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KÄYTETYT LYHENTEET TAI SANASTO 

ABC-Analyysi Tuotteiden luokittelumenetelmä, joka perustuu ajatukseen etteivät kaikki 

tuotteet ole yhtä arvokkaita tai tärkeitä 

Agile Toimitusketjun hallintastrategia, joka perustuu organisaation nopeaan rea-

goimiseen asiakastarpeen tyydyttämiseksi ylläpitäen samalla riittävä laatu-

taso 

B2B Business-to-Business, yritykseltä yritykselle tapahtuvaa liiketoimintaa, koh-

deryhmänä ei ole loppukuluttajat 

CRM Customer Relationship Management, eli asiakkuuden hallinta tarkoittaa 

niitä toimenpiteitä, periaatteita ja ohjeistuksia, joiden avulla organisaatio 

vuorovaikuttaa ja toimii asiakkaidensa kanssa 

ERP Enterprise Resource Planning, yrityksen toiminnanohjausjärjestelmä 

KAM Key Account Management, eli avainasiakkaiden hallinta on yrityksen toi-

mintastrategia ja -malli, jolla se palvelee potentiaalisia asiakkaita ja vastaa 

näiden erityistarpeisiin 

KPI Key Performance Indicator, systemaattisesti seurattavia avainlukuja, joi-

den avulla toiminnan kehittymistä seurataan 

PDCA Jatkuvan parantamisen perusprosessimalli 

SCM Supply Chain Management, eli toimitusketjun hallinta. Yritysverkoston ma-

teriaalivirran ja siihen liittyvien tieto- ja rahavirtojen kokonaisvaltainen 

suunnittelu, ohjaus ja johtaminen 

SPIN Myyjän kyselytekniikka asiakastarpeen selvittämiseksi ja myyntitilanteen 

ohjaamiseksi 

TQM Total Quality Management, kokonaisvaltainen laatujohtaminen
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1 JOHDANTO 

Tämä opinnäytetyö selvittää kohdeyrityksen nykyistä myynti- ja asiakastilannetta, sekä 

määrittelee yrityksen tärkeimmät asiakkaat ja myyntituotteet. Työn tarkoituksena on tar-

jota yritykselle strategisen tason lähestymistapa systemaattiseen myynnin kasvattami-

seen ja kehittämiseen. 

Työssä esitetään yritykselle uusia myyntityökaluja ja toimintaperiaatteita. Näitä ovat esi-

merkiksi CRM- ja KAM-järjestelmät, sekä jatkuvan parantamisen perusmenetelmät. 

Työn alkupuolella tehtyjen selvitysten ja tilannekartoituksen perusteella esitetään kehit-

tämis- ja parantamiskohteita. 

Yrityksen toimiala on varsin haastava, mutta sillä on vakaa asiakaspohja ja -verkosto jo 

valmiina. Asiakkuuksien hallinta sen sijaan ei ole toivotulla tai optimaalisella tasolla. Työ 

auttaa yritystä syventämään ja kehittämään yhteistyötään eri asiakkaiden kanssa ja tar-

joamaan entistä tehokkaampia ja monipuolisempia ratkaisuja. 

Yrityksen myynti on pysynyt suhteellisen tasaisena, eikä suuria muutoksia ole tapahtunut 

puoleen tai toiseen. On siis korkea aika kehittää toimintaa ja optimoida siihen liittyviä 

prosesseja. Työn avulla myyntiä on helpompi lähteä kasvattamaan olemassa olevien 

asiakkaiden kanssa, sekä lähteä etsimään uusia ja potentiaalisia asiakkaita. Selkeä 

myyntisuunnitelma vähentää kustannuksia, optimoi toimintaa ja vapauttaa resursseja 

olennaisiin ja arvoatuottaviin toimenpiteisiin. 

1.1 Tutkimuskysymys 

Myyntityön systemaattinen seuranta, analysointi ja johtaminen puuttuu tai on vajaa-

vaista. Näihin ongelmakohtiin etsitään ratkaisua yhteistyössä yrityksen henkilöstön 

kanssa. Myynti ei ole varsinaisesti tai hälyttävästi laskussa, mutta yrityksen potentiaalia 

ei hyödynnetä tarpeeksi. Jatkuva parantaminen ja toiminnan kehittäminen ovat heikolla 

tasolla.  

Jotta toimintaa voidaan strategisella tasolla kehittää, on selvitettävä tärkeimmät myynti-

tuotteet ja asiakkaat. Tuotteiden avulla saadaan selville, mihin nimikkeisiin yrityksen kan-

nattaa keskittää resurssejaan ja asiakasselvitys luo perustan Key Account Management 

-järjestelmän perustamiselle, sekä myynnin kasvattamiselle.  



8 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Valto Vainio-Puhju 

1.2 Kohdeyritys 

Kappale on poistettu julkaistavasta versiosta toimeksiantajan pyynnöstä ja tämän tieto-

suojan varmistamiseksi.  
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2 TEORIA 

2.1 ABC-analyysi 

ABC-analyysissä tuotteet luokitellaan esimerkiksi myynnin määrän, tuotteen menekin, 

myyntikatteen tai asiakkaiden määrän perusteella. Analyysin avulla varastoon sitoutu-

nutta pääomaa voidaan alentaa ja samalla parantaa tuotteiden saatavuutta. (Logistiikan 

maailma, 2019a.)  

Pareton periaate luo pohjan ABC-analyysille. Sen mukaan pieni määrä asioita aiheuttaa 

suurimman osan vaikutuksesta. Pareton periaate nähdään usein 20/80 suhteena. Toisin 

sanoen siis 20 % asiakkaista aiheuttaa 80 % työstä, 20 % hankinnasta aiheuttaa 80 % 

kustannuksista tai 20 % tuotteista luo 80 % arvosta. Jako on luonnollisesti vain periaat-

teellinen. (Jaskari 2016.) 

 

Kuva 1. ABC-analyysin jaottelu havainnoituna (Logistiikan maailma 2019a). 

Kuvasta 1 nähdään, että A-ryhmä on 80 % myyntivolyymista, B-ryhmä 15 % ja C-ryhmä 

5 %. Tuotteita A-ryhmässä on 20 %, B:ssä 30 % ja C:ssä 50 % (Logistiikan maailma 

2019a).  

ABC-analyysin avulla on siis helppoa ja yksinkertaista määritellä tuotteet, joihin yrityksen 

tulee keskittää merkittävä osa resursseistaan. Vastaavasti analyysi paljastaa myös 
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tuotteet, joiden arvo yritykselle on varsin vähäinen ja joihin ei kannta keskittää erityistä 

huomiota tai joiden ylläpitämisen hyödyllisyyttä kannattaa tarkoin harkita.  

2.2 Customer Relationship Management (CRM) 

“Whatever you do, do it well. Do it so well that when people see you do it, they will want 

to come back and see you do it again, and they will want to bring others and show them 

how well you do what you do.”  

—Walter E. Disney 

Customer Relationship Management (CRM), eli asiakkuuden hallinta tarkoittaa niitä toi-

menpiteitä, periaatteita ja ohjeistuksia, joiden avulla organisaatio vuorovaikuttaa ja toimii 

asiakkaidensa kanssa. CRM:n kantavana ajatuksena on luoda niin positiivisia asiakas-

kokemuksia, että asiakkaat pysyvät jatkossakin uskollisina yrityksen tarjoamille tuotteille 

ja palveluille. Organisaation näkökulmasta CRM käsittää suorat vuorovaikutukset asiak-

kaan kanssa, kuten myynnin ja siihen liittyvät prosessit, kuin myös kysynnän ja asiakas-

käyttäytymisen ennakoinnit. Kokonaisuudessaan CRM:n tehtävä on parantaa asiakkaan 

käsitystä ja kokemusta organisaatiosta. (Hargrave 2019.) 

Asiakkaiden odotusten kasvaessa on yritysten kyettävä vastaamaan niihin entistä pa-

remmin, monipuolisemmin ja nopeammin. CRM:n avulla asiakkaille pystytään tarjoa-

maan paremmin räätälöityjä ja soveltuvempia tuotteita ja palveluja, jotka ylittävät odo-

tukset ja luovat vahvoja asiakassuhteita (SAP 2019). 

Onnistuneeseen CRM-hankkeeseen liittyy kolme keskenään yhtä tärkeää osatekijää, 

jotka ovat ihmiset, prosessi ja teknologia. Käytännössä siis asiakkaiden kanssa tekemi-

sissä olevien työntekijöiden tulee olla CRM-hankkeen ja ajatuksen takana. Tämä koskee 

kaikkia organisaation jäseniä toimitusjohtajasta huoltomieheen (ihmiset). Liiketoiminta-

prosessit tulee tarkistaa ja varmistua, että jokainen prosessi hyödyttää yrityksen asiak-

kaita (prosessi). Näiden kahden perusteella tulee yritykselle valita parhaiten soveltuva 

asiakkuuksienhallintajärjestelmä (teknologia). (Sahlsten 2012.) 

Kokonaisvaltaisen asiakkuudenhallinnan avulla yritysten on helpompi ymmärtää ja mi-

tata asiakkaiden käytäytymistä ja arvoa. Ymmärrys syntyy ihmisten, prosessien ja tieto-

järjestelmien avulla, jotka puolestaan auttavat esimerkiksi kohdentamaan markkinointia 
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tehokkaammin, tarkentamaan asiakkaiden segmentointia, löytämään myyntimahdolli-

suuksia, sekä kehittämään asiakaspalvelua ja -tyytyväisyyttä. (Sahlsten 2012.) 

2.3 Key Account Management (KAM) 

Key Account Management, eli avainasiakkaiden hallinta on yrityksen toimintastrategia ja 

-malli, jolla se palvelee potentiaalisia asiakkaita ja vastaa näiden erityistarpeisiin. Tarve-

alueita erityiskohtelulle voivat olla esimerkiksi markkinointi, hallinto tai erityispalvelu. 

Olennaisena osana KAM:ia onkin tärkeimpien asiakkaiden valinta, sekä näiden asiakas-

suhteiden vakiinnuttaminen ja ylläpitäminen. (Jobber & Lancaster 2015, 270.) 

Mike Schultz määrittelee Key Account Managementin systemaattiseksi hallinnaksi ja 

kasvuksi määriteltyjen ja tärkeiden organisaatioiden kanssa yhteisen arvon maksimoi-

miseksi ja osapuolia hyödyttävien tavoitteiden saavuttamiseksi. (Shultz, 2014.) 

2.3.1 Avainasiakkaan määritelmä 

Zimmerman & Blythen (2013, 336.), sekä Jobber & Lancasterin (2015, 270.) mukaan 

avainasiakkaita ovat muun muassa asiakkaat, jotka luovat merkittävän osan myynnistä, 

sekä asiakkaat, joiden kanssa myyjän organisaatiolla on vahva yhteistyö. Lisäksi Zim-

merman & Blythe (2013, 336) toteavat, että avainasiakkuus on syntynyt tilanteessa, 

jossa myyjä ja asiakas ovat toisistaan riippuvaisia vähentääkseen kustannuksia ja tehos-

taakseen toimintaansa. Avainasiakkaille voidaan lisäksi tarjota ylimääräisiä palveluita 

pelkän tuotteen lisäksi.  

Zimmerman & Blythen (2013, 336) sekä Jobber & Lancasterin (2015, 270.) mukaan 

avainasiakkaille on tyypillistä monimutkainen ostokäyttäytyminen ja päätöksenteko. Zim-

merman & Blythe (2013, 336.) nostavat esille, ettei myyjä todennäköisesti ikinä tapaa 

kaikkia päätöksentekoon liittyviä henkilöitä, tai ei ainakaan samalla kertaa. Lisäksi myyjä 

ei todennäköisesti ikinä tapaa henkilöä, jolla on eniten valtaa päätöksentekoon. Jobber 

& Lancaster (2015, 270.) korostavat asiakkaan halua ryhtyä pitkäaikaiseen yhteistyöhön, 

mikä tarjoaa ostajille monia etuja, kuten toimitusvarmuuden, paremman riskihallinnan, 

yksinkertaisempia ongelmanratkaisuvaihtoehtoja, paremmat kommunikointikanavat ja -

keinot, sekä erinomaisen palveluasteen. Molempien näkemyksissä on siis hyvin paljon 

samaa ja näkemyksissä korostuu asiakkaan monimutkaisuus ja haasteellisuus. 
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Avainasiakkaiden määrä tulee pysyä rajattuna ja määrän hallitsematonta kasvua on väl-

tettävä. Avainasiakkaiden lähestyminen yhteistyökumppaneina innovaatioiden ja arvon 

saavuttamiseksi linkittää yritysten tulevaisuuden toisiinsa. Avainasiakkuuksien hoito vaa-

tii jatkuvaa ja tarkkaa kehittämistä. Kehitys voi vaatia prosessien uudelleen suunnittelua 

asiakkaalle luotavan lisäarvon maksimoimiseksi. (Shultz 2014.) 

Jobber & Lancasterin (2015, 274) mukaan avainasiakkaaksi voidaan määritellä suuren 

myyntimäärän perusteella, mutta Shultz (2014) ei näe liikevaihdollisesti suuria toimijoita 

välttämättä avainasiakkaina. Molemmat kuitenkin korostavat yhteisen ja molemminpuo-

lisen arvontuoton merkitystä. Sekä Shultz (2014) että Jobber & Lancaster (2015, 274–

275) näkevät avainasiakkaina yhteistyöhaluiset ja innovatiiviset toimijat. Esimerkkinä 

Jobber & Lancaster esittävät ne asiakkaat, jotka ovat halukkaita kehittämään uusia ja 

innovatiivisia tuotteita tai ne, jotka sallivat niiden testaamisen omissa prosesseissaan.  

Tärkeitä asiakkaita ovat myös ne, jotka ottavat tuotteet ensimmäisenä käyttöön ja avit-

tavat siten sen saamista markkinoille. Arvovaltaiset ja maineikkaat asiakkaat parantavat 

toimittajan mainetta ja näitä voi samalla käyttää referensseinä tulevissa myyntitilan-

teissa. Kilpailijalle tärkeät asiakkaat voivat toisinaan olla myös oman organisaation 

avainasiakkaita. Eteenkin tilanteessa, jossa toimittaja on päättänyt siirtää nämä asiak-

kaat itselleen. Luonnollisesti avainasiakkaita ovat ne, jotka tuovat merkittävän osan yri-

tyksen voitosta.  (Jobber & Lancaster 2015, 274–275.) 

2.3.2 Avainasiakkuuksien hallinta 

Sekä Jobber & Lancaster (2015, 270–271), että Shultz (2014) määrittelevät avainasiak-

kaiden hallinnalle kolme osa-aluetta. Jobber & Lancester esittävät näiksi erityiskohtelut 

ja -palvelut, toimihenkilön (Key Account Manager) määrittäminen tietylle asiakkaalle, 

sekä asiakkaan kilpailuedun ja -kyvyn kasvattamisen monitoimisten ja dynaamisten 

myyntitiimien avulla. Shultzin lähestymistapa on yksinkertaisempi ja suurpiirteisempi. 

Hänen mielestään asiakkaat ensin saavutetaan, toisena suhdetta laajennetaan ja viimei-

senä asiakassuhdetta suojataan kilpailijoilta.  
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2.3.3 Key Account Managementin soveltuvuus ja riskejä 

KAM:iin liittyy lukuisten etujen ja hyötyjen lisäksi kuitenkin myös riskejä. Piercy & Lane 

(2006) esittävät Key Account Managementin ongelmakohdaksi suuren riippuvuuden pie-

nestä asiakasryhmästä. He nimittävät ilmiötä ansaksi. Jobber & Lancaster (2015, 272.)  

nostavat saman pointin esille ja lisäksi esittävät mahdollisina riskeinä muun muassa ka-

teprosentin tai hinnan alas polkemisen asiakkaan toimesta, jatkuvasti kasvavat asiakas-

vaatimukset, sekä resurssien liiallisen keskittämisen avainasiakkaisiin. 

Organisaation on tarkoin mietittävä, sopiiko sen toimintastrategiaan avainasiakkuuksien 

hallinta ollenkaan (Jobber & Lancaster 2015, 273–274). Suurempiin asiakkaisiin ja pie-

neen asiakasryhmään keskittymisen sijasta Piercy & Lane (2006) esittävät vaihtoehtoisia 

lähestymistapoja KAMin toteuttamiseksi. Näitä ovat muun muassa vaihtoehtoisten tuot-

teiden kehittäminen brändin vahvistamiseksi, suurten ja tärkeiden asiakkaiden erottami-

nen toisistaan, sekä soveltuvien hallintatapojen kehittäminen. Lisäksi Piercy & Lane 

(2006) huomauttavat, että asiakkaan business-strategia ja kasvuodotukset voivat olla 

parempia määrittelykriteerejä, kuin pelkkä koko. Jobber & Lancaster (2015, 273–274.) 

esittävät saman tyylisen näkemyksen ja toteavat KAMin olevan kuitenkin vain yksi myyn-

tiorganisaation toimintatapa ja olevan harkinnanvaraista, saavutetaanko sillä riittävä 

hyöty ylläpito- ja perustamiskulujen kattamiseksi. 

Asiakkaalle vastaavasti mahdollisia riskejä ovat esimerkiksi liiallinen luottamus yhteen 

tai muutamaan myyjään, mikä voi johtaa toimitusongelmiin. Pitkäaikainen yhteistyö voi 

johtaa myyjän ylimielisyyteen ja heikentää asiakkaan saamaa palveluastetta. Lisäksi asi-

akkaalla on riski tyytyä saatuun tuotteeseen tai palveluun, mikä voi johtaa menetettyihin 

yhteistyömahdollisuuksiin tehokkaampien ja innovatiivisempien yritysten kanssa. (Job-

ber & Lancaster 2015, 273.) 

2.4 Supply Chain Management (SCM) 

Logistiikan maailma määrittelee toimitusketjun hallinnan (Supply Chain Management, 

SCM) yritysverkoston materiaalivirran ja siihen liittyvien tieto- ja rahavirtojen kokonais-

valtaiseksi suunnitteluksi, ohjaukseksi ja johtamiseksi. Tavoitteena on asiakkaiden ar-

vonlisäyksen maksimointi. Keskeistä toimitusketjun hallinnassa on ketjun rakenteen 

muodostaminen ja sen kehittäminen. Olennaisia tekijöitä ja onnistumisen avaimia ovat 
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lisäarvon luominen asiakkaalle ja tiivis yhteistyö läpi ketjun. (Logistiikan maailma, 

2019b.) 

Toimitusketjun hallintaan on olemassa lukuisa eri strategioita, jonka valintaan vaikuttavat 

lukuisat eri tekijät. Neljä tavallisinta lähestymistapaa ovat Lean, Hybridi, Kanban ja Agile, 

joiden valintaan vaikuttaa tarjonnan toimitusajan pituus, sekä kysynnän ennustettavuus, 

kuten kuvasta 2 nähdään. (Logistiikan maailma, 2019c.) 

Kun kysynnän ennustaminen on haastavaa ja toimitusaika pitkä, noudatetaan hybridi-

periaatetta. Tällä tarkoitetaan lean- ja agile-periaatteiden yhdistelmää. Varastoituna 

saattaa olla muun muassa puolivalmisteita, joista valmistetaan asiakaskysynnän mu-

kaan nopeasti lopputuote. Agilea käytetään, kun kysyntä ei ole ennakoitavissa ja toimi-

tusaika on lyhyt. Tällöin organisaatiolta edellytetään huomattavan nopeaa reagointia 

asiakastyytyväisyyden ylläpitämiseksi ja puutostilanteiden välttämiseksi. Kanban sovel-

tuu käytettäväksi toimitusajan ollessa lyhyt ja kysynnän ennustettavaa. Kanbanin perus-

periaatteena on, että käytetyn tuotteen tilalle hankitaan välittömästi uusi. Toimitusajan 

ollessa pitkä, mutta kysynnän ennustettavissa, on suotavinta soveltaa lean-periaatetta, 

minkä perusteena on jatkuva parantaminen. Tarkoituksena on kehittää virtausta ja pois-

taa organisaatiosta kaikki ylimääräinen hukka. Näin voidaan maksimoida asiakkaalle 

luotava arvo. (Logistiikan maailma 2019c.) 

 

 

Kuva 2. Toimitusketjun hallintastategiat (Logistiikan maailma 2019c). 
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2.5 Myynti 

Kirjassaan Oivaltava myyntityö – Asiakkaana organisaatio Hänti ym. (2016, 10) määrit-

televät myyntitytön seuraavasti: ”Myyntityö on toimintaa, jossa itsessään tai organisaati-

oitaan edustavien yksilöiden välisen henkilökohtaisen vuorovaikutuksen kautta syntyy 

osapuolille arvoa, joka johtaa asiakkaan haasteen ratkaisuun ja tätä kautta synnyttää 

taloudellista vaihdantaa.” 

Toisaalta Dvorak määrittelee artikkelissaan myyntiprosessin systemaattiseksi lähesty-

mistavaksi, joka sisältää sarjan eri vaiheita, joiden avulla myyntihenkilöt voivat aikaan-

saada enemmän kauppoja ja nostaa vaihdantaa. Vaiheet ovat asiakaslähtöisiä ja niiden 

on oltava järjestelmällisiä. Satunnainen toiminta johtaa yleensä satunnaisiin tuloksiin. 

Määritellyt toimintatavat johtavat ennustettaviin tuloksiin. (Dvorak 2019.)  

Myyntiprosessi koostuu seitsemästä vaiheesta, jotka ovat avaus, tarvekartoitus, ratkai-

sun esittäminen, asiakkaan huolenaiheiden käsittely, hinnan perustelu, kaupan päättä-

minen, asiakkaiden jälkihoito ja lisämyynti (Hänti ym. 2016, 134). Dvorak lähestyy pro-

sessia hyvin samalla tavalla ja määrittelee prosessiin kuusi vaihetta: ongelmanetsintä, 

tarpeen määritys, ehdotus/esittäminen, vastaväitteiden käsittely, kaupan päättäminen ja 

seuranta (Dvorak, 2019). Zimmerman & Blythe näkevät teoksessaan ” Business to Busi-

ness Marketing Management – A Global Perspective” (2013, 334 – 335.) prosessin jat-

kuvana syklinä. Sen vaiheet ovat potentiaalisten asiakkaiden etsintä, asiakkaiden lähes-

tyminen, valmistautuminen, tapaaminen, esittäminen ja kaupan jälkeiset toimet. Tämän 

jälkeen prosessi alkaa alusta. Yhtäläisyydet ovat helposti havaittavissa ja kaikki toimijat 

näkevät prosessin yhtä monivaiheisena ja haasteellisena.  

2.5.1 Myyntitilanteen avaaminen & asiakkaan tarpeen selvittäminen 

Ensivaikutelma on äärimmäisen tärkeä. Zimmerman & Blythe (2013, 325.) korostavat 

myynnin olevan keskusteluyhteyden luomista, eikä asiakkaan vakuuttamista hankki-

maan jokin tuote. Myyjän on tarkoin mietittävä, miten asiakasta lähestyy. Yhteistyötä on 

pohjustettava ja luottamusta rakennettava yhteisen sävelen löytämiseksi. (Hänti ym. 

2016. 134–136.) Castleberry & Tanner (2014, 196.) painottavat hyvän ensivaikutelman 

rakentuvan myyjän valmistautumisen varaan ja huomauttavat vaikutelman rakentuvan 

myyntitapaamisten kuluessa, ei pelkästään ensihetkellä.  
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Onnistunut myyntitapaaminen rakentuu monista seikoista ja myyjä saattaa helposti huo-

maamattaan tehdä myyntiprosessia hidastavia virheitä (Stritch, 2019). Castleberry & 

Tannerin (2014, 197.) mielestä myyjä tekee helposti huonon ensivaikutelman tajuamat-

taan sitä ja saattaa näin tulehduttaa välit asiakkaaseen heti alkuunsa. Hänti ym. (2016, 

134–136.) näkevät ensitapaamisen myyjän mahdollisuutena myydä ensin itsensä ja yri-

tyksensä ja lähteä siten rakentamaan luottamussuhdetta avoimuuden, aitouden ja rehel-

lisyyden avulla.  

Zimmerman & Blythe (2013, 325.) näkevät myyntihenkilöstöllä olevan tiettyjä tehtäviä, 

jotka eivät rajoitu pelkästään myyntihetkeen. Henkilöstön tehtävänä on myös muun mu-

assa etsiä sopivia asiakkaita ja hyvien suhteiden luonti potentiaalisiin asiakkaisiin.  

Myyjä kartoittaa asiakkaan tarpeen kyselemällä (Hänti ym. 2016 138–140). Zimmerman 

& Blythe (2013, 326 – 327.) näkevät henkilökohtaisen myynnin ehdottomana vahvuutena 

sen vuorovaikutusmahdollisuuden. Lisäksi Zimmerman & Blythe (2013, 329.) esittävät, 

ettei myynti ole pelkästään suostuttelua, vaan oikeanlaisten kysymysten esittämistä, joi-

den avulla myyjä ohjaa keskustelua ja neuvottelua haluttuun suuntaan. Molemmat siis 

ovat samaa mieltä siitä, että myyjän on ehdottoman tärkeää esittää kysymyksiä ja joh-

datella siten keskustelua.  

 Tarvekartoituksella selvitetään asiakkaan nykytilannetta, mahdollisia haasteita ja ongel-

mia, sekä ostoprosessin etenemistä. (Hänti ym. 2016 138–140.) Stritch (2019) nostaa 

esille myyjän tarpeen rakentaa luottamussuhde asiakkaaseen ja täten saada tämä ker-

tomaan enemmän omista tarpeistaan. Hän esittää tapaamisiin valmistautumisen tär-

keänä onnistumisen avaimena. Myös Zimmerman & Blythe (334 – 335.) pitävät valmis-

tautumista äärimmäisen tärkeänä, sillä se on osa heidän esittämäänsä myyntiprosessia 

ja yksi sen päätekijöistä. Hänti ym. eivät esitä valmistautumista osana prosessia. Tarve-

kartoitukseen pääseminen voi vaatia useiden henkilöiden tapaamista ja monia tapaami-

sia, tai kartoitus voi alkaa välittömästi ensitapaamisessa (Castleberry & Tanner 2014, 

202). Zimmerman & Blythe (2013, 329.) korostavat, että myyjän on annettava asiakkaan 

puhua, jolloin myyjä ikään kuin ”saa” ostajalta kaikki elementit tuotteensa myymiseksi. 

Asiakkaalla saattaa olla vajavainen käsitys ongelmiensa perimmäisestä syystä, mikä 

saattaa johtua esimerkiksi puutteellisista tiedoista tarjolla olevista ratkaisuista (Hänti ym. 

2016 138–140). Zimmerman & Blythe esittävät yhtenevän näkemyksen Häntin kanssa, 

heidän mukaansa alkuperäisen ongelman seuraukset saattavat olla huomattavasti suu-

remmat kuin mitä ongelma antaa ensiksi ymmärtää (Zimmerman & Blythe 2013, 336). 



17 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Valto Vainio-Puhju 

2.5.2 SPIN-tekniikka, myyjän tärkeä apuväline 

SPIN-kyselytekniikka pohjautuu menestyneiden myyjien toimintaan tarvekartoitusta teh-

täessä. Ideana on pitää asiakas myyntitilanteessa mahdollisimman paljon äänessä. 

(Hänti ym. 2016, 142–145.) SPIN:n avulla myyntihenkilöt tekevät loogisen tarvekartoi-

tuksen esittämällä eri tyylisiä kysymyksiä, joita ovat tilannekysymykset (Situation), on-

gelmakysymykset (Problem), seurauskysymykset (Implication) ja merkityskysymykset 

(Need-payoff). (Castleberry & Tanner 2014, 204.) 

 Perimmäinen tarkoitus on saada asiakas itse oivaltamaan ja lausumaan ääneen nykyti-

lanteensa haasteet, sekä niistä aiheutuvat seuraukset.  (Hänti ym. 2016, 142–145.) Cast-

leberry & Tannerin (2014, 205.) mukaan SPIN-tekniikan ehdoton vahvuus on siinä, että 

se auttaa asiakasta itse tarkastelemaan nykyistä tilannettaan, käsitystään siitä ja vaihto-

ehtoja ratkaisun löytämiseksi. Myyjän täytyy kuitenkin esittää ja asetella kysymykset si-

ten, että ne tukevat asiakkaan oivallusprosessia (Hänti ym. 2016, 142–145). 

Tilannekysymysten tehtävänä on selvittää ostajan tilanteeseen liittyviä faktoja, kuten sen 

hetkistä ratkaisumallia ja sen ominaisuuksia. Samalla tulisi selvittää asiakkaan oma nä-

kemys tilanteesta, esimerkiksi mitä seikkoja tämä arvostaa ja pitää tärkeänä. (Hänti ym. 

2016, 145.) Castleberry & Tanner (2014, 205.) huomauttavat, ettei asiakasta saa tylsyt-

tää tai tehdä kärsimättömäksi liiallisilla tilannekysymyksillä. Myyjä saattaa myös vaikut-

taa huonosti valmistautuneelta, mikäli tämä tekee liikaa tilannekysymyksiä. Yleensä 

myyjä kykenee vastaamaan tilannekysymyksiin jo osittain ennen myyntitapaamista.  

Ongelmakysymykset keskittyvät selvittämään ostajan varsinaisia haasteita. Mikäli myyjä 

ei onnistu löytämään varsinaista ongelmaa, on palattava takaisin tilannekysymyksiin ja 

kerättävä lisätietoa tilanteesta todellisen ongelman löytämiseksi. (Castleberry & Tanner 

2014, 206.) Ongelma-sanaa kannattaa kuitenkin käyttää hillitysti, jotta vältytään loukkaa-

masta asiakasta tai vähättelemästä tämän aikaisempia ratkaisupäätöksiä. Myyjän on 

olennaista löytää se kehittämiskohde, johon hän voi tarjota ratkaisun. (Hänti ym. 2016, 

145.)  

Seurauskysymykset selventävät ongelmasta johtuvia hankaluuksia ja selvittävät sen va-

kavuutta asiakkaalle. Tavoitteena on saada asiakas ymmärtämään muutostarve. (Cast-

leberry & Tanner 2014, 206 – 207.) Ennen seurauskysymyksiä on varmistuttava, että 

asiakas on tunnistanut haasteen ja kehittämistarpeen (Hänti ym. 2016, 145 – 146).  Sekä 

Castleberry & Tanner (2014, 206 – 207), että Hänti ym. (2016, 145 – 146.) toteavat, että 
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myyjän on palattava tilanne- ja ongelmakysymyksiin, mikäli tämä ei tunnista haasteita tai 

kehittämistarpeitaan.  

Myyjän esittää merkityskysymyksiä, kun ne liittyvät ratkaisun hyödyllisyyteen. Seuraa-

muskysymykset keskittyvät ongelmiin, mutta merkityskysymykset ovat ratkaisukeskei-

siä. (Castleberry & Tanner 2014, 207.) Merkityskysymyksillä saadaan asiakas itse ker-

tomaan tarpeestaan ja selventämään myyjän tarjoaman ratkaisun etuja. Tällöin asiakas 

itse tuo edut esille, eikä myyjä tyrkytä niitä. (Hänti ym. 2016, 146.)  Sekä Castleberry & 

Tanner (2014, 207.) että Hänti ym. (2016, 146.) painottavat, että asiakkaan on itse tun-

nistettava ratkaisun ja ongelman jatkumisen välinen yhteys. Mikäli näin ei ole, on palat-

tava takaisin aikaisempiin kysymysryhmiin ja siirryttävä vaiheittain uudestaan takaisin 

merkityskysymyksiin. 

2.5.3 Ratkaisun esittäminen & asiakkaan huolenaiheiden käsittely 

Myyjän on tiedettävä oman ratkaisunsa edut, hyödyt ja ominaisuudet suhteessa kilpaili-

joihin. Myyntiesityksen apuna on hyvä käyttää erilaisia visuaalisia keinoja, esimerkiksi 

PowerPoint-esitystä tai fläppitaulua ja varmistaa näin, että asiakas varmasti ymmärtää 

ja hahmottaa ratkaisun kokonaisvaltaisesti. (Hänti ym. 2016 146– 148.) Zimmerman & 

Blythe (2013, 329.) nostavat esille, ettei myyntiesitys ole pelkästään suostuttelua, vaan 

esityksellä ohjataan keskustelua ja neuvottelua oikeaan suuntaan. 

Vastaväite on asiakkaan esittämä epäilys tai kysymys (Hänti ym. 2016, 149). Vastaväite 

ei ole aina huono asia. Se kertoo ostajan heränneestä mielenkiinnosta ja halusta kes-

kustella ratkaisusta. (Connick 2019.) Myyjän on järkevämpää ennaltaehkäistä vastaväit-

teiden syntymistä, kuin käsitellä niitä sitä mukaan kuin ne ilmaantuvat (Zimmerman & 

Blythe 2013, 337). Hänti ym. (2016) nostavat lisäksi esille, että vastaväite voi myös olla 

pelkkä veruke, jolla myyjästä halutaan eroon.  

Sekä Hänti ym. (2016), että Connick (2019) korostavat, että vastaväite tarjoaa myyjälle 

ylimääräisen tilaisuuden kertoa lisää tuotteistaan. Manning ym. (2014, 308) huomautta-

vat, että on tärkeää ymmärtää väärinkäsityksen ja erimielisyyden erot ja varmistua, että 

neuvottelukohteena ovat samat ehdot, kuten hinta tai toimitusaika. 

Hännin ym. (2016, 149.) mukaan yleisimpiä vastaväitteiden syitä ovat tiedon puute, epä-

luulot, väärinkäsitys, tottumukset, huonot kokemukset, hyötynäkökohdan välttäminen tai 

hinta. Manning ym. (2014, 311 –312) esittävät vastaväitteiden liittyvän joko tarpeeseen, 
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itse tuotteeseen, toimittajaan, aikaan tai hintaan. Connick (2019) puolestaan esittää vas-

taväitteen perimmäiseksi syyksi pelon. Pelon voi osoittaa vääräksi esimerkiksi kerto-

malla positiivisista asiakaskokemuksista tai vetoamalla suotuisiin tilastoihin. Faktat ja 

konkretia tekevät vastauksesta luotettavan ja uskottavan.  

Manning ym. (2014, 313 – 315.) esittävät vastaväitteiden käsittelylle kahdeksan eri lä-

hestymistapaa, joiden valinta on tilannekohtaista ja väitteen laadusta riippuvaista. Mo-

nesti lähestymistapoja käytetään yhdessä. Tapoja ovat suora ja epäsuora kiistäminen, 

kysymysten esittäminen, ylivoimaisen hyödyn korostaminen, tuotteen demonstrointi, ko-

keilutarjous, puolueettoman todistajan käyttö, sekä huolenaiheen käsittelyn lykkäämi-

nen. 

Hänti ym. (2016, 151.) jakavat käsittelytekniikat kahteen luokkaan: vastaväitteisiin vas-

taaminen ja vastaväitteiden torjunta. Suora torjunta väittää vahvasti vastaan ja osoittaa 

asiakkaan ymmärtäneen väärin. Epäsuora torjunta ymmärtää asiakasta, mutta peruste-

lee vankasti oman näkökannan tueksi. Kompensointi nostaa esille jonkin ominaisuuden 

tarjoaman edun, joka kompensoi jotakin toista puutetta. Ymmärrys-näkökanta huomioi 

asiakkaan tarpeen ja huolenaiheen, sekä ohjaa kohti omaa tuotetta. Vastakysymys 

kääntää vastaväitteen uudeksi kysymykseksi. Myöhemmin vastattaessa on suotavaa 

pyytää lupa vastaväitteen käsittelemiseksi myöhemmin. Manning ym. (2014, 313 – 315.) 

esittävät kahdeksan tapaansa ilman erillisiä jaotteluja. Molempien tavoissa on kuitenkin 

huomattava määrä yhtäläisyyksiä ja väitteiden käsittelyä lähestytään hyvin samalla ta-

valla.   

 Vastaväitteet käsitellään yleensä joko ennakolta, välittömästi, tai myöhemmin. Enna-

kolta kannattaa käsitellä yleisimmin toistuvat vastaväitteet, jolloin niistä saadaan vietyä 

pohja pois. (Hänti ym. 2016, 150.) Ensimmäisenä esiin nouseva väite ei välttämättä ole 

perimmäinen syy. Esimerkiksi taloudellisia huolia tai likviditeettivaikeuksia ei välttämättä 

haluta ensimmäisenä ilmaista. Keskustelemalla ja kyselemällä myyjällä on mahdollisuus 

tarjota eri ratkaisuvaihtoehtoja, kertoa mahdollisista maksujärjestelyistä, investoinnin 

kannattavuudesta ja sen tuomasta lisäarvosta. (Connick 2019.) 

Vastaväitteeseen tulee vastata vasta kun myyjä on täysin ymmärtänyt sen. Connick 

(2019) ja Hänti ym. (2016, 149.) kehottavat toistamaan vastaväitteen, jotta myyjä voi 

varmistua ymmärtäneen sen oikein.  Vastauksen jälkeen tulee varmistua, että väite on 

käsitelty riittävän hyvin, eikä ostajalla ole enää huolta asian suhteen. Mikäli ostajalla on 



20 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Valto Vainio-Puhju 

edelleen epäilyksiä, on palattava edelliseen vaiheeseen ja käsiteltävä väite täysin, ennen 

kuin myyntiprosessissa päästään eteenpäin. (Connick 2019.) 

2.5.4 Hinta & hinnoittelu 

Ortega (2019) määrittelee Business-to-Business (B2B) hinnoittelun tuotteiden ja palve-

luiden arvottamiseksi markkinointi- ja myyntitarkoituksessa muille yrityksille, eikä suo-

raan kuluttajille. Eri hinnoittelustrategioita voivat olla arvoperusteinen, kuluperusteinen 

tai kilpailijaperusteinen hinnoittelu. (Ortega 2019.) 

Asiakkaalle tulee myydä hyötyjä ja etuja, eikä hintaa (Hänti ym. 2016, 152). Castleberry 

& Tanner (2014, 272–273.)  korostavat arvontuoton merkitystä ennen varsinaista hinnan 

esittämistä. Arvontuoton tulisi ylittää määritelty hinta, muuten kaupan aikaansaaminen 

on haasteellista. Nyrkkisääntönä esitetään, ettei arvoa voi määritellä esityksen ensim-

mäisissä vaiheissa. Hänti ym. (2016, 152) ovat samaa mieltä ja toteavat hinnan olevan 

vain yksi neuvottelun kohde, josta tulisi neuvotella vasta kun ratkaisun kokonaisarvo on 

selvillä.  

Hinnan ja kaupan ehtojen tulisi kulkea käsi kädessä: muutos jommassakummassa vai-

kuttaa myös toiseen. Suhtautumalla hintaan vakavasti myyjä viestii siitä, että ratkaisu on 

hintansa arvoinen. Hinta tulee ilmoittaa lopullisena kokonaishintana, sekä eritellä mistä 

eri osista se koostuu. Lisäarvoa tuottavat tekijät on olennaista esitellä ja eritellä asiak-

kaalle. Hinta onkin esitettävä siten, että asiakas ymmärtää mitä kaikkea saa rahasum-

maansa vastaan. (Hänti ym. 2016, 152.) 

 Castleberry & Tannerin (2014, 274–275) mukaan aineettomat lisäominaisuudet ja -pal-

velut tuovat hintaan eroavaisuuksia kilpailijoiden kesken, vaikka tuote olisikin pitkälti yh-

tenevä. Myyjän on myös varottava erilaisia sudenkuoppia, kuten toimituslausekkeiden 

muutoksia tai lisäominaisuuksien lupaamista. Näistä aiheutuvat lisäkustannukset voivat 

olla huomattavia. (Hänti ym. 2016 152–154.) 

2.5.5 Kaupan päättäminen & jälkimyynti 

Kaupan päättäminen (closing) voi olla yksi myyntiprosessin haastavimmista vaiheista. 

Sitouttaminen kauppaan on vaikeaa. Taitava myyjä selvittää potentiaalisesta ostajasta 

kaiken mahdollisen etukäteen ja pyrkii parhaan kykynsä mukaan selvittämään 
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mahdolliset esteet kaupan päättämiselle. On kuitenkin selvää, että kaupan päättäminen 

on oma prosessinsa ja se vaatii paljon työtä ja huomiota koko myyntiprosessin ajan. Mitä 

pidemmälle myyntiprosessi etenee, sitä todennäköisempää on onnistua kaupan päättä-

misessä. (McConnachie 2017.) 

Eräs myyjän olennaisimmista tehtävistä on ohjata kaupantekotilannetta siten, että hän 

saa asiakkaan kertomaan mielipiteitään tarjottavasta tuotteesta ja siitä onko hän valmis 

ostamaan sen. Myyjän on osattava vakuuttaa asiakas siitä, että esillä oleva hankinta 

ratkaisee ongelmat. Tämä onnistuu parhaiten, kun asiakas saadaan osallistumaan neu-

votteluun jo alusta asti. Näin varmistutaan, että asiakas on ymmärtänyt ratkaisun tarjoa-

mat edut ja hyödyt. (Hänti ym. 2016, 155.) 

Tanner ym. (2014, 16) sanovat kaupan päättämisen pyytämisen olevan luontainen jat-

kumo neuvottelulle. Yleensä ennen pyyntöä kaikki kaupantekoon liittyvät seikat on jo 

käsitelty. Häntin ym. (2016, 155.) mukaan asiakkaan esittämät kysymykset takuusta, 

maksuehdoista, toimituksesta ja muusta hankintaan liittyvästä on selkeä indikaatio kau-

panteon halukkuudesta. McConnachie (2017) ja Hänti ym. (2016, 155) esittävät yhdeksi 

päättämiskeinoksi asiakkaan hienovaraisen painostamisen. Esimerkiksi tarjouksen voi-

massaolo, toimitusaika tai myyjän varastosaldo voivat olla sopivia keinoja. Myyjän on 

kuitenkin osattava painostaa varovaisesti. McConnachie (2017) näkee keinon soveltu-

van satunnaiskäyttöön ja lähinnä kokeneille myyjille, joilla on hyvät suhteet asiakkaisiin. 

Tekniikoita päättämiselle ovat esimerkiksi oletus kaupan aikaansaamisesta, vaihtoehtoi-

nen lopetus, ehdottava lopetus tai hoputtava lopetus. Oletus tarkoittaa lausahdusta tai 

toteamusta, jolla myyjä ilmaisee kaupan syntyneen. Vaihtoehtoisessa lopetuksessa 

myyjä tarjoaa asiakkaalle joko/tai -vaihtoehdon esimerkiksi tuotteen toimituspäivälle ja 

päättää näin kaupan. Ehdottavassa tekniikassa myyjä tuo esille ratkaisumallin ja varmis-

tuu sen soveltuvan ja sopivan asiakkaalle. (McConnachie 2017.) Näiden lisäksi Hänti 

ym. (2016, 157) esittävät vaihtoehtoisiksi menetelmiksi etujen summaamisen, toteen-

näyttämisen ratkaisumallin toimivuudesta, sekä vaihtoehtojen esittämisen ratkaisun ai-

kaansaamiseksi. 

Kaupan päättämisen empimiselle voi olla puolin ja toisin eri syitä. Asiakas voi kokea 

epävarmuutta ja toisaalta myyjä voi pelätä torjutuksi tulemista. Kokenut myyjä ei kuiten-

kaan pahoita mieltään, vaan jättää asiakkaalle mahdollisuuden olla yhteydessä myö-

hemmin. (Hänti ym. 2016, 155–156.) Tanner ym. (2014, 16) vertaavat myyjän epäonnis-

tumista urheilijaan, joka häviää yhden suorituksen, mutta jolla on koko kausi vielä 
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edessään. Kaupan kysymistä ei siis tule arastella. Asiakas saattaakin odottaa sitä myy-

jältä tai tarvita myyjän apua ja ohjailua lopullisen päätöksen tekemiseksi. (Hänti ym. 

2016, 155–156.) 

Sekä Tanner ym. (2014, 16), että Hänti ym. (2016, 158–159) toteavat ostajan etsivän 

kaupan jälkeen vahvistusta ratkaisulleen. Myyjän on tärkeää olla yhteydessä asiakkaa-

seen ja vahvistaa, että tämän tekemä ratkaisu on ollut kaikin puolin oikea. (Hänti ym. 

2016, 158–159.) Tanner ym. (2014, 16) huomauttavat, että päättämällä kaupan myyjä 

päättää myös monia muita asioita, kuten sopii toimituspäivät ja vahvistaa asiakkaalle 

tämän tehneen oikean päätöksen. Näin ostajalle luodaan turvallisuuden tunne.  

  Mahdolliset reklamaatiot on syytä hoitaa äärimmäisen hyvin ja siten luoda vakaa pohja 

pitkälle asiakas- ja yhteistyösuhteelle. Ensimmäisen kaupan aikana on mahdollista 

saada selville asiakkaan lisätarpeita ja myöhemmin pystytään ehdottamaan niihin mah-

dollisia ratkaisuja. (Hänti ym. 2016, 158–159.) 

2.6 Jatkuva parantaminen (PDCA) 

Kokonaisvaltaisen laatujohtamisen mallin (Total Quality Management, TQM), esitteli en-

simmäisenä W. Eduwards Deming 1980-luvulla. Samalla hän toi esille yhdessä ystä-

vänsä Walter Shewhartin kanssa PDCA-metodin (Plan, Do, Check, Act), joka auttaa 

TQM:n käyttöönottoa ja toteutusta organisaatiossa. Tämä jatkuvan parantamisen malli, 

joka on esitetty kuvassa 3, koostuu neljästä vaiheesta, jotka modostavat syklisen jatku-

mon. Syklin vaiheet ovat muutoksen suunnittelu prosessin parantamiseksi, muutoksen 

toteuttaminen pienessä mittakaavassa, tulosten seuranta ja viimeisenä niiden analy-

sointi sekä johtopäätökset seuraavan syklin parantamiseksi. (Sabri & Shaikh 2010, 48.) 
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Kuva 3. PDCA-malli. (mindtools.com, 2019.) 

PDCA on muutosjohtamisen malli, joka on olennainen osa lean-filosofiaa ja jatkuvan pa-

rantamsen perusedellytys. Se on interaktiivinen lähestymistapa ihmisten, tuotteiden ja 

palveluiden kehittämiseen. PDCA sisältää ratkaisujen testaamista, tulosten analysointia 

ja prosessien kehittämistä. (Kanbanize, 2019).  

Plan-vaiheessa suunnitellaan mitä ollaan tekemässä ja mitä pitää tehdä. Projektin 

koosta riippuen  suunnittelu voi viedä merkittävän osan tiimin resursseista. Yleensä 

suunnittelu koostuu pienemmistä osista, jotta suunnitelmasta tulee kunnollinen ja epä-

onnistumisen todennäköisyys pienenee. Seuraavassa Do-vaiheessa toteutetaan aikai-

semman vaiheen suunnitelma. (Kanbanize, 2019.) 

Check-osio on todennäköisesti yksi PDCA:n tärkeimmistä vaiheista. Onnistuakseen ja 

samojen virheiden välttämiseksi seuraavassa syklissä, on tähän vaiheeseen kiinnitet-

tävä riittävästi huomiota. On tarkasteltava, miten hyvin suunnitelma vastasi alkuperäistä 

ja onnistuiko se odotusten mukaisesti. Tässä vaiheessa on mahdollista tunnistaa nykyi-

sen prosessin ongelmakohtia, joita voidaan työstää, kun sykli seuraavaksi toistetaan. 

Mikäli kaikki ei mennyt suunnitelman mukaisesti, on virheet analysoitava ja niiden perim-

mäiset syyt selvitettävä. (Kanbanize, 2019.) 
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Viimeisenä vaiheena on reagointi aikaisempien vaiheiden perusteella. Useimmiten on 

järkevää standardoida PDCA-malli osaksi organisaation tai tiimin toimintaa. On kuitenkin 

tärkeää pitää kaikki prosessiin osallistuvat henkilöt sitoutuneina siihen ja  tietoisina sen 

vaiheista. PDCA on erinomainen ja yksinkertainen toimintamalli ongelmien korjaa-

miseksi ja ratkaisujen löytämiseksi millä tahansa organisaation tasolla. PDCA-prosessi 

voi parantaa työn tuottavuutta ja tehokkuutta merkittävästi. On kuitenkin huomioitava, 

että PDCA-mallin toteuttaminen vie jonkin verran aikaa, eikä sen takia välttämättä so-

vellu kiireellisten tai akuuttien ongelmien ratkaisemiseen. (Kanbanize, 2019.) 
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3 TUOTTEET 

Kohdeyrityksen tuotevalikoima on hyvin laaja ja yrityksellä on mahdollisuus järjestää asi-

akkaalle lähestulkoon minkälainen teollisuusympäristön tiiviste tahansa. Varastoiduista 

raakalevyistä voidaan hyvinkin nopeasti leikata sopiva tiiviste lähestulkoon kohteeseen 

kuin kohteeseen ja kohteen vaatimukset määrittävät hyvin pitkälti käytettävän materiaa-

lin. Yritys toimittaa myös erilaisia mekaanisia ja hydraulisia tiivisteratkaisuja äärimmäisen 

vaativiin kohteisiin ja ympäristöihin. 

Tuotevalikoimaan tutustuttiin yrityksen ERP-järjestelmän kautta. Kyseessä ei varsinai-

sesti ole täysiverinen toiminnanohjausjärjestelmä, vaan ennemminkin taloushallinnan 

perustoimintojen työkalu. Järjestelmästä löytyy myyntitiedot vuoden 2018 alusta nyky-

hetkeen ja kaikkea saatavilla olevaa tietoa on pyritty mahdollisuuksien mukaan hyödyn-

tämään. Tuotteista tehtiin molemmille vuosille kaksi erillistä ABC-analyysiä (myyntimää-

rällinen ja -arvollinen), jotka helpottavat merkittävästi tärkeimpien myyntituotteiden löy-

tämistä. 

Lisäksi analyysin tueksi tehtiin haastattelu, jotta tietoperusta on kattavampi ja vakaam-

malla pohjalla. 

ABC-analyysin avulla yrityksen kaikki tuotenimikkeet luokiteltiin kolmeen eri luokkaan A, 

B tai C. A-luokka edustaa ensimmäistä noin 20 % tuotteista, joiden menekin arvo on noin 

80 % kokonaismyynnistä. Vastaavasti B-luokan suhde on 30 % tuotteista ja noin 15%  

myynnistä. Viimeiselle C-luokalle jää tuotteita noin 50%, joiden myyntiosuus on vain 5%. 

Prosenttiosuudet ovat suuntaa-antavia, eivät täydellisen tarkkoja.  

Analyysi antaa kuitenkin käsityksen vain jatkuvasti myytävistä tuotteista, eikä kykene 

huomioimaan esimerkiksi yhtä poikkeuksellisen suurta kauppaa tai sopimusta, joka saat-

taisi vaikuttaa merkittävästi tapahtumavuotenaan koko yrityksen liikevaihtoon ja/tai tu-

lokseen. Mikäli analyysin ottaa jatkuvaan seurantaan ja säännölliseksi työkaluksi, on sen 

sisältöön vaikuttavat tekijät osattava huomioida oikein ja tehtävä oikeat johtopäätökset. 

Analyysi onkin kohdeyrityksen tapauksessa erinomainen päätöksenteon ja seurannan 

apuväline, mutta ei välttämättä kerro pitkälle aikavälille absoluuttista totuutta. 
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3.1 ABC-analyysin tulokset 

Analyysitaulukot ja tuloksia käsittelevä kappale poistettu julkaistavasta versiosta toimek-

siantajan pyynnöstä ja tämän tietosuojan varmistamiseksi. 

3.2 Tärkeimmät tuotteet 

Verrattaessa vuosien 2018 ja 2019 ABC-analyysia, saadaan selville jokaisen tuotteen 

luokka kyseisinä vuosina. Vertailuun on otettu mukaan A- ja B-luokka, sillä eroavaisuu-

det saattavat olla suhteessa vähäisiä ja tuotteet siirtyneet vuoden aikana luokasta toi-

seen.  

Myyntimäärällisessä analyysissä (taulukko 1) on tuotteita lähestytty niiden myyntimäärän 

(kpl) perusteella. Tällöin siis saadaan selville, mitä tuotteita yritys myy kappalemäärälli-

sesti merkittävästi. Näiden tuotteiden rahallinen arvo ei ole välttämättä kuitenkaan mi-

tenkään merkittävä. Yksinkertaisimmillaan kyse voi olla yksinkertaisesta O-renkaasta tai 

hyvin pienestä ja yksinkertaisesta tiivisteestä. Arvoperusteinen analyysi (taulukko 2) sen 

sijaan lähestyy tuotteita arvoperusteisesti (€) ja määrittää ne tuotenimikkeet, jotka raken-

tavat valtaosan yrityksen liikevaihdosta.  

Oheisissa taulukoissa 1 ja 2 on listattuna tärkeimmät tuotteet myyntimäärällisesti ja -

arvollisesti ABC-analyysin perusteella: 

Taulukko 1. Myyntimäärällisesti yhtenevät tuotteet vuosina 2018 ja 2019 

Taulukko poistettu julkaistavasta versiosta toimeksiantajan pyynnöstä ja 

tämän tietosuojan varmistamiseksi. 

 

Taulukosta 1 selviää, mitä tuotteita on myyty kappalemäärällisesti paljon sekä 2018, että 

2019. Yhteensä näitä tuotteita on 10 kappaletta. Neljä ensimmäistä tuotetta löytyvät A-

luokasta molempina vuosina, seuraavat neljä joko A-, tai B-luokasta ja kaksi viimeistä 

tuotetta on ollut B-luokassa molempina vuosina. 
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Taulukko 2. Myyntiarvollisesti yhtenevät tuotteet vuosina 2018 ja 2019 

Taulukko, sitä käsittelevää materiaalia ja tuotenimikkeet poistettu julkaista-

vasta versiosta toimeksiantajan pyynnöstä ja tämän tietosuojan varmista-

miseksi. 

  

Tärkeimmät tuotteet saadaan kuitenkin vielä paremmin ja yksiselitteisemmin määriteltyä, 

kun kahta edellistä taulukkoa 1 ja 2 verrataan keskenään, jolloin saadaan vuosien 2018 

ja 2019 sekä myyntimäärällisesti, että myyntiarvollisesti yhtenevät tuotteet listatuksi.  

Vertailun tuloksena tuotteet eivät ole tärkeysjärjestyksessä. On lähestulkoon mahdo-

tonta määritellä, mikä tuotteista on kaikkein tärkein. Eri asiakkaat ostavat eri tyylisiä tuot-

teita, eikä tuotevalikoiman rajaaminen tai supistaminen yhteen (tai muutamaan) tuottee-

seen olisi mitenkään järkevää tai kannattavaa. Lista antaa kuitenkin erinomaisen ja yk-

siselitteisen vastauksen kohdeyrityksen tärkeimmistä myyntituotteista, mutta ei priorisoi 

niitä.  

3.3 Tavarantoimittajat & toimitusajat 

Haastattelujen (24.9.2019) perusteella edellä määriteltyjen tuotteiden pääasialliset ja tär-

keimmät toimittajat ovat listattuna taulukossa 3.  

Taulukko 3. Toimittajat 

Taulukko, sitä käsittelevää materiaalia ja haastattelun osia poistettu julkais-

tavasta versiosta toimeksiantajan pyynnöstä ja tämän tietosuojan varmis-

tamiseksi. 

 

Samassa haastattelussa selvitettiin muun muassa varastointiperiaatteita ja toimitusai-

koja. Haastateltavan mukaan paljon myytävien levytiivisteiden osalta kokonaisia arkkeja 

(”raakalevyjä”) pidetään aina varastossa, josta ne voidaan joko lähettää sellaisenaan 

asiakkaalle tai viedä leikattavaksi yhteistyökumppaneille varsin nopeasti. Näin varmiste-

taan nopeat toimitusajat ja ylläpidetään asiakastyytyväisyyttä. (Haastattelu 1, 24.9.2019) 
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3.3.1 Toimitusketjun hallinta 

Kohdeyrityksen tapauksessa suotavin toimitusketjun hallintatapa on ehdottomasti Agile. 

Kysynnän ennakoimattomuus asettaa tuotteiden hankinnalle tiettyjä ehtoja ja haasteita. 

Tuotteiden sisäänostohintojen ollessa varsin kalliita, ei tuotteita ole missään tapauk-

sessa kannattavaa pitää suuria määriä varastossa. Valtaosaa tuotteista ei ole varastoi-

tuna välttämättä ollenkaan.  

Kappale poistettu julkaistavasta versiosta toimeksiantajan pyynnöstä ja tämän tietosuo-

jan varmistamiseksi. 

Toisin sanoen siis toimittajan ongelma, yhteistyöhaluttomuus tai jokin tämän liiketoimin-

taan vaikuttava ulkopuolinen tekijä (lakot, luonnonmullistukset, levottomuudet, tms.) es-

tävät välittömästi kohdeyritystä saamasta tarvitsemiaan tuotteita. Tällöin yrityksen on 

mahdotonta palvella omia asiakkaitaan, jos tuotteita yksinkertaisesti ei ole saatavilla.  

Onkin ensiarvoisen tärkeää ylläpitää hyviä suhteita toimittajiin ja syventää yhteistyötä 

täysivaltaiseksi yhteistyöksi ja yritysten väliseksi business-strategiaksi, mikä hyödyttää 

molempia toimijoita sekä lyhyellä, että pitkällä aikavälillä.  

Olisi suotavaa rakentaa ja ylläpitää yhteistyösuhteita vaihtoehtoisiin toimittajiin, joiden 

tuotteita ja palveluita voisi hyödyntää esimerkiksi äärimmäisessä hätätapauksessa tai 

mikäli tuotteet olisivat muutoin laadukkaita ja hyvin käyttötarkoitukseensa soveltuvia. Ny-

kyisten toimittajasuhteiden ollessa vahvoja ja yhteistyö erinomaisella tasolla, on kuiten-

kin turha tarkoituksella ja väkisin lähteä uuden toimittajan matkaan tai kilpailuttaa tuot-

teita. Tämän tyylinen toiminta saattaa herkästi tulehduttaa yritysten nykyisen yhteistyö-

toiminnan ja vaikuttaa esimerkiksi nykyisten toimittajien palvelualttiuteen tai saatuihin 

erityiskohteluihin ja -järjestelyihin. 

3.3.2 Varastosaldojen ja -nimikkeiden hallinta & optimointi 

Optimoimalla varastoitavien tuotteiden määrää voidaan merkittävästi pienentää sitoutu-

nutta pääomaa, mutta vastapainoksi yrityksen on kyettävä ylläpitämään riittävää toimi-

tusvarmuutta ja -nopeutta. Tätä voitaisiin kehittää esimerkiksi ottamalla käyttöön selkeä 

tilauspistemenetelmä, joka ilmoittaa varastosaldojen olevan alhaalla. Eteenkin ABC-ana-

lyysin A-luokan tuoteiden osalta tulisi noudattaa jatkuvaa seurantaa (Logistiikan maailma 

2019a). 
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C-luokan tuotteiden osalta tulee harkita, onko niiden säilyttäminen ja ylläpitäminen yli-

päätään järkevää. Esimerkiksi luopumalla osasta C-tuotteita voitaisiin vapauttaa resurs-

seja, kuten varasto- ja hyllypaikkoja A- ja B-luokan tuotteille ja helpottaa niiden saata-

vuutta ja seurantaa entisestään. Lisäksi pitkään varastossa seisovat ja käyttämättömäksi 

jäävät C-luokan tuotteet muuttuvat lopulta käyttö- tai -myyntikelvottomiksi. Tällöin ne ovat 

yritykselle pelkästään ylimääräinen kuluerä.  

Kohdeyrityksen merkittävimpiä kilpailuvaltteja ovat toimitusvarmuus ja joustavuus, josta 

asiakkaat ovat valmiita maksamaan. Yrityksen reagointikyky ja -aika ovat omaa luok-

kaansa ja puhuvat puolestaan Agilen soveltamisessa.  

3.3.3 ERP-järjestelmän parantaminen ja kehittäminen 

Yrityksellä on käytännössä valmis ERP-järjestelmänpohja, jota voisi helposti lähteä hyö-

dyntämään laajamittaisemmin. Hälytykset varastosaldojen laskusta olisi kohtuullisella 

vaivalla ja investoinnilla lisättävissä. Tämä helpottaisi esimerkiksi inventaarioiden teke-

mistä ja A-tuotteiden seurantaa. 

Järjestelmä on kohtalaisen uusi ja siitä johtuen siellä ei vielä ole pitkän aikavälin tietoja. 

Toki järjestelmää parannellaan ja nimikkeitä lisäillään tarpeen vaatiessa. Kuitenkin mitä 

paremmin järjestelmää käytetään ja mitä selkeämmin kaikki tuotenimikkeet ovat luette-

loituina, sitä tarkempaa ja parempaa dataa se käyttäjälleen tarjoaa. Esimerkiksi osa 

myyntituotteista voisi olla helposti luokiteltavissa jo olemassa oleviin kategorioihin tai 

näille olisi lisättävissä omat kategoriansa.  

Olisi myös kannattavaa hyödyntää kaikki olemassa olevan ohjelmiston tarjoamat muut 

hyödyt ja palvelut. Tuotenimikkeet ovat lähestulkoon kaikki jo järjestelmässä ja se on osa 

yrityksen jokapäivästä toimintaa, eli täysivaltainen hyödyntäminen ei vaatisi paljoa. Pal-

veluntarjoaja varmasti kertoo lisää laajennusmahdollisuuksista ja mahdollisista lisäpal-

veluista ja -ominaisuuksista. Ohjelmisto voi helposti tarjota paljon enemmän kuin äkki-

seltään osaa kuvitella ja sujuvoittaa toimintaa huomattavasti eri ominaisuuksillaan.   
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4 ASIAKKAAT 

Yrityksen asiakaskuntaa tarkasteltiin niin ikään ABC-analyysin avulla. Tällä kertaa asiaa 

lähestyttiin kuitenkin vain ja ainoastaan arvoperusteisesti (€), sillä asiakkaat ostavat hy-

vin erilaisia tuoteitta, jotka eroavat arvoltaan merkittävästi toisistaan. Määräperusteinen 

ABC ei siis välttämättä kerro asiakkaan suuruudesta tai tärkeydestä mitään. Esimerkiksi 

asiakas X saattaa ostaa vuodessa kolme mekaanista tiivistettä, joiden rahallinen arvo on 

huomattava, mutta asiakas Y voi ostaa satoja pieniä tuotteita, joiden kappalehinta on 

muutamia kymmeniä senttejä.  

Kappaleen kolme tapaan analyysien tueksi tehtiin haastattelu ja selvitettiin sitä kautta 

yrityksen näkökanta tärkeimmistä asiakkaista.  

4.1 Tärkeimmät asiakkaat 

Haastattelun osa poistettu julkaistavasta versiosta toimeksiantajan pyynnöstä ja tämän 

tietosuojan varmistamiseksi. 

ABC-analyysin avulla tärkeimmiksi asiakkaiksi määriteltiin ne yritykset, jotka löytyvät 

analyysin A-luokasta vähintään vuonna 2018 tai 2019. Kuten taulukosta 4 selviää, valta-

osa näistä yrityksistä oli kuitenkin A-luokassa molempina vuosina.  Luokkajaottelun pe-

rusteena olevat prosenttiosuudet ovat täysin samat kuin määräperusteisessa analyy-

sissa. Nämä yritykset muodostavat siis noin 20 % kohdeyrityksen asiakaskunnasta, 

mutta vastaavat samalla noin 80:stä prosentista liikevaihdosta.  

Tärkeimpiä tuotteita määriteltäessä käytettiin myös B-luokkaa, mutta asiakkaiden suh-

teen keskitytään vain A-luokkaan, jotta taulukointi ja luokittelu pysyy järkevänä ja yksi-

selitteisenä. Lisäksi B-luokan osuus on  suhteessa pienehkö, eikä sen merkitys liikevaih-

toon ole tässä tapauksessa niin olennainen tai kriittinen. 

Taulukossa 4 on vuosien 2018 ja 2019 A-luokan asiakkaat arvojärjestyksessä suurim-

masta pienimpään. Taulukossa 5 ovat asiakkaat, jotka olivat A-luokassa joko 2018 tai 

2019. 
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Taulukko 4. A-luokka 2018 ja 2019 

Taulukko ja sitä käsittelevää materiaalia poistettu julkaistavasta versiosta 

toimeksiantajan pyynnöstä ja tämän tietosuojan varmistamiseksi. 

 

Taulukko 5. A-luokka 2018 tai 2019 

Taulukko ja sitä käsittelevää materiaalia poistettu julkaistavasta versiosta 

toimeksiantajan pyynnöstä ja tämän tietosuojan varmistamiseksi. 

Kun edelliset taulukot yhdistetään ja listataan asiakkaat arvoperusteisesti suurimmasta 

pienimpään, saadaan kohdeyrityksen tärkeimmät asiakkaat selville. Listaus oheisen tau-

lukon 6 mukaisesti: 

Taulukko 6. Tärkeimmät asiakkaat 

Taulukko, sitä käsittelevää materiaalia ja haastattelu poistettu julkaista-

vasta versiosta toimeksiantajan pyynnöstä ja tämän tietosuojan varmista-

miseksi. 

4.2 Kohdeyrityksen CRM 

On äärimmäisen tärkeää erottaa CRM – Customer Relationship Management – ja CRM-

järjestelmä toisistaan. CRM-periaate itsessään toimii yrityksessä jo ajatuksen tasolla. 

Hargraven mukaan kyse on niin positiivisen asiakaskokemuksen luomisesta, että asia-

kas pysyy uskollisena yrityksen tuotteille ja palveluille. Kohdeyrityksen asiakaslähtöisyys 

ja palveluhalu ovat jatkuvasti ja vahvasti esillä. Yritys pyrkii kaikin keinoin maksimoimaan 

asiakaskokemuksen ja tuottamansa lisäarvon. Vastaavasti asiakasorganisaatiot ovat 

valmiita maksamaan saamastaan palvelusta.  

Haastattelu vahvistaa, ettei yrityksellä ole käytössä CRM-järjestelmää tai mitään muuta-

kaan systemaattista tai konkreettista asiakasseurantaa. Haastateltavan mukaan myynti-

työtä ohjaa aina sen hetkiset ja ”vireillä” olevat asiakastapaukset. Haastateltavan mu-

kaan asiakassuhteet etenevät usein varsin hitaasti ja lähtevät liikkeelle sillä, että yksi 
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tuote saadaan myydyksi. Suurimmat asiakkaat tilaavat kohtalaisen säännöllisesti eri 

tuotteita, vaikka toisinaan tarve vaihteleekin. (Haastattelu 2, 1.10.2019.) 

Kokeneilla myyntihenkilöillä on  ilman järjestelmääkin jatkuva olettamus suurimmista ja 

tärkeimmistä asiakkaista, joihin he ovat tarpeen vaatiessa yhteydessä ja joille yrittävät 

saada myytyä lisää. CRM-järjestelmä kuitenkin konkreettisena ohjelmistona helpottaisi 

ja mahdollistaisi räätälöityjen ja soveltuvien tuotteiden ja palveluiden kohdentamisen en-

tistä paremmin. Tälläistä softaa taikka järjestelmää yrityksellä ei ole. 

 Olisi äärimmäisen suotavaa käyttöönottaa järjestelmä, mikä helpottaisi merkittävästi asi-

akkaiden käyttäytymisen ja toimien seurantaa. Tämä toisi samalla selkeät ohjurit ja loisi  

selkeän suunnan myyntityölle. Lisäksi kaikkien käytössäolevien resurssien suuntaami-

nen oikeisiin ja arvoatuottaviin toimenpiteisiin muuttuisi huomattavasti järjestelmällisem-

mäksi. Järjestelmän avulla myynnin systemaattinen ja jatkuva kasvattaminen olisi huo-

mattavasti helpompaa ja mielekäämpää. Lisäksi jatkuva seuranta ja jatkuva parantami-

nen mahdollistuisi entistä paremmin, mikä edesauttaisi tehokkaampaa ja tuottavampaa 

työajankäyttöä. Myynnistä vaikuttaa puuttuvan esimerkiksi suunnitelmat ja tavoitteet, 

sekä järjestelmällinen seuranta. 

 Teoriaosuuden perusteella CRM-hankkeeseen kuuluu kolme osatekijää (ihmiset, pro-

sessi ja teknologia). Tehdyn tutkimuksen ja analyysin perusteella kohdeyrityksessä ei 

ole havaittavissa mitään rajoittavaa osatekijää CRM:n käyttöönotolle. Organisaatiossa ei 

ole montaa työntekijää ja näistäkin vain muutama työskentelee täyspäiväisesti myynnin 

parissa. Ihmiset ja organisaatiokulttuuri ovat siis helposti koulutettavissa ja opastetta-

vissa CRM-ajattelun taakse. Yrityksessä tiedostetaan muutostarve, mikä edesauttaa ja 

nopeuttaa muutosta huomattavasti. 

 Prosessit ovat helppoja tarkastaa, eivätkä ne ole tällä hetkellä avainasemassa CRM:n 

käyttöönotossa tai tuo lyhyellä aikavälillä huomattavia parannuksia. Järjestelmänvalintaa 

tehtäessä olisi suotavaa ja kustannustehokasta saada CRM:n teknologiaosuus nykyisen 

ERP-järjestelmän jatkoksi tai ainakin samalle pohjalle. Tällöin esimerkiksi ohjelmistot toi-

misivat yhteen, eikä sekaannuksia tai epäselvyyksiä tule niin herkästi. Lisäksi henkilös-

tön kouluttaminen vanhan järjestelmän pohjalle ei tarvitse tai sido niin paljoa aikaa, vai-

vaa ja resursseja kuin kokonaan uuden järjestelmän käyttöönotto. Vaihtoehtoisia palve-

luntarjoajia ovat esimerkiksi SAP, Microsoft Dynamics, Pipedrive ja Visma. 

 CRM-järjestelmän käyttöönotto tulisi suunnitella huolellisesti ja toteuttaa mahdollisim-

man nopeasti. Yrityksellä on kaikki elementit ja perusedellytykset toimivan ja 
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systemaattisen järjestelmän luomiseen ja käyttämiseen. Mitään varsinaista estettä, hait-

tatekijää tai rajoitetta ei ole. Järjestelmä ei ole myöskään taloudellisena investointina yri-

tykselle missään suhteessa ylitsepääsemätön tai niin merkittävä, että sitä kannattaisi 

siirtää. 

4.3 Kohdeyrityksen KAM 

Teoriaosuuden pohjalta voidaan todeta, että kohdeyrityksen olisi ensiarvoisen tärkeää 

kehittää kattava ja systemaattinen KAM-järjestelmä ja  integroida kyseinen toimintaperi-

aate osaksi organisaatiota. Järjestelmän avulla se voisi tarjota eri asiakkaille entistä pa-

remmin yksilöityjä ratkaisuja. Asiakassuhteiden ylläpitäminen ja syventäminen ovat yri-

tyksen toiminnan ja sen kehittämisen kannalta äärimmäisen kriittisessä asemassa. Li-

säksi yhdenkin suuren asiakkaan menettäminen voi vaikuttaa yrityksen toimintaan erit-

täin negatiivisesti.  

KAM:in perustamista tukee moni seikka, esimerkiksi pieni määrä asiakkaista muodostaa 

suuren osan myynnistä, asiakkaiden ostokäyttäytyminen on usein monimutkaista ja han-

kalaa, asiakkaiden kasvuodotukset ovat suuria, sekä osa asiakkaista ovat alallaan varsin 

suuria ja maineikkaita toimijoita. Ei ole epäilystäkään, etteikö Key Account Management 

auttaisi kohdeyritystä ja sen asiakkaita.  

CRM-järjestelmän jatkoksi olisi helppoa liittää myös KAM:iin tarvittavat osat. Suurin on-

gelma on siinä, ettei asiakastietojen ja muun datan käyttämiseen ole minkäänlaista käyt-

töliittymää tai järjestelmää. Nykyisellään olemassa on vain ERP-järjestelmän tiedot, eikä 

se sovellu varsinaiseen datan käyttöön tai tulkintaan kovinkaan hyvin.  

Kohdeyrityksellä on varmasti tarjottavana enemmän kuin mitä asiakkaat tällä hetkellä 

tilaavat tai osaavat yritykseltä pyytää. KAM:in avulla voitaisiin järjestelmällisemmin 

myydä ja markkinoida yrityksen tuotteita ja palveluita jo olemassa oleville ja tärkeimmille 

asiakkailla ja näin luoda hyvä ja vakaa kasvupohja kaikelle toiminnalle ja kehittämiselle.  

Kappale poistettu toimeksiantajan pyynnöstä ja tämän tietosuojan varmistamiseksi. 

Pahimmassa tapauksessa asiakasorganisaatiossa saattaa olla ongelma tai jatkuva häi-

riö, jonka kohdeyritys kykenisi ratkaisemaan, mutta tiedonkulun vaikeus, tietämättömyys 

yrityksen tuotekannasta tai palveluntarjonnasta saattavat johtaa tilanteeseen, jossa asia-

kas ei ymmärrä kysyä apua yrityksestä. Vastaavasti yritys ei tietämättömyyttään 
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ymmärrä tarjota ratkaisua. Molemmat osapuolet siis häviävät tilanteessa. Tilanteeseen 

voisi auttaa useammat vierailut asiakkaan luona ja säännöllisempi yhteydenpito.  

Kohdeyrityksen organisaatiokulttuuri on hyvin vastaanottava ja dynaaminen. Kuten 

edellä mainittiin CRM:n kohdalla, mitään varsinaisia esteitä tai haittatekijöitä ei ole. Sama 

pätee myös KAM:iin. Vaadittavat toimenpiteet ovat lähinnä sopivan palvelutarjoajan et-

siminen ja järjestelmän soveltuvuuden selvittäminen nykyisten ohjelmistojen pohjalle. Li-

säksi on yksinkertaisesti sovittava, että Key account Management -toimintaperiaate ja -

käytäntö sisällytetään organisaation jokapäiväiseen toimintaan ja kaikkien organisaation 

jäsenten on siihen sitouduttava. Muutosprosessi vie luonnollisesti oman aikansa, mutta 

oletettavasti minkäänlaista muutosvastarintaa ei tule tai ilmaannu.  
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5 MUITA KEHITTÄMISKOHTEITA JA 

PARANNUSEHDOTUKSIA 

Edellisten kohtien ja selvitysten perusteella voidaan määrittää joitain parannus- ja kehit-

tämisehotuksia, jotka sujuvoittaisivat kohdeyrityksen toimintaa entisestään. Suurimmat 

kehitystarpeet lienevät CRM- ja KAM-järjestelmissä, joita jo edellä käsiteltiin. Lisäksi 

haastattelun avulla selvitettiin esitettyjen kehittämiskohteiden ja parannusehdotusten 

ajankohtaisuutta, tarpeellisuutta, sekä yrityksen suhtautumista niihin.  

5.1 Jatkuvan parantamisen soveltaminen 

Systemaattisen kehittämisen ja parantamisen avaimena on PDCA-malli. Prosessin kaksi 

ensimmäistä kohtaa, suunnittelu (plan) ja toteutus (do) toimivat kohtuullisesti. Asiakkaan 

tiloissa toteutettavat projektit ovat yleensä huolellisesti suunniteltuja ja toteutettuja, mutta 

kaksi viimeistä kohtaa, eli tarkistus (check) ja reagointi (act) ovat olleet hieman hämärän 

peitossa, eli virheistä ei ole välttämättä opittu tarpeeksi tai projekteja purettu yhdessä, 

eikä kehitetty vaihtoehtoisia toimintatapoja ja -malleja. Samoja virheitä on toistettu ja toi-

mintaa jatkettu samalla kaavalla, vaikka parannuksia olisi mahdollisesti tehtävissä varsin 

helposti ja yksinkertaisesti. 

Haastateltavan mukaan jatkuvaa parantamista ollaan jossain määrin sovellettu yrityksen 

toiminnassa, mutta se ei ole ollut täysin systemaattista, eikä sitä ole tehty tarpeeksi ja 

vakavasti. Jatkossa on kuitenkin ajatuksena ja aikomuksena soveltaa jatkuvan paranta-

misen periaatetta kokonaisvaltaisesti ja ottaa siitä paras mahdollinen hyöty irti. (Haastat-

telu 3, 21.10.2019.) 

Myynnin suunnitteluun tulisi käyttää enemmän aikaa ja resursseja, sekä asettaa selkeät 

tavoitteet. Olisi myös äärimmäisen suotavaa määritellä, miten asetettuihin tavoitteisiin 

päästään ja mitä resursseja ja työkaluja on käytettävissä. Tavoitteiden tulee olla saavu-

tettavissa, innostavia, motivoivia, sekä aikaan sidonnaisia. Tällöin ne ohjaavat toimintaa 

ja asettavavat kaikelle tekemiselle selkeän suunnan.   

Varsinainen myynnin toteuttaminen vaikuttaisi sujuvan hyvin ja myyntihenkilöiden 

asenne ja ammattitaito palvelevat selkeästi organisaation ja asiakkaan etua. Tavoittei-

den sitominen aikamääreisiin, esimerkiksi viikoittain, kuukausittain tai kvartaaleittain 
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mahdollistaa toiminnan systemaattisen seurannan. Tällöin voidaan todeta, miten hyvin 

asetettuihin tavoitteisiin ollaan päästy ja mitkä seikat ovat edesauttaneet tai haitanneet 

suorituksia.  

Mikäli tavotteisiin ei olla päästy, on olennaista selvittää miksi näin on ja oppia siitä.  Seu-

rannan apuvälineeksi voidaan ottaa esimerkiksi KPI:t (Key Performance Indicator), jotka 

ovat yrityksen systemaattisesti seurattavia avainlukuja, joiden avulla selvitetään, mihin 

suuntaan yrityksen toiminta on kehittymässä ja antavat osviittaa kehitysalueista (Salo-

maa, 2017).  

Myynnin johtamisen ja kehittämisen kannalta kaikkein olennaisinta on reagoida seuran-

nasta saataviin tietoihin (act). Jatkuva seuranta mahdollistaa faktoihin perustuvan pää-

töksenteon ja nopeat toimenpiteet parannuksien aikaansaamiseksi voivat kasvattaa 

myyntiä tai ennalta ehkäistä asiakkaiden lipsumista kilpailijoiden ulottuville. 

On ensiarvoisen tärkeää ymmärtää, että jatkuva parantaminen on todellakin ja nimeo-

maisesti jatkuvaa toimintaa ja periaatteessa loputon prosessi. Kertaluontoinen, projek-

tinomainen ja toimenpidemäinen suorittaminen ei palvele jatkuvan parantamisen periaa-

tetta tai tarkoitusta. Toimintamalli  on sulautettava osaksi organisaatiota ja organisaa-

tiokulttuuria siten, että se on osa toimintarutiinia ja jatkumo, johon ei sen enempää  tai 

erikseen kiinnitetä ylimääräistä huomiota. Yleisesti ottaen organisaatiokulttuuri on hi-

taasti muuttuva ja vaikeasti muutettava, mutta organisaation ollessa pieni ja dynaaminen 

muutos on suhteellisen helposti toteuttettavissa. 

5.2 Henkilöstön kehittäminen 

Myynnin teoriaosuuden mukaan myyntitapahtuma on äärimmäisen monialainen ja mo-

nimutkainen prosessi. Kohdeyrityksen tulisikin jatkuvan parantamisen periaatteiden mu-

kaan kouluttaa myyntihenkilöstöään ja varmistua siten siitä, että koko henkilöstö ymmär-

tää myyntiprosessin ja sen vaiheet. Esimerkiksi oikeanlainen tarvekartoitus ja SPIN-tek-

niikan soveltaminen yhdistettynä onnistuneeseen kaupan päättämiseen ja asiakkaiden 

jälkihoitoon voisi tuoda yritykselle lisää asiakkaita tai kehittää jo olemassaolevista uusia 

avainasiakkaita. Ulkopuolisia konsultteja ja asiantuntijoita voitaisiin palkata pitämään eri-

laisia koulutuksia tai myyntiedustajat voitaisiin lähettää lisäkoulutuksiin. Esimerkiksi 

SPIN-tekniikan kouluttaminen myyntihenkilöille on äärimmäisen suotavaa, eikä sopivan 

kurssin tai asiantuntijan löytäminen voi olla kovinkaan hankalaa.  
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Jatkuva henkilöstön kehittäminen lisäksi kasvattaa kaikkien organisaation jäsenten kä-

sitystä ja ymmärrystä sen prosesseista ja ylipäätään myynnistä. ”Kaikki myy” -ajatuksen 

sisäistäminen auttaa organisaatiota palvelemaan asiakkaitaan entistä paremmin. Esi-

merkiksi asiakkaan tiloissa tapahtuva asennustoiminta on omalla tavallaan myyntityötä. 

Tekemällä työt ammattimaisesti ja tehokkaasti organisaatio pitää lupauksensa ja myy 

edelleen omaa toimenkuvaansa ja imagoaan. Myynti ei tässä tapauksessa rajoitu siis 

missään suhteessa pelkkään kaupantekohetkeen.  

Kappale poistettu toimeksiantajan pyynnöstä ja tämän tietosuojan varmistamiseksi. 

Mahdollisuuksien mukaan asentajia voisi ottaa mukaan erinäisiin tapahtumiin tai ainakin 

sellaisiin tilaisuuksiin, joissa esitellään asentajien toimenkuviin liittyviä tuotteita. Tietotai-

don ja osaamisen kasvattaminen läpi organisaation on tärkeä ja olennainen toimenpide, 

mikä palvelee niin asiakkaan kuin oman organisaation etuja.  

Välittömät ja välilliset kustannukset henkilöstön kehittämisestä voivat tuntua suurilta, 

mutta maksavat itsensä aina takaisin tavalla tai toisella. Koulutuksia voi käyttää myös 

myynnin valttikortteina ja ammattitaidon ja -osaamisen jatkeena. Esimerkiksi ensiapu-

kurssin tarjoaminen kaikille asentajille voi ensinnäkin ennaltaehkäistä tapaturmia, mutta 

toisaalta myös osoittaa asiakkaalle, että myyjän organisaatio suhtautuu työturvallisuu-

teen ja -hyvinvointiin vakavasti ja on ajan tasalla asiassa.  

5.3 Markkinointi 

Yrityksen toimialan ollessa varsin haastava, on markkinoinnin toteuttaminen hankalaa. 

Muutamilla yksinkertaisilla toimenpiteillä yritys voisi kasvattaa näkyvyyttään ja tavoittaa 

lisää asiakkaita. 

Haastattelun perusteella selviää, ettei markkinointia nykyisellään varsinaisesti erikseen 

toteuteta muuten kuin maltillisten liikelahjojen muodossa silloin kuin se on tilanteeseen 

sopivaa. (Haastattelu 3, 21.10.2019). 

Yrityksellä ei ole vielä juurikaan mitään yhteyttä sosiaaliseen mediaan. Luonnollisesti 

yrityksellä on verkkosivut, mutta ne eivät kerro yrityksen päivittäisistä tai edes kuukau-

sittaisista toimista mitään tai tuo yritystä juurikaan lähemmäksi asiakkaita. Yritysmaail-

maan soveltuvin sosiaalisen median kanava lienee tänä päivänä LinkedIn, joka on tu-

hansien työelämän ammattilaisten verkosto. Sosiaalisen median käyttäminen vaatii 
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kuitenkin sitoutumista ja kohtalaisen aktiivista käyttämistä. Sosiaalisen median avulla 

asiakasorganisaatioiden eri toimihenkilöitä on mahdollista tavoittaa aikaisempaa huo-

mattavasti helpommin, nopeammin ja rennommin.  

Kysyttäessä sosiaalisen median käytöstä haastateltava korostaa, että yritys on siirty-

mässä sosiaalisen median aikakauteen ja muun muassa LinkedIn:iä ollaan käyttöönot-

tamassa ja tuotteet on tarkoitus nostaa siellä selvästi näkyviin eri kohderyhmille. (Haas-

tattelu 3, 21.10.2019). 

Tarkasteltaessa yrityksen nimeä ja sen lyhennettä, herää muutamia mietteitä. Yritys tar-

joaa kuitenkin nimestään huolimatta myös pinnoituksia, laitekunnostuksia, hiekkapuhal-

lusta ja tarvittaessa myös maalaus- ja pesupalveluita. Mikään yrityksen näkyvissä tun-

nuksissa ei ohjaa asiakasta tai tietämätöntä toimijaa etsimään edellä mainittuja palveluja 

yrityksestä. Yksinkertainen tapa voisi olla helpohkon ja mieleenpainuvan sloganin kehit-

täminen, joka avaisi yrityksen toimintaa hieman laajemmin. Lisäksi pienellä ”kasvojen-

kohotuksella” (facelift) voisi saada yrityksen ulkoasuun hieman uutta ponnetta ja asen-

netta tekemättä mitään suurempia tai varsinaisia muutoksia.  

Yhtenä keinona yritys voisi maltillisesti teipatuttaa logonsa ajoneuvoihinsa. Tällä hetkellä 

ainostaan yrityksen isossa perävaunukompressorissa on sen logo, muissa ei ole mitään 

tunnisteita siitä, kenen ajoneuvo on. Erityisesti isoilla työmailla ja vuosihuoltojen aikaan 

”ilmainen” ja hyvä näkyvyys jää käyttämättä. Lisäksi esimerkiksi työvälinelaatikoihin, 

asentajien kypäriin ym. voisi laittaa isolla yrityksen tunnukset. Työvaatteista ne löytyvät 

jo ja asentajilla on työvaatteiden lisäksi hiljattain hankittuina ”edustusasut”, eli siistimmät, 

mutta asialliset asennusvaatteet, joiden kanssa käydään esimerkiksi ruokaloissa tai työ-

maavalvomoissa. Näin annetaan ulospäin siisti ja asiantunteva vaikutelma, sekä yhdis-

tetään vaatteiden ja tunnusten perusteella tietyt henkilöt yhdeksi ja samaksi porukaksi. 

Erinomainen ja järkevä kehitysaskel.  
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6 TOIMENPIDE-EHDOTUS 

Tarkasteltaessa kohdeyrityksen nykyistä asiakas-, markkina- ja taloustilannetta voidaan 

todeta, että tilanne on varsin hyvä. Joitain kehittämiskohteita on kuitenkin havaittavissa. 

Parannusten avulla yrityksen on entistä helpompaa luoda perusedellytykset omalle kas-

vulleen ja ylläpitää kilpailukykyään. On kuitenkin huomioitava, että strategisen tason 

muutokset ja toimenpiteet vaativat aikaa ja omistautumista, eikä selkeitä tuloksia ole 

välttämättä heti tai edes kohtalaisella aikavälillä havaittavissa. 

Yrityksen myynnin johtamiseksi ja kehittämiseksi voidaan selvityksen perusteella esittää 

muutamia järkevästi toteutettavissa olevia ja realistisia toimenpiteitä. Yksinkertaisesti 

esitettynä ja summattuna nämä ovat: 

1. Customer Relationship Management -periaatteen hyödyntäminen ja CRM-järjes-

telmän käyttöönotto 

2. Key Account Management:in kehittäminen ja järjestelmän käyttöönotto 

3. SPIN-tekniikan opettelu ja hyödyntäminen myyntitilanteissa 

4. Varastointikapasiteetin keskittäminen tärkeimmille myyntituotteille 

5. ERP-järjestelmän kehittäminen ja täysivaltainen hyödyntäminen  

6. Yhteistyön syventäminen tavarantoimittajien kanssa, sekä toimitusketjun hallin-

nan kehittäminen 

7. Jatkuvan parantamisen periaatteiden sisäistäminen ja integrointi osaksi yrityksen 

arkea ja päivittäistä toimintaa 

8. Henkilöstön ja organisaation jatkuva kehittäminen 

9. Markkinointistartegian kehittäminen ja eri markkinointikanavien hyödyntäminen 

10. Yrityksen näkyvyyden lisääminen 

Näiden toimenpiteiden avulla yrityksen on mahdollista kehittää ja kasvattaa toimin-

taansa, muuttaa myynninhallinta ja -johtaminen järjestelmälliseksi, reagoida entistä no-

peamin ja paremmin asiakaiden tarpeisiin, sekä optimoida kaikki arvoatuottavat proses-

sit. Lisäksi pitkällä aikavälillä syntyy merkittäviä kustannussäästöjä varastonhallinnan, 

organisaatiokehityksen ja työajankäytön tehostumisen johdosta.  

Kaikki esitetyt toimenpiteet ovat investointeina varsin kohtuullisia, eikä niiden takaisin-

maksuaika ole merkittävän pitkä. Oikein toteutettuina ne maksavat itsensä takaisin yri-

tykselle hyvinkin nopeasti ja tuovat merkittävää lisäarvoa yritykselle ja sen asiakkaille. 
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