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1

Johdanto

Kaupanala näyttää siirtyvän kovaa vauhtia verkkoon. COVID-19-pandemia on nopeuttanut
tätä prosessia ja samalla yritykset ovat joutuneet kehittämään vaihtoehtoisia myynnin keinoja sekä tapoja perinteisen kivijalkakaupan rinnalle. Digitalisaatio kehittyy nopeaa tahtia ja
verkko on koko ajan ihmisten ulottuvilla, mikä myös tekee omat haasteensa yrityksille. Kuluttajien ostokäyttäytyminen on muuttunut osittain myös COVID-19-pandemian johdosta.
Hybridikaupalla tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä verkossa käytävän kaupan ja kivijalkakaupan yhteisnimikettä. Hybridikaupassa yritys hyötyy siitä, että asiakas voi etsiä tuotteesta
tietoa verkosta ennen, kun hän menee fyysisesti kauppaan katsomaan tuotetta. Hybridikaupan avulla asiakas pystyy kulkemaan oman näköisensä ostopolun ja asiakkaan ostopolun
käyminen ei rajoitu kivijalkakaupan aukioloaikoihin. Tietoja tuotteesta saa koska vain asiakas haluaa. Esittelyvideoiden käyttö on eräänlainen hybridikaupan muoto.
Esittelyvideoilla tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä videoita, joissa esitellään auto tai jokin
auton osa, varuste tai ominaisuus. Toimeksiantoyrityksessä esittelyvideot ovat myyjien kuvaamia. Esittelyvideot voisi vaihtoehtoisesti kuvata myös ammattilaiskuvaajan toimesta,
mutta tämä synnyttäisi lisäkustannuksia ja tämä olisi hitaampi tempoista kuin myyjien kuvaamien esittelyvideoiden tekeminen.
Videoissa voidaan kertoa ääniraidalla autosta tai editoida tekstipalkki, jossa kerrotaan lisätietoja autosta. Esittelyvideot voivat esitellä koko autoa tai vain auton tiettyä osaa tms. riippuen siitä, mitä asiakas haluaa tietää tai nähdä. Tällä hetkellä yrityksessä videoiden tekemisen ja käyttämisen käytännöt ovat vielä kirjavia. Videoiden tekemiseen, kuvaamiseen tai
käyttämiseen ei ole erillistä ohjeistusta. Esittelyvideot lähetetään asiakkaalle asiakkaan
pyynnöstä sähköpostitse tai vaihtoehtoisesti viestipalvelun kautta. Esittelyvideoita ei ladata
suoraan avoimelle Internet-alustalle. Kyseisillä esittelyvideoilla ei tarkoiteta perinteisiä mainosvideoita. Esittelyvideoilla on tarkoituksena esitellä asiakkaalle helposti realistinen kuva
autosta ja sen ominaisuuksista. Asuntokaupassa sekä asunnon vuokraamisessa on käytetty jo pidemmän aikaa esittelyvideoita. Uuden auton kaupassa esittelyvideoiden käyttäminen on ollut vähäistä.
Tein tutkimuksen tästä aiheesta, sillä työskentelen autokaupan parissa. Huomasimme toimeksiantajan kanssa, että esittelyvideoiden käyttö myynnin työvälineenä oli vähäistä ja eri
toimipisteiden välillä esittelyvideoiden käytössä on suuriakin eroja. Aihe on ajankohtainen
tällä hetkellä, sillä aihe on uusi ja toimintatavat esittelyvideoiden käyttöön myynnin välineenä on vielä helpommin korjattavissa. Tutkimuksessa saaduilla tuloksilla pyritään parantamaan esittelyvideoiden käyttöä toimeksiantajayrityksessä.
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1.1

Toimeksiantaja

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Autokeskus Oy. Autokeskus Oy on osa Aro-Yhtymä
konsernia. Aro-Yhtymä Oy on suomalainen perheyritys. Autokeskus Oy myy uusia henkilö, hyötyajoneuvoja sekä käytettyjä autoja. Yritys edustaa BMW-, Ford-, Kia-, Nissan-, Peugeot-, Citroën-, Škoda- ja Toyota-automerkkien myyntiä sekä merkkihuoltoa. Toimipisteitä
on yhteensä seitsemän kappaletta ja toiminta-alueena yrityksellä on pääkaupunkiseutu, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi sekä Kanta-Häme. Vuonna 2019 yrityksen henkilöstöön kuului
465 työntekijää ja kyseisenä vuonna liikevaihto oli noin 309 miljoonaa euroa. (Autokeskus
a.)
Autokeskus Oy on perustettu alun perin Dodge-merkkisten autojen maahantuontia varten
vuonna 1934. Autokeskus Oy on Euroopassa ensimmäisenä tehnyt maahantuonti sopimuksen Datsun-merkin kanssa, joten yrityksellä on erittäin pitkä historia autojen kanssa toimimisesta. Yrityksen pitkän historian myötä se on yksi ensimmäisiä autojen maahantuojia
Suomessa. (Autokeskus b.)
Opinnäytetyö tehdään Autokeskus Oy:lle kokonaisuutena, mutta painopiste on Ford-merkissä sekä heidän asiakaskunnassaan. Tutkimus toteutetaan Autokeskus Oy Konalan toimipisteen kanssa. Opinnäytetyön toteuttaja työskentelee kyseisessä yrityksessä.

1.2

Opinnäytetyön tavoitteet

Tämä opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona autokauppaketju Autokeskus Oy:lle. Tämän
opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia ja kehittää esittelyvideoita automyynnissä ja sen tukitoiminnoissa. Tutkimuksessa on keskiössä esittelyvideoiden käyttö automyynnissä. Tämänhetkinen tilanne keskellä COVID-19-pandemiaa aiheuttaa uudenlaisen markkinatilanteen. Pandemian vuoksi ihmiset vähemmissä määrin kiertelevät perinteisissä kivijalkaliikkeissä katselemassa uusia autoja. Tämän vuoksi tutkimusaihe on ajankohtainen ja tärkeä
kyseiselle organisaatiolle.
Onnistuessaan esittelyvideoilla pystytään tehostamaan myyjän työtehokkuutta, sillä sama
video voidaan lähettää useammalle asiakkaalle samanaikaisesti. Näin ollen esittelyä ei tarvitse tehdä jokaiselle asiakkaalle erikseen. Kun video on tehty kerran, sitä voidaan hyödyntää lukemattomien asiakkaiden kanssa ja mahdollisesti samaa videota voidaan käyttää eri
toimipisteissä. Näin ollen samassa aikaikkunassa voidaan saavuttaa merkittävästi laajempi
asiakasjoukko. Automyynnin kulttuuri on ollut pitkään hyvin stabiilia, mutta nyt se on alkanut
muuttumaan pienin askelin.
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Autokauppa on nojannut perinteiseen kivijalkakauppaan ja perinteiset automerkit rakennuttavat standardisoituja liikkeitä. Muiden alojen yritykset siirtävät enemmän myyntiään verkkoon ja pienentävät tai vähentävät kivijalkaliikkeitään. Tällä pyritään pienentämään yritysten
kustannuksia, joita kiinteistöistä syntyy.

1.3

Opinnäytetyön rajaukset ja tutkimuskysymykset

Tutkimuksessa haastattelin uusien autojen vähittäiskaupan myyjiä Autokeskus Oy:ssä.
Haastateltavat koostuivat Fordin, Kian ja Nissanin osastojen myyjistä. Haastateltavat valittiin asian koskevan asiantuntemuksen sekä kokemuksen perusteella. Tutkimuksesta rajattiin ulkopuolelle yritysmyyjät, maahantuonti, hyötyajoneuvomyyjät sekä käytetyn auton
kauppa, sillä nämä kaikki eroavat uusien autojen kuluttajakaupasta suuresti. Opinnäytetyön
tutkimuksessa ei tutkita vaikutuksia asiakaskokemukseen, vaikka videoesittelyt oletettavasti parantavat asiakaskokemusta onnistuessaan.
Alkuperäinen opinnäytetyön aihe oli sähköiset työkalut myynnissä, mutta aihe tarkentui koskemaan ainoastaan esittelyvideoita. Aihe oli kypsynyt mielessäni ennen opinnäytetyöprosessia, mutta tämä osoittautui nopeasti liian laajaksi. Myynnissä käytetään paljon sähköisiä
työkaluja ja niiden rajaaminen olisi ollut vaikea ja työlästä.
Toimeksiantajan kanssa päätimme tutkimuskysymykset opinnäytetyöhön. Tutkimuskysymyksiksi muotoutui: miten videoita hyödynnetään automyynnissä tänä päivänä, sekä millaisena automyynnin ammattilaiset näkevät videoiden käytön automyynnissä tulevaisuudessa?
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2
2.1

Autokauppa Suomessa
Autokaupan historia

Moderni autoteollisuus alkoi 1900-luvun alusta (Laitala 2009). Alkuvuosien autokannasta ei
ole rekisteriä, joten tietoa autojen maahantuonnista on tuolta ajalta hyvin vähän. Tiedettävästi ensimmäiset autot Suomessa olivat Mercedes Simplex ja Benz Velo (Tilastokeskus
2007). Uusien autojen myynti Suomessa alkoi vuonna 1905 Helsingissä (Pörssitieto).
Vuonna 1951 uusien autojen kaupankäyntiä säännösteltiin lisenssillä, jonka tarkoituksena
oli estää autokaupan siirtyminen ”mustaan pörssiin”. Uusien autojen kaupan säännöstely
purettiin vuonna 1962, tällöin uusien autojen tuonti vapautui. Purkamisen jälkeen tuontimäärät kasvoivat rajusti. Tuonnin kasvua rajoitettiin autoverolainsäädännöllä sekä ajoneuvojen maksuja koskevia säännöksiä tiukentamalla. Lisäksi valtion vaihtotaseen alijäämäisyyttä tasattiin autoveron korotuksella. Tämä johti niin sanottujen itäautojen veroluonteisten
maksujen keventämiseen. (Autotuojat.) Alla olevassa kuvassa yksi on Uusi Autokeskus
O/Y:lle tullut uusien autojen kuorma.

Kuva 1. Uusi Autokeskus O/Y:n maahantuoma auto (Aro-yhtymä).
Ajoneuvorekisteri perustettiin vuonna 1907 ja siitä vastasi poliisi. Autojen määrä kasvoi
alussa nopeasti ja 1920- luvun alussa Suomessa oli jo noin 1800 autoa. Toisen maailmansodan aikana autokanta laski radikaalisti, mutta sodan jälkeen autokanta alkoi kasvaa vauhdilla. (Tilastokeskus 2007.)
Ensimmäinen auton käyttöön koskeva verolaki säädettiin vuonna 1929 ja vuonna 1957 hallitus teki esityksen väliaikaisesta autoverosta, jonka oli tarkoituksena olla voimassa vain
reilu vuoden. Kyseinen vero on vielä tänäkin päivänä voimassa ja on EU:n korkeimpia autoveroja (Autotuojat.)
Autojen määrä on kasvanut voimakkaimmin 1960-luvulta 1980-luvun loppuun, jonka jälkeen
kasvu on ollut maltillisempaa (Kuvio 1). Uusien autojen kauppa heikentyi -90-luvun lamaaikana suuresti, enimmillään laskua oli vuoden 1989 tilanteeseen nähden noin 70 %.
Vuonna 1989 rekisteröintiin 212 tuhatta autoa, kun vuonna 1993 vastaava luku oli 61 tuhatta
autoa. (Autoalan tiedotuskeskus 2021a.)
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Kuvio 1. Autojen määrän kasvu (Tilastokeskus 2007).

Autojen rekisteröinneissä ei ole 2000-luvulle siirryttäessä ollut suuria muutoksia. Keskimäärin uusien henkilöautojen rekisteröinnit ovat olleet 90–130 tuhannen välillä. Kuitenkin vaihtelua on luonut muun muassa IT- kuplan puhkeaminen sekä COVID-19-pandemia. (Autoalan tiedotuskeskus 2021a.)
Suomen ensimmäinen automainoselokuva on vuodelta 1914. Ensimmäiset mainoselokuvat
olivat mustavalkoisia ja äänet olivat orkesterin tuottamia. (Elävä muisti.) Opinnäytetyön kannalta tämä on merkittävä huomio, sillä vaikka autokanta oli hyvin pientä, oli automainoselokuvat ensimmäisiä mainoksia koko Suomessa.
Vuonna 1914 mainoselokuvia käytiin oletettavasti katsomassa elokuvateatterissa, sillä yksityishenkilöillä ei ollut televisioita kodeissaan. Verrattuna tähän päivään tämä on suuri
muutos, sillä nykyisin mainosvideot ovat aina saavutettavissa, kaikkien kantaessa pieniä
viihdekeskuksia taskussaan. Ensimmäiset automainoselokuvat olivat tekstitetty kaksikielisiksi suomeksi sekä ruotsiksi. Elävän arkiston materiaaleissa videomuotoisia automainoksia on löydettävissä enenevissä määrin vuodesta -55 alkaen, samoihin aikoihin Suomessa
lähetettiin ensimmäiset tv-lähetykset. (Elävä muisti; Himberg.)
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2.2

Uusien autojen kaupan nykytilanne

Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keski-ikä kasvoi vuonna 2020 12,5 vuoteen. Kymmenessä vuodessa henkilöautojen keski-ikä on kasvanut kahdella vuodella. Autokannan
keski-iän kasvun pysäyttäminen vaatisi noin 140 tuhatta henkilöauton vuosittaista ensirekisteröintimäärää. Keski-ikää kasvattaa myös Suomeen käytettynä tuodut autot, joita tuotiin
vuonna 2020 noin 44 tuhatta kappaletta, näiden autojen keski-ikä on 6,8 vuotta. Koko Euroopassa liikennekäytössä olevien henkilöautojen keski-ikä on ollut vuonna 2018 11,5
vuotta, mikä on myös kasvanut lähivuosina. Ruotsissa vastaava luku on 9,8 ja Luxemburgissa 6,4 vuotta. (Autoalan tiedotuskeskus 2021b.)
Kuviossa kaksi on esitetty vuoden 2019 autoalan liikevaihto eri osa-alueittain. Tukku- ja
vähittäiskaupan osuus kokonaisliikevaihdosta on yli 75 %. Liitteessä yksi on esitetty autojen
ensirekisteröinnit ja liikevaihto miljardeina euroina vuosina 2006–2019. Taulukossa on autoalan liikevaihdon kehitys esitetty segmenteittäin, joista ajoneuvojen vähittäis- ja tukkukauppa on suurin, vuonna 2019 noin 11,6 miljardia euroa. Kehityksessä näkyy viime vuosien kasvu ajoneuvojen vähittäis- ja tukkukaupassa, joka on ollut viime vuosina noin puoli
miljardia euroa vuodessa. Vuonna 2009 taulukossa näkyy raju lasku, joka todennäköisesti
johtui mm. IT-kuplan puhkeamisesta. (Autoalan tiedotuskeskus 2021c.)

Kuvio 2. Autoalan liikevaihto segmenteittäin (Autoalan tiedotuskeskus 2021c).
Liikennekäytössä olevien henkilöautojen määrä Suomessa kasvoi vuonna 2020 noin 28 tuhannella autolla, liikennekäytössä on noin 2,75 miljoona autoa (Autoalan tiedotuskeskus
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2021d). COVID-19-tilanne on vaikuttanut uusien autojen rekisteröintiin ja liikenteeseen on
tullut aikaisempaa vanhempaa autokantaa. Uusia henkilöautoja rekisteröitiin noin 15 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Autoalan tiedotuskeskus ennustaa, että vuonna 2021
uusia autoja rekisteröidään noin 106 tuhatta kappaletta. (Autoalan tiedotuskeskus 2021d.)
Vastaavasti vuonna 2020 esimerkiksi Ruotsissa rekisteröitiin 292 tuhatta uutta henkilöautoa. Vaikka Ruotsin väkiluku on noin tupla Suomeen verrattuna, uusia autoja rekisteröidään
noin kolme kertaa Suomea enemmän. (Autoalan tiedotuskeskus 2021e.)
Sähköavusteisten autojen osuus on kasvanut viime vuosina huomattavasti. Ladattavien autojen osuuden arvioidaan kasvavan yli 40 %:iin vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2020
ensirekisteröidyistä henkilöautoista noin 18 % oli ulkoisesti ladattavia. Valmistajille asetetut
hiilidioksidipäästötavoitteet vaikuttavat ladattavien autojen rekisteröinnin määrän kasvuun.
(Autoalan tiedotuskeskus 2021f.) Euroopan Unionin sisällä ulkoisesti ladattavien autojen
osuus ensirekisteröidyistä autoista oli samana vuonna 16,5 % (European automobile manufacturers association 2021). Suomen autokanta ladattavissa autoissa on verrattain suurempi verrattuna Euroopan Unionin keskiarvoon (Autoalan tiedotuskeskus 2021g).
Ulkoisesti ladattavilla autoilla tarkoitan tässä yhteydessä sähköautoja tai sähköavusteisesti
toimivia autoja, joita voidaan ladata sähköverkosta. Sähköavusteisella autolla tarkoitan hybridiautoa, joka toimii perinteisellä polttomoottorilla sekä sähkömoottorilla. Sähköavusteinen
auto voi joissakin tapauksissa toimia ilman ulkoisesti syötettävää sähköä.
Henkilöautoissa täyssähköautojen kysyntää rajoittaa akkujen saatavuus, sähköautojen korkea hinta verrattuna polttomoottoriautoon sekä heikko lataus infrastruktuuri. Ladattavien
henkilöautojen osuus ensirekisteröidyistä autoista arvioidaan kasvavan nopeasti, 55 tuhannesta henkilöautosta kymmenessä vuodessa 600 tuhanteen henkilöautoon. Kaupungissa
asuvia suomalaisia kiinnostaa sähköautot, sähköauto valitaan ajoneuvoksi usein ympäristösyistä. (Autoalan tiedotuskeskus 2021h.) Muita sähköauton hankintaa puoltavia tekijöitä
ovat pienemmät käyttökustannukset sekä käyttömukavuus (Car and Driver).

2.3

Käytettyjen autojen kauppa

Tilastoiden mukaan käytettyjen autojen kauppa on pysynyt vakaampana kuin uusien autojen kauppa. COVID-19 pandemian aikana käytettyjen autojen myyntimäärät ovat jopa hieman kasvaneet, kun uusien autojen myyntimäärät laskivat. (Autoalan tiedotuskeskus
2021d; Autoalan tiedotuskeskus 2021i.) Kokonaisuudessaan käytettyjen autojen myyntimäärä vuonna 2020 oli noin 645 tuhatta henkilöautoa, näistä kuluttajien välisiä kauppoja oli
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noin 47 % (Autoalan tiedotuskeskus 2021g). Käytännössä tämä tarkoittaa, että noin joka
neljäs auto Suomen autokannasta vaihtoi omistajaa vuonna 2020.(Tuulilasi 2021.)
Kuviossa kolme uutena rekisteröityjen autojen keskihinta on noin 34 tuhatta euroa, verrattuna käytettyjen autojen keskihinta on arviolta noin 6,8 tuhatta euroa. Käytettyjen autojen
kauppahinnasta on lähes mahdoton pitää tarkkaa kirjaa, sillä yksityisten henkilöiden välisistä kaupoista ei juurikaan ilmoiteta verohallintoon. Käytetyt autot ovat yksilöitä ja jokaiselle
käytetylle autolle tulee arvioida tällöin yksilöity hinta. (Autoalan tiedotuskeskus.)

Kuvio 3. Henkilöautokanta (Autoalan tiedotuskeskus).

Käytätettyjen autojen kaupassa etuina nähdään se, että auton saa heti ostohetkellä mukaan, kun uutta autoa hankittaessa, autoa voi joutua odottamaan pitkänkin ajan. Hinta nähdään käytettyjen autojen osalta myös merkittävästi edullisempana kuin uusien autojen kaupassa (Rantanen 2020). Käytettyjen autojen myynnissä on panostettu helppoon ostamiseen, helppoutta on pyritty rakentamaan etämyynnillä, auton kotiinkuljetuksella ja autojen
esittelyyn etänä esimerkiksi WhatsApp alustaa käyttäen (Järveläinen 2020).
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2.4

Hybridikauppa

Käytän tässä opinnäytetyössä hybridikauppa-käsitettä tarkoittamaan kivijalkaliikkeen sekä
verkossa tehtävän tiedonhaun tai verkkokaupan yhdistelmää. Tietoa voi hakea hybridikaupassa verkosta, jonka jälkeen voi mennä ostamaan tuotteen kivijalkaliikkeestä. Tämä voi
myös tapahtua käänteisesti. Tutkimusten mukaan 16 % kuluttajista hakee tuotteesta tietoa
internetistä ollessaan kivijalkamyymälässä. (Postnord 2019.) Samoin noin 66 % kuluttajista,
jotka ostavat verkkokaupasta käyttävät kivijalkamyymälää ennen tai jälkeen verkossa tapahtunutta ostoa, mikä kuvaa hybridikaupan yleisyyttä muuttuneessa ostopolussa sekä kuluttajakäyttäytymisessä (Saarinen, 2015).
Verkkosivut toimivat eräänlaisena virtuaalisena esittelytilana sekä markkinointikanavana.
Perinteisessä kivijalkamyymälässä asiakas pääsee näkemään fyysisesti tuotteen ja mahdollisesti kokeilemaan myös sitä. Kivijalka myymälässä myyjällä on vielä lisämyynnin mahdollisuus. (Nurmi & Martikainen 2015.)
Etämyynti on kuluttajasuojalain (38/1978) 6 luvun 7§:ssä:
Etämyyntisopimuksella tarkoitetaan etämyyntiä varten luodussa myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä tehtävää kulutushyödykesopimusta, joka tehdään ilman, että
osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä ja jonka tekemiseen käytetään vain yhtä tai useampaa etäviestintä. Etäviestimellä tarkoitetaan puhelinta, postia, televisiota, tietoverkkoa
ja muuta välinettä, jota voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että osapuolet
ovat yhtä aikaa läsnä.
Yksinkertaistettuna etäkaupalla tarkoitetaan kauppaa, joka on sovittu ilman minkäänlaista
fyysistä kontaktia ostajan ja myyjä osapuolen välillä. Etämyyntisäännöksiä ei sovelleta, jos
asiakas on käynyt tutustumassa autoon liikkeessä, jonka myyjän kanssa asiakas sopii kaupat esimerkiksi puhelimella tai sähköpostilla. Etämyyntitilanteessa laki antaa ostajalle vahvan suojan. Merkittävin ero perinteiseen kivijalassa tapahtuvaan kauppaan nähden on 14
vuorokauden kaupanperumisoikeus ilman minkäänlaista perustetta ostajalta kaupan purkuun. Tämä on yhtenä syynä, jonka takia auton ostamisen etänä ennustetaan kasvavan
tulevaisuudessa huomattavasti. (Heinonkoski 2020.) Uuden auton kohdalla tässä piilee ongelma, sillä uuden auton hinta laskee marginaalisesti, kun se on käyttöön otettu.
Myyjän velvollisuus on kertoa ostajalle etukäteen kaikki kaupan ja sen peruuttamiseen liittyvät ehdot ja mahdollisesti perittävät kulut. Tällaisia perittäviä kuluja ovat esimerkiksi auton
noudosta tai pesemisestä syntyvät kustannukset. Uusissa autoissa ostaja voi joutua lisäksi
korvaamaan osan auton arvon laskemisesta lyhyenkin käytön perusteella. Mikäli myyjä ei
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ole kertonut 14 vuorokauden peruutusoikeudesta ostajalle ennen kaupantoteutumista pitenee kaupanperuutusaika yhteen vuoteen. Peruuttamisesta aiheutuvien kustannusten kohdalla myyjän pitää myös kertoa ostajalle tai ostajalla ei ole velvollisuutta maksaa näitä. Ostaja saa tutustua ja käyttää autoa normaalisti 14 vuorokauden aikana, mutta myyvä yritys
voi rajoittaa vilpin estämiseksi ajettavan kilometri määrän tälle ajalle. (Heinonkoski 2020.)
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3

Myynnin työkalut

Asiakaskontaktoinnin keinoja on monia, asiakkaita voidaan kontaktoida puhelimen välityksellä viestein, soittamalla tai sähköpostilla. Kontaktointia voidaan tehdä myös kasvokkain.
Kyseisessä opinnäytetyössä esittelyvideot ovat apuna, kun asiakas on saatu liidi-asteelle
tai siitä pidemmälle. Liidi-asteella tarkoitetaan, että myyjä ja asiakas ovat olleet toisiinsa
yhteydessä jollakin tapaa, joka voi olla etänä tai kasvokkain, mutta myyjä ja asiakas eivät
ole sopineet kauppoja vielä. Liidissä on olennaista se, että asiakas näyttää olevansa kiinnostunut jostakin tuotteesta tai palvelusta. (Ruokolainen 2020.)
Perinteisiä markkinoinnin kanavia ovat tv, radio, sähköpostilistat sekä kylmäsoitot, joita
myyjät tekevät paljon vielä tänäkin päivänä. Kylmäsoitot tarkoittavat tässä työssä puheluita,
joita myyjä soittaa potentiaaliselle asiakkaalle. Asiakas ei ole saanut aikaisemmin tietoa
puhelusta ja henkilö ei välttämättä ole yrityksen aikaisempi asiakas. Tutkimuksissa on noussut esille, että jopa 70 % ostoprosesseista tapahtuu ilman myyjän apua, sanoo Vähä-Ruka.
(Vähä-Ruka 2015.)

3.1

Digitalisaatio

Digitalisaatiolle ei ole yhtä yksiselitteistä määritelmää. Digitalisaatiolla voidaan tarkoittaa
tiedonkäsittelyä sellaisessa muodossa, jossa tietokone ymmärtää tämän. (Koistinen-Jokinen ym. 2017.) Digitalisaatio ei tarkoita pelkästään tietotekniikkaa. Digitalisaation ytimessä
on tiedonhallinta ja mitä tietoa organisaatiolla on hallussaan, mistä kyseiset tiedot kerätään
sekä mihin tätä kaikkea tietoa käytetään. (Kasvi 2019.)
Digitaaliset alustat kuten verkkokauppa pienentävät maailmaa tuomalla paikallisia palveluita koko maailman saataville ja täten kasvattaa kaupan tehokkuutta. Digitalisaatio tuo mukanaan mahdollisuuden palveluiden eksponentiaaliseen kasvuun, resurssien tehokkaampaa käyttöön, arvoketjujen lyhenemiseen sekä datan merkityksen kasvuun liiketoiminnassa. (Koistinen-Jokinen ym. 2017.)
Palveluiden eksponentiaalinen kasvu näkyy siinä, että jokin yksittäinen verkkoalusta voi
kasvaa hyvin nopeasti viraaliksi hitiksi, minkä esimerkiksi Facebook-sivusto osoittaa. Käyttämällä resursseja tehokkaammin autokauppakontekstissa, myyjän työaika tehostuu. Myyjä
ei ensimmäisessä vaiheessa esittele tuotteita asiakkaalle itse, vaan asiakas pääsee tutustumaan tuotteeseen digitaalisten videoiden avulla. (Koistinen-Jokinen ym. 2017.)
Asiakkaan ilmaistessa kiinnostuksensa tuotteesta, hän saa nopeasti yhteyden myyjään.
Myyjä toimittaa videon tai linkin siihen. Videolta asiakas näkee keskeisimmät tiedot autosta
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riippumatta missä fyysisesti on. Samalla asiakas saa ensikosketuksen tuotteeseen jo ennakkoon digitalisaation avulla. Näin asiakkaan tullessa liikkeeseen, hänellä on tuote jo valmiiksi tiedossa ja mahdollisesti koeajokin varattuna. Digitalisaatio vaikuttaa ostoprosessiin
siinä, että asiakas näkee realistisesti, onko tämä tuote hänelle sopiva ilman fyysistä kaupassa käyntiä.
Kuluttajien kuluttajakäyttäytyminen on muuttunut yhä enemmän matkapuhelimen käyttöön
koska matkapuhelin on aina ulottuvilla. Tämä luo mahdollisuuksia verkossa toimiville yrityksille. Tieto on puhelimen kautta aina kuluttajien lähellä. 18–49-vuotiaista kuluttajista noin
puolet tekivät ostoksia digitaalisista myyntikanavista mobiililaitteella viimeisen kuukauden
aikana tutkimusajankohtana. Yli 50-vuotiailla sama prosenttimäärä on noin puolet vähemmän. (PostNord 2019.) Kuviossa 4 näkyy, kuinka älypuhelimella tehtyjen verkko-ostoksien
määrä on ollut kasvussa lähivuosina. Kuluttajia turhauttaa mobiiliostamisessa hitaasti toimivat verkkosivut tai sovellukset. (Kaupan liitto 2020.)

Kuvio 4. Digiostoksiin käytetyt laitteet Suomessa. (Kaupan liitto 2020).
Forbes Wheels lehdessä on julkaistu tutkimus, joka tehtiin vuoden 2020 lopulla amerikkalaisten kuluttajien mielikuvista hybridikauppaa kohtaan autoa hankittaessa. Tutkimuksessa
selvisi, että 75 % kuluttajista halusi nähdä auton ennen ostoa sekä 64 % haluaa koeajaa
ajoneuvon ennen ostopäätöstä. Kuluttajat haluavat käyttää vähemmän aikaa autoliikkeessä
COVID-19-pandemian aikana. Samassa tutkimuksessa selvisi, että kuluttajat haluavat tutkia tuotetta itsenäisesti, hakea rahoitustaan, sekä hoitaa muut mahdolliset paperityöt etäyhteydellä. Liikkeessä kuluttajat haluavat katsoa aikaisemmin kartoitettua autoa, verrata sitä
muihin vaihtoehtoihin, tutkailla autoa paikan päällä sekä koeajaa auton. (Kwanten 2020.)
Post Nordin tekemässä tutkimuksessa (E-commerce in Europe 2020) Suomea on harkittu
Euroopan Komission DSL:n mukaan EU:n kypsimmäksi digitaaliseksi taloudeksi. Tästä
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huolimatta Suomi on yhä jäljessä digitaalisessa myynnissä suhteutettuna muihin Pohjoismaihin. Syynä tähän on se, että vanhemmat yritykset eivät ole kunnolla ottaneet digitaalista
kauppaa käyttöön. Suurin osa suomalaisista verkkokauppa ostoksista tehdään ulkomailla
sijaitsevista kaupoista. Suomessa yksi merkittävimmistä verkkokaupan kohteista ovat ruotsalaiset yritykset. Suomalaiset tekivät 25 % enemmän verkko-ostoksia COVID-19-pandemian aikana. Elektronista markkinointia kohtaa 95 % kuluttajista eli 4,1miljoonaa kuluttajaa
ikäluokassa 15–79-vuotta. (PostNord 2020.)
Vaikka Suomessa suuri osa verkkokaupasta tehdään ulkomailta, on suomalainen Verkkokauppa.com silti käytetyin. Suomessa verkkokauppaostoksia vuonna 2020 teki 93 % kuluttajista. Sama luku oli Norjassa 89 %, Ruotsissa 94 %, Tanskassa 83 %. Suomalaisten kuluttajien mielestä tärkein kriteeri verkkokaupasta ostettaessa on hinnan ja mahdollisten muiden kustannuksien selkeä näkyvyys. Toinen tärkeä kriteeri kuluttajilla on selkeä kuva ja
kuvaus tuotteesta tai palvelusta. (PostNord 2020.)
Kauppaliiton tekemän tutkimuksen mukaan pandemia on ohjannut kuluttajia ostoksille verkkoon ympäri maailman. Suomessa kaikesta vähittäiskaupasta kotimaisen digikaupan osuus
on noin 8 % ja ulkomaisen verkkokaupan osuus on 36 %. Vaikka kotimaisen digikaupan
osuus on pieni verrattuna ulkomaiseen osuuteen kotimaisen digikaupan osuus kasvanut
parempaan suuntaan. Kauppaliiton pääekonomisti Kurjenoja ennakoi kuluttajien tottuneen
verkko ostamiseen pandemian aikana ja uskoo tämän trendin jatkuvan kasvavan vielä pandemia-ajan jälkeenkin. Samanaikaisesti kaupat ovat kehittäneet digitaalisia palveluita vastaamaan kuluttajien tarpeita. Verkko-ostamisen voimakas kasvu Suomessa asettaa lisää
vaatimuksia kotimaisen kaupan digitaaliselle kehitykselle. (Kaupan liitto 2021.)

3.2

Videomarkkinointi

Yli puolet kuluttaja-asiakkaista kokee pystyvänsä tekemään ostopäätöksen pelkästään kattavan videoesittelyn perusteella. Auton ostajista, jotka käyttävät YouTube- videopalvelua
70 % kokee nähdyn videomateriaalin vaikuttaneen heidän ostopäätöksiinsä. Kaksi kolmas
osaa kuluttajista aloittaa auton ostoprosessin internet-verkkoa selaamalla ja vain yksi kolmesta ottaa yhteyttä jälleenmyyjään. 95 % ostajista käyttää verkkoa ostopäätöksen tueksi.
Ostoprosessin alkaessa jopa 60 % kuluttajista ovat avoimia eri merkki- ja mallivaihtoehdoista. Asiakkaiden saapuessa liikkeeseen, on heistä suurin osa jo tehnyt ostopäätöksen.
Tällöin he tulevat vain varmistamaan, onko tuote halutunlainen. Kuluttaja yleensä aloittaa
ostoprosessin kolmannen osapuolen verkkosivuilta, josta hän ottaa vaikutteita ja siirtyy merkin omille sivuille. Kolmannen osapuolen verkkosivujen kävijämäärät ovat kasvaneet, kun
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taas auton merkkien omilla sivuilla kävijämäärät ovat laskeneet. Verkkosivujen mobiiliyhteensopivuus on suuressa osassa asiakkaiden informaation etsinnässä sekä asiakaskokemuksen luomisessa. (Digital marketing institute 2018.)
Vuonna 2018 videoiden käyttäminen markkinoinnin työkaluna kasvoi suuresti. YouTube on
isoin videoalusta verkossa ja tämä on markkinoinnin kannalta eniten käytetty. Kuluttajista
72 % valitsee mieluummin videonmuodossa tulevan tiedon kuin tekstinä. Viime vuosina videoalustoja on tullut lisää ja yksi näistä on TikTok, joka on kasvanut räjähdysmäisesti varsinkin nuorien keskuudessa. TikTok on mobiilisovellus, joka on nuorten keskuudessa erittäin suosittu. (Wyzowl 2021.)
68 % kuluttajista kertoi COVID-19-pandemian vaikuttaneen siihen, kuinka paljon he ovat
katsoneet videoita ja 96 % heistä sanoo videoiden katsomisen lisääntyneen. Noin 90 %
markkinoijista kokee videoiden tuleen vielä tärkeämmiksi pandemia-aikana, samaan aikaan
valtaosa heistä kokee kilpailun tuleen haastavammaksi markkinoilla. Muun muassa videoiden teko on teknologian myötä tullut halvemmaksi ja helpommaksi. Valtaosa markkinoijista
sanoo videoiden kasvattaneen verkkosivuilla kävijämääriä ja myös myyntiä. 87 % markkinoijista sanoo videoiden olevan kustannustehokas ratkaisu markkinoinnissa. (Wyzowl
2021.)
94 % ihmisistä on katsonut jonkin videon tuotteesta tai palvelusta saadakseen lisätietoa
siitä. 84 % ihmisistä sanoo tehneensä ostopäätöksen jonkin videon perusteella. Noin 70 %
kuluttajista kokee videoiden olevan mielekäs tapa hankkia lisätietoa asioista. Videoiden katselu on kasvanut suuresti lähivuosina ja laskennallisesti ihmiset katsoivat vuonna 2020 internetistä videoita noin 18 tuntia viikossa. 85 % kertoo silti haluavansa nähdä lisää yritysten
videoita vuonna 2021. Keskimäärin kuluttaja käyttää sivulla 88 % pidempään aikaa, kun
siellä on video. Lähes kaikki videomarkkinoinnin aloittaneet kertoi jatkavansa seuraavana
vuonna videomarkkinointia. (Wyzowl 2021.)
Wyzowlin vuonna 2021 julkaistu tutkimus videomarkkinoinnin tuotetietouden lisääntymisestä uusien potentiaalisten ja nykyisten asiakkaiden keskuudessa osoittaa kuluttajien vakiinnuttaneen videot tietolähteenä tuotteiden tai palveluiden tietouden kartoittamisessa. Kuviossa viisi on nähtävissä vuonna 2016 tapahtunut muutos videoiden hyödyntämisessä tiedonlähteenä.
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Kuvio 5. Palveluiden ja tuotteiden videomarkkinoinnin muutos tuotetietouteen (Wyzowl
2021).
Vuonna 2016 videoiden hyödyntämisen prosenttiluku nousi yli 90 %:n kun se oli vuonna
2015 noin 80 %. Tämän jälkeen prosenttiluku on pysynyt yli 90 %. Videomarkkinointi kasvatti merkittävästi suosiotaan ihmisten keskuudessa kyseisenä vuonna, jonka jälkeen suosio ei ole merkittävästi muuttunut tutkimuksen mukaan. (Wyzowl 2021.)

3.3

Sosiaalinen media

Sosiaalisella medialla tarkoitetaan Internetissä toimivia palveluita sekä sovelluksia, joissa
ihmiset käyvät sosiaalista kanssakäyntiä. Tunnuspiirteitä sosiaalisessa mediassa on helppokäyttöisyys, nopea omaksuttavuus, mahdollisuus yhteiseen tekemiseen ja maksuttomuus. Sosiaalisen median työkaluja on paljon erilaisia, kuten audiovisuaalisen aineiston
välittämiseen tarkoitettuja työkaluja, ryhmätyökaluja, ryhmätoimistosovelluksia ja julkaisualustoja. Tällaisia sovelluksia ovat esimerkiksi YouTube, Google Docs ja Wikipedia. (Hintikka 2008.)
Sosiaalisessa mediassa on yhdistetty käyttäjien välinen kommunikointi sekä sisällöntuotto.
Sosiaalisella tarkoitetaan määritelmässä ihmisten välistä kanssakäymistä ja medialla informaatiota sekä kanavia, jonka välityksellä sitä voidaan jakaa. Verkkopäiväkirjat eli blogit ovat
usein yksittäisen ihmisen ylläpitämiä, mutta eri blogit usein linkittyvät toisiinsa. Yleistä blogeissa on, että lukijat ja kirjoittajat kommentoivat toistensa blogikirjoituksia. Blogien kirjoittajat muodostavat verkostoja muissa sosiaalisen median kanavissa. Perinteisestä joukkoviestinnästä sosiaalinen media eroaa sillä, että käyttäjä voi vastaanottamisen lisäksi mm.
kommentoida julkaisuja, tutustua toisiin käyttäjiin, tykätä suosikeista ja jakaa sisältöä alustalla. Toiminta lisää yhteisöllisyyttä, verkostoitumista ja sosiaalisuutta. (Hintikka 2008.)
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Yritysten tulisi nähdä sosiaalinen media osana kokonaisvaltaista markkinoinninstrategiaa,
sillä median avulla halutaan saada näkyvyyttä yritykselle. Sosiaaliseen mediaan pitäisi suhtautua kuin muihin yrityksen valitsemiin markkinoinnin elementteihin. Sosiaalisen median
yrityskäytössä on tärkeää, että yritys ymmärtää mihin tarkoitukseen sosiaalista mediaa käytetään, millä tavoin ja kenelle sisältö suunnataan sekä kuka huolehtii toteutuksesta. Sosiaalisen median sisältösuunnitelman laatiminen voidaan jakaa kolmeen yhtä suureen sisällön osaan:
•

edistää myyntiä ja markkinointia yrityksen tuotteille

•

opettaa, inspiroi ja tuoda lisäarvoa asiakkaalle

•

edistää brändikuvaa.

Sosiaalisen median tuloksia tulee mitata samalla tavalla kuin muitakin markkinoinnin kanavien toimivuutta. Tänä päivänä pelkkä läsnäolo sosiaalisessa mediassa ei enää riitä näkyvyyden saavuttamiseen. (Ståhlhammar 2021.) Näkyvyyden saavuttamiseksi tulee olla aktiivinen; lisätä sisältöä, kommentoida muiden julkaisuja, jakaa muiden julkaisuja sekä reagoida muiden käyttäjien tuottamiin sisältöihin.
Vuonna 2019 DNA:n tekemän tutkimuksen mukaan 58 % tutkimuksen osallistujista on liittynyt jonkin yrityksen asiakasyhteisöön (Kuvio 6). Arkea helpottaviksi digitalisiksi palveluiksi
koetaan viestintäpalvelut kuten WhatsApp, Skype ja sähköpostipalvelut. Samassa tutkimuksessa ilmeni että, vaikka tutkimukseen vastanneista 42 % haluaisi hoitaa nykyistä
enemmän asioita verkossa tai mobiilisti, tästä huolimatta lähes 60 % piti fyysisen toimipisteen toiminnan kehittymistä tärkeänä. (Tuvikene 2019.)

Kuvio 6. Asiointi Somessa yrityksien kanssa (Innowise 2020).
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Tutkimuksessa ilmeni mm. 79 % kyselyyn vastanneista oli käyttänyt jonkin yrityksen chatasiakaspalvelua ja 49 % selvittänyt jotakin asiaa yrityksen kanssa sosiaalisen median kanavissa. Kyseisessä tutkimuksessa havaittiin, että naiset haluavat käyttää monipuolisesti
erilaisia digitaalisia kanavia miehiä enemmän. (Tuvikene 2019.) Kuluttajat haluavat käyttää
enenevissä määrin digitaalisia palveluita ja suunta näyttää olevan vain kasvussa.

3.4

Henkilöbrändi

Tunnettu henkilöbrändi tuo onnistuessaan asiakkaita yritykselle. Ihminen samaistuu tuttuun
henkilöbrändiin ja haluaa tämän vuoksi asioida kyseisessä yrityksessä. Tutun henkilön
kanssa on turvallisemman tuntuista asioida. Tuttu henkilöbrändi yrityksen keulakuvana voi
luoda mielikuvan yrityksen toiminnasta, arvomaailmasta tai palvelun laadusta. Tämän
vuoksi kuluttaja voi haluta asioida kyseisessä yrityksessä tai brändin luoman henkilön
kanssa. Henkilöbrändi usein pohjautuu asiantuntevuuteen ja luottamukseen.
Henkilöbrändin merkitys on kasvanut. Myynnistä on tullut henkilökohtaisempaa ja osa asiakkaista haluaa asioida tutun myyjän kanssa. Hyvin asiansa hoitanut myyjä on ansainnut
asiakkaan luottamuksen. Henkilöbrändiä voidaan korostaa esittelyvideoilla.
Jokaisella ihmisellä on oma henkilöbrändi ja se muokkautuu itsestään vuorovaikutuksessa
muiden kanssa joko tietoisesti tai tiedostamatta. Läheisillä työkavereilla ja liiketuttavilla on
jokaisella jonkinlainen kuva toisistaan ammattilaisena. Henkilöbrändi rakentuu eri medioissa, kun käyttäjä jakaa omaa osaamistaan, kokemuksiaan, näkemyksiään ja ajatuksiaan
eri verkostoissa oleville. Henkilöbrändiä luodessa ei aina tarvitse julkaista itse luotua materiaalia, vaan voi myös jakaa valmiin teoksen, jota itse vain kommentoi. Tästä hyvä esimerkki
on alusta LinkedIn, jossa monet jakavat omia näkemyksiä, mutta osa käyttäjistä jakaa oman
alan julkaisuja ja kommentoi niihin oman mielipiteen asiasta. Asiantuntijabrändi vahvistuu
viestinnässä, jossa omaa näkemystä, omia johtopäätöksiä tai laajemman kokonaisuuden
tiivistämistä jaetaan seuraajille. (Ekonomit.)
Verkostojen merkitys kasvaa, kun asiakkaat ovat verkossa. Henkilöbrändi on tärkeä, sillä
markkinat ovat muuttuneet niin, että yhteistyökumppanit, asiakkaat, työnantajat ja työntekijät ovat yhä useammin verkossa ja kohtaavat siellä.
Osana yrityksen markkinointistrategiaa voi olla saavuttaa asetut markkinoinnin tavoitteet
henkilöbrändäyksellä. Sosiaalinen media on luonut uuden väylän henkilöbrändin rakentamiselle, kun aikaisemmin henkilöbrändi oli rakennettu osallistumalla tapahtumiin tai toimimalla aktiivisesti osana omaa ammattiryhmää. Liike-elämässä suhteet ovat usein ihmisten
välisiä ja ihmiset kiintyvät henkilöihin eivätkä yritykseen. Henkilön tarina on mielekkäämpi
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seurattava ja helpommin lähestyttävä kuin yritys. Henkilöön on myös helpompi samaistua
kuin yrityksen tarinaan. (Venermo.)
Henkilöbrändin luomisessa on ajateltava, onko henkilöllä mitään salattavaa, joka ei tee hyvää brändille tullessaan julki. Brändin luominen voi kestää kauan jopa vuosia, mutta kriisin
iskiessä brändi voi tuhoutua kerralla. Brändin rakentamisessa vahvat mielipiteet ilman perusteluita voivat aiheuttaa ongelmia tai hallaa yrityksen toiminnalle. Epäaitoutta tulee välttää, sillä se näkyy läpi eikä silloin lopputulos ole halutunlainen. Vahvoja henkilöbrändejä
luonneilla henkilöillä on usein oma persoonallinen tapa tuoda omaa osaamistaan esille.
(Toikka 2017.)
Henkilöbrändi voidaan rakentaa ilman sosiaalista mediaa, mutta sosiaalisen median merkitys on valtava digiaikana. Sosiaalisen median avulla voidaan saavuttaa valtavasti yleisöä
edullisesti, mutta kannattaa valita ne kanavat, joista todennäköisimmin tavoittaa halutut
kohderyhmät. (Toikka 2017.)
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4

Tutkimus

4.1

Tutkimusmenetelmä ja kirjallisuus

Käytin opinnäytetyössäni kvalitatiivista tutkimusta eli laadullista tutkimusta. Opinnäytetyössä tutkimuksen haastattelut toteutin avoimena yksilöhaastatteluna, kaikille haastateltaville esitettiin samoja kysymyksiä. Kysymyksistä kolme oli monivalintakysymyksiä ja 13 kysymyksistä oli avoimia kysymyksiä (Liite 2). Tämän vuoksi tutkimus on myös osittain kvantitatiivinen tutkimus, sillä osalla haastattelukysymyksistä saatiin numeraalista tietoa videoesittelyyn liittyvistä ilmiöistä.
Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä mahdollistaa myyjien näkökulman tutkimisen videoesittelyiden toiminnasta. Laadullinen tutkimus vastaa miten asiat toimivat käytännössä ja millä
tavalla. Laadullinen tutkimus mahdollistaa alustavien päätelmien tekemisen jo aineiston keruun aikana, mutta tässä tutkimuksessa aineisto käytiin läpi yhtenä kokonaisuutena ennen
johtopäätösten ja mahdollisten kehitysehdotuksien laatimista. (Gummersson 2005, 310317.)
Tutkimusaihe on suhteellisen uusi, aihetta olisi ollut vaikea tutkia kvantitatiivisena eli määrällisenä tutkimuksena. Jokaiseen kysymykseen ei voi vastata numeraalisesti. Määrällisessä tutkimuksessa ongelmia olisi tuottanut oikeiden kysymyksien luominen. Määrällisessä tutkimuksessa olisi joutunut laatimaan paljon kysymyksiä, jotta tutkimukselle olisi
saanut olennaiset vastaukset jo valmiiksi määritetyillä monivalintakysymyksillä.
Kirjallisuuskatsauksen teoriapohja on kerätty alan kirjallisuudesta, autoalan kotimaisista
sekä kansainvälisistä julkaisuista. Laajana tiedonlähteenä on ollut Autoalan tiedotuskeskuksen tilastot. Kirjallisuuskatsauksessa on kerätty tietoa kaupan eri muodoista, markkinoinnista ja henkilöbrändäyksestä.
Tutkimukseen teoriatietoa olen etsinyt kvalitatiivisesta tutkimuksesta kertovasta kirjallisuudesta, tätä tietoa olen verrannut myös kvantitatiiviseen tutkimuskirjallisuuteen. Tällä olen
varmistanut oikean tutkimusmenetelmän juuri tähän tutkimukseen.

4.2

Haastattelut

Opinnäytetyön kirjallisuuskatsauksen lisäksi haastattelin uusien henkilöautojen myyjiä Autokeskus Konalan toimipisteessä. Haastateltavat koostuivat Fordin, Kian ja Nissan automerkkien osastojen myyjistä. Haastatteluja varten laadin erillisen kyselylomakkeen, joka
toimi keskustelun pohjana. Lomake koostui sekä avoimista, että strukturoiduista kysymyk-
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sistä. Kyselyllä kartoitin myyjien kokemuksia videoesittelyistä, niiden mahdollisuuksista, näkemyksiä videoiden hyödyntämisestä myynnin apuvälineenä nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. Haastattelut suoritin myyjien työaikana. Haastattelujen organisointi toteutettiin yhdessä myynnin johdon kanssa COVID-19-pandemia huomioiden. Haastateltavia oli yhteensä 13 automyyjää.
Haastattelun kysymykset toteutettiin toimeksiantajan määrittelemien tavoitteiden perusteella. Kysymykset laadittiin niin, että yhdessä haastattelukysymyksessä kysytään vain yhtä
asiaa kerrallaan. Kysymykset pyrin muotoilemaan yksiselitteiseksi, jottei näitä voi käsittää
monella tapaa. Kaikki kysymykset hyväksytin toimeksiantajalla etukäteen ja tällä varmistettiin, että tutkimuksen kysymykset vastaavat siihen mitä toimeksiantaja yritys haluaa tutkimuksella selvittää.
Haastattelut tehtiin anonyymeinä, eikä vastauksista voi päätellä vastaajan identiteettiä. Kysymyksien muotoilussa huomioitiin anonymiteetin säilyminen. Haastattelut toteutettiin työpaikalla kasvokkain tehtävällä haastatteluilla. Haastattelut olivat pääsääntöisesti yksilöhaastatteluja, kuitenkin yksi haastatteluista toteutettiin parihaastatteluna työntekijöiden toiveesta. Haastattelun pohjana käytettiin valmiiksi tehtyä kysymyspohjaa, joka vietiin kyselyja raportointityökaluun. Tässä opinnäytetyössä kyseinen kysely- ja raportointityökalu on
Webropol.
Haastattelun vastaukset kirjattiin yhdessä haastateltavan kanssa. Näin saatiin haastattelu
muutettua tekstimuotoon ja varmistettua haastateltavan kanssa, että kirjattu vastaus vastaa
hänen tarkoittamaansa (Vilkka 2017). Tällöin tutkimuksesta saatiin luotettavampi, kun varmistin tutkittavalta tekemäni tulkinnat.

4.3

Tutkimuksen suunnittelu ja toteutus

Tutkimuksen aihe nousi esille työskennellessäni toimeksiantajana toimivassa yrityksessä.
Keskusteluissa esimieheni kanssa nousi esille esittelyvideot ja tiedossa oli, että kyseisiä
videoita käytetään vähissä määrin. Huomasimme toimeksiantajan edustajan kanssa aiheessa olevan kehitettävää. COVID-19-pandemia on vauhdittanut vaihtoehtoisia tapoja
käydä kauppaa ja esittelyvideot olisivat hyvä tapa esitellä autoja asiakkaille etänä.
Haastatteluiden vastaukset koottiin kysely- ja raportointityökaluun, jonka jälkeen tutkin kysymyksen kerrallaan kaikki saadut vastaukset. Aineisto jaoteltiin analysointivaiheessa sen
perusteella, onko vastaaja käyttänyt videoesittelyitä työssään, vai ei.
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Aloitin opinnäytetyön suunnittelun tammikuussa 2021 yhteistyössä toimeksiantajana toimivan yrityksen kanssa. Kirjallisuuskatsaus toteutettiin ennen haastattelujen alkua. Haastattelut toteutettiin maaliskuussa. Huhtikuussa analysoin haastatteluista saadun aineiston.

4.4

Tutkimuksen tulokset

Noin 91 % tutkimukseen osallistuneista oli tehnyt aikaisemmin esittelyvideoita. Kaksi kolmasosaa haastateltavista oli käyttänyt esittelyvideoita. Kaikki haastateltavat, jotka olivat
käyttäneet videoita, olivat myös tehneet niitä itse. Käyttämisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä esittelyvideoiden lähettämistä asiakkaalle.
Suurin osa heistä, jotka kertoivat, etteivät ole käyttäneet esittelyvideoita työssään, kokivat
jonkinlaisen teknisen ongelman tai osaamattomuuden olevan syynää esittelyvideoiden
käyttämättömyydelle. Puolet heistä, jotka eivät olleet käyttäneet esittelyvideoita kokivat,
ettei heillä ole ollut tarvetta käyttää esittelyvideoita. Osa haastateltavista koki, ettei esittelyvideoilla saada lisäarvoa myyntitilanteeseen.
Henkilöiltä, jotka olivat tehneet esittelyvideoita, kysyttiin missä tilanteessa he ovat käyttäneet esittelyvideoita. Kysymykseen saatiin monia erilaisia vastauksia. Kolme henkilöä vastasi käyttäneensä esittelyvideota auton luovutuksen yhteydessä. Haastateltavat kertoivat
tehneensä esittelyvideoita autojen eri mallien vaihtoehdoista esimerkiksi sellaiselle asiakkaalle, joka ei mahdollisesti tiedä millaista autoa etsii. Osa heistä on tehnyt esittelyvideoita
eri kampanjoista asiakkaille, asiakkaiden pyynnöstä sekä asiakkaille tarjouksen yhteydessä. Esittelyvideoita on tehty myös auton ominaisuuksista, kun autot ovat menneet yrityksen käyttöön ja loppukäyttäjiä on useita. Kaksi haastateltavaa olivat tehneet esittelyvideoita asiakkaille, jotka eivät ole päässyt paikanpäälle liikkeeseen katsomaan autoa. Videoita
on tehty myös myynnintilanteen tueksi.
Noin 83 % haastateltavista piti esittelyvideoiden käyttöä joissakin tilanteissa toimivana kaupanteossa. Syinä nähtiin COVID-19-pandemia, jonka takia asiakkaat eivät halua tai pysty
tulemaan liikkeeseen paikanpäälle. Video toimii hyvin puhelun lisänä, sillä videolla saadaan
puhelulle kasvot. Videoilla saadaan kasvatettua myyjän henkilöbrändiä ja asiakas on ollut
tyytyväinen, kun hänelle on kuvattu video. Uuden auto mallin tulessa markkinoille videoissa
nähdään potentiaalia. Esittelyvideoita pidettiin nykyaikaisena tapana toimia ja jopa vaihtoehtona autonäyttelyille. Haasteena nähtiin videoiden tekemisen vievän liikaa aikaa ja huonosti tehty video voi tuoda asiakkaalle huonon kuvan. Esittelyvideot ovat vielä uusi tapa
toimia ja yhdessä vastauksessa pelättiin, että esittelyvideo voi jopa säikäyttää asiakkaan.
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Noin 80 % vastaajista oli saanut palautetta asiakkailta esittelyvideoista, mutta suurin osa
vastaajista kertoi saaneensa palautetta vähän. Suurin osa heistä oli saanut positiivista palautetta ja kiitosta esittelyvideoista. Asiakkaat olivat pitäneet esittelyvideoita hyvänä erottautumiskeinona. Yhdessä kommentissa mainittiin nuoremman sukupolven pitävän videoita
erilaisena tapana toimia positiivisella tavalla. He ketkä eivät olleet saaneet positiivista palautetta, kertoivat asiakkaan pelkästään kuitanneen videon saapuneeksi. Kukaan ei kuitenkaan ollut saanut negatiivista palautetta.
36 %:n mielestä esittelyvideot olivat auttaneet kaupan saamiseksi tai varmistamiseksi. Videoilla asiakas oli saatu kiinnostumaan autosta. Vaikka noin 64 % vastaajista kommentoi,
ettei videot olleet auttaneet kaupan saamiseksi tai varmistamiseksi, heistä osa lisäsi, ettei
videoista varmasti ole tai olisi ollut haittaakaan. Yksi haastateltavista kertoi saaneensa asiakkaita liikkeeseen videoiden avulla, vaikkei kokenut saaneen kauppaa näiden avulla.
Kysyttäessä mitä puutteita myyjät näkevät esittelyvideoiden käytössä, vastauksista nousi
neljä puutetta, joita olivat myyjien ajanpuute, myyjien asenne videoita kohtaan, sillä ne ovat
uusi työkalu, osaamisen puute tai koulutuksen tarve sekä puuttuva yhteinen linja esittelyvideoiden suhteen. Näiden lisäksi yksittäisissä vastauksissa nousi esille, että videoita pitäisi
käyttää enemmän. Myös videoiden ottaminen osaksi jokapäiväistä työntekoa ja arkea tuotiin esiin. Lisäksi linkkiä esittelyvideoihin pidettiin hieman hämärän näköisenä. Osan haastateltavien mielestä videot eivät korvaa perinteistä kanssakäymistä.
Esittelyvideoiden hyviä puolia kysyttäessä ilmeni myyjien näkemys, kuinka videot ovat helpottaneet vallitsevan COVID-19-pandemiatilanteen aikana auton luovutusta etänä ja auton
esittelyä etänä, sillä asiakas pystyy auton luovutuksen jälkeen katsomaan esittelyvideolta
auton ominaisuuksia, kuten miten navigaattori toimii kyseisessä automallissa. Esittelyvideoita pidettiin parempana myynnin välineenä, kuin pelkkää puhelua etänä käytävässä kaupan teossa, sillä visuaalisesti auto on helpompi esitellä kuin puhelimessa. Asiakas saa puhelun jälkeen myyjältä esittelyvideon linkin, jolla myyjä saa omat kasvot asiakkaalle tutuksi.
Asiakas pystyy kotona katsomaan esittelyvideolta jo liikkeessä nähtyä autoa. Asiakas voi
hoitaa kaiken etänä ja saada saman palvelun kuin liikkeessä. Esittelyvideolla saadaan herätettyä asiakkaan mielenkiinto ja tarjottua yksilöllistä palvelua asiakkaalle.
Kysyttäessä mitä kehitettävää videoissa on mielestäsi, vastaukseksi sain, että videoiden
pitäisi olla selkeitä, laadukkaita ja yhdenmukaisia sekä tietyn kaavan mukaan tehtyjä. Kun
videot on kerralla tehty hyvin, niitä voidaan käyttää jatkossa useasti eri asiakkaille. Haastateltavat kertoivat myös haluavansa konkreettista tietoa siitä, miten hyvin videot ovat toimineet. Lisäksi osa haastateltavista toivoi, että videoiden käytön tavoitteet olisi hyvin esitetty
ja esittelyvideoiden tekeminen olisi yrityksen tasolla määritelty osaksi kaupantekoa.
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Haastateltavat näkivät haasteina esittelyvideoiden tekemiseen ja lähettämiseen käytetyn
alustan hitauden videoiden lataamisessa, videoiden jakamisen kömpelyyden ja videoiden
lähettämisen tekstiviestimuodossa. Osa haastateltavista koki alustan käytettävyyden olevan hankalaa. Haastateltavat kokivat esittelyvideoiden tekemisen vievän paljon aikaa, jos
haluaa saada ammattimaisen esittelyvideon aikaiseksi. Vastauksissa ilmeni, että kuvattuihin videoihin pitää lisätä paljon lisämateriaalia kuten intro/outro, yrityksen logo, mahdolliset
esittelytekstit, musiikki ja leikkaukset. Haasteena ilmeni myös, etteivät asiakkaat osaa kysyä esittelyvideoita.
Esittelyvideoiden mahdollisuuksista tulevaisuudessa kysyttäessä, vastaukseksi sain, että
videoiden käyttö tulee lisääntymään ja yleistymään. Osa vastaajista piti esittelyvideoiden
kuvausta järkevänä uuden automalliston tulessa markkinoille. Esittelyvideoilla pystytään
kasvattamaan myyjän henkilöbrändiä samalla jääden paremmin asiakkaan mieleen. Videoita pidettiin lämpimämpänä yhteydenottotapana kuin pelkkää puhelua tai sähköpostia.
Haastateltavat kokivat, että esittelyvideoiden avulla asiakas pystyisi ostamaan auton käymättä liikkeessä. Monien myyjien mielestä asiakkaiden ostokäytös on muuttunut niin, että
asiakkaat viettävät yhä vähemmän aikaa liikkeessä. Pandemia-aikana myyjien mielestä
esittelyvideot ovat hyvä ja kätevä tapa markkinoida tuotetta.
Osa koki videoiden tekemisen haastavaksi ja aikaa vieväksi. Osan heidän mielestä videoiden tekemisen voisi hoitaa videoalan ammattilainen. Videoiden alkuun tai loppuun voisi lisätä pienen myyjän esittelyn, jolla luodaan henkilöbrändiä. Yksittäisissä vastauksissa ilmeni
nuoren sukupolven vahva hyväksyntä esittelyvideoita kohtaan. Näiden yksittäisten vastauksien mukaan tämä voi vahvistavaa etenkin nuorten ostamista yrityksiltä, jotka käyttävät esittelyvideoita. Asiakkaiden ostokäyttäytyminen on nopeampaa kuin aikaisemmin, jolloin myyjänkin on pystyttävä toimimaan nopeasti sekä tarjoamaan esittelyvideota nopeasti asiakkaalle. Suuntana näyttää olevan henkilökohtaisempi markkinointi. Videoilla pystytään luomaan henkilökohtaisempaa markkinointia. Esittelyvideoilla voidaan myös erottua massasta.
Haastateltavat sanoivat lähettävänsä videoita tarjouksen mukana liitteenä, kun asiakas on
pyytänyt etänä tarjouksen. Esittelyvideon voi lisätä myös tarjoukseen, jonka asiakas on pyytänyt paikan päällä. Esittelyvideolta asiakas voi katsoa autoa vielä kotona, jolloin kuva autosta ei ole pelkästään muistikuvan varassa. Haastateltavat sanoivat käyttävänsä esittelyvideoita uuden automallin tullessa markkinoille, jolloin videolla asiakas voidaan saada kiinnostumaan autosta.
Luovutuksesta on myös tehty videoita ja niitä on käytetty varsinkin nyt pandemia-ajankohtana. Videolta asiakas pystyy katsomaan jälkikäteen tuotteen ominaisuuksia, kuten miten
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navigaattori toimii. Luovutuksia on tehty kokonaan videoiden välityksellä, mutta videoita on
myös lähetetty asiakkaille paikan päällä tehdyn perinteisen luovutuksen lisäksi.
Haastattelussa selvisi esittelyvideoiden olevan toimiva kaupanteon apuväline etäkaupassa.
Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi, kun asiakkaalla ei ole mahdollisuutta tulla paikan päälle,
asiakas haluaa ostaa auton mahdollisimman vähällä kontaktilla tai jos esimerkiksi puoliso
ei pääse paikan päälle katsomaan autoa. Videot toimivat tilanteessa, jossa auto ei ole paikan päällä ja asiakas haluaa nähdä esimerkiksi saman auton toisen värisenä monesta kuvakulmasta. Haastateltavista moni sanoi uuden automallin kohdalla esittelyvideoiden olevan toimiva kaupanteon apuväline, sillä videolla pystytään näyttämään toimintoja ja visualisoida auto etänä. Tämä saattaa helpottaa asiakkaan valintaa kahden auton välillä. Moni
haastatteluun osallistujista sanoin myös, että esittelyvideot toimivat paremmin käytetyn auton kaupassa, jossa jokainen auto on yksilö käyttöhistorian takia. Yhdessä vastauksessa
ilmeni, että esittelyvideoita on hyvä käyttää asiakkaan tunnelman ylläpitämiseksi, jolloin hänen mielikuvansa ei ole pelkän muistikuvan varassa.
Kysyttäessä haastateltavilta minkälaisena he näkevät esittelyvideot ja niiden käytön tulevaisuudessa, noin 92 % vastaajista oli sitä mieltä, että videoiden käyttö tulee kasvamaan
tulevaisuudessa. Syinä käytön lisääntymiselle uskottiin olevan, että video jää paremmin
mieleen kuin pelkkä kampanja lehdessä, esittelyvideo toimii myyjän työkaluna, asiakkaille
saadaan tehtyä kohdennettua markkinointia sekä se, että myynti siirtyy tulevaisuudessa
enemmän verkkoon. Haittapuolena nähtiin huonosti tehdyn videon heikentävän brändin kuvaa asiakkaan silmissä, sillä heikkolaatuinen ja epäammattimainen video voi jopa pilata
asiakkaan ostofiiliksen.
Kysyttäessä uskovatko haastateltavat lisäohjeistuksesta olevan hyötyä liittyen esittelyvideoihin työyhteisössä, haastattelun vastaajista yli 66 % koki itse tai jonkun toisen työyhteisöstä
tarvitsevan lisäohjeistusta tai koulutusta videoiden tekemiseen tai editointiin. Koulutusta koettiin tarvittavan ohjelman käyttämisestä, editoimisesta, kuvauksesta, kuvakulmista, äänien
valinnasta ja kuvauskalustosta. Yhdessä vastauksessa ilmeni, että esittelyvideoiden tekemiseen haluttaisiin kannustusta yrityksen puolelta. Haastateltava haluaisi nähdä minkälainen vaikutus esittelyvideoilla on auton myynnissä myynnin lukuihin. Ehdotuksena tuli, että
esittelyvideoiden tekemiseen voisi olla kirjallinen ohje, josta voisi oman mielen mukaan
käydä katsomassa ohjeita. Halukkaille voisi järjestää mahdollisuuksien mukaan lisäkoulutusta. Yhdessä vastauksessa ilmeni, että esittelyvideoiden koulutus pitäisi järjestää samalla
tapaa kuin myyntikoulutukset: säännöllisesti etteivät virheelliset toimintatavat vakiintuisi
käytännön tekemiseen.
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Haastateltavista noin yksi kolmasosa koki, ettei lisäkoulutusta esittelyvideoihin tarvita. Heidän mielestään koulutuksia on pidetty riittävästi, järjestelmä on toimiva, ohjeistukset ovat
kunnossa ja videoiden tekeminen on selkeää. Useassa vastauksessa koettiin myös, että
videoiden tekemisestä on jäänyt huono fiilis ja ongelmana on myyjien asenne niiden tekemiseen. Yhdessä vastauksessa todettiin, että voisi olla hyvä, jos joku työyhteisössä vastaisi
esittelyvideoista ja häneen voisi olla yhteydessä, kun tarvitsee apua.
Viimeisenä haastateltavat saivat halutessaan kertoa tai lisätä omia kommenttejaan esittelyvideoihin liittyen. Yhdessä vastauksessa todettiin, että mitä enemmän videoita on käyttänyt, sitä helpommalta videoiden tekeminen on alkanut tuntua. Lisäksi vastauksista kävi ilmi,
että esittelyvideot pitäisi saada osaksi joka päiväistä tekemistä ja että esittelyvideoiden tekeminen vaatii vain varmuutta. Yhtenä ehdotuksena tuli myös, että videoita voisi rakentaa
kampanjoiden ympärille.

4.5

Tutkimuksen johtopäätökset

Suurin osa tutkimukseen osallistuneista oli käyttänyt esittelyvideoita työssään. Kaikki esittelyvideoita käyttäneet olivat tehneet niitä itse. Suurin osa vastanneista, jotka eivät olleet
käyttäneet esittelyvideoita työssään kokivat jonkinlaisen teknisen ongelman tai osaamattomuuden olevan syynää esittelyvideoiden käyttämättömyydelle. Puolet heistä, jotka eivät olleet käyttäneet esittelyvideoita kokivat, ettei heillä ole ollut tarvetta käyttää esittelyvideoita.
Yhdessä haastattelun vastauksessa ilmeni, ettei hän olisi saanut lisäarvoa myyntilanteisiin.
Loput heistä, jotka eivät olleet käyttäneet esittelyvideoita myyntitilanteessa, olivat kokeneet
ohjelman kanssa jonkinlaisen ongelman tai eivät olleet osanneet käyttää editointiohjelmaa.
Esittelyvideoita käytettiin autojen luovutuksien avuksi, esittelemään eri mallien vaihtoehtoja
asiakkaille, jotka eivät tiedä vielä mitä haluavat, kampanjoista, asiakkaan pyynnöstä, tarjouksen yhteydessä sekä auton ominaisuuksista asiakkaalle, jolloin hän voi katsoa videolta
ohjeita auton toimintojen käyttöön. Esittelyvideoita on tehty asiakkaille, jotka eivät ole syystä
tai toisesta päässeet liikkeeseen paikan päälle. Videoita on myös tehty myyntitilanteen tueksi. Moni haastateltavista oli sitä mieltä, että esittelyvideoiden suurin hyöty tulee käytettyjen autojen puolella, jossa jokainen auto on yksilö oman uniikin käyttöhistorian takia.
Haastateltavista 83 % piti esittelyvideoiden käyttöä jossakin tilanteessa toimivana kaupanteon välineenä. Video toimii hyvin puhelun lisänä, sillä puhelulle saadaan kasvot ja näin
kasvatettua myyjän henkilöbrändiä. COVID-19-pandemia nähtiin yhtenä syynä videoiden
suosiolle, sillä kaikki asiakkaat eivät halua tulla liikkeeseen paikan päälle. Esittelyvideoita
pidettiin nykyaikaisena tapana toimia ja jopa vaihtoehtona perinteisille autonäyttelyille.
Haasteina nähtiin esittelyvideoiden vievän liikaa myyjän aikaa ja koettiin, että huonosti tehty
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esittelyvideo voi pilata asiakkaan kuvan yrityksen brändistä ja asiakkaan ostoprosessi saattaa loppua siihen. Asiakas saattaa säikähtää esittelyvideota.
80 % haastatteluun osallistuneista oli saanut palautetta esittelyvideoista asiakkailta. Suurin
osa palautteesta oli positiivista ja asiakkaat olivat pitäneet esittelyvideoita hyvänä erottautumiskeinona. Vaikka kaikki eivät olleet saaneet suoranaista positiivista palautetta esittelyvideoista asiakkailta ei kukaan ollut saanut negatiivista palautetta.
Esittelyvideoiden käytössä nähtiin neljä puutetta, jotka ovat myyjän ajanpuute, myyjien
asenne, osaamisen puute tai koulutuksen tarve sekä yhtenäinen linjan puuttuminen esittelyvideoiden käyttöön. Näiden lisäksi yksittäisissä vastauksissa puutteina nähtiin, että videoita pitäisi käyttää enemmän ja videoiden tekeminen pitäisi saada mukaan joka päiväiseen
tekemiseen. Haastatteluissa nousi esiin myös, etteivät videot korvaa perinteistä kanssakäymistä. Kehitettävänä esittelyvideoihin liittyen nähtiin videoiden tekemiseen ja lähettämiseen
käytetyn alustan hitaus, hitaus videoiden latauksessa editointialustalle, videoiden jakamisen kömpelyys sekä videoiden lähettäminen tekstiviesti muodossa. Osa haastatteluihin
osallistuneista koki alustan käytettävyyden hankalaksi sekä esittelyvideoiden tekemisen
vievän paljon aikaa. Haasteena ilmeni myös, etteivät asiakkaat osaa kysyä esittelyvideoita.
Esittelyvideoiden hyvinä puolina todettiin se, kuinka videot ovat helpottaneet vallitsevan
COVID-19-pandemiatilanteen aikana auton luovutusta etänä ja auton esittelyä etänä. Lisäksi asiakas pystyy auton luovutuksen jälkeen katsomaan esittelyvideolta auton ominaisuuksia. Esittelyvideoita pidettiin parempana kuin pelkkää puhelua etänä käytävässä kaupanteossa. Asiakas pystyy kotona katsomaan esittelyvideolta jo liikkeessä nähtyä autoa.
Asiakas voi hoitaa kaiken etänä ja saada saman palvelun kuin liikkeessä. Esittelyvideolla
saadaan herätettyä asiakkaan mielenkiinto ja tarjottua yksilöllistä palvelua asiakkaalle.
Esittelyvideoiden mahdollisuudet tulevaisuudessa haastateltavien näkemyksen mukaan tulevat yleistymään, videoiden avulla pystytään kasvattamaan henkilöbrändiä ja näin jäämään paremmin asiakkaan mieleen. Esittelyvideoita pidettiin lämpöisempänä yhteydenottotapana kuin pelkkää puhelua tai sähköpostia. Esittelyvideoiden etuna nähtiin se, että asiakas pystyisi ostamaan auton käymättä liikkeessä ja samaan silti saman palvelun. Asiakkaiden ostokäyttäytyminen on muuttunut nopeammaksi kuin aikaisemmin ja asiakkaat viettävät vähemmän aikaa kivijalkaliikkeissä. Tämän vuoksi myyjän on pystyttävä toimimaan nopeasti sekä tarjoamaan esittelyvideota nopeasti asiakkaalle. Markkinointi on menossa henkilökohtaisempaan suuntaan ja videoilla pystytään luomaan henkilökohtaisempaa ja yksilöllisempää markkinointia. Esittelyvideoilla voidaan myös erottua massasta. Pandemia aikana myyjien mielestä esittelyvideot ovat hyvä tapa markkinoida tuotetta.
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Haastateltavista 66 % koki lisäohjeistuksen tai koulutuksen videoiden tekemiseen tai editointiin tarpeelliseksi. Koulutusta tarvittaisiin ohjelman käyttämisestä, editoimisesta, kuvauksesta, kuvakulmista, äänien valinnasta sekä kuvauskalustosta. Osa haastateltavista haluaisi nähdä minkälainen vaikutus esittelyvideoilla on auton myynnissä myynnin lukuihin. Ehdotuksena tuli, että esittelyvideoiden tekemiseen voisi olla kirjallinen ohje, josta voisi oman
mielen mukaan käydä katsomassa ohjeita. Vastauksessa ilmeni ehdotuksina, että esittelyvideoiden koulutus pitäisi järjestää samalla tapaa kuin myyntikoulutukset: säännöllisesti etteivät virheelliset toimintatavat vakiintuisi käytännön tekemiseen sekä työyhteisössä yksi
henkilö vastaisi esittelyvideoista ja häneen voisi olla yhteydessä, kun kokee tarvitsevansa
apua. Yhdessä vastauksessa todettiin, että videoiden tekeminen ja käyttö helpottuu mitä
enemmän niitä tekee. Haastateltavista noin yksi kolmasosa koki, ettei lisäkoulutusta esittelyvideoihin tarvita.
Validiteetti tarkoittaa sitä, kuinka onnistuneesti tutkimuksessa käytetty mittausmenetelmä
mittaa tutkittua ilmiötä (Tilastokeskus a). Opinnäytetyön tutkimuskysymyksiä laadittaessa
otettiin validiteetti huomioon, kun tutkimuskysymykset testattiin ennen varsinaisia haastatteluja haastattelun ulkopuolisella henkilöllä. Testasimme yhdessä haastattelun ulkopuolisen
henkilön kanssa, miten hyvin kysymykset toimivat ja ymmärsimmekö kysymykset yksiselitteisesti. Tutkimuksen kyselyllä onnistuttiin mittamaan opinnäytetyössä määriteltyihin tutkimuskysymyksiin. Tällä varmistettiin opinnäytetyön validiteetti.
Reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen johdonmukaisuutta ja sitä ovatko mittaustulokset
toistettavissa (Tilastokeskus b). Työn luotettavuutta arvioitiin tätä opinnäytetyötä tehdessä,
kun opinnäytetyötä suunniteltiin, toteutettiin ja haastattelujen lopputuloksia analysoitiin. Reliabiliteetin varmistamiseksi haastateltavien määrää kasvatettiin ottamalla Konalan toimipisteen kaikki uusien henkilöautojen myyjät haastateltaviksi, kun aluksi oli tarkoitus haastatella
vain Ford-merkkisten autojen parissa työskenteleviä myyjiä. Tällä saimme vastauksia
enemmän ja vastausten virhemarginaali pieneni.
Tekemääni tutkimukseen osallistui melko vähän haastateltavia, mutta uskon että vaikka
haastateltavia olisi ollut enemmän, tutkimuksen lopputulos olisi ollut samanlainen. Tähän
viittaa myös Wyzowlin julkaisema tutkimus, johon viittaan myös aikaisemmin tässä luvussa.
Tutkimuksissa nousi samoja kehityskohteita esiin, joka myös viittaa siihen, ettei haastatteluiden melko pieni vastaajamäärä vaikuta tulokseen. Opinnäytetyölle asetetut tavoitteet
saavutettiin hyvin. Tutkimusmenetelmänä kvalitatiivinen tutkimus osoittautui toimivaksi, sillä
sain vastauksia, joita en olisi saanut ennakkoon määritetyillä vastausvaihtoehdoilla. Haastatteluita olisi voinut laajentaa toisiin autokauppoihin, mutta tällöin vastaukset eivät olisi näin
luetettavia, sillä kyseinen tutkimus on toteutettu yksityiselle autokaupalle.
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4.6

Kehitysehdotukset

Alan kirjallisuudesta löytyi tutkimus, joka on julkaistu vuonna 2021. Tutkimuksen mukaan
17 % ei käytä videoita markkinoinnissa, koska he arvioivat sen liian kalliiksi. 19 % markkinoijista ei käytä videota, koska he eivät koe tarvitsevansa näitä. Muina syinä videoiden
käyttämättömyyteen mainittiin ajan puute, osaamisen puute, epätietoisuus videoiden vaikuttavuudesta sekä se, että joissain yrityksissä johtoporras ei ole innostunut aiheesta.
(Wyzowl 2021.) Tekemäni tutkimus antoi samankaltaisia tuloksia aiheesta. Tekemissäni
haastatteluissa osa haastateltavista ei ole käyttänyt esittelyvideoita, sillä he eivät kokeneet
tarvitsevansa niitä. Haastatteluissa osa mainitsi ajan puuteen olevan syynä sille, etteivät he
käytä niitä. Osa myyjistä koki, etteivät he osaa tehdä videoita sekä etteivät videot vaikuta
myyntiin positiivisesti. Autokeskus Oy:lla ei ole myyjien mukaan ollut selkeää yhtenäistä
ohjeistusta esittelyvideoiden tekemisestä ja käyttämisestä.
Tutkimuksessa ilmeni, että yli 30 % ei ole käyttänyt esittelyvideoita. Syinä tälle oli, etteivät
myyjät kokenut saavansa lisäarvoa myyntilanteisiin esittelyvideoista. Osa heistä, jotka eivät
olleet käyttäneet esittelyvideoita myyntitilanteessa oli kokenut ohjelman kanssa jonkinlaisen
ongelman tai ei ollut osannut käyttää editointiohjelmaa. Osaamisen puutteina haastatteluissa ilmeni editointi sekä osaamattomuus jakamisalustan kanssa. Koulutusta tarvittaisiin
ohjelman käyttämisestä, editoimisesta, kuvauksesta, kuvakulmista, äänien valinnasta sekä
kuvauskalustosta. Esittelyvideoiden tekemiseen voisi olla kirjallinen ohje, josta voisi käydä
katsomassa ohjeita omatoimisesti esimerkiksi yrityksen intra-järjestelmästä. Esittelyvideoiden koulutuksen voisi järjestää samalla tapaa kuin myyntikoulutukset: säännöllisesti etteivät
virheelliset toimintatavat vakiintuisi käytännön tekemiseen. Työyhteisössä yhden henkilön
voisi vastuutta sekä kouluttaa esittelyvideoiden tekemisestä ja käytöstä. Häneltä voisi olla
kysyä apua, kun kokee tarvitsevansa tukea.
Myyjien ajanpuute nousi esille haastatteluissa, esittelyvideoiden tekemisen yhteydessä. Yhdessä vastauksessa sanottiin, että automyyjällä kiire on ajoittaista ja aaltomaista. Tällöin
videoita voisi tehdä varastoon hiljaisempana aikana, jotta ne olisivat käytettävissä, kun on
kiirettä. Videoiden lähettäminen ei juuri vie aikaa enempää kuin sähköpostin lähettäminen.
Haastatteluissa selvisi, että osaa haastateltavista kiinnostaa nähdä, miten esittelyvideot vaikuttavat autonmyyntiin lukujen perusteella sekä se kuinka paljon esittelyvideoiden käyttö
vaikuttaa autojen liikkuvuuteen. Myynnin palaverissa tämä voisi olla yksi seurattava kokonaisuus ja tällöin myyjät näkisivät esittelyvideoiden vaikutuksen myyntiin.
Haastatteluissa ilmeni, etteivät asiakkaat osaa kysyä automyyjiltä esittelyvideoita. Näkemykseni mukaan asiakkailla ei ole tietoa kyseisten esittelyvideoiden olemassaolosta tai siitä
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että Autokeskukselta on mahdollista saada esittelyvideoita autoista tai auton toiminnoista.
Se kuinka tätä pitäisi markkinoida, pitää pohtia yrityksessä.
Muutamat haastateltavat sanoivat, että esittelyvideoiden avulla pystytään kasvattamaan
henkilöbrändiä ja näin jäämään paremmin asiakkaan mieleen. Luotettavalla henkilöbrändillä pystytään rakentamaan luottamussuhde asiakkaaseen ja rakentamaan pitkiäkin asiakassuhteita myyjän ja asiakkaan välille. Vahva henkilöbrändi ja esittelyvideo luo asiakkaaseen muistijäljen. Vahva henkilöbrändi esittelyvideoissa voi jakaa mielipiteitä. Kaikkien mieliksi ei voi olla ja joku saattaa saada negatiivisen vaikutelman vahvasta henkilöbrändistä.
Yrityksen tasolla yksittäiset suuret henkilöbrändit voivat olla positiivinen asia, mutta yhtälailla ne voivat haavoittaa yritystä. Tällä hetkellä verkossa negatiivinen asia voi levitä todella
nopeasti laajalle ja näin tehdä mittaviakin haittoja yrityksen liiketoimille.
Esittelyvideoiden tekeminen vie aikaa ja niiden tekemiseen tarvitaan osaamista editoinnissa
sekä kuvauksessa. Neutraaleilla videoilla, jossa auto on kuvattu joka paikasta ilman minkäänlaista introa tai outroa, voisi olla toimiva konsepti. Tällöin myyjän ei tarvitsisi kuin lähettää video asiakkaalle hänen haluamastaan autosta tai auton ominaisuudesta. Myyjä voisi
lisätä yhteiskäytössä oleviin videoiden alkuun esittelyn itsestään. Pelkän henkilöesittelyn
lisääminen videolle olisi nopeampaa, kuin koko esittelyvideon kuvaaminen ja editointi. Yhteiskäytössä olevia esittelyvideoita voisi nopealla aikataululla helposti lisätä tarjouksen liitteeksi asiakkaalle. Esittelyvideo tarjouksen yhteydessä luo tunnelmaa ja antaisi hieman väriä tarjoukselle.
Osan haastateltavien mukaan esittelyvideoiden editointi- ja jakamisalusta on hankala käyttää ja kömpelö videoiden jakamiseen. Jakamisalustana esittelyvideoille voisi olla vaihtoehtona WhatsApp-viestintäsovellus. Sovellusta käytetään käytetyn auton kaupassa ja sen
käyttö autoesittelyissä on lisääntynyt. (Järveläinen 2020.) Sovellus on erittäin laajalle levittäytynyt ja uskon että kaikki myyjät ovat sitä käyttäneet. Asiakkaallekin esittelyvideon katsominen WhatsAppista olisi helppoa. Huonona puolena näen sovelluksen käytössä sen,
että asiakkaan on helppo tällöin jakaa videota eteenpäin, toisaalta tämä tuo lisää näkyvyyttä.
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Yhteenveto

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli vastata kysymyksiin, miten esittelyvideoita hyödynnetään automyynnissä tänä päivänä sekä millaisena automyynnin ammattilaiset näkevät esittelyvideoiden käytön automyynnissä tulevaisuudessa. Lisäksi tavoitteena oli kartoittaa myyjien mielipiteitä esittelyvideoiden tekemisestä ja käyttämisestä. Tämän opinnäytetyön tulosten avulla Autokeskus Oy kehittää esittelyvideoiden hyödyntämistä autokaupan käynnissä.
Kyseisessä opinnäytetyössä keskityttiin videoesittelyihin henkilöautokaupassa.
Tutkimukseni teoriaosuudessa selvisi, että lähiaikoina autokaupassa on tapahtunut sekä
tulee vielä tapahtumaan paljon muutoksia. Autojen käyttövoimiin on tullut uusia lisäyksiä
kuten sähköavusteiset mallit ja kokonaan sähköllä toimivat autot. Muutoksia toimialaan tekee kuluttajien muuttunut ostokäyttäytyminen. Kuluttajat vähemmissä määrin kiertelevät autokauppoja. Sen sijaan monet asiakkaista tutkivat paljon vaihtoehtoja verkossa ja tulevat
liikkeeseen sen jälkeen, kun he ovat löytäneet mielestään sopivan vaihtoehdon omiin tarpeisiinsa. Kehittynyt digitalisaatio on osaltaan mahdollistanut muuttuneen kuluttajien käyttäytymisen, ja samalla luonut yrityksille aivan uusia tapoja toimia.
Digitalisaatio ei ole pelkästään tietotekniikkaa, vaan se on myös paljon muuta. Digitalisaatio
mahdollistaa kuluttajien muuttuneen ostokäyttäytymisen ja uudenlaisen kaupankäynnin, kuten hybridikaupan. Digitalisaatio luo sellaisia mahdollisuuksia, joista ei todennäköisesti vielä
edes tiedetä.
Kivijalkakaupalla tarkoitetaan perinteistä fyysistä liikettä, jossa kauppa tapahtuu. Verkkokauppa on Internet-verkossa sijaitseva kauppa, josta ihminen voi ostaa tuotteita tai palveluita ilman, että käy fyysisesti kyseisessä liikkeessä. Hybridikauppa on esimerkiksi kivijalkakaupan ja verkkokaupan yhdistelmä, jossa voi esimerkiksi katsoa verkkokaupasta tietoa
tuotteesta tai palvelusta ja käydä fyysisessä kivijalkakaupassa katsomassa tuotetta.
Esittelyvideot ovat yksi tapa tehdä hybridikauppaa. Esittelyvideo luo autokaupassa uusia
mahdollisuuksia, mutta myyjien tulee ottaa se yhdeksi heidän työkalukseen myyntityössä.
Esittelyvideoita on aikaisemmin käytetty kiinteistöjen vuokraamisessa sekä myynnissä. Sittemmin sitä on alettu käyttämään käytettyjen autojen kaupassa, mutta uuden auton kauppaan esittelyvideot ovat tulleet vasta lähiaikoina.
Myyjien henkilöbrändin vaikutus on kasvanut ja tulee vielä kasvamaan. Monet asiakkaat
eivät halua katsoa autoja verkosta ja kilpailuttaa autoja, silloin he monesti turvautuvat tuttuun myyjään.
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Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena. Haastattelin Autokeskus Konalan myynnin ammattilaisia esittelyvideoista. Haastattelin 13 henkilöä kasvokkain käytävällä vuoropuhelulla, johon olin tehnyt haastattelupohjan etukäteen. Haastatteluissa käytin avoimia kysymyksiä, ettei tutkimuksessa jää sellaisia asioita pois, joita emme ole itse osanneet ajatella
haastattelurunkoa muotoiltaessa. Haastatteluiden jälkeen kasasin tiedot yhteen, jonka jälkeen aloin purkamaan haastatteluita ja analysoin ne.
Haastatteluissa selvisi, että esittelyvideoita hyödynnetään mm. autokaupan tarjouksien liitteenä, sillä niillä pystytään erottautumaan ja jos tarjous on tehty etäyhteyksin, voidaan esittelyvideolla näyttää autoa tai sen ominaisuuksia asiakkaalle. Esittelyvideolla pystytään
näyttämään, millainen auto on, vaikka kyseistä autoa ei olisikaan liikkeessä nähtävillä sillä
hetkellä. Esittelyvideoita käytetään myös autojen luovuttamisessa asiakkaalle, jos asiakas
esimerkiksi haluaa, että luovutus tehdään välttäen fyysistä kontaktia. Esittelyvideolla voidaan esitellä asiakkaalle auton ominaisuuksia kuten esimerkiksi sitä, miten navigaattori toimii. Esittelyvideoita on käytetty myös silloin kun asiakas ei pääse liikkeeseen paikan päälle
tutustumaan autoon.
Automyyjät näkivät esittelyvideoiden käytön kasvavan tulevaisuudessa, sillä he uskovat,
että digitalisaation merkitys tulee kasvamaan ja verkkokauppa tulee yleistymään. Lisäksi
myyjät näkivät, että asiakkaiden verkkokäyttäytyminen tulee muuttumaan. Osan haastateltavien mukaan esittelyvideot toimivat paremmin käytetyn auton kaupassa. Käytetyn auton
kaupassa autot ovat aina yksilöitä uniikin käyttöhistorian takia.
Mielipiteitä esittelyvideoiden käytöstä oli monenlaisia. Osa myyjistä näki esittelyvideot
myynnin työvälineenä. Esittelyvideoilla pystytään tuomaan myyjän henkilöbrändiä asiakkaalle julki. Esittelyvideoissa myyjät näkivät paljon potentiaalia. Osan mielestä esittelyvideoilla pystytään erottautumaan muista kilpailijoista. Osa myyjistä olivat sitä mieltä, ettei
esittelyvideoiden käyttö ole tällä hetkellä toimivaa uuden auton kaupassa, sillä uudet autot
ovat samanlaisia suhteessa toisiinsa.
Esittelyvideoiden tekemisessä oli suuria eroja. Osan myyjien mielestä esittelyvideoiden tekeminen oli helppoa ja selkeää, eikä videoiden tekemiseen koettu tarvittavan lisäohjeistusta. Osa myyjistä taas koki aivan vastakohtaisesti. Heidän mielestään esittelyvideoiden
tekeminen on vaikeaa, ja he kokivat tarvitsevansa siihen lisäopastusta. Johtopäätöksenä
voidaan todeta, että olisi hyvä, jos esittelyvideoiden käyttöön saataisiin yhteinen kirjallinen
ohjeistus, josta myyjät voisivat saada apua sitä tarvitessaan. Lisäksi myyjät saattaisivat
hyötyä siitä, jos yrityksellä olisi yhteinen linjaus, millaisissa tilanteissa esittelyvideoita käytetään. Toki jokainen asiakas on yksilö ja esittelyvideot eivät toimi samalla tavoin jokaisella.
Osalla asiakkaista ne herättävät erilaisia tunteita kuin toisella. Yhtenä kehitysehdotuksena
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haastatteluissa ilmeni, että toimipisteissä voisi olla yksi työntekijä, joka ottaisi vastuun esittelyvideoista ja häneltä voisi kysyä apua tarvittaessa esittelyvideoiden toteuttamiseen.
Jatkotutkimusta aiheeseen liittyen voisi tehdä käytettyjen autojen, tavara-autojen ja linjaautojen osalta. Nämä kaikki poikkeavat suuresti uuden henkilöauton kaupasta. Tavara- ja
linja-autojen kohdalla ostajat ovat usein yrityksiä. Yritysten välinen myynti toimii eri tavalla
kuin kuluttajakauppa.
Esittelyvideot autokaupassa myynnin tukena tulevat kasvamaan. Tällä hetkellä esittelyvideot ovat vielä melko pienessä roolissa, mutta uskon niiden merkityksen kasvavan tulevaisuudessa. Aihe on vielä uusi, joten se tulee varmasti kehittymään tulevaisuudessa.
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Liite 1. Autoalanliikevaihdon kehitys (Autoalan tiedotuskeskus 2021c).

1
Liite 2. Haastattelun kysymyspohja

Videoesittelyt
1. Oletko tehnyt myytävien autojen tai autojen toiminnoista esittelyvideoita?
Kyllä
Ei

2. Oletko käyttänyt myytävien autojen tai autojen toiminnoista
esittelyvideoita?
Kyllä
Ei

5. Kuinka toimivana pidät esittelyvideoiden käyttöä kaupan teossa?

6. Minkälaista palautetta olet saanut asiakkailta videoista?

7. Onko mielestäsi videot auttaneet kaupan saamiseksi tai varmistamiseksi?
Kyllä
Ei
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