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This thesis focused n the change in sales through digitalisation and the strategic 
leadership of it in the context of an expert organisation. The aim was to learn from 
the successful pioneer organisations and to find the most useful and profitable 
strategic and operative business models for a client organisation that specialised 
in the field of recruitment design, personnel strategies and expertise and 
leadership recruitments.  
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1 JOHDANTO 
 
 
1.1 Taustaa 
 
Pienet ja keskisuuret yritykset ovat joutuneet viimevuosina uuden haasteen 

eteen. Jotta yritykset voivat kannattavasti kasvaa, niiden on otettava kasvussaan 

haltuun uusia menetelmiä. Digitalisaatio muuttaa toimintakenttää nopeammin 

kuin koskaan ennen ja uusia omaksuttavia asioita on paljon. Moni pk-yritys on 

jäänyt yksin näiden haasteiden kanssa. Tässä työssä halutaan vastata yritysten 

informaatioähkyhuutoon, ja nostaa esiin minimitoimet, jotta modernissa business 

-to- business- pelikentässä voi menestyä. Strategisen johtamisen merkitystä 

muutoksessa ei voi korostaa liikaa.  

 

Opinnäytetyö tehdään osana myynnin johtamisen ja kansainvälisen myynnin 

YAMK-opintoja. Työn tekijä on Porkkana ja Keppi Oy:n omistaja/ toimitusjohtaja. 

Porkkana ja keppi Oy on syyskuussa 2019 perustettu rekrytointimuotoiluun ja 

henkilöstöstrategioiden kehittämiseen sekä asiantuntija/ johtajarekrytointeihin 

erikoistunut yritys. Yrityksen viiden vuoden päähän asetettu tavoite on olla Pir-

kanmaan halutuin rekrytointikumppani asiantuntijarekrytoinneissa ja sparraaja 

henkilöstöstrategioiden kehittämisessä. Yritys haluaa erottua kilpailijoistaan raik-

kaalla ja rohkealla tavalla ja hyödyntää moderneja myynnin välineitä aktiivisesti 

ja kehittää toimintaansa dataohjatusti. Yrityksessä työskentelee toimitusjohtajan 

lisäksi yksi asiantuntijaosakas/yhtiökimppani joka liittyi joukkoon puoli vuotta yri-

tyksen perustamisen jälkeen helmikuussa 2020. 

 

Osana tätä opinnäytetyötä, tekijä on osallistunut tutkijaryhmätyöskentelyyn  

Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston Robins- hank-

keessa. Business Finlandin rahoittaman kaksivuotisen tutkimushankkeen ta-

voitteena on tutkia myyntitoimintojen automatisointia robotiikkaa ja tekoälyä 

hyödyntäen.  
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1.2 Työn tavoite ja tarkoitus 
 
Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan muutosta ja sen johtamista strategiset lasit 

päässä. Tahtotilana on löytää asiantuntijaorganisaatioille parhaat strategiset 

suunnat sekä ratkaisut operatiiviseen tekemiseen. Tässä työssä haetaan myös 

menestyneiltä edelläkävijäorganisaatioilta oppia, mitä asioita tulee ottaa huomi-

oon myyntitoimintojen digitalisoituessa ja yrityksen digistrategiaa luodessa. 

Myynnin muutos ja dataohjattavuus ovat keskeiset työn käsitteet. 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia sitä, mitä asiantuntijakentässä toimi-
vien pk-yritysten on tiedettävä digitalisaatiosta ja miten niiden tulee hyödyntää 

myynnin ja markkinoinnin työkaluja, jotta kannattava kasvu muuttuvassa markki-

nassa mahdollistuu.  

 

Työn tarkoituksena on validoida pk-yritysten näkökulmasta parhaat työvälineet, 

työtavat ja johtamisen menetelmät kustannustehokkaan ja kasvupolun mahdol-

listavan dataohjatun ja strategiaan nojaavan modernin myyntiprosessin rakenta-

miseen. Työssä on tarkoitus löytää liiketoiminnan näkökulmasta toimivimmat 

strategiset ja operatiiviset ratkaisut myös tilaajayrityksen, Porkkanan ja Kepin 

myyntiorganisaation käyttöön.  

 

 

1.3 Työn rajaus ja rakenne 
 
Työn teoriaosuudessa perehdytään strategialähtöiseen ajatteluun. Luvussa 2  

käydään läpi strategiaa myynnin ja digitalisaation kautta, luvussa 3 perehdytään 

digitalisaation hyötyihin myynnin johtamisessa strategisella ja operatiivisella ta-

solla. Työn tutkimuksellinen osuus käydään läpi luvun 4 Robins -hankkeeseen 

liittyvässä laadullisessa osaprojektitutkimuksessa, jossa on hankittu haastatte-

luilla tietoa suomalaisten asiantuntijasektorilla toimivien pk-yritysten myynnin ja 

markkinoinnin digitaalisten järjestelmien käytöstä osana kasvavaa liiketoimintaa. 

 

Työn loppuun on vielä koottu ”vinkkivitonen” pk-yrityksille, jotka ottavat ensim-

mäisiä digiaskelia kompleksisessa toimintakentässä. Kappaleessa 5 esitellään 

myös digistrategian mukaiset toimenpiteet case yrityksen Porkkanan ja kepin en-

simmäisen toimintavuoden ajalta. 
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2 STRATEGIAN MERKITYS LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ 
 

 

Tässä kappaleessa tarkastellaan strategiaa käsitteenä ja liiketoimintalähtöisen 

strategian merkitystä asiantuntijaorganisaation toiminnan ja myynnin kehittämi-

sessä. Strategia-termiä viljellään usein ja monenlaisessa tilanteessa. Sen mää-

rittelyyn ei olekaan yhtä oikeaa tapaa. Useimpia määritelmiä yhdistää kiteytetysti 

kuitenkin ajatus siitä, että strategia kuvaa sitä, mitä olemme tekemässä, miten 

olemme tekemässä, mihin olemme menossa ja milloin olemme menossa. ”Jos 

menestys on tärkeää organisaatiolle, on myös strategia tärkeä” (Juuti & Luoma 

2009, 29).  

 

Strategia -sana on peräisin kreikan kielen termistä ”strategos”, joka tarkoittaa so-

dan johtamisen taitoa. Modernin strategiakäsitteen perustan loi Alfred D. Chan-

dler 1960-luvulla. Hänen mukaansa strategia perustuu pitkän tähtäimen tavoittei-

den ja päämäärien määrittelyyn sekä toiminnan suuntaamiseen näiden tavoittei-

den perusteella ja tarvittavien resurssien allokoimiseen kyseisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi. (Chandler, 1962) 

 

Kamenskyn (2014, 20) mukaan ”Strategian avulla yritys tietoisesti hallitsee ulkoi-

sia ja sisäisiä tekijöitä sekä niiden välisiä vuorovaikutussuhteita siten, että yrityk-

selle asetetut kannattavuus-, jatkuvuus- ja kehittämistavoitteet pystytään saavut-

tamaan.” Kamensky (2014, 17) alleviivaa myös sitä, että strategia on välttämätön 

aidossa kilpailutilanteessa toimiville yrityksille, sillä pärjätäkseen niiden tulee pys-

tyä erottautumaan kilpailijoistaan. Monet yritykset ovat myös luoneet strategian 

laatimiseen liittyviä funktioita kehittääkseen ja toteuttaakseen strategian formu-

laatio- ja implementaatioprosesseja jo 1960-luvulta lähtien (Mintzberg,1994). 

 

1980-luvulla Porter totesi yrityksen toiminnan olevan lähtöisin yrityksen liiketoi-

minnan strategisesta suunnittelusta ja tämän pohjalta pysyvän kilpailuedun ta-

voittelusta (Porter, 1985). Porterin ajatukset ovat edelleen ajantasaisia ja niitä 

voidaan pitää nykyaikaisen strategisen suunnittelun perustana.  
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Nyt 2020-luvulla on entistä vaikeampaa ennustaa tulevaisuuden näkymiä. Syynä 

vaikeaan ennustettavuuteen ovat yritysten liiketoimintaympäristöjen muuttumi-

nen vauhdilla, liiketoimintamallien monimuotoistuminen, uusien toimijoiden no-

pea kasvu sekä yritysten olennaisesti lyhentyneet elinkaaret. Myös kehittyvä tek-

nologia ja digitaalisuus ravistelevat useimpia toimialoja. Strategisen ajattelun tär-

keys ja vaikuttavuus korostuvat entisestään tässä nopeasti muuttuvassa ympä-

ristössä. (Hämäläinen, Maula & Suominen, 2016) 

 

Strategisen työskentelyn itsetarkoitus ei kuitenkaan ole strategian luominen. Kai-

ken suunnitelmallisen toiminnan lähtökohtana on kilpailuetujen saaminen yritys-

toiminnassa. (Hakanen 2004,17.) Strategian suunnitteluvaihe yrityksissä on 

usein ideointia, visiointia, nykyisen toiminnan kyseenalaistamista, ongelmien sel-

vittämistä tai vaihtoehtojen etsintää. Strategia tulee käyttöön siinä vaiheessa, kun 

luodaan tahtotiloja, sitoudutaan niihin ja pyritään saamaan aikaan yrityksen joka-

päiväisistä toiminnoista tavoitteellista. (Raatikainen 2001,12.)  

 

Myös asiantuntijaorganisaatiot ovat vahvasti tämän muutoksen keskellä, sillä il-

man strategista ajattelua ei toimintoja voida kehittää. Koko työyhteisön strategia-

työhön mukaan ottaminen sitouttaa organisaation yhteisiin tavoitteisiin ja pää-

määriin. Kun strategian jalkauttamisessa onnistutaan, koko organisaatio on tie-

toinen toimintatavoista ja suunnasta. Modernin organisaation kommunikointikult-

tuuri ei voi olla yksisuuntaista ylhäältä alaspäin, esimieheltä ruohonjuuritasolle, 

vaan mitä enenevissä määrin toisin päin, alhaalta ylös. Mikäli yritys omaksuu 

strategiassaan sekä myös käytännön tasoilla tällaisen toimintakulttuurin, on se 

yritykselle suuri etu. (Hämäläinen ym. 2016) 

 

Hämäläisen ym. (2016) mukaan digiajan muutoksien on todennettu vaikuttavan 

suuresti liiketoimintaan ja johtamiseen. Digimurros aiheuttaa kilpailutilanteen va-

pautumista ja johtamisen muutosprosessin ohella monet yritykset ovat pakotet-

tuja uudistamaan myös liiketoimintamallejaan. Menestyvien yritysten on oltava 

ketteriä ja proaktiivisia. Digitaalisuus tuo fyysiseen kohtaamisen lisäksi digitaali-

set alustat kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseen. (Hämäläinen ym. 2016) 
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Kuva 1. Digiajan menestystekijät (Hämäläinen ym. 2016). 
 

Kuvassa 1 on yrityksen digiajan strategian menestyksen tekijöitä. Kuvassa on 

selkeästi nähtävissä, miten ihmislähtöinen ajattelu- ja toimintatapa koetaan tär-

keänä menestyksen edellytyksenä. Kuva havainnollistaa hyvin sen, kuinka moni-

puolisesti ja laajasti yritysten tulee hahmottaa kompleksista toimintakenttää on-

nistuneen strategian luomisessa, mikäli ne haluavat menestyä. Edelläkävijäyri-

tyksissä näin osataan toimia.  Niissä huomioidaan yksilöllisten kokemuksen mer-

kitys ja voima. Johtamisen käytänteet on rakennettu vastaamaan asiantuntijaor-

ganisaation vaatimia edellytyksiä. Edelläkävijäyrityksien toiminnassa korostuu 

yrityksen johdon strateginen herkkyys. Toimintaympäristön tilanteista ja muutok-

sista ollaan hyvin perillä ja pystytään reagoimaan asioihin herkällä silmällä ja kor-

valla. (Hämäläinen ym. 2016.) 
 
Digiloikasta, datan hyödyntämisestä päivittäisessä myynnissä, on asiantuntijaor-

ganisaatioissa puhuttu jo pitkään. Edelläkävijäyritykset ovat ottaneet jo lukemat-

tomia digiharppauksia. Suuri osa tavallisistakin yrityksistä on jo loikkia ottanut. 
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Silti digiloikka on vielä monessa yrityksissä ollut utopiaa. Joillekin se on sitä edel-

leen. Vuoden 2020 maaliskuun puolessa välissä Covid-19 epidemia muutti mo-

nen yrityksen suhtautumista ja vauhditti ensiloikkaa. Kehityshypyt ja valtavat loi-

kat, jotka keväänkorvalle asti vaikuttivat mahdottomilta koskaan ottaa, ovat mo-

nessa yrityksessä nyt todellisuutta. Webinaarit, verkkokoulutukset, etäjohtami-

nen ja etäpalaverit tulivat tutuksi ihan kaikissa asiantuntijaorganisaatioissa. (Joh-

taminen ja esimiestyö. 2020) 

 

Asiantuntijaorganisaatioiden muuttunut tilanne vaikuttaa nyt siihen, että reagoin-

tikyky on poikkeuksellisen markkinatilanteen seurauksena häiriintynyt ja ajanut 

yrityksiä jopa pysyviin strategisiin muutoksiin. Osa muutoksista on pitänyt tehdä 

lennosta ja silloin ei aina ehdi tarkastella asioita strategiselta tasolta. Riskinä 

tässä on se, että nopeissa käännöksissä muutosten pitkäaikaisvaikutusten arvi-

ointi jää sattuman varaan. (Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset. 2020) 

 

Esimerkiksi Gartnerin tuoreen raportin mukaan peräti 27 prosenttia myyntijohta-

jista harkitsee perinteisten kenttämyynnin roolien muuttamista pysyvästi virtuaa-

lisiksi. Vielä helmikuussa 2020 luku oli viisi prosenttia. (Gartner. CSO Actions in 

Response to COVID-19.2020.) Se, onko päätös muuttaa pysyvästi myynnin pai-

nopistettä virtuaaliseksi kasvokkain tapahtuvan sijaan, saattaa tulevaisuudessa 

osoittautua myös vääräksi strategiseksi valinnaksi. (Johtaminen ja esimiestyö. 

2020) 

 

 

2.1 Myyntistrategia 
 

Tässä kappaleessa syvennytään myyntistrategian tärkeyteen asiantuntijayrityk-

sessä. Yrityksen ”kattostrategia” määrittää linjaukset myös yrityksen myyntiorga-

nisaatiolle ja myyntistrategialle. Myyntistrategia on olennainen osa ”kattostrate-

giaa”, koska myynnin vaikutukset ovat yrityksen kasvussa olennaiset. Myyntistra-

tegian avulla saadaan yritykselle pitkän aikavälin kasvutavoitteet.  

 

Myyntistrategian tarkoituksena on luoda yritykselle suunnitelma ja toimintatavat 

johdonmukaiseen ja tuloshakuiseen myyntiin. Myyntistrategia voidaan selkeim-
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millään kiteyttää seuraavasti: tavoitteiden asettaminen, toimenpiteiden määritte-

leminen tavoitteisiin pääsyä varten, toiminnan jalkauttaminen, tulosten seuraami-

nen ja mittaus (Manning Ahearne & Reece 2012, 55-56). Myyntistrategia määrit-

telee, miten asiakasta tai samanlaisten asiakkaiden ryhmää tulee johtaa. Myynti-

strategia voidaan kuvata prosessiksi, jossa määritellään, kuka asiakas on, mitä 

hänelle tarjotaan sekä miten myynti tapahtuu (Cuevas, Donaldson & Lemmens 

2016,112). Cuevasin ym. (2016,113) mukaan myyntistrategia jakautuu kolmeen 

pääelementtiin, jotka ovat asiakaskunnan segmentointi, asiakas- ja suhdestrate-

gia sekä arvoehdotuksen kehittäminen.  

 

Laineen (2018) mukaan myyntityö on yrityksen koko henkilökunnan asia eikä 

vain muutaman huippumyyjän. Myynti on kokonaisvaltainen prosessi, johon vai-

kuttaa kaikkien yrityksessä työskentelevien panos.  Koko henkilöstö osallistuu 

siihen riippumatta siitä, tiedostavatko he asiaa tai eivät. Siksi yrityksissä on tär-

keää ymmärtää kokonaisvaltaisuus ja tehdä asioita myynnillisesti läpi koko toi-

mintaketjujen. Myynnissä onnistuminen on koko organisaatioin etu, johon tulisi 

kaikkien asiakaspalvelijoista johtajiin osallistua. (Laine 2008, 12.) 

 

 

2.2 Digistrategia 
 
Eri toimialoilla digitalisaatioilla, digistrategialla ja digiloikalla tarkoitetaan hyvinkin 

erilaisia asioita. Digitalisaatio mahdollistaa suuremman tiedonsiirtonopeuden, 

laskentatehokkuuden ja yhteyden ajasta tai paikasta riippumatta. Pitkästä histo-

riastaan huolimatta digitalisaatio ei kuitenkaan ole saanut vakiintunutta määri-

telmää (Ilmarinen & Koskela 2015, 50). Tässä työssä ja kappaleessa digistrate-

gialla tarkoitetaan koko organisaation strategiaan ja myynnin strategiaan nojaa-

vaa systemaattista suunnitelmaa hyödyntää päivittäisen toimintansa tukena digi-

maailman tarjoamia mahdollisuuksia, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan.  
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KUVA 2. Strategian, myyntistrategia ja digistrategian suhde toisiinsa. 

 

Yllä olevassa kuvassa havainnollistetaan sitä, kuinka yrityksen strategiset tavoit-

teet määrittävät myyntistrategian. Digistrategia taas tukee näitä ylemmälle tasolle 

asetettuja strategisia tavoitteita. Strategiaa laadittaessa on otettava huomioon 

myös muita osa-alueita kuten esimerkiksi henkilöstöstrategia tai investointistra-

tegia. Tämä kuva eikä tämä työ ota kantaa näihin muihin osa-alueisiin.  

 

Jokaisen verkossa toimivan yrityksen markkinointisuunnitelmaan tulisi kuulua ny-

kyisin myös digitaalinen markkinointi. Digitaalinen näkyvyys ja sen hyödyntämi-

nen liiketoiminnassa on tärkeää niin suurille kuin pienillekin yrityksille. Liiketoi-

minnan koon ja toimialan perusteella pystytään valitsemaan sopivia kanavia ja 

keinoja lähes loputtomista vaihtoehdoista ja siksi digitaalisen markkinoinnin stra-

tegia kannattaa hioa kuntoon heti verkkotoiminnan alkuvaiheessa. (Digitaalinen 

markkinointi 2018.) 

 

Kun yritys siirtyy digikanavien pariin, sen tulee tehdä strategia, eli suunnitelma 

siitä miten käyttäydytään digitaalisissa medioissa. On myös tärkeää määrittää 

lähtötilanne, mitä strategialla lähdetään parantamaan ja tavoittelemaan. Yrityk-

sen tulee miettiä, missä ja miten olla digikanavissa läsnä ja mitä kanavia hyödyn-

Strategia

Myyntistrategia

Digistrategia
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netään mihinkin tarkoitukseen. Tärkeää on tietää, mistä digikanavista oman koh-

deryhmänsä tavoittaa. Strategia kuitenkin kehittyy työorganisaation myötä ja sa-

malla strategian sisältö määrittyy. (Kehusmaa 2010, 62-63) 

 
Komulaisen (2018) mukaan digistrategian suunnittelu tulee aloittaa arvioimalla 

aikaisemman toiminnan onnistumista. Näin toimimalla voidaan suunnata tarpeel-

liset toimenpiteet ja resurssit kannattavasti. Tärkeintä on asettaa digistrategialle 

oikeat ja koko yrityksen strategiaa tukevat tavoitteet. (Komulainen 2018, 120)  

Digitaalisen liiketoimintastrategian hyödyntämisellä nähdään olevan kilpailuetu 

perinteistä liiketoimintastrategiaa hyödyntäviin yrityksiin verrattuna (Fichman, ym. 

2014, 329). Yrityksillä, jotka ovat integroineet strategialähtöisesti digitalisaation 

hyötyjä toimintaansa, on hedelmällisempi maaperä menestyä. Digistrategia ei ole 

ainoastaan yrityksen eri toimintojen optimointia tai kilpailijoihin reagointia. Se on 

myös tietoisuutta ja dynaamista reagointikykyä kilpailullisessa ympäristössä. 

(Bradhwaj,  2013. 471-482) 

 

2.3 Digitalisaation merkitys kansalliselle kilpailukyvylle 
 

Digitalisaatiolla, tekoälyllä sekä datan hyödyntämisellä on suuri merkitys paitsi 

yksittäisille yrityksille, myös kansallisen kilpailukyvyn ylläpitämisessä ja paranta-

misessa, koska teknologian kehitys mahdollistaa yritysten tuottavuuden kasvun. 

Keskuskauppakamarin mukaan Suomen kehitys digitalisaatioon liittyen on hidas-

tunut viime vuosien aikana. Suomesta puuttuu pitkäjänteinen strategia, kuinka 

digitalisaation, tekoälyn ja datan mukanaan tuomia etuja voidaan täysimittaisesti 

hyödyntää. (Keskuskauppakamari. 2020.) 

Elinkeinoelämän keskusliitto EK pyysi jo keväällä 2015 Mikael Jungneria kirjoit-
tamaan puheenvuoron siitä, miten digitalisaatiota voitaisiin edistää Suomessa. 

Digitalisaatio ei Jungnerin mukaan voi  edetä itsestään, vaan sen kehittyminen 

edellyttää yhteiskunnallisesti toimia. Jungner on sitä mieltä, että tarvitsemme 

alustan, jolla digitaalinen tieto liikkuu sekä päätelaitteet ja sovellukset, joilla digi-

taalisia palveluja käytetään. Tarvitsemme myös käyttäjäystävällisiä palveluja, 

jotka tekevät digitalisaatiosta konkreettisen. Lisäksi tarvitsemme ekosysteemin, 
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joka kehittää digitaalisia palveluja edelleen. Erityisesti asenneympäristön on ol-

tava muutokselle otollinen; meidän on osattava, kyettävä ja oltava halukkaita 

käyttämään digitaalisia palveluja. (Jungner, 2015.) 

Myös TAMK:n myynnin yliopettaja Hautamäki peräänkuuluttaa Suomen hallituk-

selta toimia yritysten tukemiseen kasvussa ja muutoksessa. Yrityksissä ei ole riit-

tävästi osaamista myynnin transformaation toteuttamiseen. Tähän tarvitaan tu-

kea yhteiskunnan ylimmältä taholta saakka. Hautamäen mukaan on osoitettu, 

että ymmärrys asiakkaiden tarpeista kasvaa sekä tuloksellisuus ja tehokkuus pa-

ranevat, kun digitaalisten työkalujen, teknologioiden ja tekoälyn hyödyntäminen 

lisääntyy. Jotta näin yrityksissä tapahtuisi, se edellyttää Hautamäen mukaan vah-

vaa ja strategialähtöistä johtamista digitaalisessa transformaatiossa. (Hautamäki 

2020) 
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3 DIGITALISAATION HYÖDYT MYYNNIN JOHTAMISESSA 
 

 

Alasoinin (2015) mukaan digitalisaatio on kolmas teollinen vallankumous. Se 

muuttaa tapojamme tehdä töitä ja tuottaa tullessaan meille lisäarvoa (Alasoini 

2015). Tässä kappaleessa tarkastellaan sitä, miten ihmisen toiminnan ja digitali-

saation hyödyntäminen yrityksen myyntitoiminnossa mahdollistuu saumatto-

masti. Rajapintoja eli luontevia kohtaamispisteitä ihmisen ja digin välillä tarvitaan. 

Tässä kappaleessa käsitellään digiloikan mahdollistavia ja aikaansaamia muu-

toksia strategiselta tasolta operatiiviseen. Aihetta lähestytään asiantuntijaorgani-

saation myynnistä käsin. 

 

3.1 Myynnin transformaatio 
 
Myynnin transformaatiolla tarkoitetaan tässä työssä yrityksessä tapahtuvaa 

myyntiprosessin kokonaisvaltaista muutosta, joka viedään läpi laaja-alaisesti tar-

kastellen, kehittäen ja modernisoiden koko myynnin prosessia, tapaa myydä ja 

käyttää tukityökaluja.   

 

Kuten jo aiemmin tässä työssä on mainittu, yksi tärkeimmistä myynnin transfor-

maatioon liittyvistä asioista on digitalisaatio, joka on tuonut myyntiin ja myynnin 

johtamiseen paljon erilaisia mahdollisuuksia. Dataohjatulla myynnillä mahdollis-

tetaan toiminnan reaaliaikainen seuranta ja saadaan kehittämiselle ja analysoin-

nille elintärkeää dataa, jotta voidaan ennustaa tulevaa sekä suunnitella tarvittavia 

toimenpiteitä. (Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset. 2020) 

Cuevasin (2018) mukaan myynti on alituisessa muutoksessa. Yritysten tarjonta 

on muuttunut ja toiminnassa yhdistyy yhä enemmän tuotteita ja palveluja integ-

roivien ratkaisujen ja arvolupausten tarjoaminen. Tämä muutos näkyy myös siinä, 

että nykyään myyntiorganisaatioiden tulee ymmärtää entistä syvemmin asiak-

kaan liiketoimintaa. Myynnissä ei riitä, että ollaan vain omien tuotteiden ja palve-

luiden asiantuntijoita. Muutoksien ja myyntisyklien pitkittymisen johdosta ostajan 

ja myyjän välinen suhde on syventynyt ja myyntiprosessia hoidetaan tiiviissä yh-

teistyössä. Muutokset näkyvät selvästi myös tämän päivän myyntiorganisaation 
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kokoonpanoissa esimerkiksi siten, että niihin on syntynyt täysin uudenlaisia roo-

leja kuten myynnin ja asiakkaan menestymisen mahdollistajia. (Cuevas 2018, 

198–206.)  

Myynnin muutoksen ohessa myös ostoprosessi on muuttunut.  Myynnin yliopet-

taja Hautamäen mukaan ostotapahtuman muutos ei kuitenkaan näy yritysten joh-

tamisessa mitenkään, vaan edelleen keskitytään esimerkiksi vain varmistamaan 

myyjien osalta sovittujen käyntimäärien saavuttaminen. Yrityksiin tarvitaan lisää 

osaamista, jotta muutos voidaan ymmärtää ja myynnin toimet voidaan rakentaa 

uudella tavalla. Hautamäen esimerkin mukaan asiakas voi nykyään jättää ensim-

mäisen signaalin ostohalukkuudestaan esimerkiksi internetin kautta. Mikäli tähän 

signaaliin ei reagoida tarpeeksi nopeasti, asiakas ei enää ole kiinnostunut jatka-

maan keskusteluja eikä kauppoja tule. (Hautamäki 2016,41.) 

 

3.2 Strateginen johtaminen digimuutoksessa dataan nojaten 

Vanhan ajattelutavan mukaan johtajiksi synnyttiin. Tämän päivän johtajuudessa 

ei tuolla ajattelumallilla pärjää. Elämme maailmassa, jossa ainoa pysyvä asia on 

muutos. Tämän ajan organisaatioissa työntekijät toimivat enemmänkin johdon 

yhteistyökumppaneina ja moderni johtaminen on tukifunktio onnistuneelle myyn-

nille. Asiantuntijaorganisaatioissa toimitaan itseohjautuvasti, eikä vanhakantai-

nen autoritäärinen johtamistapa toimi modernissa itseohjautuvassa organisaa-

tiossa.  Johdon tärkein tehtävä on toimia tiimin työn tekemisen esteiden poista-

jana. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi ei enää riitä vain se, että palkataan alan 

huippuosaajia, vaan johtamisella on menestymisessä suuri rooli. (Hiltunen 2015, 

96–99)   

Digitalisaation tuomasta suuresta muutoksesta huolimatta johtamisen hyväksi to-

detut perusasiat säilyvät ennallaan. Johtaminen säilyttää sille tyypilliset piirteet, 

kuten resursoinnin, organisoinnin, roolittamisen, tavoitteiden asettamisen, järjes-

telmällisen seurannan ja valvonnan sekä poikkeamiin puuttumisen ja niiden kor-

jaamisen. Johtaminen sisältää myös edelleen tärkeitä strategisia valintoja ja nii-

den osaavaa toimeenpanoa. Se säilyttää siis edelleen paikkansa ihmisten teke-

misen ohjaajana haluttujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Nykypäivän digitaali-

sessa taloudessa perinteinen hierarkkinen ja autoritäärinen johtamiskulttuuri ei 

enää toimi perinteiseen tapaan.	(Ilmarinen & Koskela, 2015 51-57 ).  
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Myynnin johtamisessa ei saa myöskään unohtaa ihmisyyttä eikä vuorovaikutus-

taitoja. Myyjän ja asiakkaan kanssakäymisessä persoonallisuudesta nousevien 

tarpeiden tyydyttäminen sekä myyjän oma henkilökohtainen johtajuus ovat suu-

ressa roolissa. Myyntiorganisaation johtamisessa kannattaa hyödyntää persoo-

nallisuustyyppiteoriaa sekä syväjohtamista asiakkaan ja myyjän vuorovaikutusti-

lanteissa. (Hautamäki, 2016, 23–24) 

Digitalisaatio ja johtaminen liittyvät vahvasti toisiinsa. Yritykset käyvät läpi digi-

taalisia transformaatioita tehostaakseen liiketoimintojansa. Muutokset vaikuttavat 

niin yrityksen työntekijöihin kuin heidän johtajiinsa. Johtamisen näkökulmasta 

katsottaessa digitalisaatio nähdään liiketoimintaprosessien digitalisoimisena tek-

nologian avulla sekä digitalisoinnin ajamina toiminta- ja työskentelytapojen muu-

toksina. (Alasoini 2015) 

Myynnin johtamisessa ja itse myynnissä digitaalisuuden mukana tuomalla datalla 

tähdätään toiminnan tehostamiseen. Kurvisen ja Sepän (2016) mukaan asiakkai-

den tunteminen ja ymmärtäminen sekä syvemmät ja pidemmät asiakassuhteet 

ovat digitaalisuuden hyötyjä parhaimmillaan. He muistuttavat kuitenkin, että da-

taa täytyy osata käyttää ja hyödyntää oikein (Kurvinen & Seppä 2016, 164). Yri-

tykset, joissa päätöksentekoa tuetaan ja arvioidaan datan ja analytiikan avulla, 

omaavat kilpailuetua niitä yrityksiä kohtaan, jotka eivät hyödynnä dataa 

päätöksentekoprosessissaan. Johtajien on siis omaksuttava data päätöksenteon 

tukena voidakseen menestyä. (Dhar & Sundararajan, 2007, 25) Data on uusi 

musta! 

Dataa kertyy myynnistä, asiakkaista, verkkosivujen käytöstä ja kävijöistä, myyn-

nin ja markkinoinnin toimenpiteistä, kilpailijoista, toimialasta yleisesti, taloustilan-

teesta sekä tulevaisuuden trendeistä. Ollakseen laadukasta datan tulee olla 

hyödynnettävissä. Tarvitaan pääsy, saatavuus ja lainmukaiset (GDPR) edellytyk-

set käsitellä tietoa. Datan on oltava myös validia ja neutraalia. Big datakaan ei 

ole objektiivista – kaikki tieto on altista vinoumille. (Isotalus ym. 2018. 9-30) 

Strategisen johtamisen kannalta digitalisaation vaikutukset voidaan nähdä perin-

teisen liiketoimintastrategian muovautumisena modulaarisemmaksi, poikkitoi-

minnallisemmaksi ja monimuotoisemmaksi digitaaliseksi liiketoimintastrategiaksi. 
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Kehittyneet teknologiat mahdollistavat myös dynaamisen reagointikyvyn muuttu-

vissa liiketoimintaympäristöissä. Sijoittaminen digitaalisiin voimavaroihin mahdol-

listaa liiketoiminnan paremman joustavuuden ja ketteryyden ja yritys kykenee 

reagoimaan paremmin muuttuviin liiketoimintamahdollisuuksiin. (Bharadwaj ym. 

2013)  

Vaikka nykypäivänä on saatavilla parempaa dataa liiketoiminnassa hyödyn-

nettäväksi, ei se silti takaa menestystä. Datan avuksi tarvitaan edelleen inhimil-

listä johdon näkemystä ja harkintakykyä. Perinteinen johtaminen säilyttää va-

kaasti paikkansa yritysten tavoitteiden, suunnan sekä menestyksen määrittä- 

jänä myös digitalisaation aikakaudella. Johtajia tarvitaan edelleen tunnistamaan 

uusia liiketoimintamahdollisuuksia, ymmärtämään miten markkinat reagoivat ja 

kehittyvät, ajattelemaan luovasti, tehostamaan sidosryhmäyhteistyötä sekä ilmai-

semaan visioita ja motivoimaan työntekijöitä toimimaan tämän tavoitetilan saa-

vuttamiseksi. (McAfee, ym., 2012 61-67)  

 

3.2.1 Systemaattinen myyntiprosessi 
 
Prosessit ovat organisaation kehittämisen perusta ja niissä on kysymys organi-

saation omasta kyvystä ymmärtää toimintaa ja tuloksellisuutta (Laamanen 2001, 

21). Prosessiajattelussa kehittäminen lähtee liikkeelle organisaation omista sekä 

asiakkaiden tarpeista, jolloin mietitään asiakaslähtöisesti palveluiden tai tuottei-

den kehittämistä. Tällöin suunnitellaan toimenpiteet ja resurssit, joilla tarvittavat 

palvelut tai tuotteet saadaan aikaiseksi. Lopuksi selvitetään, minkälaisia tietoja 

tai materiaalia tarvitaan ja mistä ne voidaan hankkia, jotta prosessi voidaan to-

teuttaa. (Laamanen 2001, 41-42.)  

Digitalisaatio osana yrityksen prosesseja muuttaa tapojamme tehdä töitä sekä 

tuottaa arvoa. Sen yhtenä pyrkimyksenä on myös yksinkertaistaa työtehtäviä, 

joita teknologialla ei pystytä täysin korvaamaan. Digitalisaatio vaikuttaa monella 

tavalla johtamiseen ja työn organisointiin. Teknologioiden kokonaisvaltainen 

käyttöönotto mahdollistaa muun muassa tehokkaamman ja suoraviivaisemman 

viestimisen organisaation sisällä, paremman ja tehokkaamman päätöksenteon 

datan pohjalta sekä työskentelyn ajasta tai paikasta riippumatta. (Alasoini, 2015)  



19 

 

Laamasen mukaan hyvä prosessikuvaus on lyhyt, siinä on selvät tunnistetiedot 

sekä termit ja käsitteet ovat yhtenäisiä kaikkialla ja se etenee loogisesti ( 2001, 

5). Hyvin toimiva prosessi on toistettavien toimintojen ja tapahtumien ketju, jonka 

voi määritellä ja mallintaa. Prosessin määrittely auttaa myyntiorganisaatiota hah-

mottamaan kokonaisuutta. Prosessiajattelua tulee hyödyntää myynnissä. Tutki-

musten mukaan ne yritykset, jotka hyödyntävät sitä systemaattisesti, menestyvät 

muita paremmin. Hyvin kuvattu myyntiprosessi kertoo, että yrityksessä on panos-

tettu myyntiin ja sen kehittämiseen. (Laamanen 2001,76; Jordan & Kelly 2015.)  

 

Myyntiprosessin tärkein tehtävä on auttaa myyjiä myymään paremmin. Myyjän 

tulee noudattaa prosessia tarkasti. Kun myyjä kulkee valmiiksi mietittyä polkua 

askelmerkkejä noudattaen  ja suorittaa määritetyt tehtävät, dokumentoi havainnot 

ja tulokset, kauppa saadaan päätettyä lähes automaattisesti. Laineen (2008) mu-

kaan myyntiprosessi on aina kuvattava, jotta siitä on hyötyä. Prosessikuvauk-

sessa tulee ilmetä mitä myydään, kuinka asiakas ostaa, mikä on paras tapa 

myydä, ketkä osallistuvat myyntiin, vastuut ja velvollisuudet sekä millä perus-

teella myyntiennuste tehdään. Myyntiprosessin vaiheet tulee myös kirjata, jotta 

niiden onnistumista voidaan peilata tavoitteisiin.  Myyntiprosessin läpinäkyvyys 

organisaatiossa on tärkeää niin dokumentoinnin kuin reflektoinninkin näkökul-

masta. (Laine 2008, 62-64, 70.) 

 
Myyntiprosessi on aina myyjän ja asiakkaan välinen neuvottelu. Myyntiproses-

sissa myyjän tehtävänä on yrittää selvittää asiakkaan tarpeet ja ongelmat, jotta 

hän pystyy tarjoamaan asiakkaalle parhaan mahdollisen ratkaisun ongelmaan. 

Taitava myyjä kertoo asiakkaalleen vakuuttavasti, että juuri hänen ratkaisunsa on 

paras. (Hänti, Kairisto-Mertanen & Kock 2016, 57.)  

 
Oikeaoppisesti suoritetussa myyntiprosessissa jokainen vaihe saa uutta sisältöä 

edellisestä vaiheesta. Vaiheet ovat toisistaan riippuvaisia, ja niiden mukaan val-

mistellaan ja rakennetaan asiakkaalle esiteltävää ratkaisua. Ostajat ovat usein 

kiireisiä ja tämän vuoksi jokaiselle prosessin vaiheelle tulee asettaa aikamääre, 

jossa myyjän täytyy pysyä. Aika on luonnollisesti sovittavissa ennen tapaamista, 

mutta vaiheiden pituus tulee sovittaa aikaan, jonka ostaja on neuvottelulle varan-

nut. (Laine 2008, 75-76.) 
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Kuva 3. Modernin flywheel-myyntiprosessin kuvaus (Andersen, 2016). 
 

Flywheel-mallissa vanhanaikainen myyntiputki korvataan asiakkaan ympärille ra-

kennetulla pyörällä. Malli kiihdyttää kasvua, koska se rakentuu arvon tuottami-

selle jokaisessa asiakkaan kohtaamispisteessä ja prosessin vaiheessa. Yritys ja 

ennen kaikkea myynti voi vaikuttaa asiakkaaseen ennen myyntiä, myynnin ai-

kana ja myynnin jälkeen. Asiakas ja hänen tarpeensa ovat aina keskiössä. An-

dersenin malli havainnollistaa hyvin meneillään olevaa myynnin muutosta ja lisää 

ymmärrystä siitä, kuinka monivaiheinen ja kompleksinen kokonaisuus myynti on 

ja kuinka laajasti myyntiorganisaation tulee ottaa asioita huomioon. (Andersen 

2016)  

 
 
 
 
 
3.3 Operatiivinen johtaminen 
 
Operatiivisen johtamisen yksi tärkeimmistä tehtävistä on strategian vieminen käy-

täntöön. Kaplanin ja Nortonin (2009) mukaan jalkautettuna strategian tehtävä on 

ohjata läpi organisaation jokaista toimimaan asetettujen tavoitteiden saavutta-
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miseksi. Organisaation eri tasojen henkilöstöä voidaan ohjata, motivoida ja kan-

nustaa strategisiin tavoitteisiin esimerkiksi vuosisuunnittelulla, toimintasuunnitel-

malla, ja toiminnan läpinäkyvällä mittaamisella. (Kaplan ja Norton 2009, 151-153) 

Tässä kappaleessa olen valinnut syvemmin tarkasteltavaksi digitalisoituvan 

myyntiorganisaation kannalta olennaisimmat operatiivisen johtamisen osa-alu-

eet: myyjän työn ja myynnissä käytettävät tukityökalut. 

 
 
3.3.1 Myyjän työ 
 
B2B-myyntityö on muuttunut paljon viimeisten vuosien aikana. Vaatimukset työlle 

ovat haastavat, ja vanhanaikaset toimintatavat vaativat järeitä ravistelutoimia. 

Myynti ei enää ole tuotemyyntiä, vaan asiakkaalle tulee tarjota arvoa ja ratkaisuja. 

Asiakkaista on tullut aiempaa omatoimisempia ja tiedostavampia. Suosittelut os-

tettavasta tuotteesta vaikuttavat entistä enemmän ostopäätökseen. (Kaario, Pen-

nanen, Storbacka & Mäkinen 2003, 31) 

 

Onnistunut asiantuntijamyynti on arvomyyntiä, jossa myyjä toimii ostajan neuvon-

antajana ja konsulttina, ei niinkään tuotteen asiantuntijana. Kaarion (2003) mu-

kaan myyjien pitää kyetä tuottamaan asiakkaalle jotain sellaista lisäarvoa, joka 

vaikuttaa asiakkaan kilpailukykyyn ja tulokseen. Asiakkaan liiketoimintaa on ym-

märrettävä laajasti pystyäkseen myymään aidosti parhaita ratkaisuja asiakkaalle. 

Myyntineuvottelut vaativat molemminpuolista luottamusta. (Kaario ym. 2003, 32 

- 33.)  

 

Arvomyynnin rinnalla kulkee myös ratkaisumyynti, jossa myyjä ja asiakas pohti-

vat ja hakevat yhteistyössä ratkaisua asiakkaan ongelmaan. Ratkaisumyynnissä 

hinta on harvoin määrittävin kaupan  onnistumiseen vaikuttava seikka. Ratkaisu-

myynti on myyjille työlästä ja prosessi usein monimutkainen, mutta onnistues-

saan vaivannäkö on usein ollut sen arvoista. Onnistuneet ratkaisut ovatkin myyn-

nin tulevaisuuden kulmakiviä. (Kaario ym. 2003, 30-31.)  

 

Sosiaalisen median kanavia käytetään paljon vuorovaikutteisesti modernissa 

myynnissä.  Yhteydenpito alkaa yhä useammin jo ennen ensimmäistä henkilö-

kohtaista kohtaamista. Social sellingillä tarkoitetaan myynnissä sitä, että myyntiä 

tekevät henkilöt hyödyntävät verkostojaan ja omaa henkilöbrändiään esimerkiksi 
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uusien asiakkuuksien hankinnassa sosiaalisen median alustoilta. Myynti on en-

tistä enemmän vaikuttamista ja myyjän täytyy omata sosiaalisen tilannetajun li-

säksi myös digimaailman pelisilmää. Myös fyysisten tapaamisten yhteydessä 

kasvatettujen verkostojen myynnillisen hyödyntämisen yhteydessä käytetään so-

cial sellig- termiä. Nykyään myyjä tekee ensivaikutelman asiakkaaseen yhä use-

ammin verkossa. Päätös myyntiprosessin jatkosta tai koko ostopäätös tehdään 

usein ilman fyysistä kohtaamista. Tästäkin syystä myyntiä tekevien henkilöiden 

työympäristöt ja työnkuvat ovat asiakkaan ostokäyttäytymisen muutoksen mu-

kana muuttuneet entistä vaativammaksi. (Syvärinen 2017.)  

 

Digitalisaatio ja sosiaalisen median alustat ovat mahdollistaneet myyjille uuden-

laiset lähtökohdat asiakkaiden lähestymiseen. Myyjältä odotetaan tietotaitoa 

haastaviin asiakastapaamisiin ja mielenkiintoa perehtyä jatkuvasti uusiin tapoihin 

toimia. Oppiminen ja uuden omaksuminen ovatkin modernin myyjän tärkeimpiä 

ominaisuuksia. Älykkäät myyjät luottavat vaistoonsa, osaavat hahmottaa koko-

naisuuden ja perustavat päätöksensä yritystoiminnan kannalta olennaisiin tietoi-

hin. (Hopkins 2015.) 

 

Hautamäki painottaa vahvasti myös myyjien sosiaalisten taitojen tärkeyttä kaup-

pojen onnistumisessa. Myyjällä on oltava hyvä pelisilmä ja tarkat tuntosarvet, 

joilla tunnistaa, miten kutakin asiakasta kannatta lähestyä. Asiakkaan persoonal-

lisuuden eri piirteet tulee huomioida myyntiprosessin eri vaiheissa, jottei myyjä 

omalla toiminnallaan epähuomoissa pilaa kaupan toteutumista. (Hautamäki 

2016. 40) 

 

Hautamäki on tehnyt havaintoja myös siitä, kuinka tärkeää modernin myyjän on 

ymmärtää ja käyttää erilaisia digitaalisia alustoja. Mikäli osaamista ei ole, on Hau-

tamäen mukaan sitä hankittava. Myynnin automatisointi hyödyntää ja helpottaa 

oikea-aikaista asiakkaan palvelua ja ymmärryksen ja osaamisen kasvaessa 

myyjä voi siirtää enemmän rutiininomaisia tehtäviä automatisoinnin piiriin. (Hau-

tamäki 2020.)  
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3.3.2 Työkalutuki myynnille 
 
Myyntiorganisaatiolle on tarjolla lukematon määrä erilaisia digitaalisen myynnin 

työkaluja myynnin tehtävien nopeuttamiseen tai automatisointiin. Vaikka uuden 

teknologian hyödyntäminen ei ikinä ole itseisarvo, eivätkä työkalut yksinään kos-

kaan paranna toimintaa,  oikeiden työkalujen avulla monia toimintoja voidaan hel-

pottaa. Tukityökalujen avulla myyntitiimit voivat esimerkiksi olla yhteyksissä asi-

akkaisiin laajemmin ja pienemmällä vaivalla kuin tiimit, joiden myynti perustuu 

pelkkään sähköpostiin ja puhelimeen. Muutokset ja kehitys parempaan syntyvät 

aina ihmisten ja työkalujen kitkattoman yhteistyön kautta ajatus- ja toimintatapoja 

uudistamalla. (Kurvinen & Seppä 2016, 23, 165-168.)  

 

Sähköisen liiketoiminnan mahdollistajat ovat yrityksen tietojärjestelmät, joita ovat 

muun muassa ERP- (Enterprice Recource Planning), CRM- (Customer Relati-

onship Management) ja SCM- (Supply Chain Management) järjestelmät. Nämä 

järjestelmät toimivat yrityksen selkärankana ja antavat alustan nykyaikaiselle lii-

ketoiminnalle. (Kalakota ja Robinson 2000. 140)  

 

Myynnin kaikista keskeisin työkalu on CRM- eli asiakkuudenhallintajärjestelmä. 

Myyntiorganisaation tehtävänä on kirjata työkaluun asiakkuuteen ja toimenpitei-

siin liittyvät aktiviteetit. Systemaattisen dokumentoinnin avulla järjestelmästä pys-

tytään seuraamaan esimerkiksi liidien ja prospektien määriä, myyntiaktiviteettejä 

ja kaupan klousauksen vaiheita halutuilla aikaväleillä. Monet CRM-järjestelmät 

osaavat esimerkiksi integroitua sähköpostiin ja älypuhelimiin, mikä mahdollistaa 

tiettyjen prosessin vaiheiden automatisoinnin. Myös uusasiakashankintaan ja so-

siaalisen median ja verkkosivujen seurantaan on saatavilla erilaisia työkaluja, joi-

den avulla generoidaan potentiaalisia kiinnostuneita asiakkaita. (Konrath 2016).  

 

Asiakassuhteiden hallintaan on olemassa lukemattomia toinen toistaan parempia 

järjestelmiä. Nykyään CRM- järjestelmät eivät ole enää johdon valvontatyökaluja 

siihen, että myynti tekee riittävästi myyntiaktiviteetteja. Modernit järjestelmät aut-

tavat myyjiä seuraamaan myyntiään ja onnistumaan työssään. Asiakkuuden hal-

linnan työkalujen avulla saadaan paljon tietoa olemassa olevista asiakkaista ja 

voidaan rikastuttaa asiakassuhteita. (Kurvinen & Seppä 2016, 270 – 271.) 
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Pelkkä CRM-järjestelmä ei vielä ole yrityksen onnistumisen tae. Ainoastaan ak-

tiivisella järjestelmän käytöllä päästään hyviin myynnin tuloksiin. Tärkeää on tie-

dostaa, että asiakkuuden hallinta pitää sisällään ihmisiä, prosessin ja teknolo-

gian. Näiden ollessa hyvin sulassa sovussa, voi CRM-järjestelmä antaa parhaim-

man tuen osana myyntiä ja sen johtamista. (Hänti ym. 2016.) 

 

Myynnille on ollut jo pitkään tarjolla kymmeniä tukityökaluja tehtävien ja työkulku-

jen automatisointiin. Työkalujen hyödyntäminen on silti monessa paikassa vielä 

lapsen kengissä. Haikalan ja Märijärven (2002, 86) mukaan yrityksiin tulee hank-

kia tukityökaluja tukemaan hyväksi havaittuja toimintatapoja. Muutoin tukityöka-

luista ei saada toivottua hyötyä irti. Valintaa ohjaavat tarpeet on siis tunnistettava 

aidosti. (Haikala & Märijärvi 2002, 86.) 

 
Kuva 4. Myynnin tukityökalujen viidakko. (Venturebeat) 

 

Myynnissä voidaan käyttää työkalutukea moneen eri myyntiprosessin vaihee-

seen: prospektointiin, yhteydenpitoon, projektien seurantaan, myynnin sisällön 

tuottamiseen ja sen tuottavuuden seurantaan. Valinnanvaraa järjestelmissä on 

runsaasti, kuten kuvasta 4 voimme nähdä. Ilman asiaan syvällistä perehtymistä 

tästä työkaluviidakosta on todella vaikea löytää juuri oikeat. Perehtyminen omaan 

organisaatioon mahdollisesti sopiviin työkaluihin kannattaa aloittaa tutustumalla 

referensseihin niiden yritysten kautta, jotka ovat jo edenneet tukityökalujen käy-

tössä pidemmälle. Tähän aiheeseen perehdytään lisää myös tämän työn tutki-

muksellisessa osuudessa kappaleessa 4.  
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA TULOKSET 
 
 
4.1 Robins hanke  
 
Osana tätä opinnäytetyötä tekijä on osallistunut tutkijaryhmätyöskentelyyn  

Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston Robins- hank-

keessa. Business Finlandin rahoittaman kaksivuotisen tutkimushankkeen ta-

voitteena on tutkia myyntitoimintojen automatisointia robotiikkaa ja tekoälyä 

hyödyntäen. Robins hankkeeseen liittyvässä osaprojektitutkimuksessa on ke-

rätty tietoa suomalaisten pk-yritysten myynnin ja markkinoinnin digitaalisten jär-

jestelmien käytöstä osana kasvavaa ja kansainvälistyvää liiketoimintaa. 

 

Robins- hankkeessa tuotetaan uutta tietoa suomalaisten yritysten hyödynnet-

täväksi. Samalla mahdollistetaan suomalaisten yritysten kasvua sekä kansain-

välistymistä. Hankkeessa edistetään myynnissä hyödynnettäviä skaalautuvia, 

digitaalisia ratkaisuja ja malleja. Tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää 

konkreettisia, yritysyhteistyöhön ja tutkimukseen pohjautuvia, älykkään myyn-

tirobotiikan ja automatisaation toiminta- ja johtamismalleja. Uutta tietoa syntyy 

muun muassa siitä, miten kasvua ja myyntiä tulisi johtaa digiaikakaudella sekä 

miten myyntiä tehdään osana ekosysteemejä alustataloudessa. Lisäksi syntyy 

ohjeistusta siihen, millaisia digityökaluja erikokoisten yritysten suositellaan 

käytettävän omassa kansainvälisessä kasvussaan. 

 

Tutkijaryhmä on haastatellut kevään aikana kolmisenkymmentä suomalaista 

edelläkävijäyritystä. Edelläkävijäyritykset valittiin tutkimukseen tarkoin määritelty-

jen mittareiden pohjalta. Tavoitteenamme on ollut selvittää miten suomalaiset pk-

yritykset hyödyntävät digitaalisen myynnin ja markkinoinnin työkaluja edistyksel-

lisesti kasvussaan ja kansainvälistymisessään. Tätä tutkimusta varten oli mah-

dollisuus liittää haastattelulomakkeeseen kysymyksiä asiantuntijamyynnin johta-

misesta ja kehittämisestä digitalisaation myötä. Näin myös tehtiin. Opinnäytetyön 

kirjoittamishetkellä edelläkävijäorganisaatioita on haastateltu 28 kappaletta ja 

tässä opinnäytteessä hyödynnetään niistä kuutta. 
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Kaikissa haastatteluissa noudatettaan luottamuksellista toimintatapaa. Haastat-

teluaineistoa käsitellään huolellisesti tutkijaryhmän sisällä, eikä sitä luovuteta ul-

kopuolisille tahoille. Haastatteluaineistoa tullaan käyttämään myös muissa aka-

teemisessa tutkimuksessa ja julkaisuissa. Haastateltavien yritysten sekä haasta-

teltavien henkilöiden nimet anonymisoidaan ja vastauksia käytetään pääosin yh-

teenvedonomaisesti. Tulevista julkaisuista ei voi päätellä, mikä yritys tai kuka 

henkilö on vastannut mitäkin. Mikäli haastateltava haluaa, hänen on mahdollista 

tarkistaa julkaisuluonnokset ennen niiden välittämistä julkaistavaksi. 

 

 
4.1.1 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimusmenetelmänä tässä opinnäytetyössä on käytetty kvalitatiivista eli laadul-

lista tutkimusta. Laadullinen tutkimus valikoitui tutkimusmenetelmäksi, koska ha-

luttiin tutkia ja ymmärtää̈ edelläkävijäorganisaatioiden tapaa hyödyntää digitaali-

sen myynnin ja markkinoinnin työkaluja edistyksellisesti kasvussaan.  

Kanasen (2017) mukaan laadullisessa tutkimuksessa tavoitteena on tutkittavan 

ilmiön syvällinen ymmärtäminen. Tutkimuksessa ei pyritä ilmiöiden yleistyksiin, 

vaan ilmiötä kuvataan ja tulkitaan. Laadullisessa tutkimuksessa ei käytetä tilas-

tollisia menetelmiä kuten määrällisessä tutkimuksessa, vaan tuloksia kuvataan 

sanoin ja lausein. Tällöin aineiston määrä ei ole ennalta määrättyä, vaan proses-

sin myötä selviää, kuinka paljon aineistoa tarvitaan. Laadullisessa tutkimuksessa 

olennaista on ihmisten omien kokemusten ja näkemysten tutkiminen. (Kananen 

2017, 35-36.)  

 

Laadullinen tutkimus on luonteeltaan empiiristä eli kokemusperäistä tutkimusta. 

Empiirisessä analyysissa korostetaan aineiston keruu- ja analyysimenetelmiä. 

Tutkimusmenetelmien tarkka kuvaus empiirisessä analyysissa parantaa luotetta-

vuutta, koska tällöin lukija pystyy myös itse arvioimaan tutkimusta. Empiirisessä 

analyysissa tiedonantajien eli haastateltavien henkilöiden tunnistettavuus häivy-

tetään, niin ettei yksilöä ole mahdollista tunnistaa tutkimusta lukiessa. (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 26-27.)  
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4.1.2 Tutkimuksen toteutus  
 
Tutkimusympäristönä Robins- tutkimuksessa olivat yksityisomisteiset suomalai-

set edelläkävijäorganisaatiot, jotka ovat sijoittuneet yritysten kasvulistauksissa 

vuonna 2019 korkealle. Yrityksen tuli täyttää listalle päätyäkseen pk -yritykselle 

vaadittavat kriteerit; liikevaihdon tuli olla alle 50M€, henkilöstön määrän tuli olla 

alle 250 hlöä, eikä yritys saanut olla osa konsernia. Lisäksi Robins- tutkimuksen 

kannalta tärkeä kriteeri oli kansainvälistyminen, päästäkseen listalle yrityksellä 

tuli olla aloitettua liiketoimintaa myös Suomen rajojen ulkopuolella. Tässä opin-

näytetyössä kansainvälistymisen näkökulmaa ei ole korostettu. Kohderyhmä 

omassa opinnäytteessäni oli pk-asiantuntijaorganisaatiot, ja valitsin sen perus-

teella aineiston, jota tässä työssä hyödynnän.  

 

Tiedonkeruumenetelmänä tutkimuksessa käytettiin puolistrukturoitua teema-

haastattelua. Teemahaastattelulle on olennaista, että haastattelu etenee tiettyjen 

etukäteen valittujen keskeisten teemojen mukaan (Hirsjärvi & Hurme 2008, 46). 

Hyvät teemat nousevat tutkimuksen viitekehyksestä ja auttavat merkityksellisten 

vastausten löytämisessä tutkimuskysymykseen (Tuomi & Sarajärvi 2018, 88). 

Teemahaastattelu antaa tilaa tutkittavien äänelle ja huomioi tutkittavien tulkinto-

jen ja asioille antamien merkitysten keskeisyyden (Hirsjärvi & Hurme 2008, 48). 

 

Teemahaastattelu valittiin tiedonkeruumenetelmäksemme, koska tällä tavoin 

saatiin paras mahdollisen tieto tutkittavasta ilmiöstä. Teemahaastattelujen avulla 

aiheen asiantuntijat, eli edelläkävijäorganisaatioiden myynnistä vastaavat henki-

löt, saivat itse sanoittaa mahdollisimman paljon kokemuksiaan tutkimusaihee-

seen liittyen. Tutkimusryhmä laati yhdessä haastattelurungon (LIITE 1), johon on 

listattuna teemat, sekä niihin liittyvät tarkentavat kysymykset, joita haluttiin käsi-

tellä jokaisen haastateltavan kanssa. Haastattelujen teemat muotoiltiin tutkittavan 

ilmiön teoreettisen viitekehyksen pohjalta, joihin on tämän opinnäyteyön osalta 

perehdytty jo työn alkupuolella.  

 

Haastattelu on ihmisten välistä kielellistä vuorovaikutusta ja viestintää, joka koos-

tuu sanoista ja niiden merkityksestä ja tulkinnasta (Hirsijärvi & Hurme 2008, 48). 

Tämä on otettava huomioon haastatteluissa olemalla itse mahdollisimman ym-

märrettävä, ja tarvittaessa pyytää haastateltavaa avaamaan hänen käyttämiään 
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käsitteitä tai lauseita, jos niiden merkitys on itselle epäselvä. Vuorovaikutusta ja 

haastateltavan motivaatiota on hyvä pitää yllä esimerkiksi pienillä äännähtelyillä, 

jotka eivät keskeytä toisen puhetta, vaan motivoivat jatkamaan. (Hirsijärvi & 

Hurme 2008, 117.) Teemahaastattelussa keskustelu etenee haastateltavan eh-

doilla. Haastattelijoilta vaaditaan paljon erilaista herkkyyttä. Haastattelija tarvitsee 

tilanneherkkyyttä huomata jatkokysymysten mahdollisuus ja esittää niitä tarvitta-

essa (Kananen 2017, 100).  

 

Haastattelijoiden tulee olla tarkkoina myös siitä, että he eivät tee käsittelemis-

tämme asioista ennakko-oletuksia. Olettaminen voi johdatella haastateltavaa 

vastaamaan tietyllä tavalla, joka on sekä epäeettistä että voi väärentää tutkimus-

tuloksia. Huolellinen haastattelukysymysten asettelu vähentää olettamisen ja joh-

dattelemisen riskiä. Mahdollisimman hyvien vastausten saamiseksi haastattelui-

hin on tärkeää luoda hyvä ja luotettava ilmapiiri. Ilmapiiriä täytyy luoda heti ensi-

kohtaamisesta alkaen olemalla haastateltavaa kohtaan kiinnostunut ja kunnioit-

tava (Kananen 2017, 91).  

 

Haastattelut toteutettiin videon välityksellä Microsoft Teams –ohjelman kautta. 

Ensin haastateltaville soitettiin puhelu, jossa sovittiin sopiva haastatteluajankohta 

Teamsin välityksellä tapahtuneeseen etähaastatteluun. Ennen jokaista varsi-

naista haastattelua haastatteluun osallistuvalle henkilölle lähetettiin oheistus säh-

köpostilla. Sähköpostissa kerrattiin tutkimuksemme tavoite ja tarkoitus, jotta 

haastateltavat varmasti ymmärsivät mistä on kysymys. Kaikki haastattelut olivat 

yksilöhaastatteluja. Haastattelut etenivät laatimamme teemahaastattelurungon 

avulla (LIITE 1).  

 

Ensimmäisten haastattelujen jälkeen tutkijaryhmä kokoontui palautekeskustelun, 

jossa vaihdettiin kokemuksia haastattelurungon toimivuudesta ja tarkennettiin ja 

viilattiin haastattelujen toteutustapoja vielä sujuvammaksi. Haastateltavien vas-

tausten ja tarpeen mukaan syvennettiin ja tarkennettiin kysymyksiä haastatelles-

samme. Jokaisen teema käsiteltiin kaikkien haastateltavien kanssa, jotta haas-

tatteluissa säilyisi tarvittava yhdenmukaisuus. Jokainen haastattelu toteutettiin 

kahden tutkijaryhmän jäsenen voimin. Mukana olivat aina sekä opiskelija että 

opettaja. Tunnelma haastatteluissa pyrittiin pitämään rentona ja välittömänä.  
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Puolistrukturoidulle haastattelulle ominaisesti teemakysymysten järjestys voi 

vaihdella sen mukaan, mikä järjestys on kullekin haastattelulle sopivinta (Tuomi 

& Sarajärvi 2018, 85). Haastattelun työnjako oli, että toinen toimi haastattelijan 

roolissa ja toinen tarkensi tarvittaessa kysymyksiä sekä huolehti että kaikki asiat 

tuli varmasti käytyä riittävällä tarkkuudella läpi. Haastattelut olivat tunnin mittaisia 

ja ne nauhoitettiin varmuuden vuoksi kahdella tavalla. Teams-työkalulla ja erilli-

sellä puhelimen nauhurilla. Kaikki äänitteet siirrettiin myöhemmin asianmukai-

sesti suojattuun pilvipalveluun.  

 

Robins-hankkeen osatutkimuksen haastattelut litteroitiin ulkopuolisen litterointei-

hin erikoistuneen toimijan taholta. Litterointi tehtiin sanatarkasti, kaikki äännäh-

dykset mukaan lukien. Tällaista litterointia kutsutaan sanatarkaksi litteroinniksi ja 

se on litteroinnin tarkin muoto (Kananen 2017, 134-135).   

 

Analyysimenetelmänä opinnäytetyötutkimuksessani käytettiin sisällönanalyysia. 

Sisällönanalyysi on menetelmä, jonka avulla voidaan analysoida erilaisia doku-

mentteja, kuten haastattelun vastauksia. Analyysi auttaa tutkijaa muodostamaan 

johtopäätöksen ja saamaan vastauksen tutkimuskysymykseen. (Tuomi & Sara-

järvi 2018, 117.) Aineistolähtöisen sisällönanalyysin ensimmäinen vaihe on ai-

neiston yhteismitallistaminen eli litterointi, jossa nauhoitetut äänitteet saatetaan 

kirjoitettuun muotoon (Kananen 2017, 132). Sisällönanalyysissa pyritään kuvaa-

maan dokumentteja sanallisesti ja etsitään tekstistä merkityksiä järjestelemällä 

aineistoa tiiviiseen ja selkeään muotoon. Tekstin järjestelystä ja tiivistämisestä 

huolimatta aineiston informaatioarvo ei saa kadota analyysin aikana. (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 119, 122.)  

 

On tärkeää, että analyysi on mukana tutkimuksessa koko sen prosessin ajan, ei 

vain viimeisenä vaiheena. Analyysin avulla saadaan tietää, koska aineistoa on 

kerätty tarpeeksi. “Aineistoa kerätään niin paljon, että tutkimusongelma ratkeaa 

ja tutkija ymmärtää ilmiön.” (Kananen 2017, 35.) Aineistolähtöisessä sisällönana-

lyysissa kokemuslähtöistä aineistoa tulkitaan ja yritetään ymmärtää niitä asioita, 

jotka ovat tutkittaville merkityksellisiä. Aineistolähtöisyyden vuoksi ei voida mää-

rittää kuinka paljon eri luokkia aineistosta syntyy, vaan se on aineistokohtaista. 

Alaluokat ja yhdistävä luokka muodostuu aina, mutta kaikki muut luokat riippuvat 



30 

 

aineistosta ja lopullisen määrän tietää vasta analyysia tehdessä. (Tuomi & Sara-

järvi 2018, 127.) Tässä tutkimuksessa tämä tapahtui viidettä haastattelua analy-

soitaessa. Jo neljännen haastattelun kohdalla teemat toistuvat, ja viidennen koh-

dalla pystyttiin toteamaan, että oli löydetty olennaisemmat asiat teemoista. 

 
Sisällönanalyysi voidaan jakaa aineistolähtöiseen, teorialähtöiseen tai harvinai-

sempaan teoriaohjaavaan analyysiin (Tuomi & Sarajärvi 2018, 121). Tässä tutki-

muksessa käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysimenetelmää teemahaastat-

telujen vastauksien jäsentämiseen. Tämä menetelmä sopii hyvin laadulliseen tut-

kimukseen. Teemahaastattelujen vastausten läpikäymiseen sisällönanalyysi on 

järkevää, koska aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä tulokset nousevat aineis-

tosta ja aineisto ohjaa työn suuntaa. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa vas-

taus tutkimuskysymykseen saadaan käsitteitä yhdistelemällä (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 127).  

 

Iso haaste tässä opinnäytetyötutkimuksessa oli, että Robins projektin puitteissa 

tehdyissä haastattelussa käsiteltiin dataohjautuvaa myyntiä todella laajasta nä-

kökulmasta. Äänitallenteita oli yhteensä yli kuusi tuntia ja litteroitua tekstiä yli 110 

A4 liuskaa. Jo sisällönanalyysin alkuvaiheessa oli selvää, että edessä olisi suuri 

työ etsiä haastatteluista oman tutkimuksen kannalta olennaisimmat teemat. 

Tässä vaiheessa opinnäytetyön tarkoitus määritteli, mikä aineistossa oli tärkeää. 

Laadullisen tutkimuksen aineistolle on tyypillistä, että aineistosta nousee useita 

kiinnostavia asioita, mutta niitä kaikkia ei ole mahdollista tutkia yhdessä tutkimuk-

sessa. Onkin tärkeää rajata aineistoa niin, että tutkimuksen tarkoitus ja tulokset 

ovat linjassa. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 104.)  

  

Aineisto luettiin ja siihen merkittiin ne asiat ja ilmaisut, joiden uskottiin vastaavan 

tutkimuskysymyksiin. Pelkistetyt ilmaukset kerättiin Excel-taulukkoon. Jokainen 

pelkistetty ilmaus väärikoodattiin niin, että jokaisella haastattelulla oli oma vä-

rinsä. Näin polku alkuperäisiin ilmaisuihin säilyi koko analyysiprosessini ajan. Pel-

kistettyjen ilmaisujen etsimisen jälkeen aineisto klusteroidaan eli ryhmitellään 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 124). Ryhmittelyssä pelkistettyjä ilmauksia yhdistetään 

erilaisiksi luokiksi ilmauksien sisällön perusteella (Kananen 2017, 146). Pelkiste-

tyt ilmaukset käytiin läpi ja niistä etsittiin käsitteitä, jotka kuvasivat samankaltai-
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suuksia tai eroavaisuuksia. Ryhmittely jatkui Tuomi& Sarasen (2018) ohjeen mu-

kaan yhdistelemällä alaluokkia, joista muodostuu yläluokkia (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 124).  

 
Ryhmittelyn ohella analyysin viimeinen vaihe on abstrahointi. Abstrahointia eli 

käsitteellistämistä tapahtuu samalla, kun ryhmitellään alaluokat yläluokiksi. Ylä-

luokalle muodostuu nimi eli uusi käsite aina sen alaluokkien yhdistävien tekijöi-

den mukaan. Käsitteellistäminen jatkuu yhdistelemällä yläluokat pääluokiksi, 

joista muodostuu yhdistäviä luokkia. Jokaiselle luokalle on annettu yhdistävä 

piirre, käsite tai ominaisuus. Ryhmittelemällä ja käsitteellistämällä aineisto tiivis-

tyy ja lopulta syntyy yhdistävä luokka, joka on yhteydessä tutkimuskysymyksiin. 

Käsitteellistäminen ja ryhmittely ovat olennainen osa toisiaan, koska käsitteellis-

tämisessä palataan aina alkuperäisiin ilmauksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 124- 

126.)  
 
 

4.2 Tutkimuksen tulokset  
 

Tässä työssä analysoidaan yhteensä kuusi edelläkävijäorganisaation haastatte-

lua. Viidettä haastattelua analysoidessani tultiin tulokseen, että aineistosta ei 

enää nouse merkittävästi uutta tietoa. Kuitenkin analyysiin päätettiin ottaa käsit-

telyyn kuudeskin, jotta varmistettiin päätelmien oikeus. 

 

Yhdistäviä luokkia analyysin tuloksena muodostui yhteensä viisi, jotka voitiin ja-

otella kahteen pääotsikkoon ja kolmeen alaotsikkoon seuraavasti; strateginen 

johtaminen; alaotsakkeena systemaattiset prosessit, sekä operatiivinen johtami-

nen, jonka sisällä tarkasteltiin myyjän työtä ja myynnin tukityökaluja 
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Kuva 5. Yhdistävät luokat. 

 

Yhdistävien luokkien käsitteiden avulla kuvattiin tutkimuksen tuloksia, jotka lo-

pulta johtivat johtopäätöksiin onnistunutta asiantuntijaorganisaation digiloikkaa 

mietittäessä. Näitä yhdistäviä luokkia onkin jo käsitelty teoreettisesti aiemmin 

tässä työssä. Tämän työn kuvassa 2. on hahmoteltu aineiston pojalta nousseita 

teemoja, jotka toistuivat edelläkävijäyritysten haastatteluissa.  

 

Työssä käydään läpi edelläkävijäyritysten haastattelujen perusteella saatuja tut-

kimustuloksia. Tutkimusta varten haastatellut yritykset on nimetty alla olevan tau-

lukon mukaisesti: haastateltava1, haastateltava 2, jne. 

Taulukko 1. Haastateltavat yritykset. 

Toimiala Perustettu Haastateltava Työntekijät LV 2019 Tunniste 
Liikkeenjohdon 
konsultointi 

2014 TJ 10 1M€ haastateltava 1 

Sovellukset ja 

ohjelmistot 

2003 COO 116 8M€ (2018) haastateltava 2 

IT konsultointi ja 

palvelut 

2015 EVP, SALES 173 27M€ haastateltava 3 

IT konsultointi ja 
palvelut 

2014 TJ 10 0,62M€ haastateltava 4 

Tapahtumatuo-

tanto 

1994 TJ 58 6,4M€ haastateltava 5 

It ohjelmistot 1985 TJ 64 17,2M€ haastateltava 6 

1. Strateginen 
johtaminen

Systemaattiset 
prosessit

2. Operatiivinen 
johtamien

Myyjän työ 

Myynnin 
tukityökalut
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Taulukko kertoo edelläkävijäorganisaatioiden toimialan, ketä organisaatiosta on 

haastateltu, montako henkeä se on työllistänyt vuonna 2019 ja minkä kokoisesta 

liiketoiminnasta on ollut vuonna 2019 kyse. Kaikki haastateltavat yritykset edus-

tavat asiantuntijaorganisaatioita. 

 

4.2.1 Strateginen johtaminen ja systemaattiset prosessit 
 
 
Tutkimushaastattelujen pojalta pystyy päättelemään, että menestys tulee harvoin 

vahingossa. Kuten tässä opinnäytetyössä esitetyn teorian pohjalta saattoi olet-

taa, strateginen ajattelu ja sen jalkauttaminen läpi organisaatioiden nousi keskei-

sesti esiin kaikissa analysoitavissa haastatteluissa. Tämän työn tavoitteena oli 

löytää vastauksia siihen, miten edelläkävijäorganisaatioissa strategisesti toimi-

malla implementoidaan arkeen oikeita toimintatapoja menestystä mahdollista-

maan. Tarkastelukulma haasteluissa oli myyntitoimintojen digitalisointi, mutta 

kaikki haastateltavat tulivat haastatteluissa vastanneeksi rivien välistä strategian 

osalta koko yrityksen toimintaan liittyviin näkökulmiin. 

  

Meillä kaikki lähtee siitä, että myynti, markkinointi ja sen tuotteen 
puolen vetäjät, niin kaikki kattoo yhessä sen perään et strategia to-
teutuu ja et se välittyy ihmisille arkeen. Heidän pitää yhes ymmärtää 
ja pystyy viestimään et mihin me ollaan menossa ja ymmärtää, et 
miten heidän päivittäinen tekeminen linkittyy siihen et mihin me ol-
laan menossa. (Haastateltava 5) 

 

Kaikissa analysoiduissa haastatteluissa esiin nousivat asiantuntijaorganisaatioi-

den strategiset painopisteet johtamisessa. Osa haasteltavista sanoitti asiat suo-

remmin kuin toiset, joita tulkitaan rivien välistä. Yhdistäviä tekijöitä olivat va-

pauksien antaminen tekijöille ja molemminpuolinen luottamus. Asioita oli kai-

kissa organisaatioissa mietitty vision ja mission kautta, joista askelmerkit strate-

giaan piirrettin. 

 

Huolimatta pienestä koosta me vedetään yritystä aikalailla kypsem-
min kun tän kokosta yritystä tarvitsisi ja johdolla pitää olla omat roo-
linsa ja johtamismallit jo ennen kasvua kun sitä alotetaan koska 
muuten siitä tulee pelkkä hässäkkä. Meillä on kirjotettu nyt ties mitä 
strategisia dokumentteja siitä mihin tuote on menossa ja mitä on ja 
me formalisoidaan johtamista koko ajan mm mittareitten kautta. 
(Haastateltava 1) 
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Kaikissa analysoidussa haasteluissa vastaajat olivat yhtä mieltä siitä, että ilman 

systemaattista, hyvin suunniteltua ja johdettua myyntiprosessia myynnissä ei 

voi onnistua parhaalla mahdollisella tavalla. Prosessien tärkeys oli kyllä oletet-

tua, teoriakin tämän todentaa.  

 

Ollaan tosiaan nuori firma niin me ollaan pystytty digitalisoimaan 
meidän kaikki prosessit alusta lähtien. Meillä on ihan täsmälleen 
samat prosessit joka maahan ja samat käytännöt, samat työkalut ja 
sama toimintamalli.  
(Haastateltava 3) 

 

Ei tämmöstä bisnestä voi tehdä ilman prosesseja. Se, että luodaan 
prosessit jo yhtiössä jossa on ihan muutama henkilö töissä. On rek-
rytointiprosessi ja me painetaan nyt hullun lailla, et mikä on onbo-
arding prosessi, ja sit on tietty tärkein myyntiprosessi. Tiedetään 
miten ne toimii tasan tarkkaan.  
(Haastateltava 1) 

 

Meillä on hyvin tarkkaan mallinnettu myyntiprosessi, ja sitä harjoi-
tellaan ja opetellaan paljon. Me siis myös koulutamme tätä syste-
matiikkaa niin myyjä pystyy sit niin kun olee rennosti ja keskittyä 
toiseen osapuoleen kun tietää et se prosessi kantaa. (Haastatel-
tava 5.) 
 

Myös poikkeavia mielenkiintoisia näkökulmia perinteiseen johtamistapaan nousi 

haastatteluissa ilmi. Eräs haastateltava oli vahvasti sitä mieltä, että nykyään 

prosesseja johdetaan liiaksi numeroiden kautta.  

 

”Mun mielestä nykymaailmassa on liikaa menty numeroilla johtami-
seen, toki numerot, tavotteet on tärkeitä, numerot on tärkeitä, mutta 
jos sä pelkästään numeroitten kautta yrität johtaa, niin se ei johda 
oikeeseen lopputulokseen. Ihan sama myynnin johtamisessa, tai 
johtamisessa yleensäkin. (Haasateteltava 2) 
 

Kaikissa haastateltavissa yrityksissä strategian sanottaminen läpi organisaation 

ja sen jalkauttaminen koko tiimille nähtiin menestyksen avaintekijänä. Digiai-

kaan loikkaamisen kannalta iso merkitys on ammattitaitosesti ja dataohjatusti 

rakennetulla systemaattisella myyntiprosessilla, ilman sitä haastateltavat eivät 

usko menestykseen modernissa asiantuntijamarkkinassa. Myös tämän työn 
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teorettista viitekehystä tarkateellessa esiin nousseet toimivan ja hyvin jalkaute-

tun strategian kilpailuedut konkretisoituivat kaikkien haastateltavien vastauk-

sissa.  
 
 
4.2.2 Operatiivinen johtaminen; myyjän työ ja työkalutuki 
 
Menestystekijöiksi edelläkävijäorganisaatiossa nousi kaikkien haastateltavien 

mukaan operatiivisen johtamisen toimintatapoja. Kaikki haastateltavat nostivat 

esille mm. tavoiteasetannan, myynnin mittarien ja valmentavan johtamisen sekä 

palkitsemisen tärkeyden. Myös toimintojen ja mittarien läpinäkyvyys nousi ylei-

sesti esiin haastatteluista. Koko organisaatiolla tulee olla näkymä missä men-

nään, jotta tekemistä voidaan suunnata oikeaan tietoon perustuen. Haastatte-

lussa käytännön johtamisen toimet näkyivät edelläkävijäyrityksissä sytemaatti-

suutena ja myös yrityskulttuuri sekä avoin ilmapiiri nousivat keskiöön. 

 
 

Meillä virheitä saa tehdä, niitä on hyvä tehdä, silloin sitä oppimista 
tapahtuu. Me myös mittaroidaan käytännössä faktisilla luvuilla ja tä-
hän yhdistyy coachaus ja tuki ja kollegoitten mukana olo. (Haastatel-
tava 4.) 
 

Me tehään tosissaan, mutta rennosti – arvojen kautta. 
Johtoryhmää johtaa numeroilla ja sitten taas koko tiimiä johtaa sitten 
taas semmosella innolla ja esimerkillä (Haastateltava 1). 

 

Meillä on vahvasti asiantuntijaorganisaatio .Myyjät eli insinöörit on 
ne tähdet niin kun jääkiekossa. Tähdet on jäällä ja sit kun siellä vaih-
topenkin puolella ne jotka siellä puku päällä kädet puuskassa seisoo 
niin ne on vaan avustamassa, että ne tähdet saa itsestänsä kaiken 
irti. Siellä on huoltaja joka pitää huolen, että työkalut on kunnossa ja 
siellä on valmentaja, joka pitää huolta, että tietyillä tähdillä on oike-
anlainen rooli. Ymmärtää niitten kavereiden taidot ja heikkoudet, 
vahvuudet ja heikkoudet ja sitten hankkii siihen oikeenlaiset kump-
panit ympärille, joilla on sitten kompensoivia vahvuuksia ja heikkouk-
sia, että saa oikeenlaiset tiimit työskenteleen yhdessä.(Haastatel-
tava 3) 

 

Itseohjautuvuus ja matala hierarkia ovat modernien asiantuntijaorganisaatioiden 

parissa yleistä. Suurin osa haastateltavista nosti myös näissä haastatteluissa tä-

män esiin. Myös poikkeavia näkemyksiä löytyi. Yksi haastateltava kaipaisi lisää 

esimiehiä organisaatioonsa.  
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Mun mielestä meidän organisaatiossa pitäisi olla enemmän esimie-
hiä, ku mitä meillä on. Elikkä mun mielestä meillä ois vielä parempi 
kasvutarina ollu, jos ois enemmän ihmisiä, jotka ohjaa tekijöitä. 
(Haastateltava 2) 
 

 
Myynnin työkalutuki nousi haastateltujen perusteella todella merkittäväksi osaksi 

yritysten digiaikaan siirtymisessä. Myynnin transformaation keskeisin seikka on 

prosessien dataohjattavuus. Haasteltavat edustivat kaikki edelläkävijyyttä toimin-

noissaan nimenomaan dataohjattavuuteen liittyen. Tähän vaikutti se, että kaikki 

haastateltavat yritykset ovat enemmän tai vähemmän liiketoimintojensa ytimessä 

IT-toimialan lähellä ja siksi myös ydinbusiness vaatii heiltä ajan hermolla oloa. 

Digiloikka onkin kenties ollut helle pienempi harppaus kuin monelle ”perinteisem-

mällä” toimialalla toimivalle yritykselle. Kaikissa haastateltavissa yrityksissä oli 

käytössä CRM-järjestelmä ja sen lisäksi vähintään yksi erillinen järjestelmä 

myynnin automaatiota tukemaan. 

 

Meillä on ennakoivaa analytiikkaa myynnissä ja markkinoinnissa. Eli 
oikeesti siis, ettei se olis sitä, että me tiedetään tämän hetkinen ti-
lanne, vaan meillä on tekoälyä siihen, että me pystytään ennakoi-
maan sitä myyntiä tulevaan paremmin. (Haastateltava 2) 

 
Me käytetään HubSpotia kaikessa, markkinoinnissa, myynnissä ja 
customer successissa ja tikettipuolessa. On nyt reilu vuosi käy-
tetty sitä. Siellä hallitaan sales pipelinet, raportoinnit ja 
kaikki muu. Leadfeeder käytössä sen lisäks. Kehitettävää 
on vielä vaikka kuinka paljon, varsinkin myynnin työväli-
neenä.(Haastateltava 1) 
 
Myynnin järjestelmänähän meillä on CRM-järjestelmä Microsoftin 
Dynamics tällä hetkellä käytössä, ollu jo pitkään. Ja sitten siitä integ-
raatiot tonne laskutusjärjestelmiin ja sinne. Markkinoinnin puolella 
meillä on taas esimerkiks HubSpot-niminen järjestelmä käytössä 
markkinointiautomaation puolella. (Haastateltava 6) 
 
 

Kaikki haastateltavat yritykset ovat enemmän tai vähemmän liiketoimintojensa 

ytimessä IT-toimialan lähellä ja jo ydinbusiness vaatii heiltä ajan hermolla oloa. 

Siksi digiloikka on ollut helle ehkä pienempi harppaus, kuin monelle ”perinteisem-

mällä” toimialalla toimivalle yritykselle.  Monissa olikin otettu jo käyttöön erilaisia 

liidigenerointiin tarkoitettuja työkaluja. Kaikissa haastateltavissa yrityksissä oli 

käytössä CRM-järjestelmä ja sen lisäksi vähintään yksi erillinen järjestelmä 
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myynnin automaatiota tukemaan. Myös Covid-19 tilanteen tuomiin haasteisiin oli 

tartuttu rivakasti haastatelluissa yrityksissä. 

 

Meillä on käytössä HubSpot ja sitten tää meidän etämyynnin työkalu 
on varmaan seuraava mikä lähtee kehityskierroksen alle, varsinkin 
kun näyttää siltä, että tässä ei face-to-face -tapaamisiin olla vähään 
aikaa lähössä.( Haastateltava 5) 
 

Myynnin järjestelmänähän meillä on CRM-järjestelmä Microsoftin 
Dynamics tällä hetkellä käytössä, ollu jo pitkään. Ja sitten siitä integ-
raatiot tonne laskutusjärjestelmiin ja sinne. Markkinoinnin puolella 
meillä on taas esimerkiks HubSpot-niminen järjestelmä käytössä 
markkinointiautomaation puolella. (Haastateltava 6) 

 

Haastateltavat antoivat runsaita vastauksia myyntiä tekevien henkilöiden ominai-

suuksista, myyjän työstä ja kompetensseista. He olivat yhtä mieltä siitä, että myy-

jän työ vaatii ja antaa paljon. Oikeanlainen asenne ja persoonan peliin laittaminen 

lisää onnistumisen edellytyksiä - jopa enemmän kuin myyntiosaaminen. Moderni 

b2b myynti oli kaikkien haastateltavien mielestä ratkaisumyyntiä, ja persoonan 

liittyvät ominaisuudet ovat taitoja tärkeämpiä. Aineistoon nojaten voidaan siis to-

deta, että asenne ratkaisee aina! Kompetenssit voi oppia, mutta asennetta ei. 

 

Erään haastateltavan kuvaus B2B myyjän onnistumiseen auttavista ominaisuuk-

sista, persoonasta ja kompetensseista kiteyttää vaativan ammatin odotuksia 

huippu tekijästä raadollisen rehellisesti. 

 

”Pitäis olla varsin proaktiivinen ja kiinnostunu, mitä maailmalla tapah-
tuu, hyvin oma-aloitteinen, lisäksi sellasta rohkeutta ja innovatiivi-
suutta kaivataan, eli uskaltaa lähteä minne vaan, uskaltaa ottaa yh-
teyttä isompiin johtajiinkin, uskaltaa puhua kieliä, uskaltaa mennä ek-
soottisiinkin paikkoihin. Menee vaikka läpi harmaan kiven. Toisaalta 
semmosta pitkäjänteisyyttä siihen, että pystyy näkeen pitkälle tule-
vaisuuteen, että lähtee sit rakentamaan niitä asiakassuhteita, mutta 
myöskin pystyy sitten klousaamaan sitä kauppaa. Täytyy riittävällä 
tasolla oppia ymmärtämään tuotteet ja oppia ymmärtämään, miten 
niitä tuotteita siellä asiakkaan organisaatiossa voidaan tehokkaasti 
käyttää, ja sitten oppia kuuntelemaan sitä asiakasta, et minkähänlai-
sia ongelmia sillä mahtaa olla, ja innovatiivisesti sitten keksiä ja löy-
tää ratkasuja asiakkaille, että miten niitä ongelmia ratkaistaan näiden 
meidän tuotteitten avulla. Et joku tän tyyppinen olis mun mielestä se 
hyvän business-to-business-myyjän profiili.(Haastateltava 6)” 
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Samat ominaisuudet ja osaamiset nousevat kaikista muistakin haastatteluista.   

Haastateltavat ovat myös yhtä mieltä siitä, että myyjän työ digitalisoituvassa ja 

kompleksisessa ekosysteemissä on todella haastavaa ja ammattitaitoa vaativaa, 

eikä sitä arvosteta tarpeeksi. Kaikista ei todella ole myyjän työhön. 

 

 

Kyl mä ite uskon edelleen et ihminen ostaa ihmiseltä. Et työkalut voi 
olla hyvät ja myyntiprosessi voi olla vaikka miten hyvin määritetty, 
mutta jos henkilö ei jätä muistijälkeä tai mä en jotenkin saa kiinni että 
mikä tää on tää henkilö, joka mulle vaikka nyt myy tätä? Et hän niin 
kun suorittaa tän hyvin ja hanskaa.  Et jos en mä ihan oikeesti tarvii 
sitä akuutisti tai se ei oo commodity mitä mä ostan koko ajan, niin se 
voi vaikuttaa siihen ostopäätökseen. Että kyllä mun mielestä se, että 
työkalut ja prosessit on tärkeet. Mutta  heittäytyminen ja aito kiinnos-
tus asiakkaaseen on kaikista tärkeintä. (Haastateltava 5) 

 

Kaikissa tehdyissä haastatelluissa haastateltava viittaa suoraan, tai osa epäsuo-

raan siihen, että digitalisaatio ja sen tuomat hyödyt tulee kuitenkin jatkojalostaa 

ihmisen toimesta - tähän eivät ainakaan vielä koneet taivu. Joten vaikka päätök-

set tuleekin tehdä ennemmin dataan kuin mutuun nojaten, ihmistä tarvitaan mo-

neen rooliin.  
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5 TUTKIMUSTULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN 
 
Tässä luvussa esitetään työn tekijän havaintoja digitalisaation strategisesta hyö-

dyntämisestä liiketoiminnan kasvun mahdollistajana. Ensin kappaleessa 5.1 esi-

tellään ”vinkkivitonen” siitä, mitä digipolulle astuvan yrityksen vähintään kannat-

taa tehdä. Kappaleessa 5.2 on koottu keskeiset löydökset Robins tutkimukseen 

osallistuneiden edelläkävijäyritysten menestyksen taustalta. 5.3 kappaleessa 

kerrotaan työn tilaajayrityksen myynnin dataohjaavuuden tilasta nyt ja asetellaan 

suuntaviivoja tulevaan. Viimeisessä 5.4 kappaleessa tarkastellaan tilaajayrityk-

sen myynnin tapaa ja prosessia laajemmin. 

 

5.1  Digiloikan ensiharppaukset pk-yritykselle 
 
Seuravassa kuvassa esitettävään ”vinkkivitoseen” on koottu oppimisen ja koke-

muksen kautta parhaat käytännöt päästä alkuun digiloikassa. Kuvasta näkee yh-

dellä silmäyksellä myyntitoimintojen digitalistonnin kannalta olennaisimmat konk-

reettiset askelmerkit. Näiden avulla yritys, joka aloittelee digiloikkiaan, pääsee 

pehmeämmin liikkeelle.  
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Kuva 6. Vinkkivitonen. 
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5.2 Edelläkävijäyritysten vinkit  
 
Edelläkävijäyritysten haasteluista käy ilmi se, kuinka menestys ei ole yhdellekään 

niistä tullut vahingossa. Strategiasta ja systemaattista työtä on tehty joissakin 

enemmän ja joissakin vähemmän, mutta tavoite jokaisessa on strukturoida toi-

minnat mahdollisimman hyvin. Alla olevan kuvan avulla tiivistän tutkimuksen ha-

vaintoja. 

 

 

 
 
 
Kuva 7. Edelläkävijäyritysten menestyksen kulmakivet. 
 
Strategian helmenä yrityksissä on se, että strategia ohjaa vahvasti päivittäistä 

tekemistä ja sen sisältö on kristallin kirkas läpi organisaation. Muutosmyönteisyys 

ja kehittäminen ovat vallitsevia kulttuurin elementtejä edelläkävijäorganisaa-

tioissa. Operatiivisella tasolla on onnistuttu strategian jalkauttamisesta käytän-

töön ja johtaminen on valmentavaa. Myyntiprosessien osalta edelläkävijät ovat 

onnistuneet rakentamaan liiketoimintaansa tukevan systemaattisen prosessin, 

johon on myös sitouduttu vahvasti. Myyjät ovat näissä organisaatioissa ratkai-

suhakuisia, vuorovaikutteisia ja aktiivisia. Onnistumisen takana ovat myöspro-

sessia tukevat työkalut, joiden käyttäjäystävällisyys on hyvä.  

 

 

Strategian helmenä on 
läpinäkyvyys  läpi 
organisaation. 

Positiivisesti kehitykseen 
suhtautuva johtaminen.

Operatiivisen tason 
johtajuus on osallistavaa 

yksilöllistä 
valmentamista.

Timanttinen 
myyntiprosessi on 
sellainen johon koko 
organisaatio sitoutuu.

Huippumyyjä on vahvasti 
vuorovaikuttava 

aktiivinen 
ongelmanratkaisija.

Voittajien työkalut ovat 
käyttäjäystävällisiä; 

minimissään käytössä on 
crm ja markkinoinnin 

automaatio.
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5.3 Digityökalujen hyödyntäminen Porkkanassa ja kepissä 
 
Lokakuussa 2019 Tampereen Ammattikorkeakoulussa järjestetystä Salesday -

tilaisuudessa filosofi ja valtiotieteen tohtori Maija-Riitta Ollilan pohti ihmisen ja te-

koälyn yhdistämisen mahdollistavia supervoimia. Ollilan mukaan myönteisellä 

suhtautumisella on mahdollista saavuttaa huikeita juttuja, mutta ensin tarvitaan 

lisää positiivisia sanansaattajia digitalisaatiosta ja lopulta päättäjien asenne rat-

kaisee pelin. Tämän puheenvuoron saattelemana olemme valinneet oman asen-

teemme; muutos on mahdollisuus ja yrityksessämme otan sen positiivisesti vas-

taan.  

 

Porkkanan ja kepin ensimmäisen toimintavuoden aikana olemme rakentaneet 

yritykselle myyntiprosessin, joka hyödyntää Robins-tutkimuksessa mukana ollei-

den edelläkävijäyritysten parhaita käytäntöjä. Dataohjattua myynnin strategiaa 

laadittaessa yksi tärkeimmistä työkaluista myös Porkkanassa ja kepissä on ollut 

toimintaa tukeva CRM - järjestelmä.  

 

Myyntiprosessimme rakentaminen alkoi perehtymällä erilaisiin CRM - järjestel-

miin. Vertailimme Hubspotin, Salesforsen, Pipedriven ja Visman vaihtoehtoja. 

Päädyin ottamaan testiin Pipedriven työkalun 2 viikon kokeilujaksolle. Kokeilujak-

son päätyttyä teimme päätöksen ottaa Pipedrive yrityksemme käyttöön, koska 

uskoimme, että se mahdollistaa riittävästi toimintoja tarpeisiimme. Sen avulla 

voimme automatisoida tiettyjä myynnin toimia ja olla kartalla myyntien tilasta. Pi-

pediveen on määritelty myynnin vaiheemme ja näemme sieltä yhdellä silmäyk-

sellä missä vaiheessa mikäkin toimeksianto aikajanalla kulkee. Toiminnot järjes-

telmässä ovat käyttäjäystävälliset ja visuaalisesti selkeät.  

 

Kaikkia Pipedriven mahdollisuuksia ei olla vielä ehditty hyödyntää. Seuraavan 

toimintavuoden aikana meidän on jatkojalostettava järjestelmän tarjoamien työ-

kalujen hyödyntämistä myyntiprosessissamme datan ja analytiikan avulla vielä 

paljon. Kehitystyölle mikroyrityksessä ei ole koskaan tarpeeksi aikaa. 

 

Olemme ottamassa käyttöön myös liidityökalu Leedfeederiä. Sen avulla voimme 

tunnistaa sivustolla vierailleet yritykset ja sen, mitä he tekivät tai hakivat sieltä. 
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Uskon, että tätä tietoa hyödyntämällä saamme esimerkiksi paremmin kiinni läm-

pimiä liidejä, joille jatkossa voimme ohjata automaattista markkinointiviestintää. 

 
 
”Jos et löydy Googlesta, et ole olemassa uusien asiakkaiden tai työnantajien sil-

missä ollenkaan. Tämä pätee yhtä hyvin organisaatioon kuin yksittäiseen ammat-

tilaiseenkin.” (Kortesuo, 2018, 53) Kokemuksemme mukaan Porkkana ja keppi 

hakusanana toimii hyvin ja yrityksemme löydetään. Sen sijaan, jos kirjoittaa 

Googlen hakukenttään hakusanoiksi esimerkiksi rekrytointi Tampere, rekrytointi-

kumppani Tampere tai asiantuntijarekrytointi - ME EMME LÖYDY! Näin ei saa 

olla. Tähän meidän on ehdittävä paneutua. Modernissa pk- yrityksessä, joka ha-

luamme ehdottomasti olla näiden asioiden on oltava kunnossa.  

 

5.4 Näin teemme Porkkanassa ja Kepissä 
 

Digitransformaatio ja sen kyydissä pysyminen ovat elinehto tämän päivän orga-

nisaatioille. Vanhoilla tavoilla ei modernissa pelikentässä pärjää. Porkkana ja 

keppi on yrityksen elinkaaren alkupäässä ja rakennamme aloittavan yrityksen 

myyntiprosessia. Tavoitteenamme on rakentaa perustukset hyvään kuntoon, 

jotta lähivuosina kannattava kasvu on mahdollista.  

 

Tällä hetkellä Porkkanan ja kepin myynti nojaa vahvasti sosiaaliseen myyntiin.  

Leino (2018) määrittelee Social Selling:n myynnin toimintatavaksi, jossa digitaa-

listen ja sosiaalisten kanavien avulla pyritään luomaan lisää myynnillisiä mahdol-

lisuuksia. Tarkoitus on päästä syventämään suhteita nykyasiakkaiden ja raken-

tamaan luottamusta potentiaalisten asiakaskandidaattien kanssa myyntiproses-

sin vaiheiden ohella. (Leino, 2018) 

 

Myynnissä hyödynnämme työhistoriamme ja muiden sidosryhmiemme kautta ra-

kennettuja verkostoja. Toimialamme on vahvasti henkilösidonnaista ja perustuu 

luottamukseen. Hyvin tehty aiempi yhteistyö auttaa uusien toimeksiantojen saa-

misessa ja onneksemme näitä on jonkin verran kertynyt. Tavoitteenamme ovat 

aidot kohtaamiset, joissa pääsemme kiinni asiakkaiden ongelmiin ja innovoimaan 

yhdessä niihin parhaita ratkaisuja. Olemme systemaattisesti kasvattaneet amma-

tillista brändiämme erityisesti Linkedinissä, joka on rekrytointien parissa toimiville 
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tärkein some-kanava. Linkedinissä ammattilaiset verkostoituvat ja erityisesti 

headhunterit ja rekrytoijat käyvät siellä ahkerasti (Kortesuo 2018. 96). 

 

Oma ja yhtiökumppanini henkilöbrändi ovat hyvin näkyvillä Linkedinissä. Meidät 

ja yrityksemme tunnistetaan pääosin positiivisessa valossa ja orgaaninen kon-

taktien määrän kasvu toimii. Saamme myös päivittäin verkostoitumispyyntöjä ta-

hoilta, joita itse emme olisi ymmärtäneet lähestyä. Olemme itse myös aktiivisia 

verkostojemma kasvattamisessa. 

 

 

 
Kuva 8. Porkkanan ja kepin myyntiprosessin rakennuspalikat. 

Tämän opinnäytetyön tuloksena Porkkanalla ja kepillä on kirkastettu yhteinen 

ajatus siitä, miten myyntiä tehdään meillä. Uskallamme haastaa itseämme, laittaa 
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persoonan ja ammattitaitomme peliin positiivisen kautta ja vakuuttaa ja olla luo-

via. Hyödynnämme myös aktiivisesti toimintaamme tukevia datan tuomia mah-

dollisuuksia ja olemme hereillä uusien alustojen ja robotiikan tuomista kehitys-

harppauksista. Jos ja kun onnistumme integroimaan tulevaisuudessa myös niitä 

prosessiimme, voimme olla tyytyväisiä tapaamme tehdä. 

Ihmisen merkitys korostuu digitalisaation edetessä, näin uskomme myös Porkka-

nassa ja kepissä. Positiivinen asenne kehitykseen ja digitalisaation hyötyjen toi-

mintaan integrointi on luonteva osa tekemistämme. Edelleen voimme laittaa per-

soonamme 100% peliin - mikään kone ei pysty siihen! 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
 

 

Tässä opinnäytetyössä etsittiin kasvua hakevalle asiantuntijaorganisaatioille di-

gitalisoituvassa toimintakentässä parhaita strategisen ja operatiivisen johtamisen 

käytäntöjä. Oppia haettiin haastattelemalla Robins-projektin puitteissa menesty-

neiltä edelläkävijäorganisaatioilta.  

 

Työn tavoitteena oli tutkia sitä, mitä asiantuntijakentässä toimivien pk-yritysten 
on tiedettävä digitalisaatiosta ja miten niiden tulee hyödyntää myynnin ja markki-

noinnin työkaluja, jotta kannattava kasvu muuttuvassa markkinassa mahdollis-

tuu. Tavoite täyttyi melko hyvin ja tärkeimmäksi menestyksen edellytykseksi tut-

kimuksessa nousivat strategisen suunnitelmallisuuden tärkeys, kehitykseen 

myönteisesti suhtautuva johtamistapa, systemaattinen myyntiprosessi, johon 

koko yritys sitoutuu, prosessia tukevat työkalut sekä ratkaisukeskeinen ja aktiivi-

nen myynnin tekijöiden ote ja ”kaikki myy” -asenne. 

 

Työn tarkoituksena oli validoida pk-yritysten näkökulmasta parhaat työvälineet, 

työtavat ja johtamisen menetelmät kustannustehokkaan ja kasvupolun mahdol-

listavan dataohjatun ja strategiaan nojaavan modernin myyntiprosessin rakenta-

miseen. Myös tähän tutkimusongelmaan saatiin kiteytys edelläkävijäorganisaa-

tioista ja työn tarkoitus saavutettiin.   

 

Minimiedellytyksenä digiloikan onnistumiselle myynnissä nähdään, että  

• yrityksessä tulee olla CRM -johdettu myyntiprosessi.  

• prosessia tukemaan tarvitaan integroitu markkinoinnin automaatio. 

• työkalujen pitää aidosti tukea tavoitteiden savuttamisessa ja niiden tulee 

olla helposti käytettäviä. 

• koko organisaation tulee sitoutua muutokseen ja systemaattiseen proses-

siin. 
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Työssä oli tarkoitus löytää myös liiketoiminnan näkökulmasta toimivimmat strate-

giset ja operatiiviset ratkaisut tilaajayrityksen, Porkkanan ja Kepin, myyntiorgani-

saation käyttöön. Työn tekijä on opinnäytetyöprosessin edetessä päässyt koe-

ponnistamaan toimintatapoja Porkkanassa ja kepissä hyvin tuloksin. CRM-järjes-

telmä on otettu käyttöön ja myynnin automaatio on rakenteilla. Työ on myös li-

sännyt yrityksessä ymmärrystä siitä, että digitalisaatio ei tule valmiiksi, vaan sen 

avulla toimintaa tulee kehittää jatkuvasti.  

 
 
6.1 Kehittämisehdotukset jatkoon 
 

Yksi tärkeimmistä havainnoista opinnäytetyössä on ollut se, että ihmisen merkitys 

korostuu digitalisaation edetessä. Teknologia on hyvä renki, mutta huono isäntä. 

Koneet eivät koskaan tule korvaamaan ihmistä esimerkiksi emotionaalisten asi-

oiden tulkitsemisessa. Tästä aiheesta, tämän työn puitteissa saatiin viitteellistä 

tietoa ja olisikin hyvä tehdä aiheesta jatkotutkimusta. Toinen jatkotutkimuksen 

aihe, joka heräsi tutkimusaineistoa läpi käydessäni, on digitaalisten alustojen ko-

konaisvaltainen hyödyntäminen pk-sektorilla. 

 

6.2 Lopuksi  
 
 
Tämä opinnäytetyö on rakennettu työn tilaajayrityksen tarpeista lähtien, joten sen 

laajempaan hyödynnettävyyteen tulee suhtautua kriittisesti. Kuitenkin useissa 

muissakin pienissä tai keskisuurissa asiantuntijayrityksissä pohditaan täällä het-

kellä digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämistä myynnin tukena sekä johta-

misen ja myynnin kehittämistä. Tämä työ antaakin parhaimmillaan ideoita kehi-

tystyöhön ja kannustaa toimintojen jatkuvaan kehittämiseen.  
 
Opinnäytetyöprosessin aikana ja tuloksena ymmärrys huomioon otettavista nä-

kökulmista toimintojen digitalisoituessa ja digistrategiaa luodessa on kasvanut. 

Yrityksen johdon suuri rooli ja vastuu yrityskulttuurin rakentamisesta kehitys-

myönteiseksi on myös kirkastunut. Vain tämä ymmärrys avaa yritykselle edelly-

tykset kehittyä ja kasvaa muuttuvassa maailmassa myös tulevien muutosten 

osalta.  
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Tutkimuksen luotettavuuden arviointi tapahtuu reliabiliteetin ja validiteetin kautta. 

Reliabiliteetti määrittää tulosten toistettavuutta ja validiteetti pätevyyttä. (Hirsjärvi 

ym. 2015, 231.) Tässä työssä on otettu huomioon tutkimuksen luotettavuuteen 

vaikuttavat seikat kuten haastattelutulosten toistettavuus ja pätevyys. Robins- tut-

kimuksen haastattelut voitaisiin toistaa ja tulokset olisivat hyvin todennäköisesti 

samansuuntaiset. Työn uskottavuutta ja luotettavuutta lisää myös se, että aikai-

sempien samaa ilmiötä selvittävien tutkimusten tulokset vahvistavat tätä tutki-

musta.  

 

Tutkimuksen eettiset periaatteet on otettu työn kaikissa vaiheessa hyvin huomi-

oon ja myös tietosuojasta on pidetty hyvä huoli läpi prosessin. Tutkimushaastat-

telut tulee dokumentoida niin, että niissä toteutuu osallistujien nimettömyys, osal-

listumisen vapaaehtoisuus, tutkimustiedon luottamuksellisuus, tutkijan vastuulli-

suus ja rehellisyys sekä tutkimuksen tarkoituksen selvittäminen osallistujille 

(Tuomi & Sarajärvi 2011, 131). Opinnäytetyössä käytetyt lähteet ja lähdeviitteet 

ovat myös merkitty huolellisesti. Tuomen ja Sarajärven (2011, 135–136) mukaan 

tutkijan puolueettomuus nousee esiin tutkimuksen luottamuksesta puhuttaessa, 

onko tutkijan tavoitteena ymmärtää ja kuulla haastateltavien kertomus vai suo-

dattaako hän sen oman näkökulmansa läpi. Näihin seikkoihin työn tekijä kiinnitti 

paljon huomiota työtä tehdessään, ja myös onnistui melko hyvin. Muun muassa 

tutkimuksen aineiston keruun ja analysoinnin prosessit on esitelty selkeästi pro-

sessin läpinäkyvyyden varmistamiseksi. 

 

Poikkeukselliset olot vuonna 2020 ovat värittäneet tämän työn tekoprosessia. 

Vallitseva covid-19 tilanne on liipannut työn tekemistä läheltä, myös toimeksian-

tajan ydinbisneksen, rekrytoinnin, osalta. Toiminnot ovat vahvasti painottuneet 

verkkoon ja etätoteutuksiin. Myös moni muu takamatkalta toimintojen digitalisoin-

tiin lähtenyt yritys on kuluvan vuoden aikana pakotetusti tehdyt digiharppauksia. 

Onneksi tästä seuraa isossa kuvassa haastavien aikojen lisäksi digitalisaation 

näkökulmasta myös paljon hyvää.  
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Liite 1. Haastattelulomake Robins projekti, kevät 2020 

Taustatiedot: 
 
Haastateltava 

• Nimi, titteli, vastuualueet, oma työhistoria yrityksessä ja kauanko tehnyt B2B myyntiä 
/toiminut myynnin parissa? Miten kuvailisit tyypillistä työpäivää? 
 

Yrityksen tiedot, lähitulevaisuuden tavoitteet 
• Minkäkokoinen organisaatio olette (liikevaihto, työntekijämäärä, toimimaat jne.)? 
• Mitä myytte pääsääntöisesti ja minkätyyppisille asiakkaille? 
• Mikä on yrityksenne kansainvälistymisaste? Tytäryhtiöt, kansainvälistymismalli, 
mistä alkaen? 

 
Kv-kasvun tekeminen 
 

• Millaisia kasvutavoitteita teillä on?  
• Millaisia kansainvälistymistavoitteita teillä on? 
• Miten kasvutavoitteet saavutetaan? 
• Miten kansainvälistymistavoitteet saavutetaan? 
• Millainen rooli digitaalisilla ratkaisuilla on liiketoiminnassanne nyt ja lähitulevaisuu-
dessa kv-markkinassa? Onko tähän tarkkaa suunnitelmaa? 

 
Kv-myynti; strateginen ja operatiivinen taso 
 

• Millainen rooli myynnillä ja markkinoinnilla on  
• Kasvussa 
• Kansainvälistymisessä 
• Yrityksenne strategiassa? 

• Miten kv-myyntiä johdetaan? Miten kv-myynnin johtaminen eroaa kotimaisen myyn-
nin johtamisesta? 

• Millainen johtaminen on auttanut teitä menestymään? 
• Miten kv-myyntiä tehdään? Myyntiprosessinne pääpiirteissään 

 
Myynnin ja markkinoinnin digityökalut/softat/alustat 

• Minkälaisia digitaalisen myynnin ja markkinoinnin  järjestelmiä/työkaluja/alustoja 
teillä on tällä hetkellä käytössä? Ketkä niitä käyttävät ja miten aktiivisesti? 

• Mitä hyötyä näiden järjestelmien/työkalujen/alustojen käyttämisestä on yrityksenne 
kasvussa ja kansainvälistymisessä? 

• Mitä hyötyjä myynnin ja markkinoinnin digitaalisten työkalujen käytöstä on yksittäi-
selle myyjälle? Entä myynnin johdolle?  Entä asiakkaille? Toimitteko dataohjatusti? 

• Miten myyjän työ on muuttunut digitaalisten työkalujen myötä? Mitä osaamista kv-
myynti myyjältä nykypäivinä erityisesti vaatii?  

 
 
 
 
Työkaluinvestoinnit ja hyödyt 
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• Oletteko hankkimassa uusia työkaluja myynnin ja markkinoinnin käyttöön lähiai-
koina? Millaisia? 

• Mitä hyötyjä tavoittelette näillä hankinnoilla? 
• Mitä haasteita ja mahdollisuuksia uusien työkalujen käyttöönottoon liittyy? 

 
Lopuksi 
Mitä emme huomanneet kysyä, mutta haluaisit kertoa? 


