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1 Johdanto  

Yritysten välinen liiketoiminta on muutoksen pyörteissä. Digitaalisessa ympäristössä 

varttuneiden siirtyessä yhä vahvemmin työelämään myös työssä käytetyt kanavat ja 

toimintatavat muuttuvat. B2B-toiminta on alkanut muistuttaa yhä enemmän kulutta-

jabisnestä. Tämä vaikuttaa myös markkinointiin. Pärjätäkseen uudessa ympäristössä 

yritysten tulee pystyä vastaamaan muutoksiin toimimalla uusissa kanavissa jousta-

vasti ja tuottamalla yhä mielenkiintoisempaa sisältöä erottautuakseen kasvavasta, 

globaalista kilpailusta. (Jansen 2019.) 

B2B-liiketoiminta on aina korostanut jatkuvien asiakassuhteiden merkitystä. Globaa-

lin kilpailun lisääntyessä ajatusmalli on kuitenkin vahvistunut ja yritykset kiinnittävät 

enemmän huomiota nykyisten asiakkuuksiensa kehittämiseen ja syventämiseen kuin 

uusasiakashankintaan. Asiakassuhteilla on entistä tärkeämpi rooli yritysten liiketoi-

minnassa. Tämä tarkoittaa, että yritysten tulee toteuttaa määrätietoista ja tavoitteel-

lista asiakkuudenhallintaa, joka tuo nykyisille asiakkaille lisäarvoa ja sitouttaa heitä 

yritykseen. (Gordon 2013, 2.) 

B2B-yritysten on kyettävä tavoittamaan asiakkaansa niissä kanavissa, mitä asiakasyri-

tys hyödyntää. Tämä on kuitenkin haastavaa, sillä digitaalisissa kanavissa kilpailu on 

loputonta ja hälinän seasta erottautuminen vaikeaa. Hälinän lisääntyminen on B2B-

markkinoilla johtanut samaan ilmiöön kuin kuluttajamaailmassa: asiakasyritykset ha-

luavat saada markkinointiviestinnästä lisäarvoa – pelkästään omista palveluista ker-

tominen ja niiden hehkuttaminen ei riitä tekemään vaikutusta. (Keronen & Tanni 

2017, 16.) Toisaalta jo olemassa olevat asiakkuudet kaipaavat myös viestintää, jotta 

asiakassuhde saadaan rakennettua vahvaksi ja kestäväksi.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää asiakkaiden näkökulmaa siitä, millaista 

on asiakkuutta edistävä ja sitä tukeva markkinointiviestintä. Työn toimeksiantajana 

on yritysjohdon konsultointiin erikoistunut Suomen Yrityskehitys Oy, joka päivittäi-

sessä toiminnassaan tuottaa erilaisia asiantuntijapalveluita asiakkaidensa liiketoimin-

nan kehittämiseksi ja kasvun tueksi. Suomen Yrityskehitys on toimialariippumaton 

asiantuntijaorganisaatio, eli heidän asiakasyrityksensä ovat keskenään hyvin erilaisia 
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toimijoita niin kokoluokaltaan, kehitystarpeiltaan kuin toimialoiltaan. Tämä asettaa 

omat haasteensa asiakkuudenhallintaan.  

Tutkimus on tarpeellinen toimeksiantajalle, jotta he voivat kehittää omaa asiakkuu-

denhallintaansa toimivammaksi ja asiakkaille mieluisaksi. Tutkimus antaa samalla 

hyödyllistä ymmärrystä suomalaisyritysten ajatuksista avainasiakkuustoiminnasta 

sekä tehokkaasta markkinointiviestinnästä. Asiakkuuksien ylläpito on muuttuvassa 

B2B-markkinassa tärkeää yrityksen toimialasta riippumatta, joten tutkimuksen tulok-

set antavat hyviä vinkkejä ja osviittaa varmasti muillekin kuin asiantuntijayrityksille. 

Nykyinen alan kirjallisuus keskittyy pitkälti käsittelemään yleisiä käytäntöjä, teoreet-

tista ymmärrystä aiheesta ja yrityksen omaa näkökulmaa teemoihin. Tutkimuksella 

halutaan tuoda asiakkaiden näkökulma mukaan keskusteluun.  

Tutkimusta voidaan hyödyntää toimivamman asiakkuudenhallinnan suunnittele-

miseksi sekä markkinointiviestinnän strategian luomiseksi. Tutkimus antaa käytän-

nönläheistä tietoa asiakkaiden suosimista viestintäkanavista, asiakkuuden ylläpitoon 

liittyvistä ajatuksista ja odotuksista, sekä markkinoinnin sisällön merkityksestä. 

2 Tutkimusasetelma 

2.1 Tutkimusongelma ja -kysymykset 

Tieteellistä tutkimusta ei voida tehdä, jos tutkimusongelmaa ei ole määritelty (Kana-

nen 2015, 46). Tutkimusongelma on koko tutkimuksen ydin, joka ohjaa tutkimuspro-

sessin etenemistä ja määrittelee esimerkiksi käytetyt tutkimusmenetelmät. Tutki-

musongelmassa erityisen tärkeää on rajata ongelma niin, että sen ratkaiseminen tut-

kimuksen puitteissa on mahdollista (Kananen 2015, 41–42).  

Tässä opinnäytetyössä tutkitaan B2B-asiantuntijayrityksen käyttämien markkinointi-

keinojen vaikutusta asiakkuudenhallintaan. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti asi-
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akkaille viestimiseen ja asiakassuhteiden syventämiseen markkinointiviestinnän kei-

noja hyödyntämällä. Tutkimuksen tutkimusongelmaksi muodostui: Millaista on asiak-

kuudenhallintaa tukeva markkinointiviestintä B2B-asiantuntijayrityksessä? 

Tutkimusongelma on kaiken lähtökohta, jonka perusteella luodaan tutkimuskysymyk-

set. Tutkimuskysymyksillä luodaan reitti tutkimusongelman ratkaisemiseen. (Kana-

nen 2015, 55–56.) Laadullisessa tutkimuksessa suorien kysymysten esittäminen on 

haastavaa, sillä tutkimuksen tarkoitus on selvittää ilmiötä, ei tuottaa vahvistuksia ole-

tuksille (Kananen 2015, 60). Tämän tutkimuksen tutkimuskysymykset ovat 

• Millä tavalla ja missä kanavissa asiakkuuksia tulisi lähestyä? 
 

• Millaista asiakassuhdetta asiakasyritys haluaa rakentaa? 
 

• Kuinka tärkeäksi asiakassuhteen ylläpito koetaan?  
 
 

2.2 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimusmenetelmillä tarkoitetaan niitä käytäntöjä ja tapoja, joilla havainnot kerä-

tään ja joista lopulta muodostuu tutkimuksen aineisto (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2009, 183). Tutkimusmenetelmä tai -metodi sisältää kaikki käytetyt tavat mutta myös 

ne säännöt, jonka mukaan kerättyjä havaintoja voidaan tulkita ja analysoida. Metodi 

täytyy siis valita sen mukaan, millaista aineistoa halutaan saada ja miten sitä aiotaan 

tarkastella. (Alasuutari 1999, 82–83.) 

Tutkimus toteutetaan kvalitatiivisella menetelmällä eli laadullisena tutkimuksena. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoitus on käsitellä kokonaiskuvaa ja pyrkiä kuvaamaan 

ilmiöitä ja niiden syy-seuraussuhteita (Hirsjärvi ym. 2009, 160–161). Laadullinen 

tutkimus ei pyri tekemään yleistyksiä ja vahvistamaan väitteitä todeksi, vaan 

tarkoitus on luoda syvällistä lisäymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä (Kananen 2013, 

31–32). Tässä opinnäytetyössä pyritään ymmärtämään, millaista 

markkinointiviestintää toimeksiantajan asiakkaat toivoisivat, jolloin tärkeää on saada 
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asiakkaiden syvällinen ja kuvaileva näkökulma tutkittavista teemoista. Kvalitatiivinen 

tutkimusmenetelmä soveltuu tähän tarkoitukseen parhaiten. 

Aineistonkeruumenetelmä 

Aineistonkeruumenetelmä määräytyy tutkimuksen mukaan, mutta yleisimpiä mene-

telmiä voidaan sanoa olevan neljä: kysely, haastattelu, havainnointi ja dokumenttien 

hyödyntäminen. Aineistonkeruumenetelmiä voidaan myös yhdistellä, jolloin samassa 

tutkimuksessa havaintoja on hankittu useampaa menetelmää käyttäen. (Hirsjärvi ym. 

2009, 192.)  

Laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä, että tutkimussuunnitelma muovautuu tutki-

musprosessin edetessä, jolloin aineistonkeruumenetelmät saattavat vaihtua alkupe-

räisestä suunnitelmasta. Tutkimussuunnitelman eläminen vaikeuttaa myös prosessin 

pilkkomista osiin. Kvalitatiivinen tutkimus kulkee usein yhtenä kokonaisuutena sen 

sijaan, että vaiheet jaoteltaisiin selkeästi. Tulkinnan merkitys korostuu laadullisessa 

tutkimuksessa jo aineistonkeruun aikana, sillä tutkijan vastuulla on pysyä valppaana 

aineistonkeruuprosessin aikana ja pyrkiä varmistamaan luotettavuus, validius ja esi-

merkiksi tarpeeksi laaja aineisto, jotta aineistoa on lopulta tarpeeksi tutkimuksen tar-

koitukseen nähden. (Eskola & Suoranta 1998, 15–16.) 

Tässä tutkimuksessa aineistonkeruumenetelmäksi valikoitui teemahaastattelu. Tee-

mahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelu, jolle on tyypillistä, että jokin osa 

haastattelusta on suunniteltu ennakkoon ja pysyy samanlaisena kaikissa toteute-

tuissa haastatteluissa, mutta osa haastattelusta muovautuu itse haastattelutilan-

teessa (Hirsjärvi & Hurme 2008, 47). Teemahaastattelussa sen sijaan, että kysymyksiä 

lyötäisiin lukkoon, haastattelu rakennetaan nimensä mukaisesti teemojen ympärille. 

Teemat pysyvät samana jokaisessa haastattelussa, mutta kysymysten tarkka muoto 

vaihtelee ja tutkija voi esittää tarkentavia kysymyksiä haastattelun mukaan. (Hirsjärvi 

& Hurme 2008, 48.)  

Teemahaastattelu soveltuu tähän tutkimukseen hyvin, sillä haastatteluissa haetaan 

asiakkaiden mielipiteitä ja kuvailuja teemoista, jolloin vapaa sana toimii strukturoitua 

haastattelua paremmin. Toisaalta teemahaastattelu myös mahdollistaa tarkentavien 
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kysymysten esittämisen, jolloin haastattelijalla on mahdollisuus varmistaa, että haas-

tatteluista saadaan tarpeeksi syvällistä tietoa. 

Laadullisessa tutkimuksessa, jossa aineistonkeruumenetelmänä käytetään haastatte-

lua, puhutaan otoksesta yleensä harkinnanvaraisena näytteenä. Tämä tarkoittaa, että 

tutkimuksella ei pyritä löytämään yleistettäviä totuuksia, vaan haastattelemaan asi-

anosaisia henkilöitä syvällisemmän ymmärryksen muodostamiseksi. Tutkija voi valita 

haastateltavat itse tai vaihtoehtoisesti käyttää niin sanottua lumipallo-otantaa, jol-

loin haastateltavat valikoituvat mukaan edellisen haastateltavan suosituksesta. (Hirs-

järvi & Hurme 2008, 59–60.)  

Tässä tutkimuksessa haastateltavat ovat toimeksiantajayrityksen asiakkuuksia, jolloin 

haastateltavat valikoituvat toimeksiantajan haastattelijalle toimittamalta listalta. 

Avainasiakkuuksia kontaktoidaan ja haastatteluja pyritään sopimaan 6–10 

kappaletta. Tällä määrällä uskotaan saavan tarpeeksi laaja katsaus asiakkaiden 

asenteisiin ja paremman ymmärryksen saamiseen. Haastatteluissa pyritään kuitenkin 

aineiston saturaatioon, jolloin aineistonkeruu on luonnollista lopettaa. Aineiston 

saturaatiolla tarkoitetaan sitä, kun haastateltavilta saatavat vastaukset alkavat 

toistamaan itseään eikä merkittäviä uusia näkökulmia enää nouse esiin (Taylor, 

Bogdan & DeVault 2016, 92). 

Haastattelun valmistelu 

Haastattelutilanne on ennen kaikkea vuorovaikutusta ja keskustelua, joten se voi ko-

konaisuutena poiketa hyvinkin paljon haastateltavan mukaan. Tämän vuoksi haastat-

telutilanteeseen tulee valmistautua etukäteen huolellisesti. Teemahaastattelulle tyy-

pillistä on, ettei kysymyksiä ole suunniteltu valmiiksi – tämä tarkoittaa, että etenemi-

nen tapahtuu keskustelun kautta. Haastattelijan vastuulla on johtaa keskustelua 

eteenpäin sujuvasti, joka voi niukkasanaisen haastateltavan kanssa olla haastavaa. 

(Eskola & Suoranta 1998, 88–89.)  

Haastattelutilanteeseen vaikuttaa myös se, missä haastattelu pidetään. Meluisa ja 

hälyinen työympäristö voi vaikeuttaa asiaan keskittymistä, jolloin haastattelu ei tuota 
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tarkoituksenmukaista tietoa tutkijalle. Mahdollisimman neutraali ja rauhallinen tila 

on usein kaikista otollisin haastatteluympäristö. (Eskola & Suoranta 1998, 90.)  

Tutkimuksen haastattelut pyritään pitämään kasvotusten, mutta tilanteen mukaan 

haastatteluja voidaan pitää myös Skype-palaverina tai puhelimitse. Haastattelutilan-

teet voivat näin poiketa toisistaan huomattavasti, jolloin on erityisen tärkeää, että 

haastattelija on hyvin valmistautunut tilanteeseen ja sen tuomiin haasteisiin. Haas-

tattelutilanteisiin varataan tarpeeksi aikaa, jotta kaikki teemat voidaan käsitellä ilman 

aikapainetta. Haastattelut pyritään pitämään mahdollisimman neutraalissa ja rauhal-

lisessa ympäristössä, jotta haastateltavat voivat keskittyä haastatteluun, eivätkä ym-

päristön häiriötekijät vaikuta esimerkiksi rehellisten vastausten saamiseen.  

Analysointivaihe 

Laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä, että analysointivaiheessa huomioidaan sel-

keästi myös tutkimustilanne. Haastattelujen tapauksessa tärkeää on tallentaa haas-

tattelut esimerkiksi äänittämällä. Tämän jälkeen haastattelut litteroidaan eli kirjoite-

taan sana sanalta auki helpommin analysoitavaan muotoon. Litteroinnin kautta nou-

see esiin vastaajan sanomat asiat, mutta myös tarkat kysymysmuodot, joita haastat-

telija on käyttänyt tilanteessa. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineisto koostuu haas-

tattelutilanteesta eikä taustamuuttujia kuten ympäristöä voi jättää huomioimatta, jo-

ten myös ne kirjataan näkyviin. (Alasuutari 1999, 84–85.) 

Litterointitekniikka ja sen tarkkuus riippuvat tutkimuksen tyypistä. 

Sisältöpainotteisessa haastattelussa jokaista epäröintiä ei välttämättä tarvitse kirjata 

näkyviin, vaikka esimerkiksi keskusteluntutkimuksessa tämä olisi tarpeellista. 

(Alasuutari 1999, 84–85.) Tässä tutkimuksessa litterointi suoritetaan sanasta sanaan, 

mutta pieniä vivahteita ei kirjata muistiin, sillä tärkeintä on saada haastattelujen 

sisältö dokumentoitua. 

Litteroinnin jälkeen analysointi aloitetaan aineiston läpikäynnistä. Tärkeää on pitää 

tiukasti mielessä, mitä asioita tutkimuksessa halutaan selvittää ja tarkastella 

aineistoa tästä näkökulmasta. Aineiston läpikäynnin jälkeen aineistoa aletaan 

purkamaan tyypittelyn avulla. Tyypittelyssä aineistoa jaetaan erilaisiin 
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kokonaisuuksiin käsiteltyjen teemojen ja yhteneväisten vastausten perusteella. 

Samankaltaisista vastauksista tehdään tyyppiesimerkkejä, jolloin lopputuloksena 

saadaan yleistyksiä toistuvimmista vastauksista. (Tuomi & Sarajärvi 2012, 92–93.) 

Näiden tyypittelyjen perusteella voidaan tehdä johtopäätökset tutkimustuloksista. 

Tutkimuksen luotettavuus  

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden varmistaminen on haastavaa, sillä varsinai-

sia yhteisesti hyväksyttyjä kriteerejä luotettavalle laadulliselle tutkimukselle ei ole 

määritelty. Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä asettaa haasteensa laadun määritel-

mälle, sillä tutkimus perustuu ihmisten käsitysten ja asenteiden ymmärtämiselle. Laa-

dullisessa tutkimuksessa on siksi erittäin tärkeää, että luotettavuustarkastelua teh-

dään koko tutkimusprosessin ajan, suunnittelusta pohdintaan asti. Tällä tavalla voi-

daan minimoida virheet tutkimuksen luotettavuudessa ja uskottavuudessa. Tutkijan 

vastuulla on myös tehdä tutkimusprosessista mahdollisimman läpinäkyvä, jotta lukija 

voi arvioida tutkimuksen luotettavuutta koko prosessin ajalta. (Kananen 2017, 173–

174.)  

Laadulliselle tutkimukselle ja haastattelun tuotolle on ominaista subjektiivisuus. Tut-

kimusta tehdessä tunnistetaan, että tutkimustilanteessa vaikuttaa niin haastatelta-

vien kuin haastattelijan oma tausta, asema ja tunteet. Subjektiivisuus on läsnä vah-

vasti myös johtopäätelmiä tehtäessä ja aineistoa analysoitaessa. (Hennink, Hutter & 

Bailey 2011, 19.) Subjektiivisuuden vaikutus tulee ottaa huomioon tutkimusta tehtä-

essä ja tutkijan tulee tiedostaa, miten subjektiivisuus voi vaikuttaa tuloksiin ja johto-

päätöksiin. Tämän vuoksi tutkimusprosessissa tulee kertoa tutkimuksen tekemisestä 

mahdollisimman näkyvästi ja tuoda esiin myös oma vaikutus tutkimusprosessin ete-

nemiseen. (Hennink, Hutter & Bailey 2011, 19-20.)  

Tutkimuksen luotettavuutta käsitellään useimmiten tutkimuksen validiteetin ja relia-

biliteetin käsitteiden kautta. Validiteetilla tarkoitetaan sitä, että tutkimus vastaa ase-

tettuihin kysymyksiin ja näin ollen tutkii sitä, mitä on ollut tarkoitus tutkia. Reliabili-

teetti tarkoittaa, että aineistosta löydetyt tulokset ovat toistettavia eli niiden voidaan 

uskoa olevan toistettavissa. (Tuomi & Sarajärvi 2012, 136.)  
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Tutkimusmenetelmä vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuden arviointiin. Kvalitatiivi-

sessa tutkimuksessa tutkijan subjektiivisuuden lisäksi tulosten luotettavuuteen voi 

vaikuttaa myös tiedon oikeellisuus. Haastateltavien vastauksien todenmukaisuutta ei 

voida todistaa täysin, sillä ne perustuvat siihen oletukseen, että haastateltavat puhu-

vat totta ja kertovat rehellisesti ajatuksistaan. (Walle 2015, 57.) Tässä tutkimuksessa 

valheellisten vastausten saaminen on melko epätodennäköistä, sillä aihe ei vaadi 

haastateltavilta kovinkaan henkilökohtaisia paljastuksia. Haastateltavien identiteetti 

pidetään myös anonyymina ja tämä kerrotaan haastateltaville selkeästi ennen haas-

tattelua, jotta haastateltavat voivat olla mahdollisimman rehellisiä ajatuksistaan. 

Tämän tutkimuksen luotettavuutta pyritään vahvistamaan tutkimusprosessin doku-

mentoinnilla. Huolellinen valmistautuminen haastatteluihin, ympäristön vaikutuksen 

huomioiminen ja haastattelujen litterointi parantaa aineistonkeruuprosessin luotet-

tavuutta. Analysointi tuodaan myös esiin selkeästi, jotta koko tutkimusprosessi on 

mahdollisimman läpinäkyvä.  

3 B2B-markkina 

3.1 B2B-palveluyritys  

Palveluyritys keskittyy nimensä mukaisesti palvelujen, eli aineellisten tuotteiden si-

jaan aineettomien palvelujen tarjoamiseen ja myyntiin (Fill & McKee 2012, 38). B2B 

(business-to-business) eli yritysten välinen markkina on laaja, ja erilaisia toimijoita on 

loputtomasti vaihdellen niin koossa kuin tyypissä. Yrityksen toimiessa B2B-markki-

nalla ovat asiakkaat myös yrityksiä eivätkä yksilöitä. Tämä tarkoittaa, että yritysten 

välille muodostuu suhteita ja riippuvaisuuksia, mutta samaan aikaan jokainen yritys 

hakee tulosta omalle toiminnalleen, jolloin myös asiakkuuksien tulee olla tuottavia. 

(Fill & McKee 2012, 4.) Yritysten väliselle toiminnalle on myös hyvin tyypillistä, että 

ostot ovat harkittuja ja päätöksenteko tapahtuu useammasta henkilöstä koostuvassa 

ryhmässä (Fill & McKee 2012, 7). 



11 

 

B2B-palveluyritykselle tyypillistä on asiakkaiden ongelmien kanssa toimiminen ja nii-

den ratkaisu. Tapoja ongelmanratkaisuun on kuitenkin useita, ja yrityksen toimiala 

määrittelee sen, millaisessa suhteessa asiakasyrityksen kanssa ollaan palvelua tuotet-

taessa. (Ojasalo & Ojasalo 2010, 74.) Kuviossa 1 kuvataan, miten Ojasalon ja Ojasalon 

(2010, 74–75) mukaan palveluyritysten rooli voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiin: asi-

antuntijaan, työrukkaseen tai fasilitaattoriin.  

 

 

Kuvio 1. Palveluyrityksen rooli ongelmanratkaisussa (Ojasalo & Ojasalo 2010, 75) 

 

 

Asiantuntijan roolissa asiakas ulkoistaa ongelmansa, jolloin ratkaisun löytämisen vas-

tuu on palveluyrityksellä. Vastuu ei rajaudu vain ratkaisun löytämiseen, vaan myös 

ongelman määrittäminen on palveluyrityksen tehtävä. Työrukkasen asemassa vastuu 

ongelmanratkaisussa on asiakkaalla, ja palveluyrityksen tehtävä on hoitaa vain heille 

rajattu osa ongelmasta. Toisin sanoen palvelu on tilaus tietystä tehtävästä. Fasilitaat-

torin roolissa asiakas ja palveluyritys tekevät yhteistyötä ratkaisun löytämiseksi. Täl-

löin yritys toimii konkreettisena apuna siinä, mitä asiakas tarvitsee. Tämä tarkoittaa 

koko prosessia ongelman määrittelemisestä sen ratkaisun läpiviemiseen. (Ojasalo & 

Ojasalo 2010, 75–76.) Asiantuntijapalvelut ovat tyypillisesti fasilitaattorin roolissa.  
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Asiantuntijapalvelut 

Asiantuntijuus on termi, joka voidaan määritellä hyvin monella tavalla. Gobet (2015) 

jakaisi määrittelyn kahteen riippuen siitä, millaisesta asiantuntijuudesta on kyse. Tä-

män ajatuksen mukaan asiantuntijuus voidaan jakaa tietolähtöiseen asiantuntijuu-

teen sekä osaamispainotteiseen asiantuntijuuteen. Tämä jako perustuu Gobetin 

(2015) mukaan Oxford Talking Dictionaryn vuonna 1998 julkaistuun määritelmään, 

jossa asiantuntijuus on kuvailtu jonkin tiedon tai jopa mielipiteen osaamisena, tai tai-

don ja osaamisen asiantuntijuutena. (Gobet 2015, 2.)  

Palvelut muuttuvat asiantuntijapalveluiksi, kun niihin liitetään erikoisosaamista, joka 

pohjautuu niin tietoon kuin osaamiseenkin (Lehtinen & Niinimäki 2005, 9). Asiantun-

tijapalvelut ovat tyypillisesti melko vaikeasti määriteltävissä, sillä asiakkaalle siirtyvä 

lopputulos on suurimmaksi osaksi ideoita, ajatuksia tai ongelmanratkaisua. Toisin sa-

noen konkreettista lopputulosta työstä jää vain toisinaan, esimerkiksi raporttien tai 

muiden paperijälkien muodossa. (Sipilä 1999, 17.) 

Asiantuntijapalveluyritykselle on tyypillistä, että asiakas ei voi ostaa niin sanotusti 

valmista pakettia, vaan palvelu muovautuu projektin edetessä. Toisinaan asiantunti-

jan tehtävänä on todistaa asiakkaalle hänen tarvitsevan eri palvelua, kuin mitä asia-

kas alun perin kuvitteli tarvitsevansa. (Sipilä 1999, 19.) Asiantuntijayrityksessä palvelu 

siis suoritetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa ja ongelmanmäärittely sekä alkuana-

lyysi voi usein olla palvelun kriittisin ja haastavin vaihe (Lehtinen & Niinimäki 2005, 

11). Luottamuksen rakentaminen asiakkaisiin on asiantuntijapalveluissa erityisen tär-

keää, sillä asiakas ei välttämättä tarkalleen tiedä, millaista palvelua tarvitsee. Tämä 

vaatii jonkinlaisen luottamuspohjan muodostumisen jo ennen palvelun ostoa. (Sipilä 

2005, 15–16.)  

Asiantuntijapalvelun onnistuminen riippuu osaamisen riittävyyden lisäksi myös esi-

merkiksi henkilökemioiden kohtaamisesta asiantuntijan ja asiakkaan välillä (Vahva-

selkä 2004, 41). Tämän vuoksi asiakkuuksien muodostuminen pitkäikäisiksi ja kestä-

viksi ei ole itsestäänselvyys, vaan vaatii yritysten tarpeiden kohtaamisen lisäksi myös 

henkilökohtaista panostusta työntekijöiden välillä (Vahvaselkä 2004, 107).  
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3.2 B2B-markkinoiden muutostrendit 

Viime vuosina yritykset ovat havahtuneet asiakkuuksien merkitykseen yrityksen toi-

minnalle. Yritysten välisessä toiminnassa avainasiakkuuksiin eli yrityksen tärkeimpiin 

asiakkaisiin panostaminen on noussut ilmiöksi, jota kutsutaan myös nimellä Key Ac-

count Management eli avainasiakkuuksien johtaminen tai avainasiakastoiminta. Ilmi-

östä käytetään myös lyhennystä KAM. (Mäntyneva 2019, 9.)  

Mäntynevan (2019) mukaan avainasiakastoiminta juontaa juurensa muista muutosil-

miöistä, kuten globalisaatiosta ja asiakkaiden kasvavista vaihtoehdoista palveluntuot-

tajien hyödyntämiselle. Asiakkailla on jatkuvasti parempi neuvotteluasema, ja kilpailu 

on globalisaation ansiosta maailmanlaajuista. Yritysten täytyy siis löytää uudenlaisia 

tapoja luoda arvoa asiakkaille pystyäkseen kannattavaan yritystoimintaan. (Mänty-

neva 2019, 11.)  

B2B-markkinoinnista puhuttaessa esiin nousee personalisoidumman sisällön ja mark-

kinointiviestinnän trendi. Yritysten välinen toiminta muuttuu yhä enemmän ihmiseltä 

ihmiselle -viestinnäksi ja yritykset pyrkivät sopeutumaan tähän tuottamalla perso-

nalisoitua ja kohdennettua sisältöä asiakkailleen. Markkinointitrendeihin pureutu-

vassa paneelikeskustelussa (Heath, Weinberg & Lombardo 2018, 00:39:49) Peter 

Weinberg esittää vastaväitteen, jonka mukaan asiakkaat eivät välttämättä ole kiin-

nostuneita saamaan liian yksilöityä informaatiota. Tällöin yritysten keskittäessä voi-

miaan personalisoidun sisällön tuottamiseen kannattavuus laskee, kun liian yksilöity 

viestintä tekeekin yrityksestä suurelle yleisölle epärelevantin. (Heath, Weinberg & 

Lombardo 2018, 00:39:49.) Tärkeämpää olisi löytää tasapaino massaviestinnän ja yk-

silöidyn viestinnän välillä. 

Markkinat muuttuvat koko ajan välittömimmiksi, jolloin asiat halutaan tietää ilman 

viivettä – palvelua myös odotetaan olevan saatavilla silloin, kun sitä tarvitaan, eikä 

vasta virka-aikoina. Tämä tarkoittaa kovenevaa kilpailutilannetta käytännössä toimia-

lasta riippumatta. Asiakkaiden odotukset kasvavat jatkuvasti. Asiakaskokemuksen ha-

lutaan olevan yksilöllinen ja innostava. B2B-maailmassa tämä tarkoittaa, että asiakas-

ymmärryksen tulee olla huipussaan, asiakkaista yritetään pitää kiinni viimeiseen asti 
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ja reagointi- ja viestintänopeus on valttia. (Kurvinen & Seppä 2016, 1.1.) 

 

3.3 Asiakkuudenhallinta 

Avainasiakkuussuhteiden muodostaminen voi olla B2B-yritykselle korvaamattoman 

tärkeää, sillä ne ovat arvoltaan suurempia ja kustannustehokkaampia ylläpitää kuin 

jatkuva uusasiakashankinta. B2B-toiminnassa yritysten välinen asiakkuus muodostuu 

yleensä kumppanuuden pohjalle, jolloin yritykset tekevät erilaisia liiketoimia tai pro-

jekteja yhdessä – oletuksella, että ne hyödyttävät molempia osapuolia. (Kauppila 

2015, 72.)  

Asiakkuudenhallinnan kannalta kriittisen tärkeää on ymmärtää, mitä asiakkaat tarvit-

sevat. Näiden tarpeiden tunnistaminen on usein rivien välistä lukemista ja perustuu 

asiakkaiden tuntemiseen. Asiakkuuden tunteminen puolestaan kehittyy sitä mukaan, 

kun asiakkuus syvenee ja yritys pääsee paremmin kosketuksiin asiakkaan kanssa. Al-

kuvaiheessa oleva asiakkuus on herkkä muutoksille eikä välttämättä kovin tuottava. 

Asiakkuuden edetessä siitä tulee yritykselle kannattava, jolloin on järkevämpää myös 

panostaa enemmän asiakkuudenhallintaan. (Mäntyneva 2003, 15–16.) 

Asiakkuudenhallinta voidaan jakaa neljään eri vaiheeseen mukaillen asiakkuuden 

elinkaarta. Asiakkuuden vaiheet kuvataan kuviossa 2. Asiakkuuden taso vaikuttaa yri-

tyksen toimenpiteisiin ja lähestymistapaan.  
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Kuvio 2. Asiakkuuden eri vaiheet elinkaarella (Mäntyneva 2003, 17) 

 

Kuten kuvio 2 osoittaa, asiakkuuden arvo kasvaa asiakassuhteen keston mukaan. Yri-

tyksen kannattavuuden puolesta on tärkeää, että potentiaalisesti kestävät asiakkuu-

det tunnistetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta niiden ylläpitoon voi-

daan panostaa. Tällöin vältytään tilanteelta, jossa yritys kohdentaa markkinointivies-

tinnän toimenpiteitä asiakkuuksiin, jotka eivät rakennu kestäviksi asiakassuhteiksi ja 

joiden kannattavuus on huono. (Mäntyneva 2003, 16.) 

Asiakkuuksien kannattavuuteen vaikuttaa asiakassuhteen kesto ja ostojen määrä. 

Luonnollisesti uskolliset ja pitkäaikaiset asiakkuudet ovat kannattavia, sillä niihin ei 

liity asiakkaan hankintaan liittyviä kuluja – huomioitavaa on, että kannattavuuteen 

vaikuttaa lisäostojen määrä. Asiakassuhteen ylläpito ei riitä, jos asiakkaan muuttuviin 

tarpeisiin ei voida vastata. Asiakkuuksia tulee siis kohdella yksilöllisesti. (Mäntyneva 

2003, 18.) Kuviossa 3 kuvataan asiakkuuden elinkaaren eri vaiheita ja niihin liittyviä 

huomioita. Kuvio havainnollistaa, miten asiakkuuden vaihe vaikuttaa yrityksen lähes-

tymistapaan. 
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Kuvio 3. Asiakkuudenhallinta elinkaaren eri vaiheissa (Mäntyneva 2003, 19) 

 

 

Kuten kuvio 3 osoittaa, asiakkuudenhallinnan toimenpiteet vaihtelevat sen mukaan, 

millä asteella asiakkuus on. Asiakkuuksien lähestyminen tulee painottaa tavoitteiden, 

mutta toisaalta myös asiakasyrityksen sen hetkisen tilanteen mukaan. Markkinointi-

viestinnän personointi tulee sitä tärkeämmäksi, mitä tutumpi asiakasyritys on. Perso-

noitua, henkilökohtaiselta tuntuvaa ja todellisiin tarpeisiin perustuvaa viestintää tu-

lee ehdottomasti hyödyntää, kun asiakkuus halutaan ylläpitää ja säilyttää. (Mänty-

neva 2003, 19.)  
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3.4 Key Account Management  

Key Account Management eli avainasiakkuustoiminta on prosessi, jonka jalkauttami-

nen yritykseen voi viedä aikaa. Yrityksen siirtyessä avainasiakkuustoimintaan sen 

hyödyt ja tuottavuus voivat olla epäselviä. Muutoksen tekeminen vaatii aikaa ja si-

toutumista niin yritykseltä kuin avainasiakkuuksilta, joiden selkeä ja harkittu nimeä-

minen yrityksen kannalta järkeviä kriteerejä käyttäen on erittäin tärkeää. (Mänty-

neva 2019, 12.)  

Mäntynevan (2019, 12) mukaan asiakkuudet kokevat avainasiakas-nimityksen 

yleensä hyvin positiivisena ja arvostavat sen mukaista huolenpitoa. Myyvän yrityksen 

kannalta tämä tarkoittaa, että joko yksi tiimi tai yksi henkilö yrityksessä on perehty-

nyt avainasiakkuuden toimintaan ja sen tarpeisiin. Yhden henkilön tapauksessa puhu-

taan usein avainasiakkuuspäälliköstä (key account manager), joka toimii asiakasyri-

tyksen yhteyshenkilönä ja hoitaa kommunikaation asiakasyrityksen kanssa. (Mänty-

neva 2019, 12.) Suhde asiakasyritykseen muodostuu usein avainasiakkuuspäällikön ja 

asiakasyrityksessä toimivan henkilön välille. Tällainen vuorovaikutussuhde voi olla 

hauras muutoksille, sillä jos kummassakaan yrityksessä tapahtuu henkilöstömuutok-

sia, voi asiakkuussuhde yritysten välillä katketa lähes kokonaan. (Buttle 2004, 342–

343.)  

Huolehtimalla avainasiakkuuksista yritys, ja erityisesti avainasiakkuuspäällikkö, voivat 

vaikuttaa asiakasyrityksen lisäoston todennäköisyyteen. Vuonna 2019 julkaistussa 

tutkimuksessa tutkittiin asiakaslähtöisyyden merkitystä avainasiakkuustoiminnalle. 

Tutkimustuloksista selvisi, että käytännöllinen asiakaslähtöisyys avainasiakkuuspäälli-

kön työssä ja läheiset suhteet avainasiakkaisiin nostavat lisämyyntiä. Sen sijaan suh-

teelliseen asiakaslähtöisyyteen keskittynyt avainasiakkuustoiminta voi jopa laskea 

asiakkaiden todennäköisyyttä lisäostoihin. (Liu, Li & Dong 2019, 1601.) Tämän perus-

teella voidaan todeta, että avainasiakkuuspäällikön aito kiinnostus asiakkaiden tar-

peita kohtaan, sen selkeä viestiminen asiakasyritykselle sekä ylipäätään säännöllinen 

ja henkilökohtainen viestintä ylläpitää asiakassuhteita ja edesauttaa lisämyynnin syn-

tymistä. 
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4 Markkinointiviestintä asiakkuudenhallinnassa 

4.1 Markkinointiviestintä B2B-yrityksessä 

Markkinointiviestintä kattaa yrityksen keinot tuoda oma tarjontansa ja palvelunsa 

näkyväksi hyödyntäen erilaisia viestinnän muotoja. Markkinointiviestinnän avulla luo-

daan mielikuvia yrityksen brändistä, rakennetaan asiakassuhteita ja tuodaan esiin po-

tentiaalisen asiakasyrityksen tarve kyseiselle tuotteelle tai palvelulle. Markkinointi-

viestinnän muotoja ovat esimerkiksi mainonta, henkilökohtainen myynti, myynnin-

edistäminen, PR-toiminta sekä nykyään myös sosiaalisen median kanavien hyödyntä-

minen. (Bergström & Leppänen 2015, 259.)  

Markkinointiviestinnän alle on usein liitetty tuotteiden markkinointiin keskittyneet 

toimenpiteet, ja yrityksen kommunikaatio on yhdistetty ennemmin suhdetoiminnan 

edistämiseen sekä imagon ja brändin rakentamiseen. Tämä jaottelu kuitenkin hajot-

taa markkinointiviestinnän kokonaisuuden erillisiksi toiminnoksi, jolloin vastavuoroi-

suus jää usein puutteelliseksi ja jättää huomioimatta erilaisia kosketuspisteitä koh-

deasiakkaan ja yrityksen välillä. (Fill & McKee 2012, 242.) 

Markkinointiviestintä muodostuu kolmesta tekijästä: markkinointitoimenpiteestä, 

käytetystä kanavasta, sekä sisällöstä eli viestistä. Erilaisia mahdollisuuksia viestinnän 

toteuttamiseen on loputtomasti, joten yrityksen tulee tietää, mitä kanavia kohderyh-

mät hyödyntävät, millaiset toimenpiteet herättävät heidän kiinnostuksensa ja tu-

leeko viestin vedota enemmän tunteisiin vai olla informatiivinen. (Fill & Turnbull 

2016, 11.) 

Markkinointiviestinnän tarkoitus on luoda yhteyksiä ja keskustelua yrityksen ja koh-

deasiakkaan välille. Viestinnän tulee rakentua kohdeyleisön tuntemiseen, jotta viestit 

voidaan muodostaa kohdeyleisöä puhutteleviksi. Näkökulma viestien luomiseen tu-

lee siis olla ulkoa sisään sen sijaan, että yritys viestisi yksisuuntaisesti omaa agen-

daansa. (Fill & McKee 2012, 242–243.) Heinonen ja Strandvik (2005) selvittivät tutki-
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muksessaan markkinointiviestinnän merkitystä palvelun arvoon. Tutkimuksessa käsi-

teltiin kuluttajien reagointia eri palvelujen erityylisiin markkinointiviesteihin. Tutki-

muksen mukaan markkinointiviestinnästä voidaan erotella neljä elementtiä, jotka 

vaikuttavat viestin arvoon: viestin sisältö, viestin esitystapa, viestintäkanava sekä 

viestin ajoitus. (Heinonen & Strandvik 2005, 194–195.) Vaikka Heinosen ja Strandvi-

kin (2005) tutkimus on kohdistettu kuluttajille, voidaan samojen elementtien olettaa 

vaikuttavan myös yritysten välisissä markkinointiviesteissä. Yritysten hyödyntämä 

markkinointiviestintä voidaan Grönroosin (2009) mukaan jakaa kolmeen pääosaan. 

Jako on kuvattu kuviossa 4. 

 

 

Kuvio 4. Kokonaisvaltaisen markkinointiviestinnän kolmio (Grönroos 2010, 361) 

 

 

Yrityksen kokonaisvaltainen markkinointiviestintä koostuu Grönroosin (2010) mu-

kaan kolmesta eri osasta. Ensimmäinen osa on se, mitä yritys itse sanoo suunnitel-

lusti, eli perinteinen yksisuuntainen markkinointiviestintä. Toisen osan muodostaa 

yrityksen tekeminen, eli palveluyrityksessä esimerkiksi laskutus, palveluprosessin 

edistäminen tai palvelun kulusta tiedottaminen. Kolmas ja asiakkaan mielestä usein 

uskottavin markkinointiviestinnän osa-alue on suunnittelematon markkinointivies-

tintä. Tämä kattaa muiden asiakkaiden kertomat asiat ja suositukset, sekä palveluyri-
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tyksen oman toiminnan. Kyseinen osa-alue on asiakkaille merkittävin, mutta yrityk-

sen kannalta vaikein suunnitella – minkä vuoksi se jääkin usein unholaan. Sen vaiku-

tusta ei kuitenkaan pitäisi aliarvioida, sillä Grönroosin (2010) mukaan kokonaisvaltai-

sen markkinointiviestinnän toimiessa saumattomasti yhteen yritys voi tehdä lähte-

mättömän vaikutuksen asiakkaisiin. (Grönroos 2010, 361–362.) 

Markkinointiviestinnän strategiat voidaan karkeasti jaotella kahteen: veto- ja työntö-

strategiaan. Työntöstrategialla tarkoitetaan markkinointiviestien kohdentamista jake-

luportaisiin, jotka vievät sanaa eteenpäin loppuasiakkaalle. Vetostrategia puolestaan 

tarkoittaa lopullisille ostajille viestimistä ilman välikäsiä. Vetostrategia on sosiaalisen 

median aikana noussut yleisimmäksi markkinointiviestintästrategiaksi. Usein yrityk-

set myös toteuttavat molempia strategioita eri kampanjoiden ja tavoitteiden mu-

kaan. (Bergström & Leppänen 2015, 260.) 

B2B-markkinointiviestintä on hiljalleen siirtynyt pois moniviikkoisten kampanjoiden 

toteuttamisesta. B2B-yritysten ostoprosessi harvoin perustuu yhtä impulsiivisiin os-

toksiin kuin kuluttajien ostoprosessi, jolloin markkinointikampanjoilla ei ole saman-

laista vaikutusta myyntiin. Toisaalta myös digitaalisen markkinoinnin merkityksen 

kasvaessa yrityksillä on käytössään useita kanavia. Sosiaalisen median kanaville on 

ominaista, että ne elävät koko ajan, eivätkä erilaiset kampanjat riitä näkyvyyden saa-

vuttamiseen. Tämä heijastuu B2B-markkinoille niin, että yhä useampi yritys suosii jat-

kuvaa sisällöntuotantoa, jolloin yritys voi kasvattaa näkyvyyttään ja saavuttaa tunnet-

tuutta kohdeasiakkaidensa keskuudessa. (Fill & McKee 2012, 251–252.) 

B2B-markkinoiden ominaispiirteiden mukaisesti markkinointiviestintää ei voida hyö-

dyntää massamarkkinointina samalla tavalla kuin kuluttajamarkkinoilla. Business-to-

business-viestintä on usein huomattavasti yksilöllisempää ja asiakkuussuhteet orga-

nisaatioiden välillä lähtevät rakentumaan usein henkilökohtaisten verkostoitumisti-

lanteiden kautta. (Bergström & Leppänen 2015, 112.) 

Markkinointiviestintäkanavat 
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Viestintäkanavien vaikutusta asiakkuuksiin on tutkittu paljon. Vuonna 2017 julkais-

tussa tutkimuksessa todettiin viestien tiheyden nostavan niiden koettua laaduk-

kuutta yritysasiakkaiden näkökulmasta. Toisin sanoen viestinnän säännöllisyys voi-

mistaa koettua laatua. Tutkimuksen mukaan kanavat vaikuttavat myös siihen, miten 

viesti saavuttaa asiakkaan. Digitaaliset kanavat ovat nostaneet suosiota B2B-yritysten 

välisessä viestinnässä, mutta tässäkin kanavien välillä on eroja ja yksilöity viestintä 

koetaan miellyttävämpänä. Tutkimuksen mukaan nettisivut tai sosiaalisen median 

kanavat eivät yksinään ole tehokkaimpia markkinointiviestintäkanavia, mutta niillä 

on asiakassuhdetta vahvistava vaikutus, kun kanavia hyödynnetään yhdessä kasvok-

kain tai muuten henkilökohtaisesti tapahtuvan viestinnän kanssa. (Hänninen & Karja-

luoto 2017, 467–468.) 

Viime vuosina sisällöntuottamisen kanavat ovat muuttuneet ja myös asiantuntijapal-

veluissa sosiaalisen median sisältö on noussut tärkeäksi. Sosiaalinen media mahdol-

listaa asiantuntemuksen jakamisen ja oman osaamisen näyttämisen suoraan potenti-

aalisille asiakkaille. Tämä vahvistaa asiantuntijaorganisaation brändiä asiakkaiden sil-

missä. (Hernberg 2014, 1.2.) Sosiaalinen media tarjoaa yritykselle laajat mahdollisuu-

det asiakkaidensa ymmärtämiseen. Eri kanavissa toimiminen antaa asiakkaille mah-

dollisuuden kommunikoida yrityksen kanssa, mutta toisaalta mahdollistaa myös asi-

akkaiden kuuntelemisen ja tarkkailemisen. (Ginty, Leake & Vaccarello 2012, 103.) 

Viestinnän sisältö 

B2B-markkinointi on muuttunut viime vuosina yhä sisältöpainotteisemmaksi. Markki-

nointikanavia on yrityksen mukaan käytössä useampia, mutta kanavia tärkeämpää on 

huomioida, millaista sisältöä tuotetaan. Sisältöjen tärkeys korostuu kuitenkin jatku-

vasti, jolloin on kriittisen tärkeää, että yritys pystyy tuottamaan asiakkaitaan puhut-

televaa ja sitouttavaa sisältöä viestintäkanavissaan. (Tanni & Keronen 2013, 38–39.) 

B2B-markkinointiviestinnän katsotaan muuttuneen samankaltaisemmaksi kuluttaja-

liiketoiminnan kanssa, mutta esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ero on edelleen 

selvä: hektinen työympäristö ei jätä aikaa kovinkaan kevyen sisällön selaamiseen, jol-

loin myös sosiaalisen median kanavien kautta jaettavan sisällön tulisi tuottaa asiak-

kaille jonkinlaista lisäarvoa. (Gillin & Schwartzman 2011, 5.) 
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Viestinnän sisällön ajankohtaisuus ja asiakaslähtöisyys on suoraan linkittynyt viestin-

nän onnistumiseen. Jatkuva, säännöllinen viestintä asiakkaille on tärkeää, mutta 

säännöllisyys ei korvaa viestinnän sitouttavuutta. Asiakasymmärrykseen rakentuva 

viestintäsisältö tukee asiakassuhteen rakentumista, vahvistaa positiivista mielikuvaa 

yrityksestä asiakkaalle ja tuottaa lisäarvoa. (Tanni & Keronen 2013, 45.) Asiakasta pu-

hutteleva sisältö toimii asiakassuhteen tukijana, mutta myös sen rakentamisen alus-

tana. Asiakkaan löytäessä esimerkiksi yrityksen verkkosivuilta oman yrityksensä tilan-

netta koskettavaa sisältöä, joka puhuttelee, on yhteydenotto huomattavasti toden-

näköisempi. Suunniteltu, asiakaslähtöinen sisällöntuotanto toimii näin myös myynnin 

apuvälineenä ja erottautumistekijänä. (Tanni & Keronen 2013, 86–87.)  

Informatiivisen ja mielenkiintoisen sisällön tuottaminen ei hyödytä pelkästään uus-

asiakashankintaa, vaan tarjoamalla asiakkaille ajankohtaista tietoa vahvistuu myös 

luottamus ja uskottavuus B2B-markkinoilla. Tuotettu sisältö vahvistaa luottamusta, 

kun tietoa tulee säännöllisesti ja uudet viestit rakentuvat edellisiin nähden luonte-

vasti, vieden kokonaisuutta eteenpäin. Tämän lisäksi sisällön tulee olla henkilökoh-

taista, mutta perustua niihin tietoihin, joita asiakas on suostumuksellisesti antanut. 

Luottamuksen rakentumisen kannalta sisällössä tulee huomioida, että asiakkaalle tar-

jotaan selkeää lisäarvoa ennen kuin yritetään saada asiakkaalta mitään. (Beets 2018.) 

Asiantuntijatyön esiintuominen onnistuu esimerkiksi kirjoittamalla erilaisia blogisisäl-

töjä, osallistumalla keskusteluun sosiaalisen median kanavissa ja ylipäätään verkos-

toitumalla ja kertomalla tekemisistään. Näkyvyys eri kanavissa voi olla asiantuntija-

työssä kriittisen tärkeää asiakkuuksien saamiseksi ja niiden vahvistamiseksi. (Hern-

berg 2014, 1.2.) Markkinointiviestinnän sisällössä tärkeää on kuitenkin huomioida 

erottuvuuden merkitys. Kiinnostavan viestinnän tulee olla kohdennettua ja tunteita 

herättävää. Viestintäkanavien kasvaessa myös viestien määrä on noussut, jolloin 

erottautuminen ja näkyvyyden saaminen on kaiken keskiössä. Sisällön tulee siis olla 

rohkeaa, mielenkiintoista ja ajankohtaista, jotta se kiinnittää lukijan huomion. (Kurvi-

nen, Laine & Tolvanen 2017, 200–201.)  
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Asiakkaiden tarpeisiin ja mielenkiinnonkohteisiin kohdennettu sisältö rakentaa asian-

tuntijamielikuvaa sekä vahvistaa asiakassuhteita. Yritys voi osoittaa asiakkailleen ym-

märtävänsä heitä, kun tarjottu sisältö on merkityksellistä. Sisällön kautta myös vuo-

rovaikutus usein lisääntyy, jolloin asiakassuhteesta tulee henkilökohtaisempi ja asiak-

kaiden luottamus yritykseen kasvaa. (Komulainen 2018, 132.) 

Asiakassuhdeviestintä 

Asiakassuhdeviestinnällä tarkoitetaan kaikkia toimia, joiden päämääränä on vahvis-

taa ja syventää asiakkuuksia pitkäikäisiksi asiakassuhteiksi. Asiakassuhdeviestinnän 

keinot voivat sisältää samoja toimia kuin markkinointiviestintä, mutta ne ovat kohdis-

tettu nykyasiakkaille viestimiseen ja suhteen ylläpitämiseen ennemmin kuin myynnin 

tekemiseen tai projektin edistämiseen. (Rope 1998, 228.) 

Asiakassuhdeviestinnässä ja -markkinoinnissa on kyse yhteydenpidosta, jonka tavoit-

teena on sitouttaa asiakas yritykseen. Pelkkä yksipuolinen tiedottaminen palveluista 

ei riitä, vaan kaiken pitäisi perustua asiakastuntemukseen ja asiakassuhteen tietoi-

seen kehittämiseen. Toisin sanoen yrityksen tulee onnistuneessa asiakassuhdevies-

tinnässään pystyä määrittelemään, mistä asiakas on kiinnostunut, miten asiakas os-

taa ja minkä kanavien tai viestintätapojen hyödyntäminen tuo lisäarvoa asiakkaalle. 

(Bergström & Leppänen 2015, 442–443.)  

 

4.2 Asiakkuudenhallinnan keinot markkinointiviestinnän avulla 

Asiakkuudet eroavat toisistaan, samoin kuin niiden kannattavuus yritykselle. Tämän 

vuoksi myös markkinointiviestinnän tulee olla erilaistettua, eikä yritys voi hyödyntää 

niin sanottua massamarkkinointia. Luonnollisesti yritykselle on kannattavinta panos-

taa erityisesti niihin asiakkuuksiin, jotka tuottavat enemmän kuin maksavat. Samalla 

asiakkuudenhallinnalla pyritään myös tekemään vähemmän kannattavista asiakkuuk-

sia pitkäikäisiä ja näin parantamaan niiden kannattavuutta. (Mäntyneva 2003, 13.)  
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Avainasiakkuussuhteiden vahvistamisessa markkinointiviestinnällä on tärkeä rooli. Ei 

riitä, että asiakkaat tietävät yrityksen tarjoamista palveluista ja tuotteista, vaan vies-

tinnän tavoitteena on myös vahvistaa asiakassuhteiden kehittymistä pitkäaikaisiksi ja 

tuottaviksi. (Kauppila 2015, 72–73.)  

B2B-markkinointiviestinnässä korostuu viestien yksilöllisyys massamarkkinoinnin si-

jaan. Tämä tarkoittaa käytännössä, että avainasiakkuuksista tulisi olla ajantasaista 

tietoa saatavilla, jotta markkinointiviestinnässä voidaan hyödyntää asiakkuuksille 

oleellista tietoa ja näin personoida viestiä asiakasyritysten tarpeisiin sopivaksi. Tär-

keää on, että asiakkuuden eteneminen on yrityksessä selkeää, jotta tiedetään, ketä 

avainasiakkuudet ovat ja toisaalta millä asteella muut nykyasiakkuudet ovat. Tämän 

tiedon pohjalta markkinointiviestintä voidaan suunnitella asiakassuhteen edistämistä 

tukevaksi. (Kauppila 2015, 74–75.)  

Mäntynevan (2003) mukaan yksi asiakkuudenhallinnan tärkeimmistä tavoitteista on 

tehdä yrityksen markkinointiviestinnästä asiakasystävällisempää. Tämä tarkoittaa asi-

akkaiden suosimien viestintäkanavien käyttöä ja asiakastarpeeseen sopivan sisällön 

viestimistä. Asiakkuuksien ymmärtäminen ja niihin sopeutuminen on siis markkinoin-

tiviestinnän vaikuttavuuden kannalta erittäin merkityksellistä yrityksen asiakkuuden-

hallinnan kannattavuudelle. (Mäntyneva 2003, 13.) Toisaalta tavoitteena on myös 

tehdä asiakkuuksista kestävämpiä ja sitoutuneempia. Tässä onnistuminen vaatii vies-

tinnältä paljon – tämä tarkoittaa, että asiakas kohdataan yksilöllisesti ja lähestymis-

tapa on aina asiakaslähtöinen. Yrityksen tulee viestinnässään avainasiakkuuksille kes-

kittyä asiakkaan tarpeiden ymmärtämiseen ennen omien palvelujen tarjoamista. 

(Mäntyneva 2019, 151–152.) 
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5 Tutkimustulokset 

5.1 Tutkimuksen toteuttaminen 

Laadullinen tutkimus toteutettiin teemahaastatteluina ilmiön syvälliseksi tutkimiseksi 

ja haastateltavien mielipiteiden ja ajatusten selvittämiseksi. Haastattelut toteutettiin 

saman kysymysrungon (liite 1) pohjalta. Kysymykset esitettiin haastateltaville kuiten-

kin eri tavoin ja eri järjestyksessä keskustelun edetessä. Vastauksista nousseet lisäky-

symykset ja tarkentavat kysymykset vaihtelivat haastattelusta toiseen.  

Ennakkotiedoksi haastateltavat saivat haastattelupyynnön yhteydessä lyhyen yhteen-

vedon opinnäytetyön aiheesta ja teemoista, joista heitä halutaan haastatella. Tämän 

lisäksi opinnäytetyöstä kerrottiin hieman laajemmin haastattelun alussa, jolloin käy-

tiin läpi myös teemahaastattelun kaksi pääteemaa, joista tultaisiin keskustelemaan. 

Haastattelun pääteemat olivat asiakkuus ja markkinointiviestintä.  

Haastateltaviksi valittiin toimeksiantajayrityksen asiakkuuksia. Haastateltavat yrityk-

set edustivat eri kokoluokkia ja erilaisia palveluja hyödyntäneitä asiakkuuksia, jolloin 

haastattelut antoivat laajan läpileikkauksen toimeksiantajan hyvin erilaisista asiakas-

tyypeistä. Haastateltavat valikoituivat toimeksiantajan toimittamalta listalta. Haastat-

telut toteutettiin marras–joulukuussa 2019 ja yhteensä haastatteluja tehtiin kuusi. 

Haastatellut yritykset olivat keskenään hyvin erilaisia, mutta haastattelut alkoivat sa-

turoitua nopeasti ja samoja ajatuksia tuli esiin jokaisessa haastattelussa. Haastattelu-

jen koettiin olevan riittäviä.  

Haastattelut toteutettiin eri tavoin. Yksi haastattelu toteutettiin puhelimitse, kolme 

haastatteluista toteutettiin sähköisesti Skype-kokouksena ja kaksi haastattelua kas-

votusten. Haastattelujen purkaminen ja analysointi toteutettiin vaiheittain. Kaikki 

haastattelut äänitettiin haastateltavan luvalla ja litteroitiin sanatarkasti. Erilaisia ää-

nensävyjä ja muita taustatekijöitä ei otettu litteroinnissa huomioon. Haastattelut kes-
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tivät vaihtelevasti 20–35 minuuttia. Litteroitua tekstiä tuli haastattelun pituuden mu-

kaan neljästä seitsemään sivua, yhteensä 34 sivua. Haastattelujen analysointiprosessi 

eteni seuraavalla tavalla: 

1. äänitettyjen haastattelujen sanatarkka litterointi kirjalliseksi tuotokseksi  
2. haastattelujen kirjallisten versioiden lukeminen useampaan kertaan 
3. tärkeimpien huomioiden alleviivaus kirjallisista teksteistä 
4. aineiston koodaaminen ja tärkeimpien huomioiden korostaminen 
5. aineiston teemoittelu alaotsikoiden alle. 

 

Kaikki haastatellut olivat yrityksen johdon edustajia. Haastateltavista yksi oli myynti-

johtaja, yksi varatoimitusjohtaja ja neljä toimitusjohtajaa. Kaikki haastateltavista ovat 

omassa työssään jonkin verran mukana asiakkuustoiminnassa – yksi haastateltavista 

toimii asiakkuuksien kanssa lähinnä välillisesti, muilla viidellä on määriteltynä omia 

asiakkuuksia tai he ovat tiiviisti mukana yrityksen asiakkuustoiminnassa. Kaikki haas-

tateltavat ovat olleet mukana toimeksiantajayritykseltä ostettujen palveluiden tuo-

tannossa, ja he ovat toimeksiantajayrityksen asiakassuhteessa avainhenkilöitä.  

Haastatellut on merkitty tuloksissa koodein H1–H6 haastateltavien anonymiteetin 

suojelemiseksi. Tämän lisäksi lainaukset litteroidusta tekstistä on selkeyden vuoksi 

korjattu vähemmän puhekieliseksi ja sanojen toistot sekä ylimääräiset täytesanat on 

poistettu tekstistä.  

 

5.2 Asiakkuus  

Avainasiakkuustoiminta  

Avainasiakkuustoiminta oli ajatuksena kaikille haastatelluille jollain tapaa tuttu. Neljä 

haastateltavista kertoi hyödyntävänsä avainasiakkuusajattelua omassa yrityksessään. 

Kaikki neljästä avainasiakkuustoimintaa tekevästä kuitenkin kertoivat, että avainasi-

akkuusajattelu on vielä kehitysvaiheessa yrityksessä. Haastateltava H2 totesi muutok-

sen avainasiakkuustoiminnan kehittämiseen ja sen käyttöönottoon tulleen osaksi 
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myös ulkopuolisen paineen vuoksi. Muiden muuttaessa toimintatapojaan on avain-

asiakkuustoiminta tullut ajankohtaisemmaksi ja tehokkaammaksi toimintatavaksi 

myös heidän yrityksessään. 

Avainasiakkuuksien koettiin tyypillisesti olevan taloudellisesti merkittäviä asiakkuuk-

sia. Lähes kaikissa haastatteluissa nousi esiin ajatus, että avainasiakas on yleensä suu-

rempi yritys. Haastateltava H1 kuitenkin huomautti, että avainasiakas voi toisaalta 

olla myös pienempi yritys, jos ostot ovat säännöllisesti toistuvia.  

Haastateltavat liittivät avainasiakkuusstatukseen erilaisia odotuksia. Kaikissa vastauk-

sissa korostuivat joustavuus ja asioiden edistäminen tehokkaasti. Haastateltavan H2 

mielestä avainasiakkuuden tulisi näkyä erityisesti yhteistyötä helpottavana tekijänä. 

 

Se varmaan jollain määrin helpottaa ja nopeuttaa näiden asioiden kes-
kustelua, kun on jo olemassa henkilö, joka valmiiksi ymmärtää esimer-
kiksi meidän yrityksemme rakenteen, liiketoiminnan ja meidän liiketoi-
mintamallimme, kaikki tällaiset helpottaa sitä asiointia merkittävästi. 
(H2) 
 

Asiakkaista huolehtiminen ja säännöllinen yhteydenpito korostuivat myös kaikissa 

haastatteluissa. Näiden koettiin olevan avainasiakkuudessa erittäin tärkeitä ja arvos-

tettuja piirteitä.  

Odotukset avainasiakkuudesta eivät juurikaan muuttuneet, kun kysyttiin, millaisia 

odotuksia avainasiakkuus asiantuntijayrityksessä herättää. Haastateltava H1 kertoi 

kuitenkin avainasiakkuuteen oletettavasti liittyvän myös yhteistyön ja kumppanuu-

den piirteitä, jolloin suhde hyödyttää molempia osapuolia. 

Kyllä näissä yleensä on tällainen win-win monesti, mitä pyritään puolin 
ja toisin hyödyntämään. Nimenomaan tällaisissa tapauksissa erityisesti, 
kun asiakkaana tai kumppanina on tällainen konsultointia ja koulutusta 
tekevä taho. (H1) 

- - siinä on ehkä tällainen hyvin luottamuksellinen, arvoa tuova suhde 
kahden yrityksen välillä. (H1) 
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Haastateltava H3 kertoi myös odottavansa palveluntarjoajalta omaa laaduntarkkailua 

erityisesti, kun kyseessä on konsultointi- ja asiantuntijapalvelua tarjoava yritys. Laa-

dun varmistaminen on haastateltavan mukaan erityisen tärkeää, kun kyseessä on 

avainasiakkuus, jolla erilaisia projekteja on oletettavasti enemmän kuin yksi. Haasta-

teltava H5 nosti myös esiin laadukkuuden siinä mielessä, että esimerkiksi tilaisuudet, 

joihin asiantuntijayritys kutsuu asiakkaitaan, tulee olla osallistuvalle yritykselle lisäar-

voa tuovia. Hänen mukaansa avainasiakkuuteen liittyy asiakkaiden tunteminen tar-

peeksi hyvin, jotta voi tuottaa heidän toiminnalleen oleellisia toimintoja ja etuja. 

Asiakassuhteen ylläpito 

Asiakassuhteen piirteistä ja odotuksista kysyttäessä kaikissa haastatteluissa tuli esiin 

yhteydenpidon ja sen säännöllisyyden merkitys. Kaikki vastaajat toivoivat yhteyden-

ottojen kuitenkin tapahtuvan melko harvakseltaan, muutaman kerran vuodessa. 

Tämä oletuksella, että yrityksellä ei juuri silloin ole asiantuntijayrityksen palveluita 

käytössään.  

Haastateltavat H2 ja H3 nostivat molemmat esiin yhteydenottojen tarpeellisuuden 

mutta toisaalta kertoivat, ettei niiden tarvitse tapahtua jatkuvasti.  

Jos me olemme avainasiakas, niin tietysti odotan, että vähintään kerran 
kvartaalissa ainakin soitellaan ja kysytään, onko tyyny hyvin ja näin 
edespäin. (H3) 
 

Haastateltava H2 myös kertoi liian tiiviisti tapahtuvien yhteydenottojen olevan jos-

sain määrin häiritseviä. Asiantuntijapalveluista puhuttaessa hän nosti esiin sen, että 

asiat eivät yrityksissä muutu kovinkaan nopeasti, joten jatkuva tarpeiden tiedustelu 

voi olla turhaa.  

Jos ei olisi mitään meneillään olevia projekteja niin toivoisin, että meihin 
oltaisiin yhteydessä suhteellisen maltillisesti, esimerkiksi vaikka kolme-
neljä kertaa vuodessa. (H2) 

Mikäänhän nyt ei niin nopeasti tapahdu eikä toimi, että muutamassa 
kuukaudessa joku menisi ohitsekaan. Sanoisin, että sellainen hyvä, 
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säännöllinen mutta ei-häiritsevä yhteydenpito on ihan positiivinen asia. 
(H2) 

Kaikki haastateltavat kuitenkin toivoivat yhteydenottojen olevan hyvin säännöllisiä ja 

suunniteltuja, jos yrityksellä on jokin projekti menossa asiantuntijayrityksen kanssa. 

Tällöin asiakassuhde kehittyy eteenpäin ja projektin eteneminen herättää luotta-

musta. Haastateltava H4 totesi projektin aikaisen hiljaisuuden olevan huono merkki. 

Tietenkin ihmiset silloin, kun viestintää ei ole niin täyttävät ne tyhjät 
kohdat arvauksilla ja yleensä arvataan sitä negatiivista tai pahinta vaih-
toehtoa. (H4) 
 

B2B-asiantuntijayrityksen asiakassuhteen rakentaminen 

Kaikki haastateltavista kertoivat olleensa toimeksiantajan Suomen Yrityskehityksen 

kanssa tekemisissä jo useammassa eri projektissa tai hankkeessa. Projektit olivat toi-

sistaan hyvin erilaisia, mutta kaikilla haastatelluilla oli käsitys, millaisia palveluja asi-

antuntijayritys tarjoaa. Kysyttäessä heidän käsitystään tämänhetkisestä asiakkuussta-

tuksesta toimeksiantajayrityksessä, vain haastateltava H1 koki heidän yrityksensä 

olevan avainasiakas tai ainakin hyvin tärkeä asiakas toimeksiantajalle. Haastateltavat 

H2 ja H3 eivät kokeneet olevansa kovinkaan merkittäviä asiakkaita toimeksiantajayri-

tykselle. Haastateltavat H4 ja H5 kuvailivat heidän yritystensä olevan ennemmin 

kumppani kuin liiketaloudellisesti tärkeä asiakas. Haastateltava H6 koki suhteella ole-

van paljon potentiaalia, mutta ei ainakaan vielä kokenut olevansa erityisen merkit-

tävä asiakas.  

Toisaalta haastateltavat H2 ja H3 totesivat asiakassuhteen toimeksiantajaan olevan 

ennemmin projektiluonteinen kuin jatkuva asiakassuhde. Haastateltava H3 kertoi, 

että asiakkuussuhteen projektiluontoisuus vaikuttaa myös sitoutuneisuuteen. Hän ei 

esimerkiksi koe, että olisi sitoutunut ostamaan nimenomaan toimeksiantajan tarjo-

amia asiantuntijapalveluita tulevaisuudessa, vaikka yhteisiä projekteja on takana use-

ampia.  

Meillä ei ole tällä hetkellä sellaista jatkuvaa palvelua, mikä sieltä ostettaisiin.  
Ne ovat sellaisia tapauskohtaisia palveluita aina, joissa muutkin yritykset, jotka 
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tarjoavat vastaavia palveluita voivat ikään kuin kilpailla. Otetaan sitten aina ti-
lanteeseen sopivin palveluntarjoaja. (H3) 
 

Haastateltava H5 nosti myös esiin projektiluonteisuuden asiakkuudessa. Hänen mu-

kaansa asiantuntijapalvelu lähtee liikkeelle usein yhdestä projektista, mutta jatkuva 

suhde voi muodostua, kun ensimmäinen projekti hoidetaan hyvin. Laadukas, ajallaan 

hoidettu projekti rakentaa luottamusta asiantuntijayritykseen, jolloin asiakassuhde 

luultavimmin myös jatkuu tulevaisuudessa. 

Asiakkuuksien ylläpitoon ja kehittämiseen haastateltavat H1 ja H6 nostivat esiin hen-

kilökohtaisten suhteiden merkityksen. Suhteet muodostuvat usein henkilöiden vä-

lille, jolloin säännöllinen yhteydenpito ja esimerkiksi erilaisiin tilaisuuksiin kutsumi-

nen ja tällä tavalla asiakkuuden huomioiminen projektien ulkopuolellakin kehittää ja 

vahvistaa asiakassuhdetta. Haastateltava H6 koki henkilökohtaisen suhteen muodos-

tamisen erittäin tärkeäksi vahvan asiakassuhteen rakentumiselle. Hänen mukaansa 

B2B-liiketoiminta perustuu pitkälti henkilökohtaisiin suhteisiin ja niiden toimivuu-

teen, jolloin on myös tärkeää, että yhteyshenkilö yrityksessä on ainakin suurimman 

osan ajasta yksi ja sama henkilö.  

 

5.3 Markkinointiviestintä 

Viestintäkanavat 

Kaikkien haastateltavien yrityksillä oli viestintäkanavina käytössään sähköposti, puhe-

lin, verkkosivut sekä sosiaalisen median kanavista LinkedIn ja Facebook. Osalla haas-

tateltavista oli käytössään myös esimerkiksi Twitter, YouTube-kanava, ja yksi haasta-

teltavista kertoi käyttävänsä yrityksensä markkinointiviestinnässä jonkin verran myös 

perinteistä postitusta.  

Sosiaalisen median kanavista suosikiksi nousi LinkedIn, jota kaikki haastatellut kertoi-

vat käyttävänsä vaikkakin hyvin eri tavoin. Haastateltavat H2, H3, H5 ja H6 kertoivat 

hyödyntävänsä sitä lähinnä selailuun, eivätkä niinkään itse toimi siellä aktiivisesti. Sen 
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sijaan haastateltavat H1 ja H4 kertoivat hyödyntävänsä LinkedInia hyvinkin aktiivi-

sesti työnsä puolesta ja tuovansa siellä esiin paljon erilaisia ajatuksia ja näkökulmia. 

Haastateltava H4 myös koki sen omaksi suosikikseen.  

Perinteisten yritysten välillä tapahtuvaan viestintään oleelliset sähköposti ja puhelin 

jakoivat mielipiteitä haastateltujen keskuudessa. Kaikki haastateltavat pitivät sähkö-

postia hyvänä välineenä kahdenkeskeiseen viestintään. Uutiskirjeitä ja muita markki-

nointiviestinnällistä sisältöä haastateltava H4 ei pitänyt hyvänä viestintäkeinona. 

Sellaiset yleiset uutiskirjeet mitkä tulee yrityksen osoitteesta tai jollain 
keksityllä nimellä – en lue niitä, enkä usko et kovin monikaan lukee, 
niitä tulee niin paljon. Sähköposti viestintävälineenä on aika huono. (H4) 

- - Oletan, että jos sähköposti tulee, niin siinä on jotain relevanttia tie-
toa minulle täsmällisesti tarkoitettuna. Uutiskirjeissä ne avaamisprosen-
tit ovat heikkoja yleensä ja en minä ainakaan niitä lue. (H4) 
 

Toisaalta lähes kaikki haastateltavista kertoivat kuitenkin omassa yrityksessään hyö-

dyntävänsä sähköpostimarkkinointia uutiskirjetyyppisesti. Haastateltava H6 koki tä-

män olleen heidän yrityksessään yksi tehokkaimmista markkinointiviestintäkeinoista. 

Hän painotti kuitenkin kohdentamisen tärkeyttä: yleinen uutiskirje ei toimi, vaan si-

sällön tulee olla asiakkaan liiketoiminnalle oleellista ja lisäarvoa tuottavaa.   

Kahdenkeskiseen viestintään kaikki haastateltavat kertoivat sähköpostin olevan hyvä 

kanava, jolla tavoittaa helposti ja johon voi vastata silloin, kun itsellä on hyvä hetki. 

Haastateltava H2 esimerkiksi nosti esiin sähköpostin hyvänä kanavana verrattuna esi-

merkiksi puhelimeen, jonka hän koki usein häiritsevänä.  

Kanavat nostivat esiin monia erilaisia vaihtoehtoja ja haastateltava H1 korosti, että 

viestinnän mahdollisuuden tulee olla kanavariippumatonta eli nykyaikainen yritys 

tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden yhteydenottoon ja viestintään useissa eri kana-

vissa. Haastateltava H4 kertoi yritysten löytämisen sosiaalisen median kanavista – 

erityisesti Twitteristä ja LinkedInista – ja niissä markkinointiviestinnän toteuttamisen 

olevan lähtöoletus. 
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Viestinnän sisältö 

Yleinen tiedottaminen palveluista sekä uutiskirjeet sähköpostin välityksellä koettiin 

tarpeelliseksi lähinnä, jos jokin muuttuu. Haastateltavat H1, H2, H4 ja H6 kertoivat, 

etteivät juurikaan seuraa sähköpostin välityksellä tulevaa markkinointiviestintää, ku-

ten yritysten lähettämiä uutiskirjeitä. Haastateltava H1 sanoi useimmiten jättäyty-

vänsä pois postituslistalta, sillä erilaisia uutiskirjeitä tulee sähköpostiin paljon. Hän 

kuitenkin totesi tiedottamisen palveluista olevan hyvä asia, jos yrityksellä on jotain 

uutta tarjottavaa tai muutoksia. Kaikki haastateltavat kuitenkin kertoivat sähköpostin 

kautta tulevan markkinointisisällön olevan mieluisaa, jos viestitty asia on profiloitu 

sopivaksi heidän yrityksensä tarpeisiin eli se on heille ajankohtainen.  

Lähes kaikki haastateltavat totesivat yritysten kuulumisten tulevan tarpeeksi selke-

ästi sosiaalisen median kanavien kautta – ja tähän tarkoitukseen kanavat koettiin so-

piviksi hyödyntää. Sähköpostin välityksellä tulevien uutiskirjeiden ja muiden markki-

nointisisältöjen haastateltavat mielsivät sopivan ennemmin palveluista tiedottami-

seen, hankkeista kertomiseen ja tärkeiden muutosten viestimiseen. Haastateltava H4 

totesi vakavammankin sisällön jakamisen sosiaalisen median kanavissa olevan toivot-

tua, mutta näissä kanavissa voi olla myös rennompi ja persoonallisempi. 

Ei pelkästään sellaisia päivityksiä, mitä toki niitäkin voi olla, jossa kerro-
taan, että tässä me olemme matkalla tai hyvää itsenäisyyspäivää -päivi-
tys, vaan enemmänkin kertoa, että meillä on tällainen hanke menossa 
ja haluamme tehdä tätä ja miksi me teemme näin. Sellainen keskuste-
luun osallistuminen, dialogi, mutta myös sen dokumentointi, mitä on te-
kemässä ja miksi, se ehkä avaa sitä organisaation toimintaa paremmin, 
niiden arvoja – sitä ehkä toivoisin laajemmin yrityksiltä. (H4) 

Viime vuosina sisältömarkkinoinnin korostunut asema tuli esiin myös haastatteluissa. 

Lähes kaikki haastateltavista kertoivat lukevansa jonkin verran yritysten julkaisemaa 

blogisisältöä ja muita artikkeleja – tosin vain haastateltava H1 kertoi aktiivisesti etsi-

vänsä sitä. Muiden haastateltavien mukaan sisältöön törmää yleensä sosiaalisen me-

dian, erityisesti LinkedInin välityksellä, josta julkaisun päätyy lukemaan, jos se vaikut-

taa tarpeeksi kiinnostavalta. Haastateltava H6 korosti, että useimmiten artikkeleja tai 

blogeja päätyy lukemaan oman verkoston suositusten tai sosiaaliseen mediaan jaet-

tujen linkkien kautta.  
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Haastatteluissa nousi esiin erityisesti asiantuntemusta esiintuova sisältö, joka koet-

tiin positiivisena ja toivottuna. Lähes kaikki haastateltavat kertoivat asiantuntijasisäl-

lön kiinnostavan, kun se tuo esiin asiantuntijan oman näkemyksen, mielipiteen tai ot-

taa kantaa asioihin. Haastateltava H4 kertoi toivovansa asiantuntijayritykseltä sisäl-

töä, joka antaa lisäarvoa ja tuo esiin yrityksen matkaa.  

Rohkea, mielipiteitä kertova tai keskusteluun osallistuva, jossa kerro-
taan oma mielipide. Hajuton, mauton, väritön on huono. Sitten tällai-
nen, mikä dokumentoi yrityksen matkaa aidosti, avaa hankaluuksia, 
haasteita, onnistumisia. (H4) 

- - Jos joku kertoo, että tällaisia hankaluuksia meillä on, tällaisia haas-
teita meillä on ollut ja näin me olemme ne voittaneet tai emme ole voit-
taneet niin siitä voi itsekin oppia. Sellainen rehellisyys ja asioiden avaa-
minen vähän pintaa syvemmältä on tärkeää. (H4) 
 

Asiantuntijayrityksen sisällössä asiantuntemuksen jakaminen nousi haastatteluissa 

esiin myös muilla tavoin. Haastateltava H1 kertoi blogisisällön ja artikkelien lisäksi 

kiinnostuvansa myös erilaisista lyhyistä oppaista tai asiantuntijoilta tulevista vin-

keistä, jotka ovat keskittyneet tiettyjen, omalle yritykselle oleellisten teemojen ym-

pärille.  

Haastateltava H6 kertoi asiantuntijayrityksen tuottamassa sisällössä erityisesti erilais-

ten asiakaskertomusten toimivan hyvin. Hänen mielestään onnistumisten jakaminen, 

erilaisista projekteista kertominen ja näiden kautta oman toiminnan avaaminen on 

vakuuttavaa. Se myös rakentaa luottamusta yritykseen ja vahvistaa asiantuntijuusku-

vaa.  

Haastateltava H2 totesi, että päivän aikana yritysten markkinointiviestintää tulee vas-

taan paljon, jolloin kiinnostavan sisällön löytäminen ja siihen keskittyminen on ajalli-

sestikin haastavaa. Tämän vuoksi hän koki erityisen tärkeäksi, että viestin sisällön 

pystyy ymmärtämään nopealla vilkaisulla. Napakka otsikointi ja tiivis, lyhyt teksti aut-

taa selvittämään, haluaako asiaan perehtyä enemmän.  

Asiakassuhteen ylläpito markkinointiviestinnän keinoilla 
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Kaikki haastateltavat korostivat asiakkuuden ylläpidossa säännöllistä, vaikkakin har-

vakseltaan tapahtuvaa yhteydenpitoa. Haastateltavat kokivat muutaman kerran vuo-

dessa tapahtuvan tarpeiden kartoittamisen olevan riittävää ja toivottavaa. Kaikki 

haastateltavista kertoivat, ettei yhteydenoton tarvitse välttämättä tapahtua aina sa-

man ihmisen toimesta, vaikka haastateltavat H3, H5 ja H6 totesivat myös, että arvos-

tavat esimerkiksi tietyn avainasiakaspäällikön kanssa toimimista.  

Kaikki haastateltavat kertoivat, että yrityksen kuulumisten seuraaminen onnistuu riit-

tävän hyvin sosiaalisen median kautta, mutta tärkeimmistä muutoksista tulisi viestiä 

myös muissa kanavissa. Asiantuntijayrityksen asiakkuuden kehittämisessä haastatel-

tavat H1, H3 ja H5 nostivat esiin asiantuntemuksen jakamisen suoraan asiakkuuksille 

esimerkiksi erilaisten tapahtumien kautta. H3 koki tietyn teeman ympärille keskitty-

neet lyhyet tilaisuudet tai webinaarit hyväksi tavaksi jakaa asiantuntemusta ja kehit-

tää asiakkuuksia.  

Haastateltavat H1, H3 ja H5 kertoivat, että asiantuntijayrityksen tapauksessa asiak-

kuuksien verkostoitumismahdollisuus keskenään olisi toivottua – haastateltava H1 

totesi, että asiantuntijayrityksen asiakkuudet ovat varmasti toisistaan melko erilaisia, 

mutta uskoi, että mahdollisuuksia toistensa auttamiseen olisi varmasti. Asiantunti-

jayritys voisi toimia tässä tietynlaisena fasilitaattorina ja esimerkiksi tapahtumien 

kautta tuoda yrityksiä yhteen.  

Haastateltava H3 koki verkostoitumisen lisäksi asiantuntijayrityksen luomat erilaiset 

yhteishankkeet yritysten välillä olevan hyvä tapa myös sitouttaa yrityksiä asiantunti-

japalveluiden hyödyntämiseen. Haastateltava H5 nosti esiin saman ajatuksen verkos-

tojen yhdistämisestä.  

Sitähän sitä aina toivoo noista verkostoista, että omalla tavallaan, jos siellä asiakas-
kunnassa on sellaisia asiakkaita, jotka voisivat myös meidän palveluitamme hankkia 
niin silleen, jos pystyy olemaan vähän semmoinen sillanrakentaja. (H5) 

- - niin että, ne asiakkaat oppisivat tuntemaan toisensa ja sitten että niitä palveluita 
voisi käyttää jotenkin ristiin esimerkiksi ja jos pystyy suosittelemaan niin siitähän tu-
lisi lisäarvoa varmaan. (H5) 
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Haastateltava H1 kertoi, että asiakkuuksien tuominen yhteen esimerkiksi jonkin sään-

nöllisesti järjestettävän tilaisuuden kautta voisi toimia hyvänä verkostoitumistilaisuu-

tena asiakkaille, mutta myös sitouttaa yrityksiä asiantuntijayrityksen asiakkuuteen. 

Näkisin, että se voisi olla enemmän juuri tällainen aamiaistilaisuus tai joku tä-
män tyyppinen tilaisuus, kun Yrityskehitys kuitenkin tarjoaa asiantuntemusta ja 
konsultointia ja auttaa niin tavallaan tuollaisten tiettyjen kohtaamisten, vaikka 
muutama vuodessa, eihän niitä tarvitse useampia olla ja kaikki eivät pääse edes 
kaikkiin mutta siinä olisi yksi tapa koittaa saada ne omat asiakkaat tulemaan ai-
nakin kerran tai pari kertaa vuodessa sellaiseen tilaisuuteen, jossa kohdataan. 
(H1) 
 

Kaikki vastaajat kokivat markkinointiviestinnän keinojen olevan kuitenkin vain jatko 

asiakkuuksien kehittämiselle ja niiden ylläpidolle – tärkeimmäksi tekijäksi nousi kaik-

kien haastateltavien mukaan edelleen ihmisten väliset suhteet ja niiden toimiminen. 

Asiakkuudet muodostuvat B2B-maailmassa lähtökohtaisesti henkilökohtaisten suh-

teiden varaan. Säännöllinen yhteydenpito ja näkyminen esimerkiksi sosiaalisessa me-

diassa pitävät suhdetta yllä, mutta henkilökohtaista kontaktia ei voida unohtaa. 

Haastateltava H4 kertoi tämän olevan loppujen lopuksi asiakkuuden kannalta kaikista 

merkittävin asia. 

Enemmän se asiakkuuden vahvistaminen minulla tapahtuu henkilökohtasilla suh-
teilla ja sillä, että voin luottaa siihen toiseen ihmiseen kuka siellä toisella puolella 
on tai siihen tiimiin kuka siellä tekee hommia kanssani. (H4) 

6 Johtopäätökset 

Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää, millaista on B2B-asiantuntijayrityksen asiak-

kuutta tukeva markkinointiviestintä. Tutkimuksella haluttiin selvittää asiantuntijayri-

tyksen asiakkaiden ajatuksia avainasiakkuudesta ja siihen liittyvistä odotuksista, 

markkinointiviestinnän toteuttamisesta käytännössä sekä viestinnän hyödyntämi-

sestä asiakkuuden kehittämisessä.  

Avainasiakkuustoiminta ja sen luomat odotukset 
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Avainasiakkuustoiminta on suhteellisen uusi ajatusmalli, johon useat B2B-yritykset 

ovat viime vuosien aikana siirtyneet. Lähes kaikki haastateltavat kertoivat, että he 

ovat omassa yrityksessään siirtymässä avainasiakkuustoimintaan, mutta muutos on 

vielä keskeneräinen. Muuttuvan ajatusmallin käytännön toteutusta ei ehkä vielä 

osata täysin hahmottaa, ja eri yrityksillä on avainasiakkuustoiminnasta erilaisia käsi-

tyksiä. Toisaalta tämä tarkoittaa, että avainasiakkuuteen liittyviä odotuksia ei osata 

vielä asettaa selkeästi – tämä voi avainasiakkuustoimintaan pyrkivän yrityksen kan-

nalta olla hyvä asia. Yritys voi tällöin vapaammin luoda omalle toiminnalleen sopivan 

tavan toteuttaa avainasiakkuustoimintaa. 

Avainasiakkuustoiminta herätti haastateltavissa erilaisia ajatuksia, mutta odotusten 

suhteen voidaan nähdä joitain samankaltaisuuksia. Tärkeää avainasiakkuustoimin-

nassa on asiakkaan syvällinen ymmärtäminen. Avainasiakkuuteen liitetään vahvasti 

asiakkaan tarpeiden ja liiketoiminnan ymmärtäminen, ja näiden kautta asiakkaille li-

säarvon tuottaminen. Tämä vaatii asiantuntijayritykseltä paljon: asiakkaille pitää pys-

tyä tarjoamaan heille ajankohtaisia palveluita – eli löytää asiakkaiden liiketoimin-

nasta ne kehityskohdat, joiden kehittämiseen asiantuntijayritys voi osallistua.  

Asiantuntijayrityksessä asiakkuusstatuksen hahmottaminen asiakasyrityksen näkö-

kulmasta jakoi mielipiteitä. Selkeää linjaa ei löytynyt, vaan asiakkuusstatus vaihteli 

paljon, vaikka asiakkaana olisi oltu pitkäänkin. Asiantuntijapalveluiden projektiluon-

toisuus asettaa haasteita jatkuvan asiakassuhteen muodostumiselle – haastatteluista 

voidaan kuitenkin päätellä, että jatkuva asiakassuhde asiantuntijayrityksessä tarkoit-

taa asiakkaan näkökulmasta usein kumppanuutta. Kumppanuuden muodostuminen 

asiakasyrityksen ja asiantuntijayrityksen välille on luonnollista, kun käsiteltävät asiat 

ovat hyvin luottamuksellisia ja yrityksen toiminnalle elintärkeitä. Luottamuksen ra-

kentaminen ja yhdessä tekeminen ovat avainasemassa asiakassuhteen ja kumppa-

nuuden kehittämisessä.  

Asiantuntijayrityksen avainasiakkuuden odotuksiin liittyi vahvasti myös palvelun laa-

dun tarkkailu. Asiantuntijayrityksen tarjoamat palvelut ovat lähtökohtaisesti aineet-

tomia ja muovautuvat asiakkaan tarpeiden mukaan. Valmiita, toistuvia prosesseja ei 

juurikaan ole. Tämä tarkoittaa asiakkaiden näkökulmasta sitä, että varmaa takuuta 
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palvelun laadusta ei ole, eikä asiakas voi olla varma, saako rahoilleen vastinetta. Laa-

dun tarkkaileminen ja aiempien asiakastarinoiden, kokemusten ja onnistumisien 

esiintuominen on tärkeää asiakkaiden luottamuksen rakentumiseksi.  

Asiakkuuden ylläpito 

Asiakkaiden kanssa viestimisen tulisi olla säännöllistä silloin, kun projekteja ei ole me-

neillään. Yhteydenpidon ei kuitenkaan tulisi olla liian tiheää, sillä se koetaan helposti 

häiritsevänä. Yritysmaailmassa asiat muuttuvat melko hitaasti, jolloin jatkuva tarpei-

den kyseleminen koetaan tunkeilevana. Voidaan olettaa, että asiakkaat kokevat asi-

antuntijapalveluiden tarpeiden lähtevän yrityksestä itsestään, eikä asiantuntijayritys 

voi toiminnallaan tai kyselemisellä luoda tai myydä tarvetta.  

Projektin aikana asiakkaat luonnollisesti toivovat ahkerampaa viestintää asiantunti-

jayritykseltä. Yhteydenpidon tulisi olla hyvin säännöllistä, vaikka projekti ei olisikaan 

edennyt merkittävästi. Tämän voidaan katsoa liittyvän palvelun laaduntarkkailuun. 

Asiakkaat haluavat nähdä, mitä projektissa tapahtuu. Toiminnan läpinäkyvyys ja 

avoin viestintä rakentavat luottamusta, jolloin asiakkaat pysyvät ajan tasalla projektin 

etenemisestä ja oletettavasti kokevat palvelun laadukkaammaksi. Tutkimuksen mu-

kaan laadukas toiminta puolestaan tukee asiakassuhteen jatkumista ja uusien projek-

tien toteuttamista samalla asiantuntijayrityksellä.  

Markkinointiviestinnän kanavat 

Monikanavaisuus on markkinointiviestinnässä kaiken lähtökohta. Asiakkaat hyödyn-

tävät monia erilaisia kanavia niin oman yrityksensä markkinointiviestinnässä kuin 

myös omassa päivittäisessä työssään. Tämä tarkoittaa, että tavoittaakseen asiakasyri-

tyksen ja saadakseen tarvitsemansa näkyvyyden, tulee asiantuntijayrityksen pyrkiä 

viestimään monikanavaisesti.  

Kanavien monipuolisuus on kuitenkin myös haaste. Tutkimustuloksissa nousi esiin eri 

yritysten markkinointiviestinnän tulva, joka vaikeuttaa viestien näkemistä. Asiakkaat 

kokivat liiallisen viestimäärän olevan ahdistavaa, ja usein se johtaa esimerkiksi posti-
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tuslistalta poistumiseen, jolloin yrityksen markkinointiviestintä ei mene perille ollen-

kaan. Oikeiden ja asiakkaiden suosimien kanavien kartoittaminen ja sisällön kohden-

taminen heille sopivaksi on siis erittäin tärkeää.  

Sosiaalisen median kanavista erityisesti LinkedIn osoittautui merkittäväksi kanavaksi 

niin kahdenkeskiselle viestinnälle kuin yrityksen markkinointiviestinnälle. LinkedInissa 

tuodaan esiin omaa työtä ja organisaatiota ja sitä hyödynnetään esimerkiksi myynti-

työssä päivittäin. Yhteydenpito ja näkyvyys kanavassa on tärkeää, sillä asiakkaat ker-

toivat seuraavansa kanavaa lähes päivittäin. Toisaalta LinkedIn ja muut sosiaalisen 

median kanavat ovat kriittisiä myös yrityksen tuottaman sisällön jakamiseen. Lähes 

kaikki haastateltavat kertoivat lukevansa blogisisältöjä tai artikkeleja satunnaisesti 

törmätessään niihin erilaisten sosiaalisen median kanavien ja muilta tulleiden suosi-

tusten kautta. Näkyvyyden saavuttaminen kyseisissä kanavissa on tärkeää, jotta yri-

tys saa asiakkaat lukemaan tuottamaansa sisältöä.   

Perinteisimmistä viestintäkanavista sähköposti on edelleen yksi suosituimmista. Asi-

akkaat olivat yksimielisesti sitä mieltä, että kahdenkeskeiseen viestintään sähköposti 

on miellyttävin vaihtoehto. Työelämän hektisyyden vuoksi sähköpostia suositaan ole-

tettavasti siksi, että se antaa vapauden syventyä viestiin ja vastata siihen silloin, kun 

siihen on parhaiten aikaa. Markkinointiviestien saaminen sähköpostiin kuitenkin jakoi 

mielipiteitä asiakkaiden keskuudessa. Yleisiä uutiskirjeitä ei juurikaan suosita, sillä ne 

hukkuvat helposti viestinnän paljouteen.  

Markkinointiviestinnän sisältö 

Erityisen tärkeäksi asiakkaat kokevat markkinointiviestinnän sisällön kohdentamisen. 

Yleiset tiedotteet tai massamarkkinointiviestit eivät tarjoa asiakkaille juurikaan lisäar-

voa. Sen sijaan asiakkaat arvostavat markkinointiviestejä, jotka ovat selkeästi koh-

dennettuja ja sopivat heidän liiketoimintaansa oleellisesti. Tämä tukee myös avain-

asiakkuuteen liitettyjä odotuksia. Asiakkaat haluavat nähdä, että asiantuntijayritys 

ymmärtää heidän toimintaansa ja tarpeitaan, ja pystyy tuottamaan sisältöä, joka tuo 

heille lisäarvoa.  
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Asiakasyritykset eivät juurikaan kaipaa yleistä viestintää, ellei kyseessä ole jokin uusi 

palvelu tai merkittävä muutos nykyisissä palveluissa. Palveluista tiedottaminen koe-

taan turhana kenties sen vuoksi, että jo asiakkaana oleva yritys luultavimmin kokee 

suurimmilta osin tietävänsä, millaisia palveluita asiantuntijayrityksen tarjoamaan 

kuuluu.  

Sosiaalisen median kanavien sisällön toivotaan pysyvän melko kevyenä. Kanavat koe-

taan hyvänä esimerkiksi yrityksen kuulumisien kertomiseen, mutta toisaalta myös 

sen viestimiseen, mitä yrityksessä tehdään. Kuulumisten jakaminen, toiminnan lä-

pinäkyvyys ja arvojen viestiminen on toivottavaa. Tämä viittaa siihen, että henkilö-

kohtaisempi viestintätapa toimii yrityksen sosiaalisessa mediassa samaan tapaan, 

kuin henkilökohtaisissa profiileissa.  

Sisällöntuottaminen esimerkiksi yrityksen omille verkkosivuille blogien ja artikkelien 

muodossa nousi tutkimuksessa esiin positiivisena asiana. Sisältöä ei välttämättä et-

sitä erikseen, mutta siihen törmätään sosiaalisen median ja verkoston suosituksien 

kautta. Sisällöltään julkaisujen tulisi olla kantaaottavia ja osallistua keskusteluun. Yri-

tykseltä halutaan kuulla poikkeavia mielipiteitä ja asiantuntijoiden ajatuksia ajankoh-

taisista aiheista. Asiantuntijayritykselle tärkeää on tuoda esiin myös asiantuntijuutta. 

Yhdistäessä nämä voidaan olettaa asiakkaiden hakevan lähtökohtaisesti asiantuntijoi-

den näkemystä asioihin, ei niinkään yleistä faktojen kertomista tai oppikirjamaista 

blogisisältöä.  

Asiantuntemuksen jakamiselle opettavaisemmassa tyylissä on kuitenkin paikkansa. 

Tutkimuksessa selvisi, että erilaiset oppaat ja vinkit ovat tervetulleita, erityisesti kun 

ne liittyvät oleellisesti asiakkaan liiketoimintaan ja tarpeisiin. Tämän voidaan katsoa 

rakentavan asiantuntijayrityksen uskottavuutta, joka puolestaan tukee luottamuksen 

ja täten myös asiakkuuden rakentumista.  

Avainasiakkuuteen liitetyissä odotuksissa selvisi asiantuntijayrityksen laaduntarkkai-

lun olevan tärkeää asiakkuuden rakentumiselle. Tämä näkyy myös markkinointivies-

tinnän sisällössä. Asiakkaat haluavat kuulla yrityksen onnistumisista, tehdyistä pro-
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jekteista ja toisaalta myös haasteista, joita asiantuntijayritys on kohdannut. Käytän-

nön osaamisen osoittaminen ja kokemuksen tuominen esiin osoittaa asiakkaalle, että 

asiantuntijayritys tietää, mitä tekee.  

Markkinointiviestintä asiakkuudenhallinnan tukena 

Tutkimuksessa selvisi, että asiantuntijayritys voi hyödyntää markkinointiviestintää 

asiakkuudenhallinnan tukena, mutta yksinään markkinointitoimenpiteet eivät riitä 

asiakkuuden kehittämiseen. Digitaalisten kanavien suosimisesta huolimatta henkilö-

kohtaiset suhteet ovat edelleen kaiken keskiössä, eikä kasvotusten tapahtuvaa koh-

taamista voida ohittaa.  

Asiakkaat kokevat erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien rakentavan asiakassuhdetta 

vahvemmaksi. Asiantuntijuuden jakaminen erilaisissa tilaisuuksissa on hyvä tapa si-

touttaa asiakkaita yrityksen toimintaan, mutta yhtä tärkeää on huomioida verkostoi-

tumisnäkökulma. Asiantuntijayrityksen asiakkaat tiedostavat, että asiantuntijapalve-

luita käyttävät toisistaan hyvin erilaiset yritykset. Tämä mahdollistaa asiakkaiden ver-

kostoitumisen keskenään, ja kenties voisi synnyttää uusia yhteistyökumppanuuksia. 

Asiantuntijayritys voi luoda asiakkailleen lisäarvoa toimimalla yhdistävänä tekijänä ja 

saattamalla asiakasyrityksiään yhteen.  

7 Pohdinta 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaista on asiakkuudenhallintaa tukeva mark-

kinointiviestintä B2B-asiantuntijayrityksessä. Tutkimuksella haluttiin selvittää käytän-

nönläheisesti, millaisen markkinointiviestinnän yrityksen asiakkaat kokevat mielui-

sammaksi ja asiakkuutta edistäväksi. Samalla perehdyttiin avainasiakkuustoimintaan 

ja kartoitettiin ilmiön laajuutta sekä sen asettamia odotuksia asiantuntijayrityksen 

asiakasyrityksissä. Tutkimusongelman ratkaisemiseksi määriteltiin seuraavat tutki-

muskysymykset: 

• Millä tavalla ja missä kanavissa asiakkuuksia tulisi lähestyä? 

• Millaista asiakassuhdetta asiakasyritys haluaa rakentaa? 
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• Kuinka tärkeäksi asiakassuhteen ylläpito koetaan?  

 

Tutkimuskysymykset ohjasivat teoreettisen viitekehyksen rakentumista. Teoriassa 

keskityttiin aiheelle oleellisimpiin osa-alueisiin, joista koottiin yhteneväinen ja loogi-

nen kokonaisuus. Teoriapohjassa hyödynnettiin luotettavaa lähdekirjallisuutta, josta 

kerättiin aiheelle oleellisimmista asioista tiivis mutta kattava kokonaisuus. Teoreetti-

sen viitekehyksen pohjalta muodostettiin kysymysrunko teemahaastatteluille.  

Tutkimuksen tuloksilla saatiin vastaukset tutkimuskysymyksiin ja tutkimusongel-

maan. Tutkimusongelman vastaukseksi saatiin käytännönläheistä tietoa siitä, mitä 

markkinointikanavia asiakkaat suosivat, millaista sisältöä he haluavat asiantuntijayri-

tykseltä saada ja millaisilla viestintäkeinoilla asiakkuuden kehittymistä voidaan edis-

tää. Tämän lisäksi tutkimus tuotti lisäymmärrystä avainasiakkuustoiminnasta ja siihen 

liittyvistä odotuksista.  

Tutkimuksen aihe on hyvin ajankohtainen, sillä B2B-liiketoiminnassa on viime vuosina 

ollut nähtävissä selkeä muutos. Yritykset kiinnittävät yhä enemmän huomiota nykyi-

siin asiakassuhteisiinsa ja niiden vahvistamiseen. Key Account Management on il-

miönä noussut joillain aloilla lähes standardiksi – tai ainakin siihen päin ollaan me-

nossa. Tutkimuksessa käydyt haastattelut tukivat tätä, sillä lähes jokainen haastatel-

luista kertoi yrityksensä siirtyvän avainasiakkuustoimintaan lähitulevaisuudessa. 

Avainasiakkuustoiminnasta on kuitenkin verrattain vähän tutkimustietoa saatavilla. 

Asiakasnäkökulmaa aiheeseen ei ole tutkittu juurikaan. Markkinointiviestinnästä 

puolestaan on olemassa paljon erilaisia tutkimuksia, mutta yrityksen olemassa ole-

ville asiakkuuksille viestimisestä tutkimuksia on huomattavasti vähemmän. Tutkimus 

tuo siis uudenlaisen näkökulman B2B-asiakkuuksille viestimiseen ja asiakkuuksien ke-

hittämiseen.  

Luotettavuustarkastelu 

Tutkimuksen luotettavuuteen kiinnitettiin huomiota koko tutkimusprosessin ajan. 

Luotettavuuden tekijöihin perehdyttiin jo tutkimusprosessin ensimmäisillä vaiheilla, 

jotta luotettavuus voitiin huomioida joka askeleella. Tutkimusasetelma ja käytetty 
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tutkimusmenetelmä, teemahaastattelu, varmistui teoreettisen viitekehyksen jälkeen. 

Teoreettinen viitekehys osoitti kyseessä olevan ilmiö, jonka kvalitatiivinen tarkastelu 

asiakkaita haastattelemalla tuottaa syvällisempää ymmärrystä ilmiöstä. Tätä ymmär-

rystä tarvittiin, jotta tutkimusongelma voitiin ratkaista.  

Teemahaastattelut toteutettiin huolellisesti. Haastatteluille luotiin yhteinen pohja, 

joka muovaantui haastattelun mukaan aina hieman erilaiseksi. Kysymysrunko kuiten-

kin varmisti, että jokaiselta haastateltavalta saatiin vähintään perusteemoihin vas-

taukset. Haastateltavien tavoittaminen oli haastavaa, mutta lopulta kaikki kuusi haas-

tateltavaa edustivat hyvin erilaisia toimeksiantajayrityksen asiakkuuksia. Haastatellut 

yritykset toimivat keskenään melko erilaisilla toimialoilla ja toimeksiantajayrityksen 

kanssa toteutetut projektit ovat olleet eri aihepiireistä. Haastateltavat siis antoivat 

hyvän läpileikkauksen toimeksiantajan monipuolisesta asiakkuuskannasta.  

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkastella validiteetin ja reliabiliteetin perus-

teella. Tutkimuksen validiteetti on vakuuttava, sillä tulokset vastasivat tutkimuson-

gelmaan hyvin ja haastateltavat olivat sitä kohderyhmää, mitä aluksi lähdettiin hake-

maan eli toimeksiantajan asiakasyrityksiä. Haastattelut onnistuivat hyvin ja haastat-

teluista saatiin tutkimusongelmalle oleellisia vastauksia. Aineistonkeruuprosessi to-

teutettiin huolellisesti: jokainen haastattelu äänitettiin ja litteroitiin. Sen jälkeen ai-

neisto analysoitiin johdonmukaisesti, jonka perusteella tutkimustulokset saatiin kir-

jattua selkeästi teemoitettuna ja aineistoesimerkeillä vahvistettuina.  

Tutkimuksen reliabiliteetti, eli toistettavuus, on laadullisessa tutkimuksessa vaikea 

osoittaa todeksi. Tutkimuksessa kuitenkin haastateltiin toimeksiantajan asiakkuuksia, 

jotka olivat toisistaan hyvin erilaisia niin kokoluokassa kuin toimialalta. Haastattelut 

alkoivat myös saturoitumaan nopeasti ja samoja vastauksia ja ajatuksia nousi pintaan 

jokaisessa haastattelussa. Näiden perusteella voidaan olettaa, että tutkimustulokset 

olisivat ainakin hyvin samankaltaisia, jos tutkimus toistettaisiin.  

Laadulliseen tutkimukseen liittyy aina subjektiivisuuden kysymys. Tutkimuksen to-

teuttajan on usein vaikea olla puuttumatta tai vaikuttamatta tutkimuksen etenemi-
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seen, sillä haastattelulla toteutettu tutkimus vaatii tutkijan osallistumista tutkimus-

prosessiin. Subjektiivisuutta on käsitelty enemmän tutkimusasetelman yhteydessä. 

Toteutetussa tutkimuksessa pyrittiin pysymään mahdollisimman objektiivisena. Haas-

tattelut alkoivat kuitenkin nopeasti saturoitumaan, jolloin oletus lopullisista tutki-

mustuloksista alkoi jo muodostua. Kysymysrunko kuitenkin auttoi pysymään oikeilla 

raiteilla. Haastattelut äänitettiin ja litteroitiin, ja voidaan sanoa, että haastattelut oli-

vat hyvin samankaltaisia jokaisella haastateltavalla. Subjektiivisuuden vaikutusta 

haastatteluprosessiin ei voida niistä havaita.  

Tutkimusaineiston analysoinnissa on aina mahdollista, että tutkijan subjektiivisuus 

vaikuttaa tulosten tulkintaan. Aineistoesimerkkien kautta on pyritty tuomaan esiin 

vahvistusta kerrotuille tuloksille. Saatujen tuloksien voidaan myös katsoa olevan 

melko loogisia, mikä tukee niiden oikeellisuutta.  

Jatkotutkimusaiheet 

Tutkimuksesta kävi erityisen selkeästi ilmi, että avainasiakkuustoiminta on yrityksissä 

vasta kehitysvaiheessa, mutta siihen ollaan siirtymässä vauhdikkaasti. Muutos on 

suuri, eikä selkeää toimintatapaa ole vielä muodostunut. Jatkotutkimuksissa avainasi-

akkuustoiminnan käytäntöihin ja asiakkuuksien hoitamiseen voitaisiin keskittyä vielä 

enemmän. Markkinointiviestintä ja ylipäätään viestintä avainasiakkuuksille on var-

masti aihe, jota yrityksissä joudutaan tosissaan pohtimaan avainasiakkuustoimintaan 

vahvemmin siirryttäessä, jolloin tutkimustieto aiheesta voisi olla hyödyllistä. 

Asiakkuudenhallinnan muuttuessa yhä vahvemmin Key Account Management -tyy-

liseksi voisi jatkotutkimuksia tehdä myös siitä, miten yritykset jalkauttavat uuden 

ajattelutavan käytäntöön. 

Markkinointiviestinnän osalta kävi ilmi, että asiantuntijayrityksen nykyasiakkaat toi-

vovat henkilökohtaista suhdetta ja verkostoitumismahdollisuuksia asiakassuhteelta. 

Erilaisten vaihtoehtojen kartoittaminen verkostoitumiseen ja henkilökohtaisten suh-

teiden ylläpitoon voisi antaa aihetta kehittämistutkimukselle.  
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Liitteet 

Liite 1. Haastattelurunko 

Haastateltava: 

• Oma työnimike 

• Oma suhde asiakkuustoimintaan   

 

Teema 1. Asiakkuus 

• Asiakassuhde toimeksiantajaan  

• Yrityksenne omat avainasiakkuudet  

• Miten koet avainasiakkuuden (yleisesti)? 

• Odotukset avainasiakkuudesta  

• Toimeksiantajayrityksen asiakkuusstatus – kuvaile tämän hetkistä tilannetta 

• Avainasiakkuus toimeksiantajayrityksessä: käytännön odotukset 

• Asiakassuhteen ylläpito  

• Säännöllisyyden merkitys asiakassuhteen ylläpidossa  

 

Teema 2. Markkinointiviestintä 

• Yrityksenne suosimat viestintäkanavat /henk.koht. suosimat 

• Viestintä toimeksiantajalta: kanava, sisältö?  

• Viestien sisältö 

• Mieluisa/tarpeellinen sisältö 

• Asiakassuhteen ylläpito säännöllisesti   

 


