antoon on syytä varata aikaa, kun asioidaan keltaisen tyypin 

kanssa. Keltaisen tyypin kanssa on hyvä sopia selkeät tavoitteet sekä välietapit, 

kuinka tavoitteisiin päästään. Keltaista tyyppiä tulee valvoa tarkasti. Keltainen 

tyyppi kaipaa työssään tukitoimia, saavuttaakseen annetut tavoitteet. (Erikson, T. 

2018.) 

 

Vihreä tyyppi on perusluonteeltaan ystävällinen. Hän kaipaa rauhallisuutta ja ta-

saisuutta. Muutokset voivat olla vihreälle tyypille haasteellisia. Vihreä tyyppi on 

hyvä kuuntelija ja kärsivällinen. Hänelle on syytä varata aikaa, kun hänen kans-

saan käydään keskusteluja. Vihreän tyypin kanssa on hyvä olla kärsivällinen ja 

rauhallinen, hänelle tulee perustella asiat hyvin. Vihreän tyypin kanssa asioi-

dessa on hyvä luoda tasapuolinen ja rauhallinen ilmapiiri. Työprosessiin on hyvä 

luoda jatkuvuutta, kertoa selkeästi mitkä ovat tavoitteet ja lähtökohdat. Tavoittei-

den on oltava selkeät ja suunnitelmalliset. On varmistettava, että vihreällä tyypillä 

on tarvittava osaaminen tavoitteiden saavuttamiseksi. Vihreä tyyppi kaipaa paljon 

tukea. (Erikson, T. 2018.) 
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Sininen tyyppi perustaa toimintansa faktoille. Hän kaivaa asiasta kaiken tiedon 

esiin, mitä saatavilla on. Tämän takia sininen tyyppi on hidas tekemään päätök-

siä, hän on myös perusluonteeltaan rauhallinen. Hän empii ja haluaa vielä lisää 

tietoa asiasta. Hän on erittäin täsmällinen ja tarkka työssään. Sininen tyyppi kä-

sittelee asioita faktapohjalta ja on asioissa looginen. Sinisen tyypin kanssa kes-

kustelut tulee käydä fakta pohjalta. Työprosesseihin on luotava selkeät ja käytän-

nölliset stepit tavoitteiden saavuttamiseksi. On hyvä kirjata asiat ylös ja kertoa 

kuinka monitoroidaan. Sinistä tyyppiä on tuettava selkeiden, mielellään kirjallisten 

ohjeiden mukaan. Sininen tyyppi kaipaa esimieheltään asiantuntemusta. Hän ei 

odota keskustelua viikonlopun suunnitelmista tai lasten kehityskaarista. Hänen 

kanssaan on hyvä pysyä puhtaasti asia linjalla. (Erikson, T. 2018.) 

 

 

2.2 Myynninjohtaminen 

 

Myynnin johtaminen ei juurikaan poikkea yleisesti johtamisesta. Johtamisessa, 

niin myös myynninjohtamisessa voidaan erotta toisistaan ihmisten (leadership) 

ja asioiden (management) johtaminen.  

 

Leadership-johtamisen merkitys ja siihen liittyvät kyvyt ovat tärkeitä myös asia-

johtamisen rinnalla. Organisaatioille luodaan tavoitteet. Henkilöstön motivaati-

olla ja toiminnan suunnalla on iso merkitys, että tavoitteet saavutetaan. Lea-

dership-johtamisella pyritään vaikuttamaan siihen, että henkilöstö saavuttaa 

asetetut tavoitteet. Johtajan tehtävänä on saada henkilöstö motivoitumaan, in-

nostumaan yrityksen strategiasta sekä työskentelemään tehokkaasti yhteisten 

tavoitteiden saavuttamiseksi. (Hänti, Kairisto-Mertanen, Kock, 2016.)  

 

Leadership-johtamisen merkitys on kasvanut viime vuosina nopeasti muuttuvien 

markkinoiden ja työn seurauksena. Toimivan leadership-johtamisen avulla saa-

daan henkilöstöä sitoutuneemmaksi ja sen myötä parantaa organisaatio suoriu-

tumista.  

 

Hyvä leadership-johtaja huomioi henkilöstön yksilöinä, tuntee henkilöstön ja tie-

tää mikä kutakin motivoi. Motivaatio lähtökohtaisesti lähtee yksilöstä itsestään, 

mutta hyvä leadership-johtaja voi edesauttaa motivoitumista parantamalla 
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yleistä ilmapiiriä sekä huomioimalla yksilöiden tarpeet. Henkilöstön kokemusten 

jakaminen, kannustava ilmapiiri sekä esimiehen valmentava ote parantavat työn 

imua. (Hänti, Kairisto-Mertanen, Kock, 2016.)  

 

 

2.2.1 Myynnin johtamisen työkalut 

 

Myynnin johtamisessa on kaksi taso erillistä taso, jotka voidaan erottaa toisis-

taan, strateginen ja operatiivinen taso. Myynnin strategisella tasolla tarkoitetaan 

johtoportaassa tapahtuvaa työskentelyä ja operatiivinen taso tarkoittaa sitä, 

kuinka strategia jalkautetaan operatiiviseen työhön myyjille. Operatiivinen johta-

misen taso sisältää konkreettisia tavoitteita, toimia, uusasiakashankintaohjeet 

sekä asiakkuuksien hoitomallit. Organisaation käytössä olevien työkalujen tulee 

tukea hyvää myynnin johtamista. (Hänti, Kairisto-Mertanen, Kock, 2016.) 

 

Markkinoilla on tarjolla laajasti asiakashallinnan työkaluja eli CRM-järjestelmiä. 

Usein CRM-järjestelmää ajatellaan pelkkänä järjestelmänä, mutta asiakkuuden-

hallinta vaatii aina ympärilleen järjestelmän lisäksi prosesseja, teknologiaa ja ih-

misiä. Loppujen lopuksi ihmiset ovat vastuussa onnistuneesta asiakkuudenhal-

linnasta, järjestelmät eivät ratkaise olemassa olevia haasteita.  

 

Usein yritysten asiakkuuksienhallinta epäonnistuu, koska yritykset tukeutuvat lii-

aksi CRM-järjestelmään ja jättävät ihmisyyden sekä prosessit liian vähälle huo-

miolle. Määrittely prosesseille, myynnin ja asiakkuuksien hoidoille ovat erittäin 

tärkeässä osassa, kun nämä osa-alueet ovat selkeästi kuvattu, toimii CRM-jär-

jestelmä silloin hyvänä tukena myyjien päivittäiseen työskentelyyn sekä myyn-

nin johtamiseen.  

 

CRM-järjestelmä on valittava ja muokattava yrityksen tarpeiden mukaan. Hyvä 

CRM-järjestelmä sisältää mm. asiakastiedot, mallintaa myynnin prosessit sekä 

asiakkuuksien hoitomallit.  Siihen voi merkitä tiedot yrityksen ja myyjien toteutta-

mista markkinointitoimenpiteistä. (Hänti, Kairisto-Mertanen, Kock, 2016.) 

 

 



16 

 

2.3 Myyntistrategia ja -prosessi 

 

Hyvään tulokseen pääsemiseksi on myyntistrategian ja -prosessin oltava kun-

nossa ja siinä tulee olla myös liikkumavaraa muutoksille. Mikään strategia tai 

prosessi ei saa olla lukittuna pitkälle tulevaisuuteen, vaan niiden tulee elää yh-

teiskunnan, asiakkaiden, trendien sekä yrityksen muutoksen mukana. 

 

2.3.1 Myyntistrategia 

 

 

Koko yrityksen myyntiorganisaation tulee sitoutua myyntistrategiaan aina ylim-

mästä johdosta lähtien. Yrityksen tuotteet, kilpailutilanne ja vallitseva talousti-

lanne tulee huomioida myyntistrategiassa.  

 

Myyntistrategialla on iso vaikutus henkilöstön päivittäiseen myyntityöhön strate-

gian pohjalta muotoutuneiden tavoitteiden kautta. Esimerkiksi mihin asiakkuuk-

siin myyjä käyttää työpanostaan ja kuinka paljon aikaa ja resursseja käytetään 

kuhunkin asiakasryhmään. (Hänti, Kairisto-Mertanen, Kock, 2016.) 
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KUVA 3. Hyvä myyntistrategia (Rubanovitch, 2007). 

 

Tavoitteellisuus on isossa roolissa myyntistrategian onnistumista. Asetetut tavoit-

teet sekä mittarit ja edellä mainittujen seuranta ovat avainasemassa myyntistra-

tegian muuttamiseksi teoriasta käytäntöön. Tavoitteet ja mittarointi eivät toki ole 

ainoat asiat strategian jalkauttamisessa, mutta ne eivät saa olla myöskään risti-

riidassa tai irrallaan strategiasta. Tavoitteiden asettaminen sekä tavoitteiden mit-

tarointi konkretisoi myyntistrategian (kuten kasvu, tulos, johtava, paras). Tavoit-

teet on hyvä laatia haasteellisiksi, haasteelliset tavoitteet vaativat toiminnan te-

hostamista, joka kehittää luonnollisesti yrityksen toimintakulttuuria. Tavoitteet voi-

vat olla yritys- tai yksikkökohtaisia, mutta ne ovat purettava myös yksikkötasolle. 

Tämä johtaa luonnolliseen strategian jalkauttamiseen ja tavoitteelliseen toimin-

taan, joka vastaavasti näkyy tavoitteiden mukaisena toiminta niin tuloksissa, ilah-

tuneina asiakkaina, tyytyväisinä omistajina, tehokkaina prosesseina sekä moti-

voituneina työntekijöinä. (Niemi & Tomperi 2008.)  
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KUVA 4. SMART - tavoitteet (sisältö Niemi & Tomperi 2008). 

 

Konkreettisia esimerkkejä myyjän suoritustavoitteista ovat esimerkiksi (Nieminen 

& Tomperi, 2008): 

 

- asiakastapaamisten määrä per viikko 

- lähtevien tarjousten lukumäärä per viikko 

- viikoittainen uusien potentiaalisten asiakkaiden (liidien) prospektointi ja yh-

teenveto 

- asiakassegmentti X:n tapaamisten painopiste, asiakaspeitto toisen vuosi-

neljänneksen (Q2) aikana 

- tuoteryhmän C:n kampanjamyynti kolmannen vuosineljänneksen (Q3) ai-

kana 

- myydyn tuoterepertuaarin laajentaminen palvelutuotteilla 

- markkinatiedon aktiivisempi ja tehokkaampi kerääminen ja sen hyödyntä-

minen 
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2.3.2 Myyntiprosessi 

 

Oikea asenne on menestyvän työntekijän tärkeimpiä elementtejä, niin myös 

myyntityön. Asenteeseen vaikuttavat työntekijän arvostus omaa työtään koh-

taan sekä se, että työntekijän kokee edustamansa palvelun tai tuotteen ostami-

sen arvoiseksi. Eteenpäin vievä asenne tarvitsee myös työntekijältä halua saa-

vuttaa tuloksia, empatiaa sekä vuorovaikutustaitoja. Hyvän työntekijän tässä ta-

pauksessa myyjän, on osattava tulkita viestejä myös rivien välistä ja oltava tilan-

neherkkä. 

 

Myyjän osaaminen ja tietotaito luo työntekijälle varmuutta työnsä tekemiseen. 

Pelkkä myyjän osaaminen ei kuitenkaan ole välttämättä avain menestykseen. 

On luotava myyntiprosessi, johon myyjä voi tukeutua vaikkapa prospektoinnissa 

tai hankalissa tilanteissa. Prosessi luo tehokkuutta ja samalla kehittää myyjän 

ammattitaitoa. Prosessia ja myyjän ammattitaitoa tulee kehittää koko ajan.  

 

Myyntistrategiaa tukee hyvin mietitty myyntiprosessi. Myyntiprosessilla tarkoite-

taan käytännön toimenpiteitä, kuinka myyntityötä tehdä. Hyvä myyntiprosessi 

alkaa yrityksen palveluiden löydettävyydestä ja päättyy jälkimarkkinointiin, alla 

esimerkki myyntiprosessin eri vaiheista. (Rubanovich 2007.)  

 

- Tekee itsensä hyvin löydettäväksi -> google -> hakukone optimointi 

- Inbound markkinoinnin tärkeys -> saadaan asiakas kotisivuille 

- Asiakas jättää yhteystiedot 

- Valmistautuminen myyntitapahtumaan  

- Tarpeiden kartoitus 

- Tarjous neuvottelut 

- Referenssit 

- Klousaus 

- Jälkimarkkinointi 

 

Yleisesti ottaen suomalaisten B2B-yritysten verkkosivustot ovat huonossa kun-

nossa. Verkkosivustot eivät tavoita asiakkaita, eikä niiden sisältökään ole hou-

kuttelevaa. Yritykset ovat ehkä huomanneet asian ja parantaakseen houkuttele-

vuutta ovat yritykset ottaneet käyttöönsä uusia kanavia, esimerkiksi sosiaalisen 
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median kanavia sekä lisänneet markkinointiviestinnän määrää. Kanavien ja 

markkinointiviestin lisääminen ei välttämättä paranna viestin saavutettavuutta, 

eikä sisällön laatua. Yrityksiltä puuttuu sisältöstrategia, jonka takia markkinointi-

viestintä ei toimi toivotulla tavalla vaan voi olla jopa negatiivista. (Keronen & 

Tanni, 2013.) 

 

Yrityksillä tulee olla sisältöstrategia. Sisältöstrategian tulee huomioida B2B-asi-

akkaiden tiedontarve, pirstaloituminen eri kanaviin sekä luoda relevanttia sisäl-

töä oikealle asiakassegmentille. Sisällön tulisi olla sellaista, että se antaa lukijal-

leen uutta tietoa tai näkökulmaa.  Strategian tulee olla yhtenäinen markkinointi- 

ja myyntiosastojen välillä. Strategian päämääränä on kasvattaa myyntiä. Mikäli 

markkinointi ja myynti eivät kulje käsi kädessä, ei tehdyt toimenpiteet saavuta 

tavoitteita. Johdon tehtävänä on varmistaa, että markkinointi- ja myyntiosasto 

toimivat yhteistyössä sekä tekevät toisten toimia tukevia asioita. (Keronen & 

Tanni, 2013.)   

 

Inbound-markkinointi on moderninajan tapa tuottaa liidejä B2B-yrityksille. In-

boundista enemmän kappaleessa 2.3.4. 

 

2.3.3 Prospektointi 

 

Perinteinen tapa tehdä prospektointia on ollut ja on vielä edelleenkin useissa yri-

tyksissä myyjän itse ”manuaalisesti” tehty prospektointi. Yrityksen markkinointi-

koneisto ei välttämättä pysty tuottamaan riittävästi oikeanlaisia liidejä myyjille.  

 

Myyjien prospektointiin on kehitetty jo joitakin toimivia verkkotyökaluja. Suoma-

lainen Vainu on yksi markkinoiden nopeimmin kasvavista prospektointi työka-

luista. Vainu käyttää prospektointiin avointa dataa. Myyjä voi asettaan ohjelmis-

toon haluamansa hakukriteerit esim. toimiala, kokoluokka tai yrityksen aktiviteetit. 

Työkalun tuottaman datan perusteella myyjän on helpompi pysyä kärryillä mitä 

kussakin yrityksessä tai toimialalla tapahtuu. (Kurvinen & Seppä, 2016.) 

 

Tarjolla on toki muitakin prospektointi työkaluja. Inbound ajattelumallia käyttävän 

yrityksen yksi tehokkaista työkaluista on esim. Leadfeeder. Leadfeaderin ajatte-
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lumalli perustuu siihen, että markkinoinnilla saadaan potentiaalisen asiakasyri-

tyksen henkilö vierailemaan myyjäyrityksen nettisivuilla. Leadfeeder työkalu hais-

telee kuka (mistä yrityksestä) sivuilla on käynyt ja jakaa sen tiedon myyjäyrityk-

selle → joka voi vastaavasti reagoida nopeasti ja ottaa yhteyttä asiakasyrityk-

seen. (www.leadfeeder.com.) 

 

Edellä mainitut työkalut eivät ole itseisarvo onnistuneeseen myyntityöhön. Ne an-

tavat vihjeitä potentiaalisista asiakkaista, mutta lopullinen työ jää aina kuitenkin 

myyjälle.  

 

2.3.4 Inbound 

 

Markkinointia on perinteisesti tehty niin, että markkinointiviestiä on tarjoiltu poten-

tiaalisille ja ei niin potentiaalisille asiakkaille, halusi asiakas sitä tai ei. Modernia 

markkinointiviestintää kutsutaan inbound-markkinoinniksi. Asiakas pyritään saa-

maan eri toimenpiteillä tutustumaan yrityksen tuotteisiin tai palveluihin yrityksen 

omiin kanaviin. 

 

Inbound-markkinoinnin ideana on saada potentiaaliset asiakkaat yrityksen netti-

sivuille. Tähän voi käyttää useita eri välineitä, kuten: asiakaskirjeviestintää, 

some-kanavia (Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat, TikTok), blogikirjoitus, 

Google AD-Words ja hakukoneoptimointi (SEO) sekä influencer-markkinointia. 

Houkuttelevuus luodaan oikeanlaisella sisällöllä sekä oikea-aikaisella viestin-

nällä. Kun asiakas on saatu yrityksen nettisivuille, on vasta ensimmäinen askel 

otettu. Asiakas täytyy tässä vaiheessa saada kiinnostumaan yrityksen tuotteista 

tai palveluista siinä määrin, että hän on valmis ottamaan seuraavan askeleen 

kohti ostopäätöstä. Tätä toimintoa kutsutaan call to action (CTA) toimenpiteeksi. 

CTA toimenpiteitä ovat, kun asiakas esim. jättää yritykselle yhteystietonsa, pyytä 

tarjouksen tai keskustelee yrityksen edustajan kanssa nettisivuilla olevan chat-

palvelun välityksellä. (www.hubspot.com.) 

 

Alla on yhden tunnetuimman Inbound-markkinointipalveluita tarjoavan yrityksen 

Hubspotin kuvaus inbound-markkinoinnista sekä siihen liittyvistä toimenpiteistä. 
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KUVA 5. Inboud flywheel (www.hubspot.com/inbound/marketing). 

 

Hubspotin flywheel kuvaa, kuinka asiakaspolku toimii inbound markkinointiajat-

telumallissa. Inobundmarkkinoininti sisältää kolme steppiä: attract, engage, de-

light. Kuvassa kerrotaan hyvin, kunkin stepin tärkeimmät sisällöt. Merkitsevim-

pänä on ensimmäinen steppi, attract. Mainosten sekä muun sisällön on oltava 

laadukasta ja oikein kohdennettua, jotta potentiaalinen asiakas saadaan kiin-

nostumaan yrityksen palveluista tai tuotteista. Seuraavat askeleet ovat luonnolli-

sesti yhtä tärkeitä, jotta kauppa saadaan toteutumaan. 

 

2.3.5 Jälkimarkkinointi 

 

Jälkimarkkinointi on yksi osa asiakkuusprosessia. Nimensä mukaisesti jälki-

markkinointia hoidetaan varsinaisen asiakastapahtuman jälkeen. Jälkimarkki-

nointiin voi liittyä useita toimenpiteitä, kuten asiakastyytyväisyyden mittaaminen, 

huolenpitosopimuksia ja lisämyyntiä. Jälkimarkkinoinnin tarkoitus on vahvistaa 

asiakassuhdetta sekä parantaa yrityksen tarjoomaa.  
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Asiakastyytyväisyyden mittaaminen on yksi jälkimarkkinoinnin keinoista. Asia-

kastyytyväisyyden mittaaminen on myös yksi markkinointitutkimuksen keinoista. 

Markkinointitutkimus on yksi tapa parantaa tavaroiden/palveluiden tuottajien ja 

asiakkaiden välistä kommunikointia. Jotta tavaroiden/palveluiden tuottaja voi 

tarjota kuluttajille tai yrityksille paremmin sen mitä he haluavat, on kuluttajien 

tarpeet ymmärrettävä. Markkinointitutkimuksen keinoin palveluntuottajan on 

mahdollista ymmärtää asiakkaiden tarpeet sekä hahmottaa, kuinka tarpeisiin 

vastaamista sekä viestintään voidaan tehostaa. (Heinonen, J 2008.)  

 

 

 

KUVA 6. Markkinointitutkimusprosessin vaiheet (Heinonen, J 2008). 

 

Palvelun kehittäminen asiakaslähtöisesti on tärkeää, mutta kehittämisessä on 

omat haasteensa. Markkinointitutkimukset auttavat palvelun kehittämistä oike-

aan suuntaan. Markkinointitutkimuksia laatiessa on osattava kysyä oikeita kysy-

myksiä. 

 

Päätöksentekijä voi usein hakea tukea omalle intuitiolleen tutkimuksista, mutta 

tutkimukset voivat olla laadittu sillä tavalla, että tutkimuksen kysymykset tukevat 
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päätöksentekijän intuitiota. Kyselyä tehdessä on vaikea olla objektiivinen. Kysy-

myksessä on confirmation bias-ilmiö, joka voi näkyä kyselylomakkeissa ja tutki-

musten haastattelurungoissa. Yleensä myös uusinta tietoa pidetään relevanttina 

ja usein unohdetaan vanha jo aiemmin kerätty tieto. Tämä johtuu usein siitä, 

että tietoa palvelun kehittämiseen on saatavilla niukasti. Silloin tartutaan hel-

posti viimeisimpään saatavilla olevaan tietoon. (Arantola, H. 2006.) 

 

Seuraavassa 15 teesiä mittaamisesta (Kankkunen, Lehtinen & Matikainen 

2005): 

1. Aloita strategisen mittausjärjestelmän kehittäminen strategiasta. Mittaus-

järjestelmän ja strategian tulee olla yhteensopivia.  

2. Mieti, mitä haluat mittausjärjestelmältäsi. Järjestelmän on tuettava liike-

toiminnan tarpeita johdettuja tavoitteita. 

3. Mittausjärjestelmän tulee kehittyä strategian mukana. Mittareita on muu-

tettava, yrityksen strategian mukaan. 

4. Aloita mittaaminen ajoissa ja mahdollista oppiminen. Yrityksen tulee 

miettiä, halaako se heti alusta alkaen täydellisen mittariston vai voiko mit-

taristo muokkautua mittaamisen yhteydessä, tuloksien mukaan. 

5. Mittausjärjestelmä luo yhteisen kielen. Mittaus luo konkreettisia tuloksia 

toiminnalle ja näin luo pohjan tosiasioihin perustuvalle johtamiselle. 

6. Mittausjärjestelmän aiheuttama vallan siirtyminen voi luoda politikointia. 

Mittausta suunniteltaessa on mietittävä tarkkaan, että mittaamista ohjaa 

strategia, eikä henkilökohtaiset intressit → tulokset voivat vaikuttaa 

avainhenkilöiden asemaan. 

7. Mittaustiedon yhdistämisessä on oltava varovainen. Tulosten analysointi 

ja yhdistäminen tulee jättää sellaisille henkilöille, jotka ovat selvillä, 

kuinka tulokset syntyvät ja tulosten tarkoituksesta. 

8. Säilytä ymmärrys mittareiden suhteista ja numeroiden dynamiikasta. Mit-

taaminen on hyvä aloittaa yksinkertaisesti, jotta asioiden yhteys ja mitta-

reiden ymmärrys pysyy ymmärrettävänä. 

9. Ota strategisiin mittareihin mukaan kaikki tärkeimmät sidosryhmät. Stra-

tegisten mittareiden tulee heijastaa kaikkien sidosryhmien tarpeita, kuten 

asiakkaat, omistajat sekä henkilöstö. 
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10. Tavoitetasojen asettaminen mittareille on olennainen osa strategian 

konkretisointia. Kun tavoitteet ovat asetettu eri tasoilla (yksikkö, prosessi, 

tiimit, yksilö) samaan linjaan, niin silloin varmistetaan tavoitteiden pääs-

tessä, että yrityksen strategia toteutuu. 

11. Yhdistä mittarit palkitsemiseen vasta, kun mittarit toimivat käytännössä. 

Ennen kuin mittaaminen yhdistetään palkitsemiseen, on se toiminta tes-

tattava ja varmistaa toimivuudesta. 

12. Mittaaminen havainnoi jo tapahtunutta – mittausjärjestelmän haasteena 

on ennakoida kehitystä. Aina kun se on mahdollista, on hyvä pyrkiä käyt-

tämään sekä kehittämään ennakoivia mittareita. 

13. Mittausjärjestelmän toimivuuden voi testata. Kun otetaan käyttöön uutta 

tai muokataan mittausjärjestelmään, on se hyvä testata historiatiedolla. 

14. Varaudu ”kuolemanlaaksoon” mittausjärjestelmäprojektin edetessä. Pro-

jektin käynnistyessä innostu on yleensä suuri, mutta projektin jalkautus 

sekä mittaustiedon hyödyntäminen on aikaa vievä prosessi. 

15. Keskity olennaiseen. Mittausjärjestelmä on hyvä pitää yksinkertaisena ja 

kerättävä tietoa liiketoimintaan liittyvistä relevanteista asioista. 

 

Kyselyiden ja tutkimusten tekeminen ei ole yksinkertainen tehtävä. Tutkimuksen 

kysymyksiä laadittaessa on pystyttävä huomioimaan mihin halutaan vastauksia. 

Kysymyksiä laadittaessa on oltava objektiivinen ja pyrittävä siihen, ettei kysy-

mysten vastaukset tue kysymyksenlaatijan näkökulmaa vaan, että vastaukset 

aidosti antavat organisaatiolle vastauksia sen toiminnasta, palveluista, tuotteista 

sekä organisaatiosta. 
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3 MYYNTISTRATEGIA, -PROSESSI, PROSPEKTOINTI, TAVOITTEELLI-

NEN MYYNTI JA JÄLKIMARKKINOINTI  

 

Teorian jalkauttamisosiossa tuodaan esille, kuinka opinnäytetyön aihetta koske-

via teorioita tuodaan käytäntöön toimeksiantajayrityksessä. Jalkauttaminen kä-

sittelee seuraavia aiheita: esimiestyö (pääosin myynninjohtaminen), myyntistra-

tegia ja myyntiprosessi, tavoitteet sekä jälkimarkkinointi ja jossain määrin myös 

palkitseminen. 

 

3.1 Esimiestyö 

 

Opinnäytetyö kohdistuu myyntistrategiaan, -prosessiin sekä prospektointiin, ta-

voitteelliseen myyntiin ja jälkimarkkinointiin. Esimiestyö on opinnäytetyössä pie-

nessä roolissa. Esimiestyö on kuitenkin oleellisessa osassa yrityksen toimintaa 

ja siksi oli tärkeää tuoda esimiestyö yhtenä osa-alueena mukaan opinnäytetyön 

teoriaosuuteen. 

 

Toimeksiantaja yrityksen yritysmyynnin aktivointi kohdistuu alkuvaiheessa yri-

tyksen myyntipäällikön tehtäväksi ja kun yritysmyynti saadaan toimeksiantaja 

yrityksen arkiruutiniksi, niin jalkautetaan se myös muille myyntiä tekeville työnte-

kijöille. Tärkeää on, että myyntiä tekevien henkilöiden esimiehen rooli on selkeä 

niin esimiehelle, kuin työntekijöillekin.  

 

 

3.2 Myynnin johtaminen 

 

Opinnäytetyön fokus on yritysmyynnin aktivoinnissa. Varsinainen myyntityö koh-

dentuu toimeksiantaja yrityksen myyntipäällikölle. Yritysmyynnin aktivoinnista 

on aloitettu keskustelut myyntipäällikön kanssa jo alkuvuodesta 2019. Keskus-

teluiden keskiössä on ollut, että yrityksessä vierailee yritysasiakkaita jonkin ver-

ran (viikoittain), mutta heihin kohdistuva myyntityö on suhteellisen passiivista. 

Vaikka yrityksille kohdistuva myyntityö on ollut passiivista, palvellaan yritysasi-

akkaat toki yrityksen laatutason mukaisesti. 
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Myyntipäällikön kanssa käytyjen keskusteluiden pohjalta on todettu, että yritys-

asiakkaissa olisi potentiaalia suurempaankin asiakasvirtaan, kun myyntityö koh-

distetaan oikein. Myyntipäällikön tahotila on sama, kuin toimeksiantajayrityksen 

johdon, joten projektia oli helppo lähteä viemään eteenpäin.  

 

Myynnin aktivointi tarkoittaa myyntipäällikön työtehtäviin proaktiivisuutta sekä 

olemassa olevaan työrutiiniin muutoksia. Muutoksien myötä mahdollisuudet oli-

sivat olemassa pienelle muutosvastarinnalle. Vastarintaa ei kuitenkaan ole ollut, 

joka johtuu osittain siitä, että projektista on keskusteltu jo usean kuukauden 

ajan ja myyntipäällikkö on ollut koko ajan mukana projektin lähtöpisteestä 

saakka. Projektin aloituksen kesto voi kuulostaa pitkältä, mutta se sopii hyvin 

toimeksiantaja yrityksen vuosikelloon. 

 

Yritysasiakkaiden myynnin aktivoinnista käytiin keskusteluita alkuvuoden 2019 

aikana usein. Tarkemmat askeleet käytiin läpi myyntipäällikön kanssa huhti-

kuussa 2019 kehityskeskustelun yhteydessä. Kehityskeskustelussa käytiin raa-

mit kontaktoinnille, tavoitteille, provisioille ja asiakasrekisterin luomiselle. Näistä 

tarkemmin opinnäytetyön luvussa 4.5.   

 

 

3.3 Myyntistrategia  

 

Myyntistrategia on tärkeässä roolissa, kun lähdetään aktivoimaan myyntiä tai 

mitä tahansa yrityksen toimea, mitä ei ole aiemmin juuri tehty tai tekeminen on 

ollut passiivista. 

 

3.3.1 Myyntistrategia 

 

Myyntistrategian luomisessa haemme vastauksia toimeksiantaja yrityksen näkö-

kulmasta seuraaviin asioihin:  

 

• Mitkä ovat tavoitteemme → tavoitteena on aktivoida yrityksiin kohdistuva 

myyntityö, jonka myötä tavoitteena on myös liikevaihdon kasvu yritysasia-

kaskohderyhmässä. Tavoitteista tarkemmin luvussa 4.5. 
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• Mitä myymme → tuotekorissa on paketoidut kokouspaketit (kokemuksen 

mukaan kysytyimmät tuotteet) sekä tyky-paketit. Tuotekorissa on alihan-

kintana hankittavia ohjelmapalvelutuotteita. Tuotekorin tuotteisiin tuodaan 

toimeksiantajayrityksen ”leima”.  

 

Toimeksiantajayrityksen vahvuuksia ovat sijainti. Yritys sijaitsee lähellä 

isoja asutuskeskuksia, mutta kuitenkin keskellä ei mitään ”metsässä”.  Si-

jainnin myötä toimeksiantajayritys voi tarjota yrityksille irtiottoa normaalista 

arjesta. Tarjoamalla kokouspalveluita hienoissa puitteissa, kuitenkin ”kes-

kellä metsää”, mitä vastaavasti eivät pysty tarjoamaan kaupungeissa si-

jaitseva kokouspalveluiden tarjoajat.  

 

Kokouspalveluiden lisäksi yritysasiakkaille tarjotaan toimeksiantajayrityk-

sen ravintola- ja majoituspalveluita. Toimeksiantajayritys voi tarjota yritys-

asiakkaille isoja kokonaisuuksia, jotka sisältävä kokous-, ravintola, majoi-

tus- sekä tykypalveluitaan. Kokonaisuuksien myynnissä toimeksiantajayri-

tyksen vahvuuksia ovat sijainti sekä asiakkaan mahdollisuus ostaa kaikki 

palvelut yhdeltä palveluntarjoajalta. Asiakasyrityksen tapahtumaan osal-

listuvat henkilöt pysyvät samalla alueella koko vierailun ajan, kun taas 

esim. kaupungissa järjestettävissä yön yli tapahtumissa, asiakasyrityksen 

henkilöt levittäytyvät helposti eri paikkoihin.  

 

• Kenelle myymme → aktivoinnin ensimmäisessä vaiheessa myyntityön 

pääpaino (2/3 osaa) on aiemmin yrityksessä asioineet yritysasiakkaat ja 

pienempi painoarvo on vastaavasti uusasiakashankinnalla. Toimeksianta-

jayrityksen vanhoista yritysasiakkaista koostuu noin 600 henkilön asiakas-

rekisteri. Rekisteri on kerätty vuosien 2015-2019 ajalta. 

 

• Miten myymme → aiemmin asiakkaana olleista yritysasiakkaista luodaan 

segmentoitu asiakasrekisteri. Asiakkaat arvotetaan A, B ja C-mallin mu-

kaisesta.  

 

A-ryhmän asiakkaat ovat potentiaalisemmat (ovat vierailleet toimeksian-

taja yrityksessä kerran tai useammin viimeisen vuoden aikana), B-ryhmän 
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asiakkaat ovat vierailleet toimeksiantaja yrityksessä vähintään kerran vii-

meisen viiden vuoden aikana ja C-ryhmään kuuluvat potentiaaliset uudet 

asiakasyritykset. Myyntitapahtumassa käytetään hyväksi asiakkaista 

aiemmin saatua tieto, kuten tietoa heidän aikaisemmilla vierailuillansa käy-

tetyistä kokous- sekä tykypalveluista ja oheispalveluista. Asiakkaista kirja-

taan ylös myös aiemmin esiintyneitä henkilökohtaisia tarpeita, ne voivat 

olla esim. sähköauton lataustarpeita, koiran mukana olo, ruoka-ainealler-

giat. Aiemmin kerätyn asiakastiedon pohjalta myyntitilanteesta voidaan 

luoda henkilökohtaisempi asiakaskohtaaminen.  Asiakasryhmien kontak-

tointiin luodaan omat tavoitteet, josta tarkemmin luvussa 4.5. 

 

• Ketkä myyvät → yritysmyynnin aktivoinnin alkuvaiheessa myyntityötä te-

kee toimeksiantaja yrityksen myyntipäällikkö. Toimeksiantajayrityksellä on 

mahdollisuus ottaa resurssiavuksi työharjoittelijoita, jotka ovat alan koulu-

tuksessa olevia opiskelijoita. Harjoittelijoiden avulla saadaan myyntipäälli-

kön työtaakkaa vähennettyä rutiininomaisista työtehtävistä ja tämän myötä 

vapautettua myyntipäällikön aikaa yritysmyynnin aktivointiin.  Kun myynti-

prosessi on saatu sovitettua toimeksiantaja yrityksen arkitoiminnaksi, niin 

myyntityötä tekevät myös yrityksen muut työntekijät, jotka tekevät jo kulut-

tajamyyntiä muun työnsä ohessa. 

 

• Mikä on kilpailuetumme → toimeksiantaja yrityksen kilpailuedut ovat: mo-

nipuoliset ja muokattavat tilat, kaikki palvelut ovat ostettavissa yhden myy-

jän kautta (kokouspalvelut, tyky-palvelut, ravintolapalvelut, majoituspalve-

lut, ohjelmapalvelut), sijainti sekä toiminnan uskottavuutta lisäävät toi-

mialalla myönnetyt palkinnot. Myös jo aiemmin mainittu sijainti ja tarjotta-

van palvelun omaleimaisuus antavat kilpailuetua, muuten niin homogeeni-

selle palvelutarjonnalle. 

 

• Millä mitataan → myyntipäällikölle on luotu tavoitteet kontaktointien mää-

rälle, tarjousten määrälle sekä kauppojen määrälle. Tavoitteisiin pääs-

tessä on luvassa bonus. Tavoitteista lisää luvussa 4.5. Asiakastyytyväi-

syys on myös tärkeä tieto onnistuneen palvelun tuottamisessa. Asiakas-

tyytyväisyyden mittaaminen toteutetaan Google Forms-sovellusta käyt-

täen. Yritysasiakkaiden asiakastyytyväisyyden mittaaminen aloitetaan 
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projektin käynnistämisen yhteydessä. Asiakastyytyväisyyskysely on opin-

näytetyön liitteenä (liite 1). 

 

• Miten johdetaan ja tavoitteita seurataan → projektin johtaminen on aloi-

tettu jo vuoden 2019 tammikuussa, kun asia on otettu ensimmäisen kerran 

esille myyntipäällikön kanssa.  

 

Johtamiseen on liittynyt tuotteiden paketointi, asiakkaiden segmentointi, 

myyntiprosessi, tiedon keruu, mittaaminen sekä prospektointi. Yritys 

myynnin aktivointiprojektia on viety myyntipäällikön kanssa yhteisesti 

eteenpäin.  

 

Tavoitteisiin pääsemisestä on luvassa bonus. Tämän vuoksi tavoitteiden 

seuraaminen on aktiivista, tavoitteet on laadittu yhdessä myyntipäällikön 

kanssa. Myyntipäällikkö kirjaa projektiin liittyvät toimenpiteet yritysasiak-

kaiden tietoihin, kuten kontaktoinnin, tarjoukset sekä kaupat.  

 

Tavoitteiden realistisuutta tarkastellaan sekä tarvittaessa muokataan pro-

jektin edetessä. Johtaminen tapahtuu myös kehityskeskusteluiden sekä 

myyntiprosessin jalkauttamisen ja tavoiteseurannan yhteydessä. 
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3.4 Myyntiprosessi 

 

 

Toimeksiantajayritys on keskittänyt resurssit pääosin kuluttajapuolen myyntiin, ja 

yrityksille suunnatut myyntitoimenpiteet ovat olleet suhteellisen passiivisia. Alla 

on kuvattu yritysasiakkaan tyypillinen polku, kuinka he päätyvät toimeksianta-

jayrityksen asiakkaaksi. 

 

 

KUVA 7. Yrityksen asiakaspolku nyt. 

 

Tämän päivän asiakaspolusta voi huomata, että asiakkaalla on iso rooli, jotta 

toimeksiantajayritys saa kaupan aikaiseksi. Yritysasiakkaita vierailee kuitenkin 

toimeksiantajayrityksessä säännöllisesti. Tästä voi tehdä johtopäätöksen, että 

potentiaali isommalle yritysmyynnille on olemassa. Tämän johtopäätöksen 

myötä on myös helppo lähteä toteuttamaan yritysmyynnin aktivointiprojektia. 
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Toimeksiantajayrityksessä vierailee passiivisesta yritysmyyntiprosessista huoli-

matta säännöllisesti yritysasiakkaita. Potentiaali on ymmärretty ja sen vuoksi 

yritysmyynnin aktivoinnille on luotu uusi asiakaspolku. Asiakaspolussa on huo-

mioitu niin olemassa olevat yritysasiakkaat, kuin uudet yritysasiakkaatkin. Alla 

yritysasiakkaiden polku tulevaisuudessa.  

 

 

KUVA 8. Yrityksen asiakaspolku tulevaisuudessa 

 

Tulevaisuuden asiakaspolussa on huomioitu uusasiakashankinta, kuinka tehdä 

tarjottu palvelu löydettäväksi sekä kuinka myyntiprosessi on suunniteltu tehtä-

väksi. 

 

 

3.4.1  Palvelun löydettävyys 

 

 

Myyntityön fokus on alkuvaiheessa vanhoissa asiakkaissa. Alkuvaiheessa ei tulla 

käyttämään suuria markkinointiponnisteluja uusasiakashankintaan. Uusasiakas-

hankinta on kuitenkin yksi yritysmyynnin toimista ja sen eteen tehdään töitä jo 

alkuvaiheessakin. Pääfokus on kuitenkin vanhojen asiakkaiden uudelleen kon-

taktoinnissa.  
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Toimeksiantajan yrityksen nettisivujen yritysosio on ollut myynnin tapaan vähäi-

sellä huomiolla.  Nettisivujen yrityksille tarjottavien palveluiden sisältöön tai ulko-

asuun ei ole panostettu juurikaan viime vuosina, joten sivuston sisällön sekä ul-

koasun päivitys oli paikallaan.  

 

 

KUVA 9. Selkeät paketit alkaen hintoineen. 

 

Sivusto uusittiin, kokouspaikoista ja oheispalveluista otettiin uudet kuvat nettisi-

vuja sekä muuta yrityspalveluiden markkinointia varten. Yrityksille tarjottavat pal-

velut paketoitiin helposti ostettavaksi. Paketointi rakennettiin yritysasiakkaiden 

aiemman ostokäyttäytymisen perusteella. Suosituimmat kokonaisuudet paketoi-

tiin ja niille asetettiin alkaen hinnat per henkilö. Näin potentiaalinen yritysasiakas 

saa heti selville, mitä heidän haluamansa palvelu maksaa.   
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3.4.2 Asiakkaan ohjaaminen kotisivuille (Inbound markkinointi)  

 

 

Niin kuin aiemmin mainittiin, alkuvaiheen pääfokus on vanhojen asiakkaiden kon-

taktoinnissa. Alkuvaiheessa kuitenkin suunnitellaan toimenpiteitä, miten uudet 

asiakkaat saadaan kiinnostumaan toimeksiantajayrityksen palveluista. Uusiin 

asiakkaisiin kohdistetut toimenpiteet edesauttavat myös vanhoihin asiakkaisiin 

kohdistettuja myyntitoimenpiteitä. Helpoimmat ja heti alkuvaiheessakin käytettä-

vät keinot ovat nostaa toimeksiantajan yrityspalvelut paremmin esiin yrityksen 

muun markkinoinnin ohessa, kuten asiakaskirjeissä, nettisivujen etusivulla ja yri-

tyksen some-kanavissa. 

 

Asiakaskirjemarkkinointiin käytetään olemassa olevaa asiakasrekisteriä. Rekis-

terissä on noin 600 yritysasiakkaan yhteystiedot. Some-kanavista käytössä ovat 

Facebook, Instagram sekä LinkedIn. Some-kanavissa voidaan käyttää tulevai-

suudessa yrityksille suunnattua maksullista mainontaa. Some-kanavissa tehtävä 

mainonta on mahdollista kohdistaa tarkkaan halutuille henkilöille, etenkin Lin-

kedIn-portaalissa. LinkedIn:ssä mainonta voidaan kohdistaa suoraan oikeille 

henkilöille esim. hr, myyntijohtajat, markkinointijohtajat sekä johdonassistentit 

työnimikkeiden omaaville henkilöille. Mainonnan viesti voidaan kohdentaa myös 

henkilökohtaiseksi ja mainontaa voidaan tehdä hyvin tarkasti alueellisesti. Toi-

meksiantajayrityksen näkökulmasta potentiaalinen alue on Pirkanmaa.   

 

Google-Ads mainontaa on toinen hyvin potentiaalinen mainostyökalu. Google- 

Ads mainostyökalulla saadaan toimeksiantajayrityksen palvelut näkyviin Googlen 

hakukenttään. Google-Ads työkalun oleelliset seikat ovat, oikeanlainen kohdista-

minen ja hakusanat. Hyvinä hakusanoina on tässä tapauksessa: kokouspalvelut 

Pirkanmaa, kokouspalvelut Tampere, virkistävä kokouspäivä, tehokas tyky-

päivä, kuinka onnistun kokousjärjestelyissä. 

 

Kun asiakas on vieraillut toimeksiantajayrityksen nettisivujen yritysosiossa, voi-

daan asiakkaaseen kohdistaa muistutusmainontaa Googlen Re-Marketing mai-

nostyökalua käyttäen. Re-Marketing mainosviesti voi toimia Call To Action aja-

tuksella, mainosviesti sisältää kehotuksia, kuten: varaa kokous nyt, tutustu ko-

kouspalveluihimme tai kokousta luonnon keskellä. 
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3.4.3 Kontaktointi potentiaaliseen asiakkaaseen 

 

Yritysmyynnin aktivoinnin alkuvaiheessa pääfokus on vanhojen asiakkaiden kon-

taktoimisessa. Toimeksiantaja yrityksellä on jäänyt jo käyneistä yritysasiakkaista 

hyvä asiakasrekisteri. Asiakasrekisteri käydään läpi, asiakkaat määritellään eri 

ryhmiin asiakasrekisteriin. Asiakaskontaktointia tehdään asiakassegmentoinnin 

mukaisesti. Tästä enemmän luvussa 4.5. 

 

Toimeksiantaja yrityksen nettisivujen yrityspalveluiden yhteydessä on tarjous-

pyyntölomake, potentiaalinen yritysasiakas voi jättää lomakkeeseen yhteystie-

tonsa sekä tarkemmat tiedot mistä palveluista hän olisi kiinnostunut. Kun asiakas 

on lähettänyt tarjouspyynnön nettisivujen lomaketta käyttäen, lähetetään hänelle 

tarjous pyynnön mukaisesti. Tarjouksen lähettämisen jälkeen asiakkaaseen ote-

taan vielä erikseen yhteyttä ja tiedustellaan tarjouksen soveltuvuutta hänelle sekä 

tarvittaessa tarkistetaan tarjousta ja tehdään räätälöintiä asiakkaan tarpeiden 

mukaisesti. 

 

Toimeksiantajayrityksen nettisivuilla on myös erillinen soittopyyntölomake, johon 

asiakas voi jättää yhteystietonsa yhteydenottoa varten. Kun asiakas on jättänyt 

soittopyynnön nettisivujen soittopyyntölomaketta käyttäen, soitetaan asiakkaalle 

ja tiedustellaan, kuinka häntä voidaan palvella. Puhelun perusteella asiakkaalle 

tehdään tarjous tai palvellaan häntä muulla hänen haluamallaan tavalla. 

 

 

3.4.4 Valmistautuminen myyntitapahtumaan 

 

Niin kuin aiemmin on jo todettu useasti, alkuvaiheen fokus on vanhoissa asiak-

kaissa. Vanhoista asiakkaista luodaan A, B, C asiakasrekisteri. Asiakasrekisteriin 

kerätään asiakkaan historia, mitä tarpeita heillä on ollut. Ovatko asiakkaat anta-

neet suoraa palautetta palvelustamme tai onko jotain ns. rivienvälistä viestintää, 

mitä voisi käyttää hyväksi seuraavassa myyntitilanteessa. Myyntitilanteesta pyri-

tään luomaan henkilökohtainen tapahtuma. Myyntitilanteessa pyritään käyttä-

mään hyväksi olemassa olevaa tietoa, asia voi olla itse palvelun ulkopuolinenkin 

asia, onko esim. ollut tarvetta sähköauton lataukselle tai onko asiakkaalla ollut 
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esim. lemmikki mukana? Nämä ovat pieniä, mutta henkilökohtaisia asioita. En-

nen uutta myyntikontaktia tarkistetaan vielä asiakasyrityksen nettisivut, onko 

heillä ollut jotain uutisoitavaa lähiaikoina → asiakkaaseen liittyviä ajankohtaisia 

uutisia voi käyttää luonnollisena keskustelun aloituksena myyntitapahtumalle. 

 

Myyntikontaktin aikana tehdään yhdessä asiakkaan kanssa tarvekartoitus heidän 

tarpeistaan. Varsinaisten tarpeiden lisäksi myynnin tehtävä on myydä lisäpalve-

luita asiakkaalle. Lisäpalveluiden myyminen suoritetaan myyntitoimen aikana 

luonnollisissa väleissä, esim. tarjoamalla palvelua, mitä asiakas ei itse välttä-

mättä ole itse ajatellut. Lisäpalveluita tarjotessa on luonnollista käyttää referens-

sejä myynnin edistämiseksi. 

 

Myyntikontaktointi pyritään saamaan aina siihen pisteeseen, että asiakkaalle jä-

tetään tarjous. Myyntitapahtuma ei välttämättä aina johda tarjouksen jättämiseen. 

Asiakkaalla ei ole aina tarvetta toimeksiantajayrityksen palveluilla, vaikkapa ajoi-

tuksen vuoksi. Asiakasrekisterin pitkäjänteinen ylläpitäminen tuottaa toimeksian-

tajayritykselle kalenterin, josta voidaan seurata asiakkaiden tarpeita palveluille 

(aikaväli, millä välillä asiakas on aiemmin käyttänyt toimeksiantajayrityksen pal-

veluita). Asiakkaan aiempi historia antaa myynnille tärkeää tietoa kontaktoinnin 

aikaväleistä. 

 

Tarjouksen jättämisen jälkeen myynnin tehtävänä on kontaktoida asiakas ja pyr-

kiä viimeistelemään kauppa. Mikäli asiakas ei ole tyytyväinen tarjoukseen, tarkis-

tetaan tarjous yhdessä asiakkaan kanssa ja muokataan tarjouksen sisältöä niin, 

että tarjous voisi johtaa kauppaan. 

 

 

3.4.5 Jälkimarkkinointi 

 

Tyytyväinen asiakas on palaava asiakas. Toimeksiantaja yrityksellä on vahva 

osaaminen kuluttajapuolelta asiakastyytyväisyyden mittaamisessa. Mittauksen 

perusteella yksittäiset kuluttajat ovat erittäin tyytyväisiä toimeksiantajayrityksen 

palveluihin. Tämä osaaminen valjastetaan myös yritysasiakassegmenttiin. Jokai-

selle asiakkaalle lähetetään asiakastyytyväisyyskysely, jossa mitataan asiakkai-

den tyytyväisyyttä tarjottuihin/käytettyihin palveluihin sekä myyntitapahtumaan. 
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Asiakastyytyväisyyskyselyn lähettää myyntipäällikkö, henkilökohtaisen saate-

viestin kera. Kokemuksen pohjalta kyselyyn saadaan vastauksia paremmin, kun 

kysely lähetetään henkilökohtaisesti eikä automaatiota käyttäen. Asiakastyyty-

väisyyskysely on opinnäytetyön liitteenä. 

 

Jälkimarkkinointiprosessista alkaa myyntiprosessin uusi kierto. Asiakkaasta saa-

daan ajan myötä aikasykli, minkä perusteella asiakkaalla on tarjotuille palveluille 

tarve ja myynnin tehtävä on kontaktoida asiakasta mahdollisimman oikea-aikai-

sesti. Oikea-aikaisuus helpottaa asiakkaan ostopäätöstä ja sen myötä johtaa pa-

remmin kauppoihin. 

 

3.4.6 Prospektointi 

 

Prospektointi ei ole yritysmyynnin alkuvaiheen aktivoinnin prioriteeteissä ensim-

mäisenä. Prospektointia on kuitenkin mietitty jo heti alkuvaiheessa ja sitä tullaan 

tekemään jossain määrin yritysmyynnin alkuvaiheessakin. Alkuvaiheen prospek-

tointitoimet ovat suhteellisen yksinkertaisia, mutta niillä päästään alkuun. 

 

Toimeksiantajayrityksen nettisivujen yrityssivuilla otetaan käyttöön leadfeeder 

ohjelmisto, joka tunnistaa yrityssivuilla vierailleen kävijän ja sen, että mistä yrityk-

sestä henkilö on tullut toimeksiantajayrityksen nettisivuille. Tämän tiedon perus-

teella myyntipäällikkö voi olla tähän yritykseen yhteyksissä ja tarjota heille toi-

meksiantajayrityksen palveluita. Leadfeeder jäljitystoiminnon toimiessa tämä on 

erittäin tehokas ja edullinen prospektointi tapa. Haasteena on saada potentiaalis-

ten asiakkaiden tietoisuuteen toimeksiantaja yrityksen palvelut. Tietoisuuden pa-

rantamiseen voidaan ottaa käyttöön jo aiemmin opinnäytetyössä esille tuotu 

Google AD-Words mainostyökalu. AD-Wordsin avulla toimeksiantajayrityksen 

palvelut saadaan paremmin esille asiakkaiden käyttäessä Googlen hakutoimin-

toa. 

 

Toinen prospektointiväline on LinkedIn-sovelluksen käyttöönotto ja sen mahdol-

lisuuksien hyödyntäminen. LinkedIn-sovelluksessa voi tehdä hakuja henkilön työ-

nimikkeen, yrityksen ja sijainnin mukaan. Tämä mahdollistaa myös kontaktoinnin 

potentiaalisten yritysten oikeille henkilöille, kuten johdon assistenteille, tiimipääl-

liköille sekä hr-henkilöille. LinkedIn-sovelluksella voi tehdä myös kohdennettua 
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mainontaa edellä mainituille henkilöille. Yhdessä Leedfeader-ohjelmiston kanssa 

tämä on tehokas prospektointitapa.  

 

 

3.5 Tavoitteet ja bonukset 

 

Yritysmyynnin aktivointi on toimeksiantajayrityksessä uudenlainen tapa toimia tai 

ylipäätään tehdä yrityksille suunnattua aktiivista myyntityötä. Konkreettinen 

myyntityö kohdistuu etenkin nyt alkuvaiheessa yrityksen myyntipäällikköön ja on-

kin tärkeää, että heti alusta alkaen on määritelty tavoitteet ja miten tavoitteisiin 

pääseminen huomioidaan. 

 

3.5.1 Tavoitteet 

 

Tavoitteiden asettamisesta on keskusteltu heti ensimmäisessä keskustelussa, 

kun yritysmyynnin aktivoinnista aloitettiin keskustelut. Tavoitteet luotiin yhteisesti 

myyntipäällikön kanssa. Tavoitteiden asettamiseen vaikuttivat käytettävissä 

oleva aika (resurssi) sekä olemassa olevan asiakasrekisterin laajuus. Tavoitteet 

luotiin viikkotasolle → kuukausitasolle. Tavoitteissa on kontaktimäärä per viikko, 

kontaktointien pohjalta laaditut tavoitteet tarjouksille sekä tavoitteet kauppoihin 

johtaneille tarjouksille.  

 

Tavoitteet ovat konkreettisia ja läpinäkyviä. Seurantaa tehdään kuukausitasolla 

ja tavoitteita tarkastellaan toimeksiantaja yrityksen sesonkien mukaan, noin puo-

len vuoden välein. Tavoitteet ovat aktiivisen myyntityön tavoitteita. Tavoitteisiin ei 

siis lasketa mukaan asiakkaiden kontaktoinnista toteutuvia tarjouksia tai kaup-

poja. 
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KUVA 10. Viikko- ja kuukausitason tavoitteet. 

 

 

3.5.2 Bonukset 

 

Samalla tavalla, kuin tavoitteet, olivat myös bonukset keskusteluissa mukana 

heti alusta alkaen. Bonusten perusteena ovat luonnollisesti tavoitteet, mikäli 

myyntipäällikkö yltää asetettuihin tavoitteisiin, maksetaan hänelle tavoitteisiin 

pääsemisestä bonukset. Bonukset kasvavat portaittain eri tavoitteisiin pääsemi-

sen johdosta. Kontaktoinnista maksetaan lähinnä nimellinen bonus, tarjousten 

jättämisesti hieman korkeampi ja kauppoihin johtaneiden tavoitteiden täyttymi-

sestä maksetaan bonus, joka on ennalta sovittu prosenttiosuus toteutuneen 

kaupan summasta, bonuksessa on kuitenkin euromääräinen katto.   



40 

 

4 YHTEENVETO 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli aktivoida toimeksiantajanyrityksen yritysmyyntiä 

sekä luoda aktiiviseen yritysmyyntiin myyntiprosessi. Opinnäytetyö koostuu teo-

riaosuudesta sekä käytännönosuudesta. Opintojen eri kurssit ovat antaneet hy-

vän pohjan opinnäytetyön tekemiselle. Opintosuuntaukseen liittyneet kurssit 

ovat tarjonneet opinnäytetyön aihealueeseen sopivaa teoriaa sekä teorialäh-

teitä. Opinnäytetyötä tehdessä olen pystynyt käyttämään opintojen aikana tu-

tuksi tulleita teorialähteitä hyväksi, ja ne ovat tukeneet erinomaisesti opinnäyte-

työn tekemistä. 

 

Teoriaosuudessa olen tuonut opinnäytetyössä esiin keskeisimpiä yritysmyyntiin 

ja yrityksen toiminnan muutoksiin liittyviä teorioita, kuten esimiestyö, myyntistra-

tegia, myyntiprosessi, tavoitteellisuus, palkitseminen, markkinointi sekä jälki-

markkinointi. Digitaalisuus on jo nyt erittäin suuressa roolissa viestinnässä sekä 

markkinoinnissa ja sen merkitys tulee jatkossa vain kasvamaan. Olen sivunnut 

opinnäytetyössä digitaalisuutta prospektoinnin sekä markkinoinnin näkökul-

masta.   

 

Teorian tuominen käytäntöön on aina haasteellista. Opinnäytetyön tekeminen ja 

samalla teorian tuominen toimeksiantajayrityksen toimintaan ovat menneet käsi 

kädessä. Teoriaa on aidosti hyödynnetty sovelletusti, kun toimeksiantajayrityk-

sen yritysmyynnin aktivointia sekä siihen liittyviä toimenpiteitä on mietitty. Seu-

raavassa toimenpiteitä, joita on tuotu toimeksiantajayrityksessä teoriasta käy-

täntöön. 

 

- Palvelun esilletuonti sekä näkyvyys → toimeksiantajayrityksen nettisivut ovat 

uudistettu SEO huomioiden. Ulkoasuun tehtiin muutoksia, ja tarjottavat palvelut 

paketoitiin helposti ostettavimmiksi. Nettisivujen uudistus on yksi osa inbound 

ajatusmallia. Yrityspalveluiden markkinoinnissa käytettään hyväksi nyt jo yrityk-

sen sähköistä asiakaskirjettä. Asiakaskirjerekisteriin saatiin asiakassegmentoin-

nin myötä useita satoja uusia kontakteja.  Toimeksiantajayritykselle tehtiin omat 

sivut myös LinkedIn portaalin. Seuraavat stepit ovat Google-Ads ja LinkedIn 

mainonta sekä Leadfeaderin käyttöönotto.  
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- Myyntiin ei ole olemassa yhtä absoluuttista totuutta tai toimintatapaa, vaan 

myyntiin liittyvät toimenpiteet tulee muokata ympäristön, myytävän tuotteen ja 

käytettävissä olevien resurssien mukaan. Myyntiaiheeseen on tarjolla paljon 

teorioita ja opinnäytetyöhön hain teorioita, jotka voidaan soveltaa myös toimek-

siantajayrityksen myyntistrategian ja -prosessin luomiseen. Teorian pohjalta luo-

tiin asiakassegmentointi, tavoitteet myynnin tekemiseen, palkitseminen ja seu-

rantajärjestelmä. Teorian pohjalta luodut toimitavat jalkautetaan yritykseen sa-

manaikaisesti, kun tätä opinnäytetyötä viimeistellään. 

 

- Jälkimarkkinointi on tärkeää osa asiakasuskollisuuden rakentamisessa. Jälki-

markkinoinnin yksi osa-alue on asiakastyytyväisyyden mittaaminen. Opinnäyte-

työn teoriaosassa on oma osio mittaamiselle, jota hyödynnettiin myös asiakas-

tyytyväisyyskyselyä rakennettaessa. Asiakastyytyväisyyden mittaaminen on 

otettu opinnäytetyön tuloksena käyttöön toimeksiantajayrityksessä. Mittaaminen 

on vielä alkuvaiheessa, joten konkreettisia tuloksia ei ole vielä saatavilla.  

 

Opinnäytetyö oli toiminnallinen opinnäytetyö. Opinnäytetyön pohjalta toimeksi-

antajayritys on saanut käyttöönsä toimivan myyntistrategian- ja prosessin, 

markkinointitoimet, tavoite- ja palkitsemisraamit sekä jälkimarkkinointitoimet. 

Toimintojen käyttöönotto on alkuvaiheessa ja opinnäytetyötä viimeistellessä ei 

ole vielä konkreettisia tuloksia saatavilla, mutta jo pelkästään nettisivujen uudis-

tus on tuonut lisää asiakkaiden yhteydenottoja toimeksiantajayritykselle. Onkin 

tärkeää, että tehdyt muutokset tuottavat heti tuloksia. Se on myyntityön toimin-

tojen kehittämisen näkökulmasta motivoiva tekijä.  
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LIITTEET 

Asiakastyytyväisyyskysely 



Yrityspalveluita koskeva kysely.
Kyselyn tarkoituksena on selvittää yritysasiakkaidemme tyytyväisyys tarjoamiamme palveluita 
kohtaan. Kehitämme palveluitamme saamiemme vastausten perusteella.

Vastaajien tietoja käsitellään uudistetun tietoturvalain mukaisesti. Vastaukset sekä vastaajien tiedot 
säilytetään Googlen pilvipalvelussa yrityksen profiilin alla. Pääsy aineistoon on rajattu. Aineistoon 
pääsy on rajattu tunnuksella ja salasanalla.

1. Yritysryhmänne koko
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.

 1-4 henkilöä

 5-9 henkilöä

 10-14 henkilöä

 15-19 henkilöä

 20-29 henkilöä

 30-39 henkilöä

 40-49 henkilöä

 50-99 henkilöä

 Yli 100 henkilöä

2. Mikä on yrityksenne kotikunta?



3. Miten saavuitte paikalle?
Merkitse vain yksi soikio.

 Omilla autoilla

 Kimppakyydeillä

 Linja-autolla

 Muu: 

4. Mistä saitte tiedon tarjoamista yrityksille suunnatuista palveluista?
Merkitse vain yksi soikio.

 Sappeen nettisivuilta

 Facebook

 Googlesta

 LinkedIn

 Kollegalta

 Muu: 

5. Löysittekö helposti tietoa yrityksille tarjolla olevista palveluista?
Merkitse vain yksi soikio.

1 2 3 4 5

Erittäin huonosti Erittäin helposti

6. Millainen oli ensikontaktinne?
Merkitse vain yksi soikio.

 Sähköposti

 Puhelu

 Chat

 Tarjouspyyntölomake

 Soittopyyntö

 Muu: 

7. Mikä olisi sinulle luontevin ensikontaktointi tapa?
Merkitse vain yksi soikio.

 Sähköposti

 Puhelu

 Chat

 Tarjouspyyntölomake

 Soittopyyntö

 Muu: 



8. Millainen mielestäsi oli ensikontakti sinuun päin?
Merkitse vain yksi soikio.

1 2 3 4 5

Erittäin epäammatillinen Erittäin ammatillinen

9. Kuinka nopeasti tarjouspyyntöösi vastattiin?
Merkitse vain yksi soikio.

1 2 3 4 5

Erittäin hitaasti Erittäin nopeasti

10. Vastasiko yrityksen lähettämä tarjous tarjouspyyntöäsi?
Merkitse vain yksi soikio.

1 2 3 4 5

Erittäin huonosti Erittäin hyvin

11. Vastasiko tarjottu palvelu tilaustanne?
Merkitse vain yksi soikio.

1 2 3 4 5

Erittäin huonosti Erittäin hyvin

12. Millaiseksi koitte tilojen siisteyden?
Merkitse vain yksi soikio.

1 2 3 4 5

Erittäin epäsiisti Erittäin siisti

13. Millaisena koitte tilojen käytännöllisyyden?
Merkitse vain yksi soikio.

1 2 3 4 5

Erittäin epäkäytännöllinen Erittäin käytännöllinen

14. Millaiseksi koitte opastuksen kokoustiloihin?
Merkitse vain yksi soikio.

1 2 3 4 5

Opastus oli erittäin
epäselvä

Opastus oli erittäin
selkeä



15. Millaiseksi koitte tilojen valoisuuden?
Merkitse vain yksi soikio.

1 2 3 4 5

Tilat olivat erittäin hämärät Tilat olivat erittäin valoisat

16. Vastasivatko kokoustilat tilaisuutenne tarpeita?
Merkitse vain yksi soikio.

1 2 3 4 5

Tilat vastasivat erittäin huonosti
tarpeitamme

Tilat vastasivat
erittäin hyvin
tarpeitamme

17. Vastasivatko kokoustilassa tarjolla ollut tekniikka tarpeitanne?
Merkitse vain yksi soikio.

1 2 3 4 5

Tekniikka vastasi erittäin
huonosti tarpeitamme

Tekniikka vastasi
erittäin hyvin
tarpeitamme

18. Mitä jäitte kaipaamaan, puuttuiko tiloista
jotain?

19. Hyödynsittekö seuraavia ravintolan tarjoamia palveluita vierailunne aikana?
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.

 Kahvitarjoilu

 Lounas

 Välipala

 Illallinen

 Aamupala

 Muu: 

20. Jos hyödynsitte ravintolan tarjoamia palveluita, minkä antaisitte arvosanaksi palveluista?
Merkitse vain yksi soikio.

1 2 3 4 5

Erittäin huono Erittäin hyvä



21. Minkälaisia muutoksia toivoisitte kokoustiloihin?
 

 

 

 

 

22. Käytittekö tarjolla olleita aktiviteetteja vierailunne yhteydessä?
Merkitse vain yksi soikio.

 Kyllä

 Ei

23. Jos käytitte jotain aktiviteeteista, niin kuinka tyytyväisiä olitte palveluun?
Merkitse vain yksi soikio.

1 2 3 4 5

Erittäin tyytymättömiä Erittäin tyytyväisiä

24. Kuinka todennäköisesti suosittelisit kokouspalveluita muille?
Merkitse vain yksi soikio.

1 2 3 4 5

En suosittelisi
lainkaan

Suosittelisin erittäin
todennäköisesti

25. Vastasivatko kokoustilat odotuksianne?
Merkitse vain yksi soikio.

1 2 3 4 5

Vastasivat erittäin huonosti
odotuksiamme

Ylittivät
odotuksemme

26. Mitä muuta palautetta haluaisitte antaa palveuistamme?
 

 

 

 

 

Kysely on päättynyt. Vastauksesi tallentuun, kun painat
lähetäpainiketta.

Kiitos vastauksistasi.



Palvelun tarjoaa


