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Diplomityön tavoitteena on tutkia myyjien tietämyksen jakamista ja sen yhteyttä 

myyntiprosessiin. Tutkimus on toteutettu systemaattisena kirjallisuuskatsauksena. 

Työssä pyritään löytämään kirjallisuuden pohjalta yhteydet myyntiprosessin 

vaiheiden ja vaatimusten sekä myyjien tietämyksen jakamisen väliltä. 

Teoreettisena taustana esitellään myyntiprosessin kuvauksia, vaiheita ja haasteita 

yleisellä tasolla, jotta löydetään tehokkaan prosessin edellyttämät tekijät. Lisäksi 

tutkitaan tietämyksen vaikutusta myyntitehokkuuteen ja etsitään tietämyksen 

jakamiseen ja hyödyntämiseen vaikuttavia tekijöitä yleisesti ja myyntityöhön 

liittyen. 

Työn soveltavassa osuudessa tarkasteltiin tietämyksen kannalta tärkeitä 

myyntiprosessin vaiheita: asiakasvalinta, esivalmistelu, presentaatio ja neuvottelu 

sekä kaupan päättäminen. Jokaisessa vaiheessa todettiin olevan hyötyä myyjien 

tietämyksen jakamisesta. Läpikäydyn aineiston pohjalta tehtiin kaksi keskeistä 

huomiota. Ensinnäkin myyjien tietämyksen jakaminen on johdettavissa suoraan 

osaksi myyntiprosessia ja tietämyksellä on merkittävä rooli myyntityössä. Toiseksi 

myyntiprosessi ja myyjien tietämyksen jakaminen edellyttävät monia samoja 

asioita. Asiakas ja asiakkaan tarpeet ovat molemmissa keskiössä ja molempiin 

linkittyy henkilökuntaa yli osastorajojen. Tietoa on olemassa paljon joten on 

tärkeää suunnata resurssit oleelliseen. Tietotekniikan kehitys auttaa 

myyntitoiminnan jäsentämisessä ja tietämyksen jakamisessa, mutta on syytä pitää 

mielessä, että tietotekniikan rooli on tukitoiminto. Molemmat ovat turhia jos 

sovittuja pelisääntöjä ei noudateta. Lisäksi onnistunut implementointi edellyttää 

johdon sitoutumista ja riittävän laajaa henkilökunnan osallistamista. 
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The objective of the thesis is to study the knowledge sharing of sales persons and 

its connection to the sales process. The research was carried out as a systematic 

literature review. Based on the literature, the aim of the thesis is to find out the 

connections between the phases and requirements of the sales process and the 

knowledge sharing of sales persons. Sales process descriptions, phases, and 

challenges on a general level are presented as a theoretical framework in order to 

find the factors needed for an efficient process. In addition, the effect of knowledge 

on sales performance is examined and factors affecting knowledge sharing and 

usage of knowledge are sought out, both on a general level and in connection to 

sales work. 

In the applied part of the thesis, the sales process phases relevant from a knowledge 

point-of-view were examined: customer selection, preparation, presentation and 

negotiation, and concluding the sales. Knowledge sharing of sales persons was 

found to be useful in each phase. Based on the researched material, two central 

observations were made. Firstly, salesperson knowledge sharing can be directly 

connected as a part of the sales process, and knowledge has a significant role in 

sales work. Secondly, the sales process and sales person knowledge sharing have 

many of the same prerequisites. The customer and the customer needs are central 

in both, and also company personnel across division lines are connected to both. 

The amount of knowledge is high, thus it’s important to direct resources to the 

relevant. Development of information technology helps to structure the sales 

activities and knowledge sharing, however it should be kept in mind that the role 

of IT should be a supporting function. Both structuring of the sales process and 

knowledge sharing are useless unless agreed guidelines are followed. In addition, 

commitment from management and sufficiently wide involvement of personnel is 

needed for the successful implementation of both the sales process and the 

salesperson knowledge sharing. 
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1 JOHDANTO 

 

Tämä tutkimus käsittelee tietämystä (knowledge) myyntiprosessissa ja myyntitoiminnan 

tukena. Myyjien tietämyksellä tarkoitetaan tässä työssä myyjän prosessoimaa tietoa tai 

toimintamalleja, jotka ovat käytettävissä myyjän omiin tarkoitusperiin tai siirrettävissä 

muiden tietoon ja siten hyödynnettävissä organisaatiotasolla. Myyjien työ on ollut viime 

vuosiin saakka varsin intuitiivista ja jäsentelemätöntä. Tästä syystä myyjien markkinoilta 

keräämä ja oppima tieto sekä tietämys ovat jääneet usein vain yksilön eli myyjän omaan 

käyttöön.  Viime vuosikymmeninä, ja etenkin viime vuosina, yritykset ovat ottaneet 

enenevissä määrin käyttöön erilaisia myyntistrategioita ja –prosesseja sekä 

asiakkuudenhallinta- ja kilpailutietojärjestelmiä. Myyntityölle rakennetut tehokkaat raamit 

ja tukitoiminnot voivat parhaimmillaan lisätä tehokkuutta ja toistettavuutta sekä tuoda 

yksittäisen myyjän käyttöön kohdistetumpaa organisaation tukea.  

 

1.1 Tausta 

 

Tämän diplomityön tekijän oma tausta on B2B (Business to Business) myynnissä. 

Työelämän kokemukset myyntiympäristössä antoivat kimmokkeen tutkia tarkemmin, mikä 

on oleellista myyntiprosessissa ja mitkä tekijät vaikuttavat siihen kuinka paljon ja 

tehokkaasti tietoa sekä myyjien tietämystä jaetaan yrityksen sisällä. Kilpailun koventumisen, 

globalisaation, teknologian kehityksen ja asiakkaiden vaatimusten lisääntymisen 

seurauksena toimintaympäristöstä on tullut entistä haastavampi, joten yrityksillä on entistä 

suurempi tarve hyödyntää maksimaalisesti käytössä olevaa potentiaalia ja resursseja.  

 

Liiketoiminnassa on yleisesti hyväksytty vaatimus dokumentoida valmistuksen, 

taloushallinnon ja logistiikan osa-alueita, mutta myynti on koettu enemmän taiteeksi kuin 

tieteeksi. Myyntiprojektien keskinäisestä erilaisuudesta huolimatta prosessikuvaus ja sen 

vaiheiden seuraaminen on mahdollista. Johdolle tämä tarjoaa paremmat seurantatyökalut ja 

myyjälle mahdollisuuden reagoida tilanteisiin oikea-aikaisesti.  

(Roune & Joki-Korpela, 2008, s.53–54) 
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Myyntiprosessi eroaa periaatteellisesti muista yrityksen prosesseista. Myyntiprosessi ei 

käsittele tiedostoja, onnettomuuksia tai tuotteita samalla tavalla, vaan ennemminkin 

asiakkaita. Eri asiakkaisiin taas vaikuttaa kilpailu myyntiprosessin vaiheissa eri tavalla. 

Toisin sanoen eri asiakkailla on erilaisia vaatimuksia. Siksi jokaiseen myyntiprosessin 

vaiheeseen panostaminen parantaa menestysmahdollisuuksia.  Prosessin edetessä asiakkaita 

jää pois tavoiteltujen asiakkaiden joukosta. Ilman näitä prosessin vaiheita voimavarat 

suunnataan vääriin toimintoihin ja asiakkaisiin ja ilman suunnittelua ongelmien 

havaitseminen ja ratkaiseminen eivät tapahdu tarpeeksi nopeasti.  

(Dannenberg & Zupancic, 2009, s. 11–12) 

 

Nykytilanteessa työn luonne on muuttumassa. Kilpailtuun toimintaympäristöön ja 

globalisaatioon vastaaminen edellyttää laajempaa ja joustavampaa työnkuvan määrittelyä. 

Vaikka tietämyksen jakamista ei sanasta sanaan määritellä työtehtävän kuvauksessa, niin 

kasvotusten ja verkon välityksellä tapahtuvasta tietämyksen jakamisesta on tulossa tärkeä 

osa toimintaa organisaatioiden pyrkiessä lähestymään asiakkaita nopeammin ja vastatakseen 

heidän tarpeisiinsa paremmin. Kun organisaatiot kehittävät kulttuureita, jotka tukevat 

tietämyksen jakamista, niin implementoidut tiedonhallintajärjestelmät tuovat mukanaan 

uusia työtehtäviä, jotka ovat kriittisiä työssä menestymisen kannalta. (Wang et al. 2014) 

 

On selvää, että talouden taantuma on saanut asiakkaat uudelleen arvioimaan 

ostokäyttäytymistään. Tämän seurauksena myös myyntiorganisaatioiden ja myyjien on 

muokattava toimintatapojaan suhteessa asiakkaisiin. Myyjät keskittyvät enemmän 

tietämyksen välittämiseen ja heidän tehtävänään on etsiä ja kerätä tietoa tuotteista, 

asiakkaista ja heidän toimialastaan ja samalla selvittää sekä asiakkaan ilmaisemat, että 

ilmaisematta jättämättä tarpeet. (Rapp et al. 2014) 

 

Myyjien roolin tärkeys kilpailutiedon kerääjinä on yleisesti hyväksytty tutkijoiden ja 

myynnin ammattilaisten keskuudessa. Sen sijaan kilpailutiedon vaikutuksia yksittäisen 

myyjän suoritukseen ei ole tutkittu samassa määrin. Ympäristöön ja muutoksiin 

sopeutuminen on tärkeää tämän päivän liiketoimintaympäristössä. Perinteisten 

lähestymistapojen sijaan haetaan kilpailuetua kilpailijoihin. Yrityksistä onkin tullut 
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markkinaorientoituneempia kilpailutiedon hyödyntäjiä ja suurilla yrityksillä on omat 

kilpailutietoon keskittyvät yksiköt. (Rapp et al. 2011) 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 

 

Tässä tutkimuksessa tutkitaan myyntiprosessia ja myyjien tietämyksen hankkimista, 

jakamista ja hyödyntämistä. Tutkimuksessa pyritään selvittämään myyntiprosessin vaiheet 

ja niiden väliset suhteet. Myyntiprosessin edelleen kehittämiseksi pyritään hahmottamaan 

myyjien tietämyksen kulkua prosessin vaiheissa. Lisäksi selvitetään millaisesta 

tietämyksestä on hyötyä organisaation kannalta ja milloin myyjän olisi syytä jakaa 

tietämyksensä organisaatiolle oman hyödyntämisen sijaan. Tutkimuksen tavoitteita ovat: 

   

- Selvittää myyntitietämyksen kannalta oleelliset myyntiprosessin vaiheet 

- Tutkia kuinka olennaista myyjän tietämys on hyvän suoriutumisen kannalta. 

- Selvittää tietämyksen jakamiseen ja jakamatta jättämiseen johtavia syitä ja 

perusteita. 

 

Tutkimuksen tavoitteena on vastata yhteen pääkysymykseen ja kolmeen alakysymykseen: 

 

- Saadaanko myyjien tietämyksen jakamista kytkettyä osaksi myyntiprosessia? 

- Mitkä ovat tietämyksen jakamisen kannalta oleelliset myyntiprosessin 

vaiheet ja niihin vaikuttavat tekijät? 

- Mikä on tietämyksen rooli tehokkaassa myyntityössä? 

- Mitkä on myyjien tietämyksen jakamiseen vaikuttavat tekijät? 

 

Myyntiprosessin kuvaamisen osalta keskitytään organisaatiotason toimintaan, joten 

yksittäisen myyjän konkreettiset toimenpiteet rajataan siltä osin pois. Myyntiprosessista on 

myös rajattu ulkopuolelle jälkimarkkinointi omana toimintonaan ja asiakassuhteita 

käsitellään jatkuvana toimintona projektiluontoisuuden sijaan. Asiakasanalytiikkaa ja siihen 

liittyviä työkaluja ei määritellä yksityiskohtaisesti, vaan tavoitteena on käsitellä tietämyksen 

hallinnassa tarvittavia tukitoimia laajemmin, mutta yleisemmällä tasolla. Siksi myöskään 

tietojärjestelmien toimintaperiaatteita ja ominaisuuksia ei käsitellä yksityiskohtaisesti, vaan 
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ainoastaan niiden vaikutuksia ja mukanaan tuomia muutoksia myyntitoimintaan. Myynti- ja 

markkinointistrategiat mukailevat toisiaan ja toimintojen välisistä suhteista voisi tehdä, ja 

on tehtykin, erillisiä tutkimuksia. Tässä työssä ei keskitytä markkinoinnin rooliin laajemmin, 

vaan keskitytään myyntiin ja myyjiin. Tietämyksen (knowledge) osalta tuodaan esiin myös 

kirjallisuuden esittämiä ihmisten luontaisia toimintamalleja, mutta niiden pohjana olevia 

psykologisia teorioita ei avata erikseen. Kiinnostus sosiaaliseen mediaan on lisääntynyt 

tutkijoiden keskuudessa ja sitä on käsitelty sekä myynnin välineenä, että toimintojen 

korvaajana, mutta tästä työstä se on rajattu pois.  

 

1.3 Tutkimuksen rakenne 

 

Diplomityö on jaettu kahdeksaan päälukuun ja kuvassa 1 on esitetty sen rakenne ja keskeinen 

sisältö. Johdantokappaleessa esitetään tutkimuksen tausta, tavoitteet, rajaukset ja rakenne. 

Toisessa luvussa kerrotaan tarkemmin tutkimusstrategiasta ja -metodeista. Siinä tuodaan 

esille keskeiset tiedonhaussa käytetyt menetelmät ja tärkeimmät tutkimukseen vaikuttaneet 

lähteet. Kolmannessa luvussa käsitellään myyntiprosessia ja sen ominaispiirteitä, sekä 

selvitetään millaisia haasteita ja kehityskohteita prosessissa on. Myyntitehokkuuteen 

vaikuttavat tekijät eritellään luvussa neljä, jossa selvitetään myös tietämyksen roolia 

menestyksellisen myyntityön takana. Luvuissa viisi ja kuusi määritetään teorian pohjalta 

tietämyksen jakamiseen ja hyödyntämiseen liittyviä tekijöitä. Luvussa seitsemän yhdistetään 

myyjien tietämys myyntiprosessin vaiheisiin. Kahdeksannessa ja yhdeksännessä luvussa 

tehdään yhteenvetoa ja johtopäätöksiä tutkimuksen oleellisesta sisällöstä. 

  



11 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Diplomityön rakenne 

  

Input Pääluku Output

Yleinen taustatieto 
tutkimusalueesta

1. Johdanto
Tutkimustavoitteet-
ja kysymykset

Tutkimusmetodin 
esittely

2. Tutkimusstrategia 
ja -metodi

Käytetyt tietokannat 
ja hakusanat

Keskeiset julkaisut ja 
tutkimuksen 
eteneminen.

Myyntiprosessin 
teoria

3. Myyntiprosessi

Myyntiprosessin 
vaiheet, 
kehittäminen ja 
haasteet

Tutkimukset 
myyntitehokkuuteen 
vaikuttavista 
tekijöistä

4. Myyntitehokkuus

Myyjäprofiilin ja 
tietämyksen 
vaikutus 
myyntitehokkuuteen

Tietämyksen 
jakamisen teoria

5. Tietämyksen 
jakaminen

Myyjien 
tietämyksen 
jakamiseen 
vaikuttavat tekijät

Keskeiset kerätyn 
tiedon 
hyödyntämismallit 

6. Tietämyksen 
hyödyntäminen

Mahdollisuudet 
tiedon 
hyödyntämiselle 
organisaatio- ja 
yksilötasolla

Lukujen 3-6 
yhteensovittaminen

7. Myyjien 
tietämyksen suhde 
myyntiprosessiin

8. Johtopäätökset

9. Yhteenveto

Tietämys 
myyntiprosessin eri 
vaiheissa

Johtopäätökset ja 
yhteenveto
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2 TUTKIMUSSTRATEGIA JA -METODI 

 

Tämä tutkimus on tehty systemaattisena kirjallisuuskatsauksena, jolla tarkoitetaan aiheesta 

aiemmin tehtyjen tutkimusten olennaisen sisällön tiivistelmää. Tavoitteena on kartoittaa 

tieteelliseltä kannalta tärkeitä tuloksia. Tiiviin ilmaisun lisäksi tutkija pyrkii asettamaan 

tutkimuksen historialliseen ja oman tieteenalan mukaiseen kontekstiin. 

Kirjallisuustutkimuksessa on tärkeää vastata selkeään kysymykseen, vähentää tutkimusten 

valintaan ja sisällyttämiseen liittyvää harhaa, arvioida valittujen tutkimusten laatua ja 

referoida tutkimuksia objektiivisesti. Eräs tärkeä ulottuvuus systemaattisen 

kirjallisuuskatsauksen käytössä on näyttöön perustuva päätöksenteko. Näyttöön perustuva 

päätöksenteko on tehokkaimman toimintamallin etsimistä. (Salminen, 2011, s. 9-10) 

 

Termien määrittely 

 

Informaatio on vain tiedon virtaa, kun taas tietämys on luotu ja järjestelty tiedon virran 

pohjalta ja muokattu tiedonhaltijan omien uskomusten ja sitoumusten mukaan. Informaatio 

voidaan myös määritellä tiedoksi joka muokkaa tarkkailijan odotuksia tai valmiutta, kun taas 

tietämys on tarkkailijan odotusten kokonaisuus suhteessa tapahtumaan. (Rapp et al. 2011) 

 

Tietämys on opittu kokemuksen tai opiskelun kautta. Se on laaja konsepti joka yleensä 

sisältää ymmärrystä, tulkintaa ja informaatiota. Pelkästä puhtaasta informaatiosta se eroaa 

tulkintojen, korkeamman validiteetin ja lyhytkestoisen todenmukaisuuden vuoksi. 

Organisaation tietämys viittaa organisaation hallitsemaan tietämykseen ja informaatioon, 

jonka kaikki organisaation osapuolet jakavat. Sitä varastoidaan säännöllisesti 

standardoitujen toimintojen, rutiinien tai sääntöjen mukaisesti. (Schulz, 2001) 

 

Arkielämässä englanninkielisiä termejä ”information” ja ”knowledge” saatetaan käyttää 

synonyymeinä, kun taas akateemisessa lähestymistavassa nämä kaksi erotetaan toisistaan. 

Tutkimuksissa hierarkkinen kategorisointi järjestykseen ”data”, ”information” ja 

”knowledge” on tyypillistä (Vuori, 2011). Suomeksi kaikki kolme edellä mainittua voidaan 

sanakirjojen mukaan kääntää sanaksi tieto, mutta tässä työssä ne on selkeintä kääntää 

sanoiksi data, informaatio/tieto ja tietämys. Data on tekstiä, numeroita, koodia tai muita 
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merkkejä ja symboleita, joka ei itsessään tarkoita välttämättä mitään (Vuori, 2011). 

Informaatiolla ja tiedolla tarkoitetaan dataa, jolle on annettu konteksti ja siten sillä on 

merkitys. Tässä työssä käytetään sanaa tietämys, kun puhutaan ihmisten prosessoimasta ja 

jäsentelemästä informaatiosta. 

 

Rapp et al. (2011) näkevät kilpailutiedon valikoivampana kuin tietämyksen yleisesti. Vuoren 

(2011) mukaan yrityksen sisäistä ”älykkyyttä” kuvaava terminologia on varsin moninaista. 

Kilpailutiedon voidaan katsoa leikkaavan läpi tiedonhallinnan, tietojärjestelmien ja 

informaatiotieteiden. Euroopassa kilpailutiedolla tarkoitetaan liiketoimintatiedon 

alakategoriaa, joka keskittyy yrityksen ulkoiseen tietoon ja pääosin kilpailullisiin tekijöihin. 

Tässä työssä kilpailutietoa käsitellään tietämyksenä, jossa tiedon lähde on oman yrityksen 

ulkopuolella, vaikka tiedon tietämykseksi prosessoiva taho voikin olla yrityksen sisältä. 

(Rapp et al. 2011; Vuori, 2011) 

 

Finkin malli 

 

Finkin malli on seitsenvaiheinen systemaattista kirjallisuuskatsausta selventävä malli, jonka 

kaksi viimeistä vaihetta ovat katsauksen tekeminen ja syntetisointi. Tämän työn osalta ne 

avautuvat lukijalle seuraavissa pääluvuissa (Salminen, 2011, s.10). Ensimmäinen vaihe on 

tutkimuskysymyksen asettaminen. Tässä työssä keskeinen pääkysymys on: ”Saadaanko 

myyjien tietämystä kytkettyä osaksi myyntiprosessia ja mitä vaikutuksia sillä on?”.  

 

Toisessa vaiheessa valitaan kirjallisuus ja tietokannat (Salminen, 2011, s.10). Tässä työssä 

keskitytään pääosin aihetta koskeviin artikkeleihin. Niitä on haettu käyttämällä 

ABI/INFORM-, EBSCO - Business Source Complete-, Elsevier- ja SpringerLink eJournals-

tietokantoja sekä Google Scholar hakukonetta. Googlen tavallinen hakukone toimi 

kirjoittajan tukena, mutta julkaisut jätettiin myyntiin liittyvien kirjoitusten puolueellisuuden, 

tarkoitushakuisuuden ja uskottavuusongelmien vuoksi työn ulkopuolelle. 

 

Kolmannessa vaiheessa valitaan hakutermit (sanat ja fraasit), joiden avulla pyritään 

rajaamaan hakutulokset parhaalla mahdollisella tavalla tutkimuskysymykseen vastaamista 

tukeviksi (Salminen, 2011, s.10). Myyntiprosessia käsitteleviä artikkeleita on haettu lähinnä 
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”sales process” haulla. Myyjien rooliin ja tietämykseen liittyviä lähteitä on etsitty pääosin 

”sales” ja ”knowledge” sanoilla ja niihin yhdistetyillä ”sharing”, ”exhange”, ”management”, 

”performance” ja ”competitive intelligence” sanoilla. Myyntiprosessiin ja myyjien 

tietämykseen liittyvien hakusanojen yhdistäminen, kuten ”sales process” ja ”knowledge 

sharing” eivät tuottaneet suoraan juurikaan tuloksia. Artikkeleiden pohjalta oli tavoitteena 

etsiä edellä mainittuja asioita yhdistäviä tekijöitä. 

 

Neljännessä ja viidennessä vaiheessa hakutuloksia karsitaan seulonnan kautta. Karsinta 

suoritetaan ensin käytännön seulonnan avulla ja sitten metodologisessa mielessä (Salminen, 

2011, s.10). Artikkeleiden kielen osalta tutkimus on rajattu koskemaan englanninkielisiä 

julkaisuja. Ainoastaan kaksi lyhyesti lainattua, taustoittavaa ja aihetta rajaavaa kirjaa sekä 

tutkimusmetodin teoria ovat suomenkielisistä lähteistä. Käytännön seulan osalta 

myyntiprosessia koskevaa aineistoa ei rajattu merkittävästi, joskin prosessin kehittämiseen 

ja haasteisiin etsittiin tuoretta materiaalia. Tähän perusteena on myyntiprosessin käsittely 

varsin yleisellä tasolla. Muulta osin käytännön seulonnassa etsittiin vuoden 2010 ja sitä 

uudempaa materiaalia. Tuoreita tutkimuksia läpikäydessä niistä löytyi yhdistäviä 

lähdeviittauksia ennen vuotta 2010 julkaistuihin artikkeleihin. Myös edellä mainittuja 

keskeisiä artikkeleita valikoitui tämän tutkimuksen lähteiksi. 

 

Metodologisessa mielessä myyntiprosessin tutkimisen pohjaksi on etsitty alan perusteoksia. 

Osa vanhimmista artikkeleista ei ollut suoraan saatavilla ja niihin on viitattu välillisesti 

tuoreempien artikkeleiden kautta. Myyntiprosessi polveutuu amerikkalaisen E. St. Elmo 

Lewisin 1900-luvun vaihteessa kehittämästä AIDA-mallista (Awarness, Interest, Desire and 

Action). Ehkä vanhin ja perinteisin myynnin prosessinomainen kuvaus on vuoden 1980 Alan 

J. Dupinskyn artikkeliin ”A Factor Analytic Study of the Personal Selling Process” perustuva 

”seven step of selling”. Sitä analysoivat ja edelleen kehittivät vuonna 2005 Moncrief & 

Marshall artikkelissaan ” The evolution of seven steps of selling”. 

(Dupinsky, 1980; Moncrief & Marshall, 2005; Viio, 2011, s. 50-51) 

 

Myyjän ominaisuuksien, tietämyksen ja tietämyksen jakamisen osalta on pyritty etsimään 

toisiaan täydentäviä ja haastavia lähteitä joilla saadaan kokonaiskuva tietämyksenhallinnan 

monimutkaisuudesta yleisesti ja etenkin myyntiympäristössä. Myyntiprosessia käsittelevissä 
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tutkimuksissa toistuu tietotekniikan ja tietojärjestelmien merkitys myyntityön tukena 

(Dannenberg & Zupancic, 2009, s. 17–18; Moncrief & Marshall, 2005). Myyntityön 

automatisoinnin kohdalla on kuitenkin koettu paljon epäonnistumisia (Speier & Venkatesh, 

2002). Viime vuosien tutkimuksissa on kyllä käsitelty tietojärjestelmiä, mutta tuotu esiin 

myös niiden rooli tukitoimintona ja korostettu tiedon ja tietämyksen merkitystä sekä niiden 

jakamisen haasteita (Rapp et al. 2014; Sangtani & Murshed, 2013; Auh & Menguc, 2013; 

Verbeke et al. 2011; Witherspoon et al. 2013).  

 

Churchill et al. (1985) myyntitehokkuuden tekijöihin keskittynyttä meta-analyysia ”The 

determinants of salesperson performance” on seurannut suuri määrä jatkotutkimuksia. 

Kyseiseen tutkimukseen on esimerkiksi Google Scholarin mukaan viitattu 1281 kertaa ja 

vielä vuodesta 2014 eteenpäin 99 kertaa. Se on kuitenkin aikansa tuote, jonka tulokset 

korostivat etenkin myyjän roolia. Verbeke et al. (2011) tekivät oman meta-analyysinsä 

”Drivers of sales performance: a contemporary meta-analysis. Have salespeople become 

knowledge brokers?”, jossa myyjän tietämyksen merkitys nousi tärkeimmäksi 

myyntitehokkuuteen vaikuttavaksi tekijäksi. Google Scholarin mukaan tähän artikkeliin on 

viitattu vuodesta 2014 eteenpäin 83 kertaa. Jälkimmäinen metatutkimus pohjautuu 

ensimmäisen oppeihin, mutta se tuo analysointiin ajankohtaisemmat muuttujat ja 

ympäristön. Siksi tässä työssä myyntitehokkuuden käsittely on rakentunut sen ympärille. 

Työn kannalta keskeisiin lähdeartikkeleihin osallistuneita tutkijoita ja kirjoittajia on arvioitu 

Google Scholarin viittausindeksin mukaan (kuva 2).  
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Kuva 2. Keskeisten lähdeartikkeleiden kirjoittajien viittausindeksit 
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3 MYYNTIPROSESSI 

 

Dixon & Tanner (2012) ehdottavat myynnin määritelmäksi: “Ihmislähtöisen 

kanssakäymisen ilmiö yksilöiden / organisaatioiden välillä, taloudellisen vaihdon 

aikaansaamiseksi arvonluonti kontekstissa”. Tämä määritelmä osallistaa useampia ryhmiä ja 

prosesseja osaksi myyntitoimintaa, kuitenkin rajaamalla sen taloudelliseksi vaihdoksi 

promootion sijaan. Määritelmä myös antaa ymmärtää, että kontekstilla on merkitystä. 

(Dixon & Tanner, 2012) 

 

Liiketoimintaprosessi on ketju, joka alkaa asiakkaan tarpeesta ja loppuu kun tarve on 

tyydytetty. Se muodostuu näiden vaiheiden lisäksi niiden välillä tapahtuvien toimintojen 

kokonaisuudesta. Liiketoimintaprosesseja ovat esimerkiksi tilaus-toimitusketju ja uuden 

tuotteen kehittäminen. Prosesseilla on aina asiakas ja ne voivat ylittää organisaatioiden rajat. 

Prosessin suorituskyvyn määrittää asiakas riippumatta siitä onko tämä sisäinen vai ulkoinen 

asiakas. Ydinprosesseilla tarkoitetaan suoraan ulkoisille asiakkaille arvoa tuottavia 

prosesseja. Yrityksen kyky tarjota asiakkailleen kilpailijoihin nähden suurempaa arvoa, 

linkittyy ydinprosesseissa syntyvään strategiseen kyvykkyyteen. Prosessi on siis hyvä 

suunnitella asiakkaan tarpeet huomioiden. Parhaimmillaan se alkaa asiakkaasta ja päättyy 

asiakkaaseen. Prosessien kuvaaminen edesauttaa kokonaisuuden hahmottamisessa ja 

mahdollistaa paremman toimintojen kehittämisen. Prosessiajattelun hyödyt on kyllä 

ymmärretty yrityksissä, mutta hyödyntäminen on osoittautunut vaikeaksi. Siihen keskeisinä 

syinä ovat olleet prosessiajattelun ja intuition vastakkainasettelu sekä väärät tai tehottomat 

menetelmät. (Hannus 2003, s. 22–24, 41 ja 44) 

 

Myynnin fokus on siirtynyt tuotteiden ja palveluiden myynnistä asiakkaiden arvoon 

yritykselle. Tätä voidaan kutsua strategisen myyntiorganisaation kehittymiseksi, jossa 

myynti lähenee markkinointia ja saavuttaa suurempaa strategista merkitystä yritykselle. 

Myyjistä on sen seurauksena tullut pitkien asiakassuhteiden hallinnan ammattilaisia. 

Sähköiset tilausprosessit ovat siirtäneet vastuuta tilausten käsittelystä muulle organisaatiolle. 

Lisäksi asiakkaat etsivät tietoa internetistä ja hoitavat tilauksia suoraan muita kanavia pitkin 

Siltä osin rooli tuotetiedon erikoisosaajana on siirtynyt ainakin osittain muille. Vastaavasti 

myyntitoiminnot ottavat roolia asiakassuhteiden hallinnassa. Selvä merkki tästä on 
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avainasiakaspäälliköiden määrän lisääntyminen, sillä heidän tehtävänään on myös 

konsultointi ja ratkaisumyynti. He myös koordinoivat toimituksia ja asiakaspalvelua sekä 

tarkkailevat asiakassuhteiden kannattavuutta. (Storbacka et al. 2009) 

 

Tehokkaassa myyntiprosessissa koko yrityksen henkilöstö tietää mitä ja milloin täytyy 

tapahtua, jotta päästään tavoiteltuihin tuloksiin. Yritysten toimintaa kehittäessä on hyvä 

luoda prosesseja joilla saavutetaan ennalta arvattavia ja helposti hallittavia tuloksia. Tarkasti 

määriteltyjen prosessien on osoitettu tuottavan vakaita tuloksia ja pitkäaikaisia 

asiakassuhteita sillä: 

 

- Ne säästävät aikaa 

- Tehdään vähemmän virheitä 

- Virheistä voidaan oppia 

- Vahvuuksia voidaan toistaa ja heikkouksia minimoida 

- Prosessit lisäävät luottamusta 

- Vältetään epäselvyyksiä 

- Prosessit asettavat halutut standardit ja odotukset 

(Chapman, 2014) 

 

Sales Performance Internationalin ja CSO Insightin vuonna 2006 tekemän tutkimuksen 

mukaan 1275 tutkitusta yrityksestä vain 45 %:lla oli kuvattuna myyntiprosessi. Näistä 

yrityksistä vain 45 % noudatti sitä. Kuitenkin tutkimus osoittaa, että 90 %:lla 

myyntiprosessia noudattaneista yrityksistä myyntitulokset olivat parantuneet. Mikäli 

myyntiprosessia ei seurata ja noudateta, niin tekee se koko prosessista hyödyttömän. On 

mahdollista, että osassa yrityksistä on pidetty automaattisten CRM-järjestelmien (Customer 

relationship management) hyödyntämistä prosesseina. (Cummings, 2006) 

 

Dannenberg & Zupancic (2009) mukaan yritykset ilmoittavat noudattavansa 

myyntiprosessia, mutta se voi tarkoittaa kaikkea myyntipuheluiden suunnittelemisen ja 

kokonaisvaltaisen asiakkuuksien hallinnan väliltä. Muutamat ylhäältä päin annetut 

suuntaviivat ja myynnin askelmerkit eivät täytä myyntiprosessin määritelmää, vaan siihen 

tulee sitouttaa myös muita osastoja kuten markkinointi ja asiakaspalvelu. Jotta 
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myyntiprosessi olisi tehokas, se täytyy saada myytyä koko organisaatiolle. (Dannenberg & 

Zupancic, 2009) 

 

3.1 Myyntiprosessin määrittäminen 

 

Kirjallisuudessa myyntiprosessilla tarkoitetaan joskus vain myyjien toiminnan tukena olevaa 

prosessia. Prosessi koskee tällöin vain yksittäistä myyjää ja mahdollisesti myyntisihteeriä 

sekä jakautuu myyntikeskustelua edeltäviin toimiin, myyntikeskusteluun ja keskustelun 

jälkeisiin toimiin, kuten kuvassa 3 on esitetty. 

 

 

Kuva 3. Myynnin prosessi (mukaillen Kokonaho, 2011, s. 25–26) 

 

Ennen varsinaisten myyntiprosessikuvausten kehittämistä myyntitoiminnan ohjauksessa 

toimiva menetelmä oli AIDA (Awarness, Interest, Desire and Action). AIDA-menetelmää 

voidaan kutsua modernin myyntiprosessin edelläkävijäksi. AIDA muodostuu neljästä 

vaiheesta: tietoisuuden lisääminen, kiinnostuksen herättäminen, halukkuuden lisääminen ja 

toimintaan ohjaaminen (Viio, 2011, s. 50). ”Seven steps of selling” on yksi vanhimpia ja 

yleisimmin hyväksyttyjä myyntitoimintojen prosessinomaisia kuvauksia. Se jakautuu 

seitsemään erivaiheeseen, jotka on esitetty taulukossa 1. 

  

Ulkoasu

Esitteet

Aikataulu

Käyttäytyminen

Kuuntelu

Kysymykset

Kirjaus 
järjestelmään
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Taulukko 1. ”Seven steps of selling” (mukaillen Dupinsky, 1980; Moncrief & Marshall, 

2005) 

VAIHE SELITYS 

Prospektointi Metodi, jossa etsitään uusia potentiaalisia 

asiakkaita 

Esivalmistelu 

 

Valmistaudutaan ottamaan yhteyttä 

asiakkaaseen tekemällä taustatutkimusta, 

joka tukee asiakkaan kiinnostuksen 

herättämisessä 

Asiakkaan lähestyminen 

 

Yhteydenottaminen valitulla tavalla ja 

strategialla 

Presentaatio Esitetään asiakkaalle tarjottavaa tuotetta 

ja/tai palvelua asiakkaan tarpeiden ja 

omien vahvuuksien kautta 

Vastaväitteiden selvittäminen Ratkaistaan asiakkaan esittämät 

kysymykset ja vastaväitteet 

Kaupan päättäminen Ohjataan asiakas tekemään päätös 

Seuranta Yhteydenpitoa asiakkaaseen kaupanteon 

jälkeen.  

Varmistetaan asiakastyytyväisyys ja 

luodaan pohjaa tuleville kaupoille 
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Edellä mainitut mallit voidaan linkittää selvästi toisiinsa ja myyntiprosessista voidaankin 

todeta löytyvän tietyt toistuvat vaiheet, joissa voi olla mukana useita henkilöitä eri 

osastoilta. Viio (2011) on yhdistänyt ja muokannut perinteisiä myyntiprosessikuvauksia 

kuvan 4 mukaisesti. 

 

 
    Tietoisuus Kiinnostus Halukkuus Toiminta Tyytyväisyys 

Prospektointi 
Kohteen 

valinta 
         

Esivalmistelu  
Tietoisuuden 

luominen 
        

Presentaatio     
Kiinnostuksen 

luominen 
      

Vastaväitteiden 

selvittäminen 
      

Vastaväitteiden 

selvittäminen 
    

Kaupan 

päättäminen 
        

Ostaja 

toimii 
  

Seuranta           

Luodaan 

tyytyväisyyttä 

ja pohjaa 

tuleville 

myynneille 

Kuva 4. Yhdistetty ”Seven steps of selling” ja Aida-malli (Viio, 2011, s. 53) 

 

Kaikissa yrityksissä ei tarvita kaikkia mahdollisia myyntiprosessin osa-alueita. Tärkeintä on 

ottaa käyttöön ne, jotka ohjaavat myynnin toimimaan johdon haluamalla tavalla. Osa-

alueilla ei tarkoiteta toisiaan seuraavia vaiheita, vaan toimia jotka jäsentävät myyntityötä. 

Jordan (2010) jakaa myyntiprosessin kuuteen keskeiseen eri osaan taulukon 2 mukaisesti. 
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Taulukko 2. Myyntiprosessin osa-alueet (mukaillen Jordan, 2010) 

Ajanhallinta Yhteydenottojen hallinta Mahdollisuuksien hallinta 

- Helpottaa tehtävien 

priorisointia ja 

suunnittelua. 

- Useimmiten myyjän ja 

esimiehen välinen 

tapaaminen, jossa 

aikataulutetaan myyjän 

tulevia toimia. 

- Mitataan paljonko 

tehtäviä on suoritettu 

ajanjaksolla ja miten 

käytetty aika jakautuu 

suhteessa eri tehtävien 

välillä. 

- Asiakaskohtaisten 

toimintojen suunnittelua. 

- Valmistaudutaan 

yhteydenottoon haluttu 

lopputulos mielessä. 

- Mitataan onnistuneiden 

yhteydenottojen määrää. 

- Seurataan kuinka usein 

myyjät noudattavat 

prosessia. 

- Yhden myyntiprojektin 

yhteydenottojen sarjaa 

voidaan kutsua 

”mahdollisuudeksi”. 

- Kyetään hallitsemaan ja 

suunnittelemaan pitkät ja 

monimutkaiset 

myyntiprojektit 

kokonaisuuksina. 

- Mitataan myyjien 

onnistumismäärää ja -

prosenttia sekä 

myynnintukityökalujen 

käyttöä 

Asiakkuudenhallinta Myyntialue Myyntihenkilöstön hallinta 

- Samalle asiakkaalle 

tehtävää useiden 

projektien hallintaa 

- Löydetään 

avainasiakkaat ja osataan 

kohdistaa resurssit oikein 

- Mitataan tavoitteiden 

toteutumista, prosessin 

noudattamista ja 

tukityökalujen käyttöä. 

- Alue voidaan määrittää 

monella tavalla, kuten 

maantieteen, toimialan tai 

asiakassegmentin 

mukaan. 

- Helpottaa myyjiä ja 

heidän esimiehiään 

kohdentamaan 

ajankäyttöä laajan 

asiakaskunnan osalta. 

- Mitataan asiakkuuksia 

myyjää kohti ja 

potentiaalisten 

asiakkaiden määrän 

suhdetta aktiivisiin 

asiakkaisiin 

- Myynninkehittämistoimia 

sisältäen myyntihenkilöstön 

rekrytoinnin, kouluttamisen, 

motivoinnin, valmentamisen 

ja palkitsemisen sekä 

työkalujen tarjoamisen 

myynnin tueksi. 

- Mitataan 

myyntivalmennukseen ja 

kouluttamiseen käytettyä 

aikaa sekä IT-järjestelmiin 

käytettyjä resursseja.  

- Tarkkaillaan ohjaamiseen 

käytettyä aikaa. 
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3.2 Myyntiprosessin haasteet ja kehittäminen 

 

Myyntistrategioilla on vaikutusta myyntiprosessiin ja myynnin rajapintaan sekä asiakkaiden 

että oman organisaation osalta. Palvelu- ja ratkaisumyyntiin siirtyminen on laajentanut 

myynnin ja toimitusprosessin asiakasjoukkoa. Myyjien osalta tämä muutos 

myyntiprosessissa on lisännyt tietämysvaatimuksia markkinoinnin (ainutlaatuiset 

myyntiominaisuudet, käyttöarvo, kilpailuetu, segmentointi ja brändäys) ja operatiivisen 

toiminnan (tuoteongelmat, tuotantoaikataulut, laadun tarkkailu, T&K, toimitusaikataulut ja 

luotettavuus) sekä talouden (voitot ja tappio) osalta. Sen seurauksena sisäisen 

kommunikaation vaatimukset ovat lisääntyneet. (Storbacka et al. 2009) 

 

Dannenberg ja Zupancic (2009) toteavat, että pelkkä intuitio ei riitä nykypäivän 

myyntiympäristössä vaan tarvitaan selkeät tavoitteet. Asiakkaat pitää pystyä pitämään itsellä 

ja uusia asiakkaita täytyy hankkia. Näissä toimissa tarvitaan erilaiset prosessit. 

Myyntiorganisaatiot ovat toimineet usein varsin epämuodollisesti ja myyntitoiminta ei ole 

ollut yhtä prosessiorientoitunutta kuin muilla osastoilla. Kysymys ei ole siitä ettei 

myyntihenkilöstö olisi osaavaa vaan siitä käytetäänkö heitä optimaalisesti. (Dannenberg & 

Zupancic, 2009, s. 11–12) 

 

Valtaosa liikevaihdosta tulee pieneltä osalta asiakkaita. Nykyisessä ympäristössä 80:20 

suhde on todellisuutta. Siksi monessa tapauksessa resursseja kohdennetaan olemassa oleviin 

asiakkaisiin uusien asiakkaiden hankkimisen sijaan. Avainasiakkaille halutaan tuottaa 

enemmän palveluita ja luoda lisäarvoa. Myyntihenkilöiden vastuuksi on tämän seurauksena 

vaihtunut asiakkuuden tai asiakkuuksien hallitseminen. Käytännössä se tarkoittaa, että 

avainasiakkaille on kohdistettu oma myyntihenkilö eli asiakkuusvastaava.  

(Moncrief & Marshall, 2005)   

 

Toimiva myyntiprosessi tarvitsee tukea oikeilta tahoilta. Pelkkä prosessin määrittäminen ei 

riitä vaan tarvitaan jokaisen prosessin vaiheen optimointia. Mitä paremmin myyntihenkilöt 

tietävät vaiheiden vaatimukset sitä tehokkaampaa toiminta on. Tutkimukset osoittavat, että 

harvat myyjät hallitsevat toimivien myyntitekniikoiden siirtämisen tilanteista toiseen. Usein 

tämä johtuu ohjeistuksen ja suuntaviivojen puutteesta. Asiakkaiden vaatimuksista ja 
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prosesseista tulee kokoajan monimutkaisempia. Myyntihenkilöt kokevat, että asiakkaiden 

päätöksiin on vaikeampi vaikuttaa. Päätöksenteon takana on myös enemmän henkilöitä kuin 

aikaisemmin. Joissain tapauksissa asiakkaat eriyttävät tarkoituksella yhteyshenkilöt ja 

päätöksistä vastaavat henkilöt. Markkinoista on tulossa kokoajan läpinäkyvämpiä, joka taas 

lisää kilpailua. Menestyvät yritykset eivät keskity markkinoihin vain yleisellä tasolla vaan 

asiakaskohtaisesti. Menestyvän toiminnan takana on oikean tiedon tuottaminen asiakkaalle 

oikeaan aikaan. Asiakkaan analysoinnissa on huomioitava heidän ostoprosessinsa sekä 

päätöksenteko kriteerit (rationaaliset ja emotionaaliset). Myyntiorganisaation on osattava 

vaikuttaa asiakkaaseen oikeaan aikaan ja oikealla tavalla. Myyntihenkilöt luottavat yleensä 

enemmän spontaaniin toimintaan ja muistiinsa kuin järjestelmälliseen asioiden kirjaamiseen. 

Siksi tarvitaan työkaluja, jotka ohjaavat myyjän toimimaan järjestelmällisemmin. 

(Dannenberg & Zupancic, 2009, s. 11–13) 

 

Prospektoinnin saattaa nykypäivän yritystoiminnassa tehdä joku muu kuin myyntihenkilö 

itse. Monessa tapauksessa on huomattu, että myyntihenkilöiden aika saadaan tehokkaammin 

hyödynnettyä vanhojen asiakkaiden parissa. Tietotekniikan kehittymisen myötä asiakkaasta 

saadaan kerättyä paljon enemmän tietoa. Näin asiakasta lähestyessä on myös mahdollista 

kohdentaa esittely asiakaskohtaisemmin verrattuna kaavamaisiin myyntipuheisiin. 

Yhteydenpito onkin enemmän verkostojen luomista ja niiden ylläpitoa. Myynnin tulee 

keskittää resurssit asiakkaaseen niin tehokkaasti kuin mahdollista. He eivät voi tehdä sitä 

tuotespesialistin roolissa, vaan heidän on tunnettava asiakkaiden markkinoiden trendit ja 

vastattava kysymykseen mitä toimittajilta odotetaan niillä markkinoilla. On tiedettävä miten 

markkinat muuttuvat tulevaisuudessa, mikä vaikuttaa päätöksen tekoon ko. markkinoilla ja 

mihin asiakas asettuu markkinoilla suhteessa kilpailijoihinsa. On myös hyvä tietää, mitä 

asiakas tekee hyvin ja mitä ei. (Dannenberg & Zupancic, 2009, s. 15; Moncrief & Marshall, 

2005; Viio, 2011, s. 54) 

 

Tietotekniikan kehittymisen helpotettua tiedon keruuta ja analysointia on esivalmistelun 

tueksi, ja joiltain osin sen tilalle, tulleet tiedonhallintatyökalut ja tietokannat. Näiden 

järjestelmien myötä myyntihenkilöiden tukeminen muun yrityksen henkilöstön osalta on 

helpottunut, koska suurin osa tiedosta on kaikkien saavutettavissa nopeasti. Asiakkaita 

lähestyttäessä on tullut oleelliseksi rakentaa asiakassuhteita pitkällä tähtäimellä. Se on 
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muuttanut lähestymistapaa siten, ettei tavoitteena ole nopea kaupan päättäminen vaan pitkän 

asiakassuhteen rakentaminen. (Moncrief & Marshall, 2005)   

 

Asiakassuhteista on tullut monimutkaisempia, joten tarvitaan enemmän tallennettua tietoa 

markkinoista ja asiakkaista arvioinnin ja kommunikoinnin tueksi. Intuition tueksi tarvitaan 

analyyttistä lähestymistapaa ja siihen sopivia työkaluja. Näiden asiakashallintajärjestelmien 

ei voida kuitenkaan odottaa toimivan täysin automaattisesti. Järjestelmät täytyykin rakentaa 

toimimaan päivittäisen myyntityön tukena. Yrityksen hallussa oleva tieto saadaan jalostettua 

napin painalluksella asiakasta tai asiakasryhmää koskevaksi raportiksi. 

Asiakashallintajärjestelmä tuo myös asiakastiedot muiden yrityksen ihmisten/osastojen 

nähtäväksi, jotka ovat mukana asiakkuuden kehittämisessä. Kaikki tieto on kaikkien 

saatavilla samanaikaisesti.  Järjestelmän avulla saadaan tietoa esimerkiksi seuraavista 

asioista: 

 

- Missä on toteutumatonta potentiaalia? 

- Mitkä asiakkaat tai potentiaaliset asiakkaat ovat parhaita yritykselle? 

- Missä on suurin onnistumisen todennäköisyys? 

(Dannenberg & Zupancic, 2009, s. 17–18) 

 

 

Speier & Venkatesh (2002) mukaan teknologian kytkemisessä yritysrajat ylittäviin 

suhteisiin myyjien ja asiakkaiden välillä on omat spesifit haasteensa. Myyjät suhtautuvat 

melko hyvin tietojärjestelmiin heti kouluttamisen jälkeen, mutta kuuden kuukauden jälkeen 

suhtautuminen muuttuu negatiiviseksi. Myyjät kokevat, että automatisointijärjestelmillä on 

negatiivinen ja/tai häiritsevä vaikutus myyntiprosessiin sillä järjestelmät eivät heidän 

mielestään tue heidän vahvuuksiaan myyjinä. Tutkimukset osoittavat, että ihmisillä on joko 

realistiset tai epärealistiset odotukset uusista järjestelmistä. Myyjät kykenevät 

muodostamaan melko todenmukaisen kuvan omista toimistaan järjestelmien kanssa, mutta 

eivät osaa täysin ennakoida miten se muuttaa heidän toimenkuvaansa. 

(Speier & Venkatesh, 2002) 
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Asiakkaille tiedon hankkimisesta on tullut helpompaa ja he ovat tietoisempia, mikä ongelma 

heidän on ratkaistava. Siksi myyntiosasto ei saa olla liian prosessiorientoitunut tai heille ei 

jää tarpeeksi mahdollisuuksia käyttää luovuutta kaupanteossa. Tämä johtaa helposti 

pelkkään hintakilpailuun. Joustavat myyntitoiminnot parantavat mahdollisuutta selvittää ne 

henkilöt asiakkaiden organisaatioista, jotka ovat päätöksentekijöitä ja mitä he ovat jo 

todenneet tarpeikseen. 2500 myynnin ammattilaiselle ja johtajalle tehty haastattelu osoittaa, 

että liian prosessilähtöisesti johdettu myyntitoiminta johtaa neuvomisen ja tukemisen sijaan 

tarkkailuun ja turhaan ohjeistamiseen. (Adamson et al. 2013) 

 

Tieto potentiaalista, kuten mahdollisesta myyntivolyymista voidaan yhdistää muuhun 

asiakastietoon, kuten asiakkaan vaatimuksiin. Kun tätä yhdistelmätietoa verrataan 

aikaisempiin tallenteisiin muista asiakkaista, joiden kohdalla potentiaali on saatu tehokkaasti 

realisoitua, niin voimavarat osataan kohdentaa oikeisiin asiakkaisiin ja toimintoihin. 

Asiakashallintajärjestelmä tekee toiminnasta myös läpinäkyvämpää. Saadaan seurattua: 

 

- Missä vaiheessa myyntiprosessia ollaan? 

- Mitkä toiminnot on suoritettu? 

- Mitkä ovat seuraavat askeleet? 

- Miten on tähän mennessä onnistuttu? 

- Kuinka todennäköisesti tavoitteet saavutetaan? 

(Dannenberg & Zupancic, s. 18) 

 

Presentaatiosta on tullut useassa tapauksessa monta tapaamista sisältävää kanssakäymistä, 

jossa myyntihenkilön tehtävänä on enemmän kuunnella kuin puhua. Asiakkaat myös 

vaativat tuotteilta ja palveluilta enemmän ja siksi vastaväitteisiin vastaaminen on korostunut. 

Myyntitoiminta onkin nykyisin enemmän jatkuvaa yhteydenpitoa myös tämän vaiheen 

osalta. Kaupanpäättämisestä on tullut asiakkaan allekirjoituksen hakemisen sijasta tullut 

dialogi, jossa haetaan pitkiä asiakassuhteita ja pyritään saavuttamaan yhteiset tavoitteet. 

Kaupanteon jälkeenkään ei enää vain lähetetä kiitoskorttia, vaan yhteydenpito puhelimen ja 

sähköpostin välityksellä on jatkuvaa. 

(Moncrief & Marshall, 2005; Viio, 2011, s. 54) 
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Ennen myyntihenkilöt rakensivat presentaation, jonka kävivät paikan päällä asiakkaalle 

esittämässä. Tänä päivänä markkinointi- ja myyntitoiminnot kuitenkin linkittyvät enemmän 

toisiinsa, kun ennen ne saattoivat olla hyvinkin erillisiä osastoja. Myyntihenkilöiden on hyvä 

osallistua strategisiin markkinointitoimiin, segmentointiin ja tuotekehitykseen. 

Tietojärjestelmien käyttöön ottamisen myötä myyntihenkilöt tuottavat nykyään 

automaattisesti tietoa myös markkinoinnin käyttöön. Asiakasta ei ole välttämätöntä tavata 

heti alkuvaiheessa, vaan kiinnostusta voidaan luoda sähköisesti. Perinteisen ongelman 

ratkaisun rinnalle ja sen tilalle on noussut uusi tapa vastata asiakkaan tarpeisiin. 

Ratkaisumyynti ja konsultointi tuovat mukanaan mahdollisuuden myydä tuotteiden tai 

palveluiden lisäksi myös tarvittavaa osaamista niiden käyttöön ja ylläpitämiseen. Tässäkin 

tapauksessa tavoitteena on nopean ratkaisun löytämisen sijaan pitkän ja tiiviin 

asiakassuhteen rakentaminen. (Moncrief & Marshall, 2005)   

 

Kaupan päättämisen nopean tavoittelun sijaan nykyään monissa tapauksissa myyjä- ja 

ostajaosapuoli toimivat yhdessä pyrkien tavoittamaan yhteisiä päämääriä. Pitkän asiakas- ja 

toimittajasuhteen taustalla onkin molempien osapuolien tyytyväisyys, eikä ainoastaan nopea 

kaupan päättäminen. Kaupan päättämisen jälkeen yhteistyö jatkuu luontaisena 

tiedonvaihtona myyntiosapuolen vastuuhenkilön ja asiakkaan yhteyshenkilön välillä. 

Seurantavaihe on nykypäivänä enemmänkin jatkuvaa kommunikointia kuin myyntihenkilön 

tekemiä tyytyväisyyskartoituksia asiakkaille. (Moncrief & Marshall, 2005)   

 

Myyntitoiminta määritellään yleensä monivaiheisena prosessina esivalmistelusta 

jälkimarkkinointiin. Myyntitapahtumat voivat kuitenkin vaihdella keskenään joka vaiheessa 

kestoltaan, intensiteetiltään ja tärkeydeltään. Käytäntö on osoittanut, että 

menestyksekkääseen myyntitoimintaan voi olla monia eri teitä. Tämä tuli esille myynnin 

tutkijoiden kokoontumisessa SEA:ssa (Sales Educators Academy), jossa oli tavoitteena 

kehittää tutkimuksen ja opetuksen yhteistyötä. Ryhmä tuli tulokseen, että myyntitoiminta 

tulee nähdä epälineaarisena toimintana, koska prosessimalli ei vastaa todellisuutta. 

Prosessimallit unohtavat teknologian ja sisäinen myynti, resurssit sekä ryhmätyö kriittisinä 

toimintoina puuttuvat niistä. Edellä mainittu kyseenalaistaa myös perinteiset määritelmät 

myyntitoiminnasta.  

(Dixon & Tanner, 2012) 
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Adamson et al. (2013) nostavat esille, että myyntijohtajat ovat keskittyneet liikaa prosessien 

kurinalaiseen noudattamiseen. Yrityksissä on otettu käyttöön erilaisia toiminta- ja 

seurantamalleja, jotka on luotu parhaiden myyjien toiminnan kopioimiseksi muiden myyjien 

avuksi. Viime aikoina asiakkaiden ostokäyttäytymisessä on tapahtunut kuitenkin selkeä 

muutos. Yritykset raportoivat pidemmistä myyntijaksoista, heikommista vaihtokursseista, 

epäluotettavammista ennusteista ja pienentyneistä katteista. Ne työkalut, jotka tekivät 

myynnistä tehokasta tekevät siitä nyt vaikeampaa. Johtajien tulisi tehdä prosesseista 

joustavampia ja näin hyödyntää paremmin myyjien sisäpiiritietoa ja arvostelukykyä. 

(Adamson et al. 2013) 

 

Myynnin tutkimuksen ja myyntityötä tekevien ja johtavien henkilöiden yhteys on aina ollut 

läheinen. Tämä on johtanut tutkimuksen keskittymiseen myyntitapahtumaan eli kaupan 

tekemiseen. Asiakasyrityksen tapaan luoda arvoa omille asiakkailleen ei ole keskitytty 

samalla tavalla, eikä sitä ole kytketty myyntiprosessiin. Kuvassa 5 on esitetty kuinka 

asiakkaan organisaatio on myyntiprosessin keskiössä ja arvonluonti asiakasyrityksen 

asiakkaille luo pohjan myyntiprosessiin. Näin toimiessaan myyntiorganisaatio keskittyy 

asiakkaan asiakkaisiin ja pyrkii kehittymään asiantuntijaksi sillä toimialalla. 

(Dixon & Tanner, 2012) 

 

 

 
Kuva 5. Arvonluonti asiakkaan asiakkaalle (Dixon & Tanner, 2012) 
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Myyntiympäristön nopeat muutokset ja epävarmuus haastavat myyntiorganisaatiot 

tarttumaan uusiin eteenpäin suuntautuviin ja kehittyviin toimintamalleihin. Myös myyjien 

täytyy kehittää entistä enemmän taitojaan. Muuten organisaatioilla ja myyjillä on riski 

leimautua vanhanaikaisiksi. Nykyään asiakkailla on käytössään paljon enemmän 

neuvotteluvoimaa ja tietämystä. Myyjien tulee käyttää enemmän aikaa siihen, että heillä on 

kyky vastata tähän haasteeseen kehittyneemmällä, syvemmällä ja soveltuvammalla 

ymmärryksellä asiakkaan tarpeista. Myyjät kohtaavat entistä useammin koko 

hankintaosaston yhden ostajan sijaan. Siksi tietoa asiakkaan tilanteesta ja tarpeista ei voida 

kysellä pelkästään tapaamisessa vaan tietämystä tarvitaan jo valmiiksi. Myyjän rooli on olla 

asiantuntija omalta osaltaan jokaiselle asiakkaalle. Vastaavasti myyntiorganisaatiot ovat 

kehittäneet monimutkaisempaa tarjontaa ja ratkaisuja. Myös odotukset myyjiä kohtaan ovat 

suuremmat tehokkuuden ja osastorajat ylittävän koordinoinnin osalta. Nämä myynti- ja 

hankintaympäristön muutokset edellyttävät sekä myyjiltä, että myyntiorganisaatioilta 

tarkempaa priorisointia tavoitteiden osalta, koska myyjien aikaa kuluu entistä enemmän sekä 

oman, että ostajan organisaation läpi luovimiseen. Myyjien rooli onkin olla tietämyksen 

välittäjä, joka omalla tietämyksellä auttaa asiakkaitaan heidän ongelmissaan. 

(Rapp et al. 2014) 
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4 MYYNTITEHOKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT  

 

Tutkijat olivat 75 vuoden aikana päätyneet hyvin erilaisiin ratkaisuihin mitkä tekijät 

vaikuttavat myyntitehokkuuteen. Churchill et al. (1985) selvittivät meta-analyysissään 116 

tutkimuksen pohjalta merkittävimmät myyntitehokkuuteen vaikuttavat tekijät. Heidän meta-

analyysinsä lopputuloksena tekijät ryhmittyivät järjetykseen:  

 

- Rooli 

- Taitotaso 

- Kyvyt 

- Motivaatio 

- Luonne 

- Organisaatio ja ympäristö. 

(Churchill et al. 1985) 

 

Verbeke et al. (2011) tekivät oman meta-analyysinsä Churchill et al. (1985) analyysin 

jälkeiseltä ajalta 268 tutkimuksen pohjalta. Uudessa analyysissä, myyntitehokkuuteen eniten 

vaikuttavat tekijät ja järjestys, olivat muuttuneet seuraavasti:  

 

- Myyntiin liittyvä tietämys 

- Mukautumiskyky 

- Roolin monimuotoisuus 

- Kognitiivinen soveltuvuus 

- Työhön sitoutuminen.  

 

Myyntitehokkuuteen vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen ja niiden monimuotoisuus on 

tärkeää ymmärtää sekä myyntityötä johtavien, että tutkivien henkilöiden osalta. Churchill et 

al. (1985) tekemän meta-analyysin jälkeen ei ollut tehty vastaava tutkimusta ennen Verbeke 

et al. (2011) meta-analyysiä. Monet tutkimukset ovat kuitenkin sivunneet osia vuoden 1985 

tutkimuksesta. Uuden meta-analyysin tavoitteena oli tuoda esiin tiedon lisääntymisen ja sen 

keräämisen helpottumisen vaikutuksia myyntityöhön ja keskittyä siitä näkökulmasta myyjän 

rooliin tiedon ja tietämyksen välittäjän asiakkaille. (Verbeke et al. 2011) 
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4.1 Myyntitehokkuuden osatekijät 

 

Verbeke et al. (2011) huomasivat ettei Churchill et al. (1985) analyysi vastaa laaja-alaiseen 

ja sirpaloituneeseen osatekijä kokonaisuuteen myyntitehokkuutta mitattaessa. He ottivat 

käyttöön uusia alakategorioita lisätäkseen tulosten validiutta ja yhdistivät joitain vanhoja 

kategorioita, mikäli niiden erottamiselle ei löytynyt meta-analyysin kannalta merkitystä. 

Tutkittavat kategoriat alakategorioineen löytyvät taulukosta 3. 

 

Taulukko 3. Myyntitehokkuuden kategoriat ja alakategoriat (mukaillen Verbeke, 2011) 

Roolin hahmottaminen Soveltuvuus Taidot 

- Roolin konflikti 

- Roolin 

monimuotoisuus 

- Roolin ylikuormitus 

 

- Taipumukselliset 

luonteenpiirteet 

- Henkilökohtaiset 

vaatimukset 

- Identiteetti 

- Kognitiivinen 

soveltuvuus 

- Ihmissuhdetaidot 

- Mukautumiskyky 

- Myyntiin liittyvä tietämys 

Motivaatio Persoona Organisaatio ja ympäristö 

- Kognitiivinen valinta 

- Päämäärään 

orientoituminen 

- Työhön sitoutuminen 

- Elämänkerta 

 

- Ulkoinen ympäristö 

- Sisäinen ympäristö 

- Johtaminen 

 

 

4.1.1 Roolin hahmottaminen 

 

Viime vuosikymmenten tutkimuksissa myyjän oman roolinsa ymmärtäminen on korostunut. 

Tämän osa-alueen tutkimukset ovat keskittyneet kolmeen eri tekijään. Ensimmäinen on 

roolin konflikti, jolla tarkoitetaan muiden henkilöiden keskenään erilaisia odotuksia ja 

vaatimuksia myyjältä. Roolin monimuotoisuus on toinen tekijä ja se koostuu myyjän 

epävarmoista tuntemuksista siitä, että hän joutuu toimimaan vajaalla tietämyksellä eikä ole 



32 

 

   

 

selvillä muiden odotuksista. Kolmannella tekijällä roolin ylikuormituksella tarkoitetaan 

myyjän kykyjen ja motivaation epärealistista suhdetta odotuksiin.  

(Verbeke et al. 2011) 

 

4.1.2 Soveltuvuus 

 

Soveltuvuus on jaoteltu kolmeen työtehtäviin liittyvään henkilökohtaiseen ominaisuuteen. 

Ensimmäisenä ovat taipumukselliset luonteenpiirteet, joilla tarkoitetaan yhteydestä 

riippumattomia henkilökohtaisia luonteenpiirteitä, kuten ulospäinsuuntautunut tai 

neuroottinen. Henkilökohtaisilla vaatimuksilla taas tarkoitetaan yksilöllisten tarpeiden 

täyttämistä, kuten työhön liittyvää tarvetta edetä ja saavuttaa tavoitteita. Identiteetti on 

määritetty sisäistetyksi tarinaksi itsestä, johon kuuluu koettu menneisyys, havaittu nykyhetki 

ja odotettu tulevaisuus. Identiteetti kattaa persoonallisuustekijät, kuten etnisyyden ja 

itsetunnon. Neljäs soveltuvuuteen kuuluva osa-alue on kognitiivinen soveltuvuus. Tämän 

osa-alueen avulla saadaan tarkasteluun mukaan yleinen henkinen kyvykkyys (ÄO), jonka on 

osoitettu edesauttavan myyntitehokkuutta. Tulokset muiden persoonallisuus tekijöiden 

vaikutuksista myyntitehokkuuteen ovat olleet ristiriitaisia. 

(Verbeke et al. 2011) 

 

4.1.3 Taidot 

 

Taitojen osalta Verbeke et al. (2011) ovat päätyneet jakamaan kategorian mikrotaitoihin ja 

makrotaitoihin. Lisäksi mukautumiskyky on nostettu omaksi tekijäksi, koska sen tärkeyttä 

on korostettu myyntikirjallisuudessa. Sillä tarkoitetaan myyjän kykyä mukautua asiakkaan 

ja toimintaympäristön tuottamiin haasteisiin. Mikro-taidot sisältävät kolme osa-aluetta, 

joista ensimmäinen on ihmissuhdetaidot, kuten kyky ratkaista ja kestää konflikteja. Toinen 

tekijä on myyntimiehen taidot, joilla tarkoitetaan kykyä toteuttaa myyntiin liittyviä asioita, 

kuten luoda presentaatioita. Tämän tekijän Verbeke et al. (2011) muuttivat 

mukautumiskyvyksi, kuten edellä mainittiin. Kolmas osa-alue on tekniset taidot, joka kattaa 

mm. tuotetietämyksen. Tekniset taidot Verbeke et al. (2011) korvasivat myyntiin liittyvällä 

tietämyksellä, joka mittaa kuinka monipuolisesti ja paljon myyjä käyttää tietämystään 

ratkaistessaan asiakkaan esittämiä haasteita. Makrotaidot keskittyvät myyjän tietämykseen 
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ja siihen liittyvään kapasiteettiin asiakasympäristöstä. Eli siihen kuinka laajan tietopohjan 

myyjä tarvitsee vastatakseen myyntitilanteen haasteisiin, asiakkaiden priorisoimiseen ja 

oikeiden strategioiden valitsemiseen. (Verbeke et al. 2011) 

 

4.1.4 Motivaatio 

 

Motivaatiolla tarkoitetaan panosta, jonka myyjä haluaa antaa jokaiselle työhön liittyvälle 

tehtävälle. Verbeke et al. (2011) jakoivat motivaation kolmeen kategoriaan kognitiiviseen 

valintaan, päämäärään orientoitumiseen ja työhön sitoutumiseen. Kognitiivisella valinnalla 

tarkoitetaan prosessia, joka kuvaa valmiutta aloittaa, kuluttaa ja jatkaa voimiensa 

käyttämistä tiettyyn tehtävään ajan kuluessa. Päämääriin orientoituminen alleviivaa 

päämääriä, joihin ihminen pyrkii tähdätessään tavoitteisiinsa. Työhön sitoutuminen taas 

kuvaa pitkäjänteistä positiivisvaikutteista motivaation täyttymyksen tilaa. 

 

4.1.5 Persoona 

 

Henkilökohtaisiksi tekijöiksi Verbeke et al. (2011) määrittelivät muut kuin soveltuvuuteen, 

taitoihin, motivaatioon ja roolin hahmottamiseen liittyvät myyntitehokkuus tekijät. Esille 

nousi vain elämänkertaan liittyviä tekijöitä. Niillä tarkoitetaan demografisia ja henkisiä 

ominaisuuksia, kokemuksia, perhetilannetta ja elämäntyyliä suhteessa odotettuun 

tehokkuuteen. Näihin liittyvä olemassa oleva tutkimus kuitenkin osoittautui hyvin 

epäjohdonmukaiseksi.  

 

4.1.6 Organisaatio ja ympäristö 

 

Organisaatio- ja ympäristötekijät olivat Churchill et al. (1985) meta-analyysin mukaan 

vähän tutkittu osa-alue. Verbeke et al. (2011) huomasivat omassa tutkimuksessaan, että 

aikaisemman meta-analyysin jälkeiseltä ajalta löytyi vastaavasti merkittävä määrä 

tutkimuksia. He jakoivat organisaatio- ja ympäristötekijät kolmeen kategoriaan. Ulkoiset 

ympäristötekijät kattavat koko myyjän kohtaamaan oman yrityksen ulkopuolisen 

ympäristön, kuten kilpailun markkinoilla. Organisaation sisäinen ympäristö taas on laaja 

ryhmä ominaisuuksia ja sosiaalisia suhteita, jotka määrittävät henkilön työympäristön. 
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Työnjohdollinen johtajuus sisältää myynnin esimiesten valvonnan, ohjauksen, arvioinnin ja 

palkitsemisen. (Verbeke et al. 2011) 

 

4.2 Myyjäprofiili 

 

Johtavat myyntiorganisaatiot ovat kiinnostuneet toimintamallista, joka perustuu asiakkaan 

haastamiseen. Periaatteena on saada asiakas muuttamaan ajatteluaan jännitettä luomalla. 

Jännitettä luodakseen myyjien tulee haastaa asiakasta omalla näkemyksellään. 

Ostokäyttäytymisen muutokset ovat heijastuneet myös myyntikoulutuksiin. Muutokset ovat 

kuitenkin tuoneet mukanaan myös toimintatapoja, joille ei löydy tutkimuksiin perustuvaa 

pohjaa. Monet koulutukset ovat osoittautuneet tutkimuksissa tuloksettomiksi ja siksi monia 

koulutusohjelmia kohtaan on noussut paljon epäilyksiä. Viime aikojen suositun 

haastajamallin luoneet Brent Adamson ja Matthew Dixon ovat kirjassaan ”The Challenger 

Sale” todenneet, että toimittajat pyrkivät myymään entistä suurempia, monimutkaisempia ja 

kalliimpia ratkaisuja. Asiakkaat taas ovat tarkempia ja haluttomampia hankinnoissaan. 

(Adamson & Dixon 2011; Rapp et al. 2014) 

 

The Challenger Sales perustuu 90 yrityksen myynnin esimiehille tehtyyn kyselyyn, jossa 

jokaista pyydettiin valitsemaan tiimistään kaksi keskivertoa- ja yksi huippumyyjä. Jaottelu 

perustui 44 annettuun tekijään eri ominaisuuksista (tietämys, taidot, asenteet ja 

käyttäytyminen). Kerätyn tiedon pohjalta muodostettiin myyjäprofiilit, sen pohjalta miten 

he lähestyvät myyntiprosessia. Tutkimuksessa löytyi viisi vertailtavaa myyntiprofiilia: 

 

- Ahkera työntekijä 

- Haastaja 

- Suhteen rakentaja 

- Yksinäinen susi 

- Ongelmanratkaisija 

 

Useimmilla myyjillä on vähän näitä kaikkia ominaisuuksia, mutta suurella osalla 

lähestymistavan kärki muodostuu jonkin edellä mainitun ominaisuuden mukaan. Näiden 

vertailu nosti haastajan kaikkein tehokkaimmaksi. Heitä määrittää kyky tehdä kolmea asiaa: 
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opettaa asiakasta tuomalla uusia näkökulmia keskusteluun, räätälöidä viesti vastaamaan 

asiakastarpeisiin ja kyky hallita keskustelutilannetta. Haastaja nostaa asiakkaan kanssa 

keskustellessaan tärkeitä tietoja tavoista, joilla asiakas voi säästää rahaa. Hän ei aloita 

keskustelua selittämällä yrityksen toiminnan läpikotaisin, vaan tavoitteena on puhua asioista 

joista asiakas ei jo tiedä. Perusteena tälle on se, että asiakkaat etsivät ihmisiä jotka tuovat 

keskusteluun lisäarvoa. Haastaja muokkaa viestiään sen mukaan kenen kanssa keskustelee. 

Etenkin monimutkaisten ratkaisujen ympäristössä myyjä saattaa tarvita yksimielisyyttä eri 

osastojen päätöksentekijöiltä. Keskustelun hallitseminen tarkoittaa, ettei myyjä alistu 

asiakkaan haastaessa tämän ehdotusta tai toimintaa. Mikäli asiakas ei näytä vakuuttuneelta 

haastaja pysäyttää keskustelun ja johdattaa asiakkaan läpi ehdotuksensa. Esimerkiksi 

hinnasta puhuttaessa haastaja ei anna heti alennusta vaan vie keskustelun takaisin lisäarvoon. 

Haastajat ovat itsepäisiä ja samalla kun he tuovat keskusteluun uutta näkökulmaa tilanne 

saattaa ajautua väittelyyn. Haastajat eivät myöskään aina ole helpompia työkavereita. 

Lisäksi yksinkertaisessa kaupallisessa toiminnassa ahkerat työntekijät voivat pärjätä 

paremmin. (Adamson & Dixon, 2011; Aquino, 2012; Rapp et al. 2014) 

 

Rapp et. al. (2014) nostavat kolme hyvää huomiota esille haastajamallista. Ensimmäinen on 

innovaatio myyjän ja asiakkaan vuorovaikutuksessa. Saadakseen asiakasta vaihtamaan 

ajattelutapaansa tulee myyjän tuoda esiin erilaisia ajattelumalleja. Päämääränä myyjän ja 

ostajan välisen rakentavan jännitteen luomisessa on virkistää keskustelua jopa mahdollisen 

väittelyn avulla. Toisena haastajamalli keskittyy vahvasti asiakastietämykseen kehittyneen 

tietokannan avulla. Myyjistä on tullut tietämyksen välittäjiä, joiden päärooli on jakaa 

tietämystään asiakkaille ja yhtälailla olla ajan tasalla asiakkaan markkinatilanteen haasteista, 

jotka voivat vaikuttaa asiakkaan tulokseen. Haastajamallissa pidetään välttämättömänä 

luoda organisaatiotason myyntikapasiteetti, joka korostaa mm. tietämystä, näkemystä ja 

tapauskohtaista myyntimateriaalia. Kolmantena myyjien persoonien ja tyylien 

kategorisoiminen, sillä usein myyntianalyyseissä myyjiä käsitellään samanlaisena joukkona.  

(Rapp et al. 2014) 

 

Adamson et. al. (2013) toteavat ratkaisumyynnin tulleen tiensä päähän. Heidän mielestään 

asiakasyritykset kykenevät itse määrittämään haluamansa ratkaisut. Rapp et. al. (2014) 

mukaan ratkaisumyynti on kuitenkin paljon enemmän kuin oman ratkaisun paremmuuden 
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todistamista kilpailijoiden vastaaviin verrattuna. Ratkaisuiden kehittäminen sisältää usein 

myös asiakkaan vaatimusten määrittelyn, johon asiakas ei aina itse kykene. Myyjän tulee 

täsmentää sekä nykyiset, että mahdolliset tulevat asiakastarpeet. Ratkaisumyynti ei siis ole 

tehokasta mikäli asiakkaalla on askelmerkit valmiina. Näin ei kuitenkaan usein ole vaan 

yhteistyötä viedään eteenpäin yhdessä molempien etua ajaen.   

(Rapp et al. 2014) 

 

Rapp et al. (2014) mukaan The Challenger Sale ei kuitenkaan tarjoa suuria uusia oivalluksia 

ja se sisältää sekä kokemusperäiseltä, että käsitteelliseltä kannalta rajoituksia, jotka johtavat 

vääriin tulkintoihin. Kritiikki haastajamallia kohtaan keskittyy siihen, että se pohjautuu 

selvästi myyntiin ennen asiakassuhteen syntymistä. Dixon ja Adamson (2011) kirjoittavat, 

että perinteinen asiakassuhteiden luominen on tarpeetonta etenkin monimutkaisten ja 

suurien B-to-B ratkaisujen kohdalla. Rapp et. al. (2014) toteavat tämän olettamuksen 

unohtavan kokonaan asiakassuhteen rakentamisen tärkeyden modernissa myyntityössä. 

Sekä käytännön myyntityö, että akateeminen tutkimus osoittavat asiakassuhteen 

rakentamisen olevan keskeisessä roolissa tehokkaassa myyntityössä. Tutkimustulokset 

osoittavat, että arvonluonti tapahtuu myyjän ja asiakkaan yhteistyönä läpi monen 

kohtaamisen, joissa molemmat oppivat hyödyntämään mahdollisuuksia. Monimutkaiset 

hankintaorganisaatiot myös edellyttävät myyjältä laaja-alaisia suhteita asiakkaaseen. 

Henkilökohtaisten suhteiden on myös osoitettu tuottavan parempia myyntituloksia. Lisäksi 

asiakkaat näkevät ostamansa ratkaisut jatkuvana suhdeprosessina, jossa määritetään ja 

kohdataan syntyviä ongelmia ja tuetaan asiakasta niiden ratkaisemisessa.  

(Rapp et al. 2014) 

 

Davies et al. (2010) jaottelevat myyjät suhteiden hoitamisen näkökulmasta kolmeen 

kategoriaan. Itseohjautuvat ihmiset näkevät itsensä ja roolinsa yksilöllisestä näkökulmasta. 

Heillä ei todennäköisesti ole kiinnostusta muiden johtamiseen tai vastuunottamiseen. Joskin 

he tarvitsevat muita tekemään tietyn määrän töitä heitä varten. Tiimin johtajat ovat 

kyvykkäitä informaation ja ihmisten hallinnassa ja pitävät tiimityöskentelystä. He myös 

rakentavat paremman kuvan asiakkaasta ja käyttävät sitä suunnitellessaan tarjouksia 

asiakkailleen. Strategisiin myyjiin nähden tiimin johtajat toimivat lyhyellä tähtäimellä, 

eivätkä etsi tietämystä asiakkaan näkökulmasta ja jättävät pitkän aikavälin strategisen 
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suunnittelun tekemättä. Strategiset myyjät eroavat muista selkeimmin. Heillä on pitkän 

tähtäimen perspektiivi ja mieltymys monimutkaiseen työhön, jossa käsitellään paljon tietoa, 

etenkin kulttuurista ja organisationaalista asiakastietoa. (Davies et al. 2010) 
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5 TIETÄMYKSEN JAKAMINEN 

 

Organisaation tietämyksen ja informaation tutkimuksen juuret ovat pitkällä historiassa. 

Schulz (2001) määrittää ne Max Weberin esseisiin ammattitaidosta organisaatioissa. 

Maininnat informaatiosta yleistyivät tutkimuksissa 1900-luvun puolivälissä, etenkin 

rationaalisen valitsemisen ja organisatorisen suunnittelun tutkimuksissa. 

Informaatioteknologian kehityttyä informaation prosessointi on menettänyt pullonkaulan 

roolin organisaatioissa ja tällä hetkellä haasteena on tietämyksen tuottaminen ja prosessointi. 

(Schulz, 2001) 

 

Tietämyskeskeisessä toiminnassa tietämyksen jakaminen on tärkeä väline, jonka avulla 

työntekijät voivat vaihtaa tietämystään ja vaikuttaa tietämyssovelluksiin, -innovaatioihin ja 

organisaation kilpailukykyyn. Yhtäältä tietämyksen jakaminen muuttaa organisaation 

tietämystä yksilön tai ryhmän tietämykseksi, jota voidaan kutsua sisäistämis- ja 

sosialisaatioprosessiksi. Toisaalta tietämyksen jakaminen voi muuttaa yksilön tai ryhmän 

tietämystä organisaation tietämykseksi, jota voidaan kutsua ulkoistamis- ja 

yhdistämisprosessiksi. Tietämyksen jakamisen käytännöt organisaatiossa ovat tärkeitä 

arvokkaan perimätiedon säilyttämisen, uusien tekniikkojen oppimisen, ongelmien ratkaisun, 

ydinosaamisen luomisen ja uusien asioiden kehittämisen kannalta.  

(Wang & Wang, 2012) 

 

Tietämyksen jakaminen on kriittinen tekijä, koska se voi johtaa tietämyssovellukseen, 

tietämysinnovaatioon ja lopulta organisaation kilpailuetuun. Tietämyksen jakaminen 

edellyttää, että toiset työntekijät jakavat eksplisiittistä tietämystä (kaavoja, prosesseja ja 

esityksiä) ja lisäksi hiljaista tietämystä (kokemuksia ja tietotaitoa) auttaakseen muita 

saavuttamaan tavoitteet, tehdäkseen yhteistyötä ratkaistakseen ongelmia, kehittääkseen 

uusia ideoita ja implementoidakseen toiminta- ja käyttäytymismalleja. Tietämystä voidaan 

jakaa kasvotusten tai sähköisten tiedonhallintajärjestelmien avulla. 

Tiedonhallintajärjestelmät ovat teknisiä informaatiosysteemejä, jotka helpottavat 

tietämyksen dokumentointia, levittämistä ja siirtämistä työntekijöiden välillä organisaation 

tehokkuuden parantamiseksi. (Wang et al. 2014) 

 



39 

 

   

 

Wang & Wang (2012) mukaan osaamistalouden aikakautena resurssien ja osaamisen 

odotetaan olevan ratkaisevat tekijät organisaatiolle selvitä dynaamisessa ja kilpaillussa 

ympäristössä. Tietämystä voidaan pitää keskeisenä tekijänä organisaation kestävän kasvun 

ja kilpailukyvyn taustalla. Organisaation prosessien sisältämän tietämyksen luominen, 

hyödyntäminen ja ylläpitäminen ovat edellytys menestykseen. Eri alojen ammattilaisilla on 

ollut merkittävä rooli organisaatioiden tietämyksen luomisessa, hyödyntämisessä, 

varastoinnissa ja levittämisessä. Kirjanpidon ja talouden ammattilaiset ovat vaikuttaneet 

johdon ohjausjärjestelmien luomiseen ja henkilöstön palkitsemisjärjestelmien luomisessa. 

Vastaavasti henkilöstöhallinnon ammattilaiset ovat kehittäneet suunnitelmia henkilöstön 

taitojen kehittämiseen ja tehostamiseen. Vaikka tietämyksen jakaminen ei suoraan välity 

taloudellisista julkaisuista, silti se vaikuttaa organisaation tulokseen esimerkiksi 

suorituskykymittareiden kautta. Yksilöiden tietämyksen laajuus ja organisaation mieltämä 

tietämyksen jakamisen arvostus vaikuttavat suoraan syötetyn tiedon ja tuotoksen 

riippuvuuteen, sekä johdon ohjausjärjestelmissä ryhmien tuloksiin suhteessa yksilöihin. 

(Witherspoon et al. 2013) 

 

Myyjien toimenkuvan ydin muuttuu kokoajan lyhytjänteisestä toimintaperusteisesta 

pitkäjänteiseen suhdeperustaiseen toimintaan. Tietämys ja suhteidenhallinnan kyvyt ovat 

nousseet myyjän keskeisiksi ominaisuuksiksi kilpailuympäristön kiristymisen myötä. Yksi 

keino jolla myyjät voivat vastata tähän tarpeeseen on aktiivinen tietämyksen jakaminen 

myös oman myyntiyksikön ulkopuolelle. He voivat tarjota strategista tietoa markkinoilta 

yrityksen johdon tueksi. Tietämyksen jakamiseen voidaan ohjata eri toimenpiteillä, kuten 

palkitsemisjärjestelmien kohdistamisella myyjien tietämyksen jakamista suosivaksi. 

Sosiaalipsykologinen lähestyminen voi vastaavasti olla esimerkiksi työkavereiden 

keskinäisten suhteiden kehittämistä. Tietämyksen jakaminen toteutuu paremmin jos myyjät 

kokevat yhteistyön oman myyntiyksikön ulkopuolisten henkilöiden kanssa hyödylliseksi ja 

kokevat olevansa näiden kanssa samassa veneessä. Sosiologisesta näkökulmasta 

tietämyksen jakamisen koetut normit ovat epämuodollisia kirjoittamattomia sääntöjä, jotka 

ryhmän jäsenet ovat sisäistäneet vakiintuneina käytäntöinä. Tietämyksen jakamisesta 

palkitseminen ei ole yleensä, ainakaan vielä, osa muodollista palkitsemisjärjestelmää. (Auh 

& Menguc, 2013) 
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Haas & Hansen (2007) mukaan tietämyksen jakamisella on hyötyjen lisäksi kustannuksia ja 

sen vuoksi huomio tulisi kiinnittää tehtävien tehokkuuteen. Lisäksi tietämyksen arvoa 

tarkastellessa tulisi huomioida myös konteksti. Tiedonhallintajärjestelmän kehittäminen ja 

henkilökunnan rohkaiseminen sen käyttämiseen ainoastaan tietämyksen jakamiseen ei 

luultavasti ole taloudellisesti kannattavaa yritykselle, johtuen vähäisestä käyttöasteesta. 

Esimerkiksi tehokkuuden arviointi yksistään tai siihen liitetty palkitseminen voivat johtaa 

parempaan tulokseen yrityksessä, jossa on kiinnostusta tiedonhallintajärjestelmien 

hyödyntämiseen. Näillä keinoilla henkilökunnalle annetaan signaali siitä, että henkilökunta 

on velvollinen tietämyksen jakamiseen ja organisaatio arvostaa sitä. Tämä helpottaa 

luomaan kulttuurin ja synnyttämään normit, jotka johtavat tietämyksen jakamiseen. Etenkin 

uuden tiedonhallintajärjestelmän implementoinnissa on syytä yhdistää velvoitteet 

palkitsemiseen tai rakentaa velvoitteiden ja palkitsemisen yhdistelmä. Johdon on viisasta 

tehdä henkilökunnalle selväksi miksi juuri nyt on oleellista jakaa tietämystä.  

(Wang et al. 2014) 

 

Witherspoon et al. (2013) jakavat meta-analyysissään tietämyksen jakamisen viitekehyksen 

neljään osaan: 

  

- Aikomukset ja asenteet 

- Organisaatiokulttuuri 

- Tiedon jakamisesta palkitseminen 

- Sukupuoli 

 

Ensimmäisellä kohdalla viitataan sisäisiin uskomuksiin tietämyksen jakamisen tärkeydestä. 

Organisaatiokulttuuri taas vaikuttaa sisäisen tiedon sisäistämiseen ja hallintaan. 

Palkitseminen tässä yhteydessä voi tarkoittaa taloudellista ja/tai sosiaalista motivaattoria 

tietämyksen jakamiseen. Monet tutkimukset käsittelevät sukupuolen vaikutusta suhteessa 

tietämyksen jakamiseen, joten Witherspoon et al. (2013) erottivat sen omaksi kohdakseen. 

Tutkimukset osoittivat naisten olevan valmiimpia jakamaan tietämystään, mutta tämän työn 

osalta asiaa ei ole tarvetta tutkia tarkemmin. Tutkimustulokset viittaavat myös, että 

maantieteellisillä/kulttuurisilla tekijöillä on vaikutusta tietämyksen jakamiseen. Yksilöä 

korostavat länsimaat vaikuttaisivat huonommilta tietämyksen jakajilta yhteisökulttuureihin 
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nähden. Edellä mainittujen pääkategorioiden alakategoriat on kuvassa 6 jaettu 

käyttäytymisen ja tiedostetun toiminnan pohjalta. (Witherspoon et al. 2013) 

 

 

 

Kuva 6. Tietämyksen jakamisen jaottelu (mukaillen Witherspoon et al. 2013) 

 

5.1 Aikomukset ja asenteet 

 

Tietämyksen jakaminen on laajalti vapaaehtoista toimintaa, johon täytyy motivoida eikä 

pakottaa. Sosiologisesta perspektiivistä myyjät ovat luonnostaan motivoituja jakamaan 

tietämystä, koska haluavat sitä, eivät rangaistuksen pelosta. Koska osallistuminen 

sosiaaliseen toimintaan on luonnostaan itsekästä toimintaa, on todennäköistä, että 

päämäärien erot johtavat haluttomuuteen jakaa tietämystään. 

(Auh & Menguc, 2013) 

 

Käyttäytyminen ja toiminta seuraavat tutkitusti aikeita ja tämä koskee myös tietämyksen 

jakamista. Toisaalta yksilö voi hyötyä teeskentelystä, eli näennäisestä tietämyksen 

jakamisesta. Ihmiset eivät myöskään toimi aina johdonmukaisesti tietämyksen jakamisen 

suhteen ja siihen vaikuttaa yksilön usko omaan kompetenssiin ja kykyyn annetun tehtävän 
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hoitamiseen. Ihmisillä on yleisesti tarve tyydyttäviin ihmissuhteisiin, itsenäisyyteen ja 

kompetenssiin. Luontaiseen ja sisäistettyyn motivaatioon tietämyksen jakamista kohtaan 

vaikuttaa osallistujien into auttaa toisiaan. Mitä tärkeämmäksi tai luonnollisemmaksi yksilö 

kokee tietämyksen jakamisen, sitä todennäköisemmin saadaan hyviä tuloksia ja mitä 

enemmän yksilö kokee hyötyvänsä tietämyksen jakamisesta, sen helpommin hän sitä tekee. 

(Witherspoon et al. 2013) 

 

Lyhytkestoiset ja toimintoperusteiset suhteet myyjän ja myyntiyksikön ulkopuolisen 

työkaverin välillä ovat sosiaalista kanssakäymistä, jonka Auh & Menguc (2013) nimeävät 

heikkolaatuiseksi suhteeksi. Tällaisessa suhteessa puuttuu luottamus sekä yhteishenki ja 

tietämystä voidaan odottaa siirtyvän hyvin rajallisesti. Korkealaatuisissa suhteissa 

henkilösuhteiden luottamus, kunnioitus, emotionaalinen kiintymys, vastavuoroisuus ja 

velvollisuudentunto ovat sosiaalisen kanssakäymisen perusta. Tämä edistää tietämyksen 

jakamista yksilöiden välillä ja se näyttäytyy sosiaalisesta näkökulmasta haluna 

vastavuoroisuuteen ja psykologisessa mielessä haluna säilyttää suhteen tasapaino. 

Sosiaalisen vaihdon teorian mukaisesti myyjiä motivoivat odotukset muiden 

vastapalveluksesta. (Auh & Menguc, 2013) 

 

 

5.2 Organisaatio ja -kulttuuri 

 

Tietämykseen jakamiseen on erilaisia lähestymistapoja. Usein näiden ytimessä on konsepti 

organisaatiosta tiedon tuottamisen ja vaihtamisen järjestelmänä. Tietämyksen hankkiminen 

ja jakaminen ovat oppimisteorioiden päämekanismi. Tietämysperusteisessa 

lähestymistavassa organisaatio on ensisijainen väline tietämyksen tuottamisessa, 

siirtämisessä ja yhdistämisessä. Kansainvälisten johtamisteorioiden mukaan organisaatio on 

verkko, joka vaihtaa pääomaa, tuotteita ja tietämystä. (Shulz, 2001) 

 

Taloustieteellisessä näkökulmassa tietämys nähdään taloudellisen vaihdannan välineenä. 

Päämäärä erot myyjien ja muun henkilökunnan kesken aiheuttavat todennäköisesti 

informaation vääristymistä ja tietämyksen supistumista, etenkin jos myyjän käyttäytymistä 

on vaikea seurata. Myyjät ovat usein itsekkäitä, rationaalisia sekä riskiä välttäviä ja pyrkivät 
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hyödyn maksimointiin, kun taas yritys tavoittelee tehokkuutta ja varallisuuden 

maksimointia. Myyjän ja organisaation päämäärien yhtenäistämiseksi yritykset 

implementoivat erilaisia hallintamekanismeja. (Auh & Menguc, 2013) 

 

Organisaatio joka tekee kommunikoinnin helpoksi tehokkailla viestintäprosesseilla voi 

myös odottaa enemmän ja laadukkaampaa tietämyksen jakamista. Myös ihmisten 

osallistaminen päätöksentekoon lisää sen laatua ja määrää. Muiden osallistujien jakama 

tietämys voi saada toiset kopioimaan toimintaansa ja näin olettamus muiden odotuksista 

omaan jakamiseen tuottaa paremman lopputuloksen organisaation kannalta. Vahva 

sosiaalinen luottamus ja verkostoituminen organisaation sisällä saavat myös ihmiset 

jakamaan tietämystään. Organisaatioon sitoutuneet antavat enemmän itsestään muille, 

organisaation edun nimissä ja yhteiset tavoitteet lisäävät osallistujien vuorovaikutusta. 

Tiedonhallintaan käytetyt resurssit ja teknologia poistavat sisäisiä raja-aitoja jakamisen 

suhteen. Lisäksi organisaation tuki ja johdon suhtautuminen sekä tapa markkinoida 

tietämyksen jakamista vaikuttavat oleellisesti lopputulokseen. 

(Witherspoon et al. 2013) 

 

Uusi tietämys vaikuttaa organisaatiossa todennäköisemmin vertikaalisesti, eli hierarkiassa 

ylöspäin, kun taas vanhan tietämyksen yhdistäminen vaikuttaa horisontaalisesti, eli samalla 

hierarkian tasolla. Selittävä tekijä liittyy uuden tietämyksen epävarmaan relevanssiin. 

Yrityksen johdossa muutokset ja uudenlainen tietämys otetaan alttiimmin vastaan. 

Vertikaaliset kanavat myös takaavat nopeamman julkaisemisen laajemmalle joukolle, 

jolloin uusi tietämys on vielä relevanttia. Tietämyksen tuottamisella on positiivinen vaikutus 

tiedon levittämiseen organisaatiossa. Mahdollisuus paikallisen tai yksilöllisen tietämyksen 

muuttamisesta organisaation tietämykseksi on riippuvainen myös tietämyksen 

hankintaprosessista eikä vain psykologisista malleista. (Shulz, 2001) 

 

5.3 Palkitseminen 

 

Auh & Menguc (2013) ja Storbacka et al. (2009) mukaan tietämyksen jakaminen voi olla 

kuluttavaa ja vaatia lisäresurssien käyttämistä, koska myyjät voivat olla haluttomia 

jakamaan tietämystään ilman kompensaatiota. Toivottuun käyttäytymiseen, mikä koskee 
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myös tietämyksen jakamista, voidaan päästä palkitsemisen keinoin. Tarjolla voi olla 

esimerkiksi palkankorotus, ylennys tai muu taloudellinen kannustin. Palkinnoksi voidaan 

kokea myös vastavuoroisuus, joka voi johtaa yleensäkin avoimempaan tietämyksen 

jakamiseen. Tietämyksen jakaminen voidaan kokea myös maineen rakentamisena. Ihmiset 

jotka uskovat jakamisen parantavan heidän sosiaalista asemaansa ja arvoaan ovat siihen 

valmiimpia. (Witherspoon et al. 2013) 

 

Suoritusperusteinen palkitseminen voidaan implementoida kolmella tasolla: yksilö, tiimi tai 

yksikkö. Bonukset ja komissiot ovat yleisin työkalu yksilö- ja tiimitasolla. Yksilötasolla 

myös palkankorotukset voidaan linkittää asiakastyytyväisyyteen tai myyntivolyymiin. 

Ensimmäinen ohjaa parempaan asiakaspalveluun ja toinen myyntimäärien kasvattamiseen. 

Auh & Menguc (2013) esittävät että suoritusperusteinen palkitseminen korreloi 

negatiivisesti tietämyksen jakamisen suhteen. Palkitsemisjärjestelmiä laatiessa tuleekin olla 

tarkkana, että palkitaan halutunlaisesta käyttäytymisestä. Tähän ongelmaan voidaan vastata 

ohjausjärjestelmällä, jossa suoritusperusteinen palkitseminen ohjaa myyjän ja organisaation 

tavoitteet yhtenäiseksi ja viestii myyjien jakaman tietämyksen, taitojen, ajan ja nähdyn 

vaivan johtavan haluttuihin myyntituloksiin. Mikäli yrityksellä on monia päämääriä 

myyjilleen, niin vain mitattavat ja kompensoitavat päämäärät herättävät myyjien 

kiinnostuksen, elleivät päämäärät ole nähtävissä toisiaan täydentävinä. 

(Auh & Menguc, 2013) 

 

Auh & Menguc (2013) määrittelevät tietämyksen jakamisen normit epämuodollisiksi ja 

kirjoittamattomiksi säännöiksi, jotka ryhmä on sisäistänyt ja jotka ohjaavat tietämyksen 

jakamisen käyttäytymistä. Vahvat normit sisältävät palkitsemis- tai rangaistusmenetelmät 

harmonian säilymiseksi, kun taas heikot normit sallivat monimuotoiset käyttäytymismallit. 

Sosiaaliset normit legitimoivat epämuodollisen auktoriteetin palkitsemaan tai rankaisemaan 

sen mukaan noudatetaanko haluttua käyttäytymistä. Vahvat normit myös auttavat myyjää 

oppimaan roolinsa asettamat odotukset. Vaikka muodolliset tietämyksen jakamiseen 

liittyvät toimet kuten palkitseminen eivät olisi linjassa myyjien päämäärien kanssa, niin 

epämuodolliset tekijät kuten normit ja työkavereiden suhteiden laatu voivat lievittää myyjän 

käyttäytymisen ja taloudellisten ajureiden välistä negatiivista suhdetta. 

(Auh & Menguc, 2013) 
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Wang et al. (2014) mukaan tiedonhallintajärjestelmät voivat luoda sosiaalisen dilemman, 

jolloin yksilön rationaaliset päätökset omien etujen maksimoimiseksi vahingoittavat 

yhteisöä. Vastaavasti jaettu tietämys on yhteiseksi hyväksi jaettu resurssi, joka hyödyttää 

kaikkia, mutta ei vaadi kaikilta osallistumista ja se voi motivoida osallisia vapaa 

matkustamiseen. Vaikka taloudellinen kannustin olisi ristiriidassa myyjän tietämyksen 

jakamisen kanssa, niin oikein asetetut epämuodolliset ohjaimet voivat tehokkaasti käytettynä 

lieventää ristiriitaa, mutta on tärkeää valita sopiva ohjainten kokonaisuus, joka 

kollektiivisesti motivoi haluttuun käyttäytymiseen. 

(Auh & Menguc, 2013) 

 

Wang et al. (2014) mukaan palkitsemisen on usein katsottu edesauttavan tietämyksen 

jakamista, mutta silti ulkoisen palkitsemisen, kuten bonusten ja palkan, vaikutukset ovat 

tutkimusten mukaan osoittautuneet tietämyksen jakamisen kannalta ristiriitaisiksi ja 

moniselitteisiksi. Siihen on saattanut johtaa, esimerkiksi tietämyksen tarjoamisen ja 

etsimisen omiksi tekijöikseen erottamatta jättäminen. Wang et al. (2014) mukaan on tärkeää 

ymmärtää, että rajoittuneisuudesta johtuen näistä tutkimuksista ei voida tehdä liian laajoja 

johtopäätöksiä. He myös muistuttavat, että tietämyksen jakamiseen liittyy aina yksilölliset 

eroavaisuudet ja se on konteksti ja tilanne sidonnaista. Esimerkiksi yksilöllisten 

ominaisuuksien ja tilannekohtaisten tekijöiden on osoitettu vaikuttavan muuhunkin 

henkilökunnan vapaaehtoiseen käyttäytymiseen, kuten osallistumiseen henkilökunnan 

kehittämis- ja koulutustoimintaan. Henkilökohtaiset luonteenpiirteet myös todennäköisesti 

vaikuttavat siihen miten kukin reagoi erilaisiin hallinnollisiin toimenpiteisiin, kuten 

arvioimiseen. Henkilö- ja tilanneperspektiivi tukee ajatusta, että moninaiset tulokset 

tutkimuksissa johtuvat henkilökunnan eroavaisuudesta siinä miten he suhtautuvat 

kannustimiin.  (Wang et al. 2014) 
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6 TIETÄMYKSEN HYÖDYNTÄMINEN 

 

Verbeke et al. (2011) mukaan talous muuttuu tietointensiivisemmäksi osaamistaloudeksi ja 

tiedeperäinen teollisuus kuten biotieteet ja korkeateknologia nousevat entistä enemmän 

esille. Tiedon keskeinen rooli näkyy myös muissa talouden näkökulmissa. Innovaatioiden 

tahdin kasvaessa myynnin tietämyksen vaatimustaso nousee ja toiminta tulee 

haastavammaksi. Tämän päivän liiketoiminnassa tietämyksestä on tullut keskeinen osa 

arvonluontia innovoinnissa, tuotannossa, markkinoinnissa sekä tuote- ja palvelumyynnissä. 

Sangtani & Murshed (2013) toteavat organisatorisen tietämyksen olevan arvokasta, niukkaa, 

valitusta polusta riippuvaista ja monisyistä. Kolmansien osapuolten on vaikea imitoida ja 

korvata sitä. Tietämys on tärkeä strateginen ase kilpailuedun saavuttamiseen, jota yrityksen 

tulee käyttää tehokkaasti.  

 

Osaamistalouden eräs ominaispiirre on, että asiakkaat ovat paremmin informoituja. Internet 

on keskeinen tekijä siinä, että myyjillä on painetta hankkia tietoa, jota asiakkaan on vaikea 

saada käsiinsä tai jota on niukalti tarjolla. Auh & Menguc (2013) mukaan myyjillä on pääsy 

monenlaisiin tiedonlähteisiin, kuten asiakkaat, kilpailijat ja toimittajat. Asiakkaisiin liittyvä 

myyjän tietämys on hänen organisoimaa, jäsentämää ja vahvistamaa informaatiota sekä 

hänen kokemusta, uskomusta ja ymmärrystä erilaisista asiakkaista. Myyjistä siis tulee ja on 

jo tullut tiedonvälittäjiä. Heidän on kyettävä osoittamaan kuinka tuote tai palvelu ratkaisee 

asiakkaiden näkyvät ja piilevät ongelmat. Myyjillä on siis oltava tietoa tuotteista (joskus jopa 

tieteestä tuotteen takana) ja siitä miten ne ratkaisevat asiakkaan ongelmat. Myyjien on 

ymmärrettävä suurien hankintaorganisaatioiden dynamiikka ja löydettävä 

hankintahenkilökunnan lisäksi kommunikaatiokanavat yrityksen päätöksentekijöihin ja 

mielipidevaikuttajiin. (Verbeke et al. 2011) 

 

Yritykset ovat riippuvaisia ymmärryksestä ja toimista heidän toimintaympäristössään, joka 

voidaan jakaa sisäiseen ympäristöön (oma yritys) ja ulkoiseen ympäristöön (kaikki oman 

yrityksen ulkopuolella). Ulkoisessa toimintaympäristössä vaikuttavat esimerkiksi kilpailijat, 

asiakkaat, toimittajat, julkishallinto, kuluttajat sekä teollisuudenalat ja markkinat joilla yritys 

operoi. Myös informaatio voidaan jakaa yrityksen sisäiseen ja ulkoiseen informaatioon. 

Sisäinen informaatio luodaan yrityksen seinien sisäpuolella omissa liiketoimintaprosesseissa 
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ja sitä on esimerkiksi talouden tunnusluvut ja tuoteinformaatio. Ulkoista informaatiota 

tarvitaan selittämään mitä tapahtuu markkinoilla, kuten mitä kilpailijat tekevät, onko 

kiinnostavaa teknologiaa tarjolla, onko tiedossa poliittisia muutoksia ja ovatko asiakkaiden 

tarpeet muuttumassa johonkin suuntaan. On tärkeää ymmärtää, että vaikka informaation 

kohde on ulkoinen, sen lähde voi löytyä yrityksen sisältä. (Vuorio, 2011, s. 27) 

 

Nykypäivän myyjillä on vähän aikaa ja tarve jakaa niukat resurssit niille 

markkinatoimijoille, jotka ovat avoimimpia heidän viestilleen tai ovat relevantteja omalle 

yritykselle juuri sillä hetkellä. Esimerkiksi suuntaamalla resurssit mielipidevaikuttajiin tai 

pääkäyttäjiin myyjät voivat saada markkinan laajemman huomion omalle tuotteelleen 

(know-why). Myyjän täytyy lisäksi tuottaa asiakkaalle ratkaisu (know-how) ja tietää kuka 

sen haluaa ottaa käyttöön (know-who). Nämä tekijät piirtävät kuvan myyjän tietämyksen 

laajuuden tarpeesta.  

(Verbeke et al. 2011) 

 

Ei ole yllättävää, että myyntiin liittyvä tietämys korreloi myyjän kognitiivisten kykyjen 

kanssa. Myyjän tulee kuitenkin kokoajan päivittää tietämystään eri tietolähteiden avulla. 

Huomion arvoista on, että myyntiin liittyvää tietämystä voidaan opettaa. Esimerkiksi 

voidaan opettaa kysymään ja etsimään asiakastarpeita ja asiakkaan prioriteetteja. Myös 

osastojen välistä tiedonvaihtoa yrityksen sisällä voidaan opettaa. Toinen huomionarvoinen 

asia on, että tietämyksenhallinta voi olla organisoitua toimintaa. (Verbeke et al. 2011) 

 

Myyntiorganisaatiolle erityistaitojen ja tietämyksen rooli on merkittävä tekijä 

kilpailukykyisenä pysymisen kannalta. Myyntihenkilöt koetaan entistä enemmän tärkeinä 

sisäisinä resursseina markkinoiden, asiakkaiden ja kilpailijoiden osalta. Samalla vaatimus 

erinomaisten asiakasratkaisujen toimittamisesta ja myyntimenestyksestä ovat riippuvaisia 

osaltaan myös myyjien tietämyksestä ja taidoista.  (Sangtani & Murshed, 2013) 

 

Myyjän tuotetietämys näyttelee tärkeää roolia asiakkaan ja tuotteen välissä ja vaikuttaa 

suoraan asiakkaan odotuksiin tuotteesta, ostokäyttäytymiseen ja omaksumiskykyyn. Myyjän 

tietämys tuotteesta tai palvelusta mahdollistaa asiakkaan informoidun mielipiteen 

muodostamisen tuotteen relevanteista eduista ja ominaisuuksista. Monilla toimialoilla 
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asiakkaan tuotetietämys on vahvasti riippuvainen myyjästä. Vastineeksi asiakas muodostaa 

suotuisamman käsityksen tuotteesta, myyjästä ja yrityksestä, jos kokevat myyjän asioihin 

perehtyneeksi. Viimeaikojen tutkimukset osoittavat, että liiallinen keskittyminen 

tuotetietoon voi heikentää myyjän kykyä asiakassuhteen luomiseen. Myyjän 

tuotetietämyksen on tärkeää kattaa myös kilpailijoiden tuotteet. (Sangtani & Murshed, 2013) 

 

6.1 Kilpailutieto 

 

Kilpailutiedon hallinta kuvataan usein jatkuvana prosessina, jossa on monta vaihetta 

(Taulukko 4).  Informaatiota kerätään tarpeiden pohjalta, prosessoidaan jatkokäyttöä 

silmälläpitäen ja jaetaan eteenpäin. Informaation hyödyntäminen sen vaatimalla aikataululla 

on tärkeää, koska se voi menettää arvonsa hetkessä. Siksi hyödyntäminen on 

kilpailutietoprosessin tärkein vaihe informaation arvon kannalta. (Vuori, 2011, s. 39)  

 

Tutkimukset korostavat työntekijöiden roolia kilpailutietoprosessissa. Joidenkin tutkimusten 

mukaan jopa 90 % yrityksen tarvitsemasta tiedosta on työntekijöiden hallussa. He keräävät 

tietoa toimittajien, asiakkaiden ja muiden alan kontaktien kanssa toimiessaan. Myyjien 

asema on merkittävin sisäisenä tiedonlähteenä markkinoiden, asiakkaiden ja kilpailijoiden 

osalta. Tämä selittyy heidän roolillaan yrityksen ja ulkomaailman välisenä linkkinä. Myyjien 

toimintaympäristössä etenkin tietämys kilpailijoista on muuta henkilökuntaa oleellisempaa. 

Vaikka myyjillä on ajantasainen näkemys kilpailijoiden toimista ja markkinoiden 

muutoksista, niin siitä huolimatta monet organisaatiot epäonnistuvat analysoimaan myyjiltä 

saatua kilpailutietoa.  (Rapp et al. 2011; Storbacka et al. 2009; Vuori, 2011, s. 46) 

 

Kaikki yrityksen työntekijät osallistuvat jollain tasolla datan, informaation ja tietämyksen 

tuottamiseen päätöksenteon tueksi. Suurin osa tästä tallentuu automaattisesti 

tietojärjestelmiin ja siksi työntekijät eivät ole tällaisen tiedon päälähteitä. Vaikka myyjät 

tiedetään kilpailukyvyn kannalta keskeisen tietämyksen haltioiksi, heitä ei silti ole yleensä 

otettu osaksi kilpailutietoprosessia. (Vuori, 2011, s.46)   
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Taulukko 4. Kilpailutietoprosessin vaiheet ja avaintehtävät (Vuori, 2011, s. 32) 

Vaihe Avaintehtävät 

Informaatiotarpeiden 

tunnistaminen 

– Tärkeimpien tarpeiden määrittäminen 

– Rajoittaa liian informaation kertymistä 

– Relevantin informaation edistäminen 

– Kriittinen tieto vain niille jotka sitä tarvitsevat  

Informaation kerääminen – Informaation hankkiminen eri lähteistä 

– Informaation laadun, luotettavuuden ja käytettävyyden 

arviointi 

Prosessointi ja 

analysointi 

– Informaation laadun, luotettavuuden ja käytettävyyden 

arviointi 

– Informaation indeksointi ja varastointi 

– Informaation analysointi 

Levittäminen ja 

jakaminen 

– Informaation toimittaminen päätöksentekijöille 

– Informaation ja näkemysten jakaminen muille  

Hyödyntäminen – Informaation pohjalta saavutetun ymmärryksen mukaan 

toimiminen 

– Palautteen antaminen, tyydyttikö informaatio tarpeet vai 

synnytti uusia 

 

 

On hyvä huomioida, että organisaation etulinjassa toimimisen vuoksi myyjät myös 

tarvitsevat työssään paljon tietämystä siitä mitä ympäristössä tapahtuu. He saattavat joutua 

tekemään toimintaympäristössä tapahtuvien nopeiden muutoksien vuoksi äkkinäisiä 

päätöksiä, ilman aikaa selvittää oman organisaation sisällä asiaa tarkemmin. Heidän tulee 

myös omata ja osata käyttää tietämystä asiakas- tai kilpailijakohtaisesti oikeassa 

kontekstissa. (Rapp et al. 2011) 

 

Kilpailutiedon määrittely on kehittynyt ajan myötä. Perinteisesti se on ollut tiedon 

hankkimista kilpailijoista kilpailuedun saavuttamiseksi markkinoilla ja siitä jatkettuna 

organisaation sitoutumista ja kykyä oppia kilpailijoista ja reagoida heidän toimintaansa. 

Kilpailutietoprosessi on kaavamainen, mutta jatkuvasti kehittyvä prosessi, jonka avulla 
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saavutetaan ja ylläpidetään kilpailuetua olemassa oleviin ja potentiaalisiin kilpailijoihin 

nähden. Kuvausta on edelleen kehitetty prosessiksi, jossa tarkkaillaan kilpailuympäristöä ja 

analysoidaan löytöjä organisaation sisällä päätöksenteon tukena. 

(Rapp et al. 2011) 

 

Rapp et al. (2011) tutkivat yksilö- ja organisaatiotason välistä suhdetta kilpailutiedon osalta 

neljästä eri näkökulmasta. Ensimmäinen on taktinen vastaan strateginen käyttö, jossa 

organisaation toimenpiteet ovat enemmän strategisia ja yksilön taktisia. Toisena on 

kilpailutiedon pitkäikäisyys, koska organisaatio tarvitsee enemmän aikaa päätöksentekoon, 

kun taas myyjän yksilönä on oltava valmis reagoimaan ajassa. Kolmantena on tiedon 

saatavuus, jossa organisaatiotasolla tietoa kerätään lähinnä julkisista lähteistä, kun taas 

myyjillä on asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kautta myös epävirallista lähteistä saatua 

tietoa. Neljäs eroavaisuus on tietämyksen aikaorientaatio, joka sinällään on edellä 

mainittujen asioiden osatekijä ja siksi sitä ei tässä työstä käsitellä erillisenä kokonaisuutena. 

(Rapp et al. 2011) 

 

Yksilön kilpailutieto on taktinen tiedonlähde, jolla saavutetaan välittömiä etuja, mutta joka 

voidaan johtaa organisaatiotason kilpailutiedoksi ja siten vaikuttaa strategiaan. Saatuaan 

uutta tietoa myyjä voi toimia parhaaksi näkemällään tavalla (kuva 7). Hän arvottaa tiedon ja 

käyttää sitä näkemyksensä puitteissa tarkoituksenmukaisesti. Tietämys voi olla 

faktapohjaista asiatietoa tai taitoa toimia tilanteessa. Myyjän kilpailutiedon arvo määrittyy 

vasta kun hän päättää miten hän sen hyödyntää. Mikäli myyjä kokee saamansa uuden 

informaation hyödylliseksi, siitä tulee kilpailutietoa, jota hän voi päättää käyttää heti tai 

myöhemmissä myyntitapahtumissa. Kilpailutiedon turvin myyjä voi myös mahdollisesti 

muuttaa toimintatapaansa tehostaakseen myyntiään.  

(Rapp et al. 2011) 
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Kuva 7. Myyjän kilpailutiedon vaiheet (Rapp et al. 2011) 

 

Kilpailutiedon ollessa uutta ja käsittelemätöntä tulee myyjän käyttää sitä harkiten. 

Esimerkiksi kilpailijan vaikeuksien nopea ja laaja hyödyntäminen voi ajaa oman tuotannon 

tai toimitukset vaikeuksiin. Myyjä voi ohjata saamansa informaation myös organisaatiolle, 

jos kokee sen hyödylliseksi tai tarvitsee organisaation tukea sen hyödyntämiseen. Tuloksena 

tästä voi olla strateginen reaktio, joka voi muuttaa organisaation suuntaa tai analysoitu 

raportti helpottamaan myyjän tulevia myyntitapahtumia. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, 

että hankalat toimintamallit yrityksissä viivyttävät organisaatiotason kilpailutiedon 

hyödyntämistä. Monimutkaisia ja byrokraattisia organisaatioita on vaikea saada reagoimaan 

muutoksiin ympäristössä. Organisaation menestymisen maksimoimiseksi täytyy löytää 

keinoja joilla myyjille saadaan viimeisin ja relevantti kilpailutieto. (Rapp et al. 2011) 

 

6.1.1 Kilpailutiedon strateginen ja taktinen käyttö 

 

Organisaatiot ovat entistä asiakasuhdeorientoituneempia ja myyntiprosessit on rakennettu 

konsultaatiolähtöisemmiksi. Myyjien kannalta tämä on muokannut vaatimuksia miten 

vastata oman organisaation tarpeisiin, mutta samalla toimia omien asiakkaiden vaatimalla 
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tavalla. Myyjiin kohdistuvat sisäiset ja ulkoiset vaatimukset ovat yleensä keskenään hyvin 

erilaisia ja toimiakseen tehokkaasti myyjät tarvitsevat tietoa joka tarjoaa taktista 

päätöksenteon tukea, etenkin nopeaa toimintaa vaativissa tehtävissä. Myyjille onkin monissa 

yrityksissä annettu varsin itsenäiset päätöksentekovaltuudet. (Rapp et al. 2011) 

 

Asiakkaat vaativat usein myyjiä vastaamaan kilpailijoiden esittämiin haasteisiin, kuten 

halvempi hinta, nopeampi toimitusaika tai laskutuskäytännöt. Myyjällä tuleekin olla 

informaatiota kilpailijoista toimiakseen tilanteen mukaan taktisesti oikein ja lisäksi kykyä 

soveltaa saamaansa informaatiota tehokkaalla tavalla. Vaikka organisaatiot toimivat 

taktisesti niin se koskettaa lähinnä yrityksen ulkopuolella toimivia tahoja kuten myyntiä. 

Organisaation kilpailutiedon hyödyntäminen keskittyykin lähinnä strategiselle, ei taktiselle 

tasolle. Taktista kilpailutietoa tarvitaan, mutta sen on todettu linkittyvän lähinnä myyntiin, 

kuten edellä on todettu. (Rapp et al. 2011) 

 

6.1.2 Kilpailutiedon elinkaaren vaikutus käyttöön 

 

Myyjälle jokainen tehtävä tuo uudet haasteet. Siksi myyjien tulee päivittää ja muokata 

toimintaansa asiakkaiden muuttuvien tarpeiden, sekä kilpailijoiden jatkuvan kehityksen 

seurauksena. Täydellisyyden ja tarkkuuden sijaan aikajanat ovat myyjän tärkein huomion 

kohde kilpailutiedon suhteen. Tämä on selitettävissä sillä, että informaation arvo muuttuu 

nopeasti. Esimerkiksi tieto kilpailijan toiminnasta voi muuttua nopeasti ja siksi se tulee 

hyödyntää nopeasti. Nykyään myyjiltä vaaditaan koko ajan enemmän vähemmässä ajassa ja 

selvitäkseen heidän täytyy kyetä käyttämään kilpailutietoa päivittäisessä toiminnassaan. 

(Rapp et al. 2011) 

 

Vaikka myös organisaatiotasolla tarvitaan ajantasaista tietoa, niin kuitenkin päätöksenteon 

fokus on yleensä pitkässä tähtäimessä. Siksi organisaation käyttämän informaation 

relevanttiudella on yleensä oltava pidempi elinikä. Organisaatiotason 

päätöksentekoprosessista halutaan nopeampi, jotta kyetään vastaamaan nopeasti muuttuvan 

ympäristön vaatimuksiin. Kuitenkin on vaikeaa, ellei mahdotonta saada viimeisin 

informaatio kaikkien päätösten ja päätöksentekijöiden tueksi. Informaation kulussa 

keräämishetkestä päätöksentekijöille on aina viive. Yksilö ja organisaatiotason näkyvin 
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yhtymäkohta on kun myyjiltä saadun tiedon pohjalta laadittu organisaatiostrategian tai -

rakenteen muutos palautuu takaisin käytännön toimintaan.  

(Rapp et al. 2011) 

 

6.1.3 Tiedon saatavuus organisaatiolle ja yksilölle  

 

Nykyajan teknologia mahdollistaa monenlaisen informaation keruun. Yleiset 

markkinatiedot voi kerätä monista toissijaisista lähteistä, kuten mediasta, vuosiraporteista, 

kirjoista, avoimista tietokannoista ja monista internetlähteistä. Nämä tiedot eivät kuitenkaan 

koskaan yllä myyjien eksklusiivisen tietämyksen tasolle. Toissijaisista lähteistä saatu tieto 

onkin usein historiaa. Usein kuitenkin myyjä kokee oman tietämyksensä itsellensä 

tehokkaaksi ja pitää tärkeääkin informaatiota omana tietonaan ainakin jonkin aikaa. Vaikka 

informaation laaja jakaminen ja saatavuus laskevat sen arvoa, voi myyjä kuitenkin saada 

apua strategisen päätöksentekoprosessin kautta. Organisaatiotasolla on harvoin 

informaatiota, joka ei jollain tasolla ole myös muiden saatavilla. Tämä liittyy aiemmin 

mainittuun informaation kulun aikatauluun. Myyjällä voi olla sisäpiiritietojensa tai niiden 

yhdistelmän ansiosta hetkellisesti paljon etua muihin nähden, mutta organisaatiotasolla on 

yleistä, että toiminta tapahtuu hyvin samankaltaiselta informaatiopohjalta. 

Myyntiympäristön dynaaminen luonne aiheuttaa sen, että mikä on yhden tiedossa tulee 

luultavasti pian myös kilpailijoiden tietoon. 

(Rapp et al. 2011) 

 

6.2 Kollektiivinen tietämys 

 

Teollisuuden asiakkaat järkevöittävät toimittajapohjaansa ja vaativat toimittajilta 

lisäpalveluita sekä tuotteiden, palvelujen ja hinnan yhtenäisyyttä globaalisti. Tämän 

seurauksena toimittajat tähtäävät tiiviimpään myyntitoimintojen hallintaan ja yhdentämiseen 

tarjotakseen kansainvälisille avainasiakkailleen yhtenäistä palvelua ympäri maailman. Yksi 

tapa vastata asiakkaiden vaatimuksiin on luoda asiakaskohtaiset myyntiryhmät, jotka 

helpottavat avainasiakaspäälliköitä koordinoimaan monimutkaisia myyntiprosesseja läpi 

koko ketjun. Avainasiakastiimin kollektiivinen asiakastietämys lisää jäsentensä 

yhteenkuuluvuuden tunnetta ja helpottaa asiakkaan sitouttamista omaan organisaatioon. 
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Toisaalta tiimit tuovat mukanaan haasteita johtamisen suhteen ja myyntiorganisaation 

sisäinen lisääntyvä monimuotoisuus ja hajonta luovat työntekijöiden välistä päällekkäistä 

auktoriteettia. Nämä ongelmat korostuvat etenkin monikansallisissa yrityksissä, joissa 

päällekkäisyyttä syntyy paikallisen toiminnan ja avainasiakkuuden hallinnan välille. 

(Salojärvi & Saarenketo, 2013) 

 

Kansainväliset avainasiakkaat nostavat asiakastietämyksen tarpeet uudelle tasolle. 

Avainasiakaspäälliköiden tulee tuntea asiakkaansa laajalti voidakseen aistia uudet 

mahdollisuudet markkinoilla. He tarvitsevat tietämystä vahvuuksista, heikkouksista 

mahdollisuuksista, uhista ja strategioista sekä sofistikoitunutta tietoa erilaisista markkinoista 

joilla he toimivat. Tarvittava informaatio päätöksenteon tueksi täytyy kerätä monista maista 

ja erilaisista kulttuureista ilman ryhmänjohtajan selvää päätösvaltaa. Vaikka myynnin, 

asiakaskohtaisen ja maailmanlaajuisen, yhtenäisen asiakasraportoinnin toteuttaminen on 

vaikeaa, niin se on ainut tapa saada yhteensopivaa tietoa asiakkaasta. Lähellä asiakasta 

työskentelevät avainasiakaspäälliköt tuntevat monesti asiakkaan toimintaympäristön omaa 

yritystään paremmin. Kuitenkin sisäinen viestintä toimittajan organisaatiossa on jopa 

suurempi tekijä menestyksekkääseen asiakkuudenhallintaan. Globalisoituvassa 

toimintaympäristössä kyky luoda ja käsitellä monipuolisia asiakastietokantoja voi olla 

menestystekijä asiakkuudenhallinnalle ja avainasiakaspäällikölle.  

(Salojärvi & Saarenketo, 2013) 

 

Tiimit voivat olla käytännöllinen tapa hankkia asiakastietoa ja kehittää organisaation sisäisiä 

tietämyksen jakamisen prosesseja. Osastorajat ylittävät avainasiakastiimit voivat nostaa 

asiakastietämyksen kartuttamisen paremmalle tasolle. Yhden ihmisen resurssit ovat rajalliset 

ja tiimin avulla aikaa vievää tiedonhankinnan taakkaa saadaan jaettua. Tiimillä on myös 

yksilöön nähden laajempi tietämys, joka vastaa paremmin asiakkaan organisaation 

esittämiin haasteisiin eri osa-alueilta kuten myyntiin, tuotantoon, tekniikkaan tai talouteen 

liittyen. Avainasiakastiimien käyttäminen tukee monipuolisen asiakaskohtaisen tietopankin 

luomista toimittajan organisaatioon. Foorumi keskustelulle asiakaskohtaisista asioista 

muiden tiimin jäsenten kanssa lisää organisaation asiakastietämyksen siirtymistä ja 

koordinointia. Kollektiivisen tietämyksen ansiosta kilpailijan on vaikea imitoida 

asiakassuhdetta. (Salojärvi & Saarenketo, 2013) 
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7 MYYJIEN TIETÄMYKSEN JAKAMINEN OSANA 

MYYNTIPROSESSIA 

 

Myyjät toimivat raja-aidat ylittävässä roolissa ja voivat lisätä arvokkaan informaation 

virtaamista takaisin yritykseen (Storbacka et al. 2009). Jotta myyntiprosessista hyödytään 

yrityksessä, täytyy prosessi rakentaa huomioiden yrityksen sisäiset sekä ulkoiset 

erityispiirteet. Liian monimutkainen myyntiprosessi voi aiheuttaa henkilökunnalle 

ylimääräistä raportointia ja muutenkin kuormittaa turhaan päivittäistä toimintaa yritykselle 

hyödyttömien vaiheiden osalta. Nykyinen toimintaympäristö vaatii myyntiorganisaatioilta 

nopeaa reagointia ja siltäkin osin myyntiprosessin tulee tukea päätöksentekoa eikä 

viivästyttää ratkaisuja liian byrokraattisten vaatimusten seurauksena. 

 

 

 

Kuva 8. Kehittynyt myyntiprosessi (Moncrief & Marshall, 2005) 
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Kehittyneessä myyntiprosessissa (kuva 8) asiakas on keskiössä ja edellinen vaihe ei lopu 

seuraavan alkaessa. Toiminta on jatkuvaa yhteydenpitoa asiakkaan kanssa eri vaiheissa ja 

esimerkiksi perinteisen myyntiprosessin esivalmistelu, vastaväitteiden selvittäminen ja 

seuranta voivat olla, eri projektien tai projektin osien osalta, aktiivisia yhtä aikaa. Moncrief 

et al. (2005) mukaan kehittyneessä myyntiprosessissa myyjä yleensä käy läpi suuren osan 

prosessin vaiheista, mutta kaikki vaiheet eivät ole aina välttämättömiä. Ajan kuluessa 

projekteissa pääosin käydään samat vaiheet läpi, mutta myyjän sijaan yhteyshenkilö voi olla 

joku muu. Liian kaavamainen perinteisen myyntiprosessin mukainen eteneminen voi olla 

haitallista monille organisaatioille, koska niistä puuttuu asiakasorientaatio. 

 

Myynti toimii vuorovaikutuksessa monien muiden toimintojen kanssa. On olemassa yleinen 

yhteisymmärrys, että myynnin ja markkinoinnin välisten suhteiden kehittäminen on 

organisaatiolle tuottavaa liiketoiminnan tehokkuuden osalta. Näiden osastojen yhteistyön on 

osoitettu lisäävän tuottavuutta ja kilpailukykyä. Lisäksi toimivat suhteet pienentävät 

konfliktien mahdollisuutta. Yleisestikin yrityksen sisäisten raja-aitojen kaataminen ja rajat 

ylittävä yhteistyö helpottavat asiakaskeskeistä toimintaa yrityksessä. Asiakkuudenhallinta 

on keskeisessä roolissa eri osastojen resurssien kohdistamisessa asiakkaan vaatimuksien 

täyttämiseksi. Toimituslupauksen kannalta myynnin yhteistyö operatiivisen toiminnan 

kanssa on jopa markkinoinnin kanssa tehtävää yhteistyötä tärkeämpää.  

(Storbacka et al. 2009) 

 

Myyntiprosessiin on kohdistettu kritiikkiä myyntityön luovuuden tappavan jäykkyyden 

vuoksi. Tällöin prosessista on todennäköisesti tehty yritykselle liian monimutkainen tai sen 

implementoinnissa on epäonnistuttu. Myyntityöhön osallistuvien työntekijöiden aika ei saa 

liiaksi kulua raportteja täyttäessä vaan esimerkiksi tietojärjestelmiin syötettävien tietojen 

tulee olla yrityksen hyödynnettävissä tuloksellisesti. Eri toimialojen ja myös toimialan 

sisäisten yritysten tarvitsema myyntiprosessi voi olla hyvin erilainen. Siihen vaikuttavat 

yrityksen sisäinen organisoituminen ja valitut strategiat sekä ulkoisen toimintaympäristön 

asettamat vaatimukset. Epäonnistuneeksi myyntiprosessin käyttöönotoksi on voitu kokea 

myös toimimaton CRM-järjestelmän implementointi. Järjestelmä itsessään on vain 

myyntityötä ja -prosessia tukeva apuväline ja kuten aiemmin on mainittu, sen sisältämän 
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raportoinnin ja tiedonkeräämisen tulisi tukea yrityksen toimintaa. Myyntiprosessiin tulee 

myös sitouttaa muut yrityksen sisäiset osastot.  

 

Tietämyksenhallinnan kompetenssi on keskeinen tekijä asiakastarvelähtöisessä 

asiakkuudenhallintastrategiassa (Auh & Menguc 2013). Myyjän tietämys karttuu sekä 

kokemuksen, että aktiivisen tiedon etsimisen avulla. Myyntityön kannalta oleellista tietoa on 

saatavilla monista lähteistä (kuva 8). Esimerkiksi kokemuksen myötä kehittynyt 

tilannelukutaito ei kokonaisuutena ole välttämättä kopioitavissa ja siirrettävissä 

organisaation ja muiden myyjien käyttöön. Myyjillä on kuitenkin paljon prosessoimaansa 

tietoa eli tietämystä, joka on ainakin teorian tasolla siirrettävissä organisaatiolle. 

 

 

Kuva 9. Myyjän tietämyksen tietolähteet 

 

Myyjien läheiset suhteet asiakkaisiin ja jatkuva kanssakäyminen ovat edullinen tapa 

yritykselle markkinatiedon hankkimiseen. Myyjällä on asiakkaasta, oman organisaation 

ulkopuolella toimivana tahona, yleensä yksityiskohtaisempaa ja kattavampaa tietoa, kuin 

esimerkiksi taloudelliseen analyysiin perustuva kannattavuus tai maksukyky. Myyjä voi 

myös tuntea samoilla markkinoilla toimivat kilpailijansa muuta organisaatiota tarkemmin ja 

saada näistä virallista tai epävirallista tietoa suoraan tai välillisesti esimerkiksi asiakkaiden 

tai viranomaisten kautta. Myyjän olisi myös syytä seurata asiakkaidensa markkinoita ja 
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myyjillä saattaakin olla omilta asiakkailtaan saatua tietoa heidän toimialansa muutoksista, 

jolla on laajempia seurauksia myös oman myyntiorganisaation sisällä. Näiden lisäksi hyvä 

myyjää seuraa omaa toimintaansa koskevia julkisia tietolähteitä erilaisista raporteista 

uutisiin. Myyjä voi olla julkisen tiedon tärkeyden paras arvioija, joka omalla tietämyksellään 

kykenee suodattamaan oleellista tietoa. Myös oman yrityksen tuki tiedonlähteenä on tärkeää 

ja asiakkaan ja oman organisaation välisenä linkkinä myyjä on hyvä arvioija myös oman 

organisaation tuottamalle tiedolle.  

 

7.1 Myyjien tietämys myyntiprosessin vaiheissa 

 

Myyntitoiminta voidaan nähdä epälineaarisena toimintana (Dixon & Tanner, 2012) ja 

kokonaisvaltainen asiakkuuksienhallinta on myyntityön keskiössä (Cummings, 2006; 

Moncrief & Marshall, 2005). Lisäksi uusien asiakkaiden hankkimiseen ja vanhojen 

säilyttämiseen voidaan tarvita erilaiset prosessit (Dannenberg & Zupancic, 2009). Tässä 

työssä myyntiprosessia käsitellään kuitenkin yleisellä tasolla. Edellä mainituista tekijöistä 

huolimatta vanhoihin prosessimalleihin kuuluvia vaiheita käydään kuitenkin läpi edelleen 

myyntiprojektien aikana. Yksinkertaistettu prosessikuvaus (kuva 9) ei sulje ulos jatkuvaa 

vuorovaikutusta asiakkaan kanssa ja vaiheiden välistä yhtäaikaista ja epälineaarista 

aktiivisuutta, mutta mahdollistaa selkeämmän myyjän tietämyksen kuvaamisen osana 

prosessia. 
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Kuva 10. Yksinkertaistettu myyntiprosessi. 

 

7.1.1 Asiakasvalinta 

 

Muuttuvassa ja nopeaa reagointia vaativassa myyntiympäristössä käytössä olevien 

resurssien kohdistaminen oikein on ensiarvoisen tärkeää. Aikoinaan saatettiin kuvitella, että 

jokainen asiakas on hyvä asiakas, mutta taloudellisessa mielessä näin ei ole. Nykyisten ja 

mahdollisten uusien asiakkaiden potentiaali yritykselle analysoidaan ja suoritetaan 

asiakasvalinta. Se on jatkuvaa toimintaa ja pitkäkään asiakassuhde ei estä asiakkaan arvon 

mittaamista yritykselle nykytilanteessa. Joillain toimialoilla asiakasvalinta on mahdollista 

siirtää jopa kokonaan myyjiltä pois. Tiedon keräämisen helppous edesauttaa toiminnon 

suorittamista erilaisten asetettujen vaatimusten ja mittareiden pohjalta ja analysoinnin voi 

hoitaa myyntiorganisaation ulkopuoleltakin.  

 

Asiakkaan kannattavuusanalyysien, maksukyvyn ja muiden laskennallisten faktorien lisäksi 

myyjien tietämys asiakkaasta, markkinoista, kilpailusta, asiakkaan markkinoista ja muusta 

julkaisemattomista tiedosta on hyvä ottaa päätöksiä tehdessä huomioon. Esimerkiksi 

kilpailija voi olla tuomassa markkinoille patentoidun ratkaisun, johon oma organisaatio ei 

pysty vastaamaan tai asiakkaan markkinoilla voi olla näkyvissä heikentymistä, vaikka 
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talouden tunnusluvut vielä muuta kertovat. Organisaatiotason määrittämät tavoitteet ja 

vaatimuksetkaan eivät saa olla liian tiukkoja, eikä asiakasta tule rajata ulos esimerkiksi liian 

pienen liikevaihdon vuoksi jos myyjällä on epävirallista tietoa asiakkaan julkaisemattomasta 

suuresta kaupasta tai asiakkaasta. Vaikka tietotekniikan kehittyminen on suunnannut 

myyjien toimintaa asiakassuhteiden hoitamiseen ja verkostojen kehittämiseen niin oman 

organisaation, sekä sen tietojen ja resurssien, hyödyntäminen myös asiakasvalintavaiheessa 

edesauttaa myyjän organisaation ulkopuolella toimimisen tehokkuutta ja tuloksellisuutta. 

Yhteyden ottaminen asiakkaaseen sitoo merkittävästi resursseja prosessin myöhemmissä 

vaiheissa.  Myyjä voi myös kuulla omassa toimintaympäristössään vinkkejä uusista 

potentiaalisista asiakkaista, jotka voidaan ottaa tarkasteluun asiakasvalinnoissa.  

 

7.1.2 Esivalmistelu 

 

Esivalmisteluvaiheessa etsitään ja kootaan tietoa, jonka avulla onnistutaan paremmin 

yhteydenottamisessa, neuvotteluissa ja lopulta kaupan päättämisessä. Esivalmistelun aikana 

myyjät sekä tarvittaessa muut myyntiorganisaation tai sen tukena toimivien muiden 

osastojen henkilöt muodostavat riittävän ajankohtaisen ja kattavan kokonaisuuden, jotta 

asiakkaan kiinnostus saadaan myöhemmässä presentaatio- ja neuvotteluvaiheessa herätettyä. 

Kattavat pohjatiedot helpottavat ja nopeuttavat myös tulevia neuvotteluita ja asiakkaan 

kysymyksiin vastaamista. Tietojärjestelmät sekä toimintamallit on yrityskohtaisesti 

rakennettava niin, että pienemmällä mahdollisella työllä saadaan tuotettua nopeasti 

tarvittavat tiedot. 

 

Myyjän tietämys asiakkaan hankintaorganisaation toimintatavoista, virallisen 

organisaatiokaavion ulkopuolelta, on tärkeä apu laadittaessa sekä materiaalia yhteydenottoa 

ja neuvotteluita varten, että valittaessa ketä organisaatiosta lähestytään. Asiakkaan 

kontaktihenkilön tai -henkilöiden tuntemus mahdollistaa esimerkiksi valinnan tarkemman 

detaljitason materiaalin ja yleisluotaavamman materiaalin välillä. Uusien asiakkaiden 

kohdalla myyjän tietämys toimialan yleisistä käytännöistä sekä mahdolliset 

toimintaympäristössä kuullut tiedot voivat helpottaa esivalmistelun suunnittelussa. 
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7.1.3 Presentaatio ja neuvottelu 

 

Tiedon etsiminen ja hankkiminen on helpottunut myös asiakasorganisaatioissa. Asiakkailla 

on entistä tarkemmat ja yksityiskohtaisemmat tiedot siitä millaisen tuotteen tai palvelun he 

haluavat. Vaikka asiakkaan hankintasuunnitelma saattaa olla hyvinkin tarkasti määritelty, 

silti pitkien asiakassuhteiden rakentaminen edellyttää myyjiltä jatkuvaa yhteydenpitoa 

asiakkaisiin, koska siten he voivat tuoda esille oman yrityksen ja tuotteiden sekä palveluiden 

vahvuudet. Tämä on kriittinen vaihe myyntiprosessissa, koska asiakkaan tarpeista tulee 

saada muodostettua selkeä kuva.  

 

Toimialasta riippuen neuvottelut voivat viedä jopa vuosia ja siten sitoa merkittävästi 

resursseja, joten johdonmukainen ja myyjän sekä organisaation tietämykseen pohjautuva 

toiminta ja reagointi ovat avainasemassa. Sen lisäksi että myyjän tietämys edesauttaa 

neuvottelujen jatkumista ja päämäärää kohti suuntaamista, se myös helpottaa toimittajan 

kannalta todenmukaista hinnoittelua. Tietämys eri toimialojen tai yritysten tarvitsemista 

tukitoimista ja projektien läpiviennin sujuvuudesta, johtavat realistisempaan kokonaisuuteen 

ja tarjoukseen voidaan saada kytkettyä paremmin lisäpalveluita- tai tuotteita. 

 

7.1.4 Kaupan päättäminen 

 

Myynnillisessä mielessä kaupan päättäminen on pikemminkin asiakkaan kuin 

myyntiorganisaation toimintaa. Yritysmaailmassa on toki korostettu “klousaamisen” 

merkitystä, eli tilannetta, jossa asiakas ohjataan tekemään ostopäätös. Suurin osa 

myyntiprosessin kannalta kriittisestä työstä on kuitenkin tehty jo edellisessä vaiheessa, kun 

asiakkaalle on laadittu yksilökohtainen tarjous vastaamaan juuri hänen tarpeitaan. Se ei 

kuitenkaan tarkoita, että kaupan päättäminen olisi kokonaisuuden kannalta vähäarvoinen 

asia. Kaupan päättäminen on yksi merkittävimmistä kriteereistä kun mietitään 

myyntiprosessin onnistumista. Mikäli lopullista ostopäätöstä ei synny, voidaan katsoa 

kaikkien edeltävien vaiheiden menneen hukkaan myyntiprosessin tuottavuuden kannalta. 

Tehokkaassa myyntiprosessissa pitäisi pyrkiä vähentämään viime hetkillä peruuntuneiden 

kauppojen osuutta systemaattisella prosessin kehittämisellä. 
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Toimiva yhteistyö myyntiorganisaation ja asiakkaan välillä tuottaa parasta tulosta, kun 

molemmilla on yhteisiä päämääriä. Näihin päämääriin pääseminen edellyttää, joskus 

pidempää neuvottelua ja asioiden katsomista molempien osapuolten näkökulmasta. Tässä 

mielessä pitkäjänteinen yhteistyö edellyttää riittävää tyytyväisyyttä molemmilta osapuolilta 

kaupan solmimisen hetkellä. Kaupan nopean päättämiseen sijaan osapuolille voi olla 

edullisinta rakentaa molempien yritysten prosesseja tukevia toimintamalleja joilla tuleva 

yhteistyö saadaan turvattua. 

 

Kaupan päättämisellä on myös tärkeä asema pyrittäessä vähentämään solmitun kaupan 

jälkeisiä kustannuksia. Mitä paremmin asiakasta kyetään ohjeistamaan, sitä 

todennäköisemmin vähenee asiakkaan tarve kontaktoida yritystä jälkikäteen liittyen 

ostettuun tuotteeseen tai palveluun. Myyjän tietämyksen avulla, toimialan yleisistä suden 

kuopista tai hankintaorganisaation toimintatavoista, voidaan ennakoivilla toimenpiteillä 

välttää jälkikäteen syntyviä kustannuksia. Esimerkiksi projektin tuotanto- tai 

asennusympäristö voi vaatia poikkeuksellisen paljon työskentelyä virka-ajan ulkopuolella ja 

korvaus siitä on helpompi neuvotella jo etukäteen. 

 

7.2 Myyjän tietämyksen kytkeminen myyntiprosessiin 

 

On olemassa laaja konsensus siitä, että myynti muuttuu prosessiorientoituneemmaksi ja 

strategista lähestymistä suosivammaksi sen sijaan, että se edelleen olisi vain operatiivinen 

toiminto. Yritykset ovat ottaneet käyttöönsä myyntitiimit ja avainasiakkuuksienhallinnan 

saavuttaakseen pitkäkestoisia asiakassuhteita. Ajan kuluessa “tilauksen vastaanottajasta” on 

tullut “suhteiden rakentaja”, jolta edellytetään taitoja ja tietämystä arvon tuottamiseen 

asiakkaille. Tässä valossa asiakastietojen jakaminen on tärkeä tekijä avainasiakassuhteiden 

kehittämisessä. (Auh & Menguc 2013) 

 

Henkilökunnan tietämyksen hyödyntäminen saattaa edellyttää palkitsemista ja 

velvoittamista, jotta myös persoonaltaan tietämyksen jakamiseen huonommin soveltuvat, 

kuten neuroottisemmat tai vähemmän tunnolliset, saadaan osallistumaan (Wang et al. 2014). 

Tämä on hyvä muistaa kun tietämyksen tai ylipäätään tiedon jakamista kytketään osaksi 

yrityksen toimintoja. Erityisen tärkeää se on myyntiorganisaatioita koskevissa järjestelmien 
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ja toimintamallien implementoinneissa, koska myynnissä ylhäältäpäin ohjattu strateginen ja 

prosessiorientoitunut lähestymistapa on yleistynyt vasta 2000-luvulla, eikä kaikissa 

yrityksissä ole myyntiprosessia kuvattuna vieläkään. Vähän henkilökuntaa omaavien 

yritysten kohdalla se voi olla merkityksetöntä, mutta sama koskee osittain myös suurempia 

yrityksiä. Työelämässä on siis aktiivisena myyjiä, jotka ovat kasvaneet sisään 

myyntimaailmaan, jossa säännöt olivat kirjoittamattomia ja toiminta tapahtui intuition sekä 

kokemuksen pohjalta. Myös uusien myyjien kohdalla vastaavaa ajattelumallia saatetaan 

seurata ilman myyntitoiminnan jäsentämistä ja suunnittelua.  

 

Vaikka tässä työssä ei ole erikseen nostettu muutosvastarintaa omaksi tekijäkseen, niin 

ihmisten psykologiset ominaisuudet on oleellista huomioida riittävän laajasti. Työssä 

aiemmin käsiteltyjen tietämyksen jakamiseen vaikuttavien asenteiden ja 

persoonallisuustekijöiden lisäksi on hyvä tutustua esimerkiksi Oregin (2003) RTC 

(resistance to change) luokitteluun, jolla voidaan mitata henkilökunnan suhtautumista 

muutoksiin ja hyödyntää sitä sekä rekrytoinnissa, että nykyisen henkilökunnan 

analysoinnissa. Wang et al. (2014) ehdottavat henkilökunnan persoonallisuustekijöiden 

arviointia myös niin, että saadaan identifioitua mitkä johdon asettamat vaatimukset ja 

houkuttimet parhaiten johtavat tietämyksen jakamiseen. Lisäksi he toteavat, että työtehtävät 

ja organisaatiot, joissa tietämyksen jakaminen on kriittinen tehokkuustekijä, 

ulospäinsuuntautuneiden henkilöiden palkkaaminen voi johtaa parempaan tulokseen 

tietämyksen jakamisessa, jopa ilman muita motivointikeinoja.  

 

Myyntiprosessista sekä tiedonhallintajärjestelmistä ja muista tietämyksen jakamiseen 

tarkoitetuista menetelmistä ei ole olemassa valmiita malleja tai kokonaisuuksia, jotka 

voitaisiin implementoida kaikkiin tai edes tietyn toimialan tai kokoluokan yrityksiin. Se ei 

kuitenkaan tarkoita etteikö yritys voisi hyötyä niiden käyttöönotosta. Kuten kuvassa 11 on 

kuvattu, myyntiorganisaatio ja -henkilökunta toimivat oman yrityksen lisäksi, sekä 

asiakkaan organisaation sisällä, että muussa oman organisaation ulkopuolisessa 

ympäristössä. Aktiivinen myyjä kerää tietoa ja oppii toimintamalleja, jotka hän prosessoi ja 

suodattaa hyödylliseksi tietämykseksi.  
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Omasta yrityksestä myyjille kertyy myynnin kannalta oleellista tietämystä esimerkiksi 

tuotteista ja palveluista, sekä toimitusajoista ja –tavoista. Asiakasyrityksestä kerätyn ja 

opitun tietämyksen suhteen myyjä on kaikkein tärkeimmässä roolissa suhteessa muuhun 

yrityksen henkilökuntaan. Asiakassuhteen aikana syntynyttä dataa voidaan toki koostaa ja 

analysoida muillakin osastoilla, mutta etenkin tämän päivän asiakassuhteiden hoitamiseen 

ja ylläpitoon perustuva myyntityö, eli asiakkuudenhallinta, mahdollistaa ja edellyttää 

myyjältä laajaa kanssakäymistä asiakkaan hankintaorganisaation ja päätöksentekijöiden 

kanssa. Tämän seurauksena myyjällä on pääsy arvokkaaseen asiakkaalta saatuun tietoon, 

jota ei ole julkisilla foorumeilla saatavilla. Kuten kuvassa 9 aiemmin kuvattiin, asiakkaalta 

voidaan saada myös tietoa kilpailijoista ja asiakkaan omista markkinoista. Vaikka muuhun 

oman yrityksen ulkopuolisten tahojen tarjoamaan tietoon olisi yhtäläinen pääsy kenellä 

tahansa, niin myyntityössä menestymistä auttaa myyjän omakohtainen ajan tasalla 

pysyminen. Lisäksi hyvällä myyjällä on erityisosaaminen ja tarvittava kokemus suodattaa 

tieto yrityksen, ja etenkin myyntityön, kannalta oleelliseksi tietämykseksi. 

 

 

Kuva 11. Myyntiorganisaation keräämän tiedon hyödyntäminen 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Myyntiprosessin tavoitteena on tehdä myyntityöstä ja sen seuraamisesta selkeämpää. Kun 

eri tehtävien suunnitteluun ja priorisointiin panostetaan enemmän, säästetään turhiin 

toimintoihin kuluvasta ajankäytöstä. Oikein rakennettu myyntiprosessi säästää paitsi 

myyjien myös myyntityötä johtavien ihmisten aikaa. Prosessi myös ohjaa toimimaan 

asiakaslähtöisemmin ja tuo tavoitteet sekä päämäärät alusta saakka jokaiseen projektiin. 

Avainasiakkaat saadaan poimittua ja resurssit suunnattua heihin. Erityisten tärkeää tästä 

tekee se tosiasia, että suuri osa yritysten tuloista tulee avainasiakkailta. Monet tutkimukset 

myös osoittavat, että menestyksekäs myyntityö edellyttää nykyään myyntiorganisaatiolta ja 

myyjiltä suuntautumista asiakassuhteiden hoitamiseen (Auh & Menguc, 2013; Rapp et al. 

2014; Storbacka et al. 2009; Verbeke et al. 2011). Siksi myyntiprosessia suunniteltaessa ja 

kehitettäessä on hyvä pitää asiakas prosessin keskiössä. 

 

Myyntiprosessin kuvaaminen ja noudattaminen selkeyttää henkilökunnan ymmärrystä 

omasta roolistaan osana myyntiä tai sen tukitoimintoja. Myös pitkäkestoiset ja 

monimutkaiset projektit kyetään hallitsemaan paremmin, kun virheitä tehdään vähemmän. 

Vaikka virheitä tulisikin, niin ne on helpompi tunnistaa ja niistä voidaan oppia. Poikkeamia 

kyetään myös tarkastelemaan kokonaisuuksina ja joukkoina, jolloin ongelmille ei anneta 

liian suurta painoarvoa. Näin resurssit kohdistetaan niihin ongelmiin ja kehityskohtiin, 

joiden korjaamisesta on saatavissa eniten hyötyä. 

 

Toisaalta myyntiprosessi auttaa löytämään virheiden lisäksi myös onnistumiset. 

Parhaimmillaan niistä opitaan ja niissä tehtyjä toimia ja ratkaisuja toistetaan tulevissa 

projekteissa. Mikäli myyntiprosessissa on onnistuttu selkeyttämään myyjien ja 

tukitoimintojen riippuvuuksia sekä vastuita, niin luottamus yrityksen sisällä lisääntyy ja 

erilaiset epäselvyydet karsiutuvat selkeiden päämäärien ja toimintamallien ansiosta pois. 

Myyntiprosessin avulla myynnin tukitoiminnot voidaan myös tuoda selkeämmin osaksi 

myyntitoimintaa. 

 

Myyntiprosessi on oikein rakennettuna yksi työkalu yrityksen strategisessa valikoimassa. 

Kunkin yrityksen toimintaympäristön, ja lähinnä asiakkaiden, vaatima myyntitoiminnan 
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yksityiskohtien tarkkuuden taso ja toiminnan nopeus ovat yrityskohtaisia. Prosessin 

suunnitteluun on hyvä osallistaa henkilökuntaa myyntiorganisaation lisäksi myyntitoimintaa 

tukevilta osastoilta. Näin prosessin noudattamisen todennäköisyys kasvaa ja siitä saadaan 

karsittua vaiheita tai toimintoja, joita kukaan ei koe tarpeelliseksi. Käytännössä tämä 

tarkoittaa turhan raportoinnin vähenemistä ja etenkin myyjien ajankäytön tehokkaampaa 

kohdistamista. Hyvin rakennettu myyntiprosessi myös mahdollistaa kunkin toiminnon ja 

vaiheen suorittamisen sillä osastolla ja henkilökunnalla, jolla on paras osaaminen kuhunkin 

asiaan.   

 

Myyntiprosessiin kohdistuva kritiikki on suunnattu lähinnä liian tiukkaan vaatimukseen 

prosessin noudattamisesta (Adamson et al. 2013; Dixon & Tanner, 2012). Sen lisäksi on 

hyvä muistaa, että onnistunut implementointi vaatii hyväksynnän muiltakin kuin myyjiltä. 

Myös myyntiprosessin suunnitteluvaiheessa kehitetyt ja valitut seurantamittarit tuottavat 

todennäköisesti vain turhaa raportointia jos niitä ei seurata. Seurannan ja arvioinnin puute 

saattaa johtaa myös prosessin noudattamatta jättämiseen. 

 

Myyjien toiminta on perinteisesti ollut varsin spontaania ja asioita on tehty enemmän tunne- 

kuin tietopohjalta. Se on heijastunut myös siihen, että monet tärkeätkin asiat ja 

yksityiskohdat ovat tallentuneet vain myyjän henkilökohtaisiin muistiinpanoihin tai 

pahimmillaan vain myyjän muistiin. Tietotekniikan kehittymisen myötä myös 

myyntitoiminnan tueksi on kehitetty erilaisia tietojärjestelmiä ja -varastoja. Lisäksi oman 

yrityksen ulkopuolella tuotettu tieto on tullut lähemmäksi ja sitä on saatavilla valtavia 

määriä. Asiakasvalinnan osalta tämä on mahdollistanut tarkemman analyysin, jonka pohjalta 

resurssit kohdistetaan eri asiakkaille. Näin saadaan selville missä on potentiaalia ja ketkä 

ovat yritykselle parhaat asiakkaat. Esivalmistelu voidaan nähdä nykyisin jatkuvana 

tiedonkeruu- ja analysointitoimintana, jossa tietotekniikka mahdollistaa 

asiakaskohtaisemman lähestymisen (Moncrief & Marshall, 2005; Rapp et al. 2014; Wang et 

al. 2014). Samasta syystä eri osastoja ja tukitoimintoja voidaan hyödyntää asiakaskohtaisen 

aineiston kokoamisessa. Joissain yrityksissä asiakasvalinta tai esivalmistelun vetovastuu 

voidaan siirtää kokonaan myyjiltä muille. Tietojärjestelmien avulla valtavat tietomäärät 

saadaan nopeasti suodatettua ja lajiteltua. Myös myyjien tuottamaa tilaus- ja asiakastietoa 

saadaan käsiteltyä ja hyödynnettyä automaattisesti. Tietoon on myös pääsy 
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myyntiorganisaation ulkopuolelta, joten sitä voidaan hyödyntää myös liiketoiminnan muilla 

osa-alueilla.  

 

Kehittyvä tietotekniikka tuo mukanaan kuitenkin myös haasteita ja automatisointi tulee 

suunnitella tarkasti (mm. Adamson et al. 2013; Speier & Venkatesh, 2002). 

Tietojärjestelmien rooli on hyvä sisäistää tukitoiminnoksi. Menestyksekkäässä myyntityössä 

tarvitaan sekä intuitiota, että analytiikkaa. Järjestelmien käyttöönotto ei saisi johtaa 

hyödyttömän tiedon keräämisen ja resurssien tuhlaamiseen. Myös asiakkaalla on entistä 

enemmän tietoa ja omat tietojärjestelmät käytettävissään (Adamson & Dixon, 2011; Rapp et 

al. 2014; Verbeke et al. 2011) ja siksi erottautuminen kilpailijoista vaatii myös luovuutta. 

Päätöksenteon takana on myös enemmän ihmisiä (Dannenberg & Zupancic, 2009; Verbeke 

et al. 2011) ja myyjän täytyy osata lähestyä oikeita ihmisiä oikealla tavalla ja reagoida 

tilanteen vaatimalla tavalla. Tiedonsaannin lisääntyminen on myös lisännyt avoimuutta 

markkinoilla, mikä on tehnyt kilpailusta entistä tiukempaa. Nopean kaupan saamisen sijaan 

myyjälle on tärkeämpää luoda pitkiä asiakassuhteita ja siten jatkuvuutta ja ennustettavuutta 

myyntiin. 

 

Nykyisessä toimintaympäristössä vaatimukset myyjän tietämykselle ovat lisääntyneet 

merkittävästi (Auh & Menguc, 2013; Davies et al. 2010; Rapp et al. 2014; Storbacka et al. 

2009; Verbeke et al. 2011). Tehokkaassa myyntityössä tarvitaan tietämystä sekä myyjän että 

myyntiorganisaation osalta aina omista toimittajista asiakkaan asiakkaisiin saakka. Tämän 

ketjun lisäksi tarvitaan tietoa ja sen prosessointia esimerkiksi kilpailijoista. Myös julkisista 

tietolähteistä saatavaa tietoa tulee kerätä ja prosessoida. Nykyään tiedon saaminen ei ole 

enää samanlainen ongelma kuin ennen, vaan haasteena on priorisointi ja suodattaminen sekä 

jatkojalostaminen tietämykseksi. Tietämyksen ja sen jakamisen keskeinen rooli yrityksessä 

voivat auttaa yritystä kehittämään uusia innovaatioita. Parhaimmillaan koko organisaation 

kilpailukyky paranee. Oikeanlaiset käytännöt edesauttavat uudenlaisen ydinosaamisen 

syntymisessä ja organisaation kestävän kasvun turvaamisessa. Myyjien tietämyksen 

jakaminen voi hyödyttää muitakin yrityksen osastoja, eikä vain myyntiorganisaatiota. 

 

Myyjien ei voida odottaa jakavan tietämystään automaattisesti. Siihen tulee ohjata, 

velvoittaa ja kannustaa. Lisäksi on syytä rakentaa riittävän yksinkertaiset menetelmät ja 
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järjestelmät tietämyksen jakamisen tueksi. Sen lisäksi ettei menetelmistä saa rakentaa 

henkilökuntaa kuormittavia on myös huomioitava, etteivät tietämyksen jakamisen 

käytäntöjen implementointi, kehittäminen ja seuraaminen ole ilmaista. Tehokkaassa 

toiminnassa kerätään, käsitellään ja jaetaan vaan tarpeelliselta osin tietoa ja tiedon määrän 

tulisi edellä mainittujen vaiheiden kohdalla karsiutua ja jalostua koko ajan. Muuten 

käyttöaste alenee ja pahimmillaan kalliit järjestelmät jäävät vaille käyttöä ja konsultoinnit 

ilman vastinetta. Yrityksen johdon on itse sitouduttava kehittämistoimiin ja myös kerrottava 

henkilökunnalle tietämyksen jakamisen hyödyistä sekä osallistettava heitä riittävästi 

kehitystoimintaan.  On syytä huomioida, että nykyiset myyjien provisio- ja bonusmallit 

saattavat olla ristiriidassa tietämyksen jakamiseen kannustamisen kanssa. Mikäli ainut 

palkkaa ja statusta nostava tekijä on henkilökohtainen myynti (tulos tai liikevaihto), ei 

myyjällä ole syytä jakaa omaa ”kilpailuetuaan” eli tietämystään kollegoille. Tämä 

etäännyttää yksilön ja organisaation välisiä tavoitteita ja toimintaa toisistaan. Joskin 

epämuodolliset normit ja ihmissuhteiden laatu voivat lievittää etääntymistä.  

 

Tietämystä ei jätetä jakamatta ainoastaan taloudellisista syistä. Organisaation täytyy tukea 

riittävästi myyjää jos tämä on epävarma omasta kompetenssistaan ja ei siksi rohkene jakaa 

tietämystään. Systeemi on hyvä rakentaa niin, että palaute jaetun tietämyksen määrästä ja 

laadusta kulkee johdonmukaisesti esimiesten kautta. Parhaimmillaan ympäristö saadaan 

rakennettua sellaiseksi, että tietämyksen jakaminen koetaan luonnollisena tapana sekä osana 

toimenkuvaa ja organisaatiokulttuuria. Tietämyksen jakamiseen liittyy myös sosiaalinen 

puoli. Organisaatio voi lisätä tietämyksen vaihtoa rakentamalla edellytykset hyvien 

henkilösuhteiden syntymiselle. Luottamus ja vastavuoroisuus ovat keskeisiä psykologisia 

motivaattoreita tietämyksen jakamiseen. Organisaatio voidaan nähdä tiedon tuottamisen ja 

vaihtamisen järjestelmänä, joka tavoittelee tehokkuutta ja tuottojen maksimointia. 

Ristiriidan välttämiseksi yksilöiden toiminnan kanssa, ovat viestintä ja henkilökunnan 

osallistaminen keskeisessä roolissa. Organisaatio tarjoaa resurssit tiedonhallintaan ja 

kykenee poistamaan toimintojen ja henkilöiden välisiä raja-aitoja.   

 

Kannustimista ja velvoitteista huolimatta on huomioitava, että yksilöt ovat erilaisia. Aivan 

kuten muuhunkin toimintaan, myös tietämyksen jakamiseen vaikuttavat omat asenteet ja 

luonteenpiirteet. Mikäli yritys päättää profiloitua tiedon/tietämyksen jakamisen 
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edelläkävijänä, täytyy jo rekrytointivaiheessa ottaa huomioon kandidaattien ominaisuudet 

tältä osin. Siihen voidaan käyttää apuna esimerkiksi psykologista testaamista. Menestyvän 

myyntityön vaatimukset ovat viime vuosikymmeninä muuttuneet merkittävästi, kuten tässä 

työssä ja yleisesti kirjallisuudessa on korostettu. Myyntihenkilökunnalta toivottua 

profiloitumistakin on siis syytä miettiä uudelleen. Ennen hyvin menestyneiltä itsenäisiltä ja 

jopa omapäisiltä myyjiltä voidaan, menestyksen edellytyksenä, vaatia joustavampaa ja 

mukautuvampaa asennoitumista. Vanhaa myyntihenkilöstöä saattaakin olla kannattavaa 

tukea ja ohjata uudenlaiseen ajatteluun. Vastaavasti uusien rekrytointien kohdalla tiedon 

jakamiseen ja prosessiorientoitumiseen on syytä kiinnittää huomiota. Nopeasti muuttuvassa 

ympäristössä tietoa tulee päivittää koko ajan. Myyntiin liittyvää tiedon ja tietämyksen 

hankkimista voidaan myös opettaa. Myyjiä voidaan ohjata keskittämään huomiota ja 

resursseja oikein ja opettaa kysymään oikeita asioita oikeista lähteistä.  

 

Asiakkaan tarpeisiin voidaan vastata myös avainasiakastiimien avulla. Etenkin globaalisti 

toimivien kansainvälisten avainasiakkaiden kanssa toimimista voidaan yhdenmukaistaa kun 

sama tiimi vastaa toiminnasta eri maissa. Asiakas on myös helpompi sitouttaa, kun 

korvaaminen edellyttää globaaleja uudelleen järjestelyitä. Kilpailijoiden on erittäin vaikea 

tarjota täysin vastaavaa palvelua. Jatkuvasti yhdessä työskentelevät tiimin jäsenet 

hitsautuvat yhteen, mikä edesauttaa kollektiivisen tietämyksen syntymistä. Tiimiä vetävän 

avainasiakaspäällikön tulee tuntea asiakkaansa kokonaisvaltaisesti ja hänen johdollaan 

kerätään tietoa eri maista ja kulttuureista. Osastorajat ylittävissä tiimeissä on paljon 

potentiaalia ja asiakastietämys voidaan saada aivan uudelle tasolle. Tiimin avulla taakkaa 

saadaan jaettua ja kysymykset kohdistettua aiheesta parhaiten tietävälle tiiminjäsenelle. 

Tiimityö myös lisää tiedon ja tietämyksen siirtymistä ja koordinointia. Haasteina ovat tiimin 

sisäiset auktoriteettien päällekkäisyydet ja paikallisten ryhmänjohtajien puuttuminen. 

Yrityksen sisäisiä ongelmia voi myös aiheuttaa paikallisten toimijoiden ja 

avainasiakastiimien työjaon epäselvyys. 

 

Tässä tutkimuksessa haettiin vastausta myyjien tietämyksen jakamisen osuudesta 

myyntiprosessissa. Ensimmäiseen alakysymykseen, ”Mitkä ovat tietämyksen jakamisen 

kannalta oleelliset myyntiprosessin vaiheet ja niihin vaikuttavat tekijät?”, on vastattu 

pääluvussa 7, jossa on todettu myyntiorganisaation olevan tietämyksen keräämisessä ja 
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jakamisessa keskeisessä roolissa. Toiseen alakysymykseen tietämyksen roolista 

myyntityössä ja -organisaatiossa on pureuduttu läpi koko työn. Kirjallisuuden pohjalta 

voidaan todeta tiedon ja tietämyksen olevan keskeisimmät tekijät menestyksekkään 

myyntityön kannalta. Kolmanteen alakysymykseen myyjien tietämyksen jakamiseen 

vaikuttavista tekijöistä, voidaan nähdä yleisten sosiaalisten ja psykologisten tekijöiden 

vaikuttavan myyjiin kuten muuhunkin henkilökuntaan. Oleellisin ero on myyntityöhön usein 

liittyvien kannustimien osittain jopa ristiriitainen suhde tietämyksen jakamiseen.   

 

Pääkysymyksen, ”Saadaanko myyjien tietämyksen jakamista kytkettyä osaksi 

myyntiprosessia?”, osalta löydettiin kaksi keskeistä huomiota. Ensinnäkin myyjien 

tietämyksen jakaminen voidaan johtaa osaksi myyntiprosessia (kuva 12). Toiseksi, 

tehokkaan myyntiprosessin ja onnistuneen tietämyksen jakamisen väliltä on löydettävissä 

monia yhteneviä tekijöitä. Tämä tukee päätelmää, että myyntiprosessia suunniteltaessa ja 

kehitettäessä myyjien tietämyksen jakaminen on syytä ottaa huomioon omana 

kokonaisuutenaan. 

 

Tietämyksen jakaminen osana myyntiprosessia 

 

Kuvassa 12 on kuvattu myyjän tietämyksen yhteys myyntiprosessiin ja siten yrityksen 

liiketoiminnan strategiseen suuntaamiseen. Myyntitoiminta voidaan nähdä yhtenä yrityksen 

ydinprosessina. Se on yksi osa yrityksen liiketoimintaprosesseja, jotka määrittävät asiakkaan 

tarpeet ja tavat vastata niihin. Myyntiprosessi ei ole yksin myyntiorganisaation käsissä ja 

vastuulla. Myyntiprosessi tulee määrittää yrityksen liiketoimintastrategiaa tukevaksi. Siksi 

ylimmän johdon hyväksyntä ja sitoutuminen on tärkeää sen kehittämisessä. Yleensä 

myyntiprosessin vaiheisiin sisältyy vaatimus myös muiden, myyntityötä tukevien, 

organisaatioiden panoksesta. Myyntiorganisaatio koostuu lähinnä myyntityötä johtavista, 

tukevista ja tekevistä tahoista.  

 

Myyjien, eli myyntityötä tekevien, henkilöiden menestymiseen ja tehokkuuteen liittyy 

monia eri tekijöitä. Esimerkiksi se miten myyjä kokee oman roolinsa ja miten hän kykenee 

mukautumaan erilaisissa tilanteissa vaikuttavat etenkin pitkällä aikavälillä myyjän 

suoritukseen. Viime vuosien akateemiset tutkimukset kuitenkin korostavat, näkökulmasta 
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riippumatta, tiedon ja tietämyksen merkitystä myyntiympäristössä. Myyjän tietämys syntyy 

monesta eri lähteestä saadun tiedon jalostamisesta tietämykseksi. Käytännössä tämä 

tarkoittaa tietovirtojen suodattamista ja priorisointia.  

 

Yrityksen näkökulmasta olisi edullista saada myyjien tietämys käyttöön sekä johdon 

päätöksenteon tueksi että muille osastoille ja myyjille. Ideaalitilanteessa myyjän saadessa 

uutta tietoa, hän arvio onko siitä hyötyä ja kenelle. Sen jälkeen hän joko sivuuttaa, käyttää 

itse tai jakaa tietämykseksi jalostamansa tiedon organisaatiolle. Kuten työssä on 

aikaisemmin todettu, todellisuudessa tietämyksen jakamiseen vaikuttavat monet seikat, 

kuten palkitseminen, organisaatiokulttuuri ja henkilökohtaiset asenteet.  

 

 

Kuva 12. Tietämyksen jakaminen myyntiprosessissa 

 

Myyntiprosessin ja tietämyksen jakamisen kehittämisen edellytykset 

 

Myyntiprosessi ei ole suoraan kopioitavissa yrityksestä tai osastosta toiseen. Myyntityössä 

on toki yleisesti toistuvia vaiheita, kuten tässä työssä on aiemmin todettu. Sama koskee 

tietämyksen jakamista. Ei ole olemassa järjestelmää, joka sellaisenaan olisi 

implementoitavissa mihin tahansa yritykseen. Molempia suunniteltaessa tulee ottaa 

huomioon esimerkiksi yrityksen asiakkaat, kulttuuri, koko, resurssit ja toimialan 
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erityispiirteet. Sekä myyntiprosessia että tietämyksen jakamisen menetelmiä ja järjestelmiä 

kehitettäessä asiakkaat ovat keskiössä. Molempien osalta päädytään parempaan 

lopputulokseen, mikäli henkilökuntaa kuunnellaan ja osallistetaan kehitystyöhön. Samalla 

on myös hyvä tehdä selväksi kaikille osallisille miksi muutoksiin on ryhdytty ja mitä niiden 

avulla voidaan saavuttaa. Yrityksen ja etenkin myynnin johdolta tarvitaan myös sitoutumista 

sekä kehitystyöhön että ylläpitovaiheen seurantaan.  

 

Mikäli käytännön toiminnassa ei noudateta suunniteltuja askelmerkkejä, koko 

myyntiprosessi tai tietämyksen jakamisen menetelmät saattavat vähitellen käydä turhiksi. 

Molempien noudattamiseen tarvitaan riittävät velvoitteet ja/tai kannustimet. Tiedon määrä 

on nykyään niin valtava, että viisaampaa on suunnata resurssit laatuun. Eli ohjataan myyjät 

noudattamaan vain niitä toimintoja, jotka todella hyödyntävät yritystä. Sekä myyntiprosessin 

vaiheiden seuraamiseen ja tukemiseen että tiedon jakamisen välineeksi on tarjolla erilaisia 

tietoteknisiä ratkaisuja. Molemmat hoituvat esimerkiksi CRM-järjestelmän avulla. On 

kuitenkin hyvä huomioida, että se on vain tukityökalu eikä valmis ratkaisu. Kaiken kaikkiaan 

vaikuttaisi siltä, että yritysten olisi kannattavaa myyntiprosesseja kehittäessään samalla 

liittää myös myyjien tietämyksen jakaminen osaksi kehitystyötä ja mahdollisesti 

implementoida koko kokonaisuus kerralla. 
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9 YHTEENVETO 

 

Tutkimuksen lähtökohtana on selvittää myyntiprosessin ja myyjien tietämyksen jakamisen 

yhteys. Myyntiprosessi kuvataan yleisellä tasolla ja etsitään mitä vaatimuksia nykyinen 

toimintaympäristö asettaa prosessille ja myyntityölle ylipäätään. Tavoitteena on myös tutkia, 

mitkä tekijät vaikuttavat myyntimenestykseen ja mikä on myyjän tietämyksen rooli tässä 

kokonaisuudessa. Lisäksi käydään läpi yleistä tietämyksen jakamiseen liittyvää tutkimusta. 

Päähuomio on kuitenkin myyjien tietämyksen jakamisessa ja jaetun tiedon hyödyntämisessä.  

 

Tietämys (knowledge) voidaan käsittää monella tavalla. Tässä työssä sillä on tarkoitettu 

ihmisen tai ihmisten prosessoimaa tietoa. Eli se on tietoa jolle ihminen on antanut lisäarvoa 

suodattamalla ja arvottamalla sen laajemmasta tietovirrasta. Myyjän tietämys on siis myyjän 

prosessoimaa tietoa. Sen arvoa, monen muun henkilöstöryhmän tietämykseen verrattuna, 

nostaa myyjien erityinen työympäristö oman yrityksen ulkopuolella ja etenkin asiakkaan 

kanssa toimiminen.  

 

Myynti on menneisyydessä mielletty vapaamuotoiseksi toiminnaksi, jossa keskeisessä 

roolissa on myyjän intuitio. Nykyään kuitenkin nopeasti muuttuvassa ja globaalissa 

toimintaympäristössä on nähty tarve myyntitoiminnan jäsentämiselle. Myyntiprosessin 

avulla kyetään ennustettavampaan ja helpommin kontrolloitavaan myyntityöhön. Lisäksi 

prosessien sisään rakennetut toiminnot helpottavat toistettavuutta ja myyntiä johtavien 

tahojen myynnin seurantaa. Myyntiprosessin avulla saadaan myös yrityksen muut osastot 

osaksi myyntiä ja sen tukitoimintoja.  

 

Myyjien työn muuttuessa prosessiorientoituneemmaksi on oleellista olla tietoinen mikä 

tekee myynnistä tehokasta. Näistä tekijöistä voidaan olla montaa mieltä, mutta toistuva 

teema tutkimuksissa on ollut jo jonkin aikaa tiedon ja tietämyksen tärkeys. Tietoa on 

saatavilla valtavia määriä monista eri lähteistä, joten erityisesti tietämyksen merkitys 

korostuu. Tiedon keräämisen ja prosessointiin on käytössä myös lukuisia tietojärjestelmiä. 

Niitä ei kuitenkaan ole syytä nähdä vaihtoehtona myyjän tiedon prosessoinnille 

tietämykseksi. Järjestelmien prosessoitavaksi voidaan jättää yksinkertaisen laajemmin 

saatavissa olevan datan ja tiedon käsittely, jota myyjät voivat käyttää oman työnsä tukena. 
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Tietämyksen jakamiseen liittyy lukuisia tekijöitä ja haasteita. Näitä ovat esimerkiksi 

myyjien asenteet tietämyksen jakamiseen sekä organisaation rakenteiden ja kulttuurin 

soveltuvuus tietämyksen jakamiseen. Lisäksi siihen voidaan vaikuttaa yrityksen johdon 

toimesta velvoitteilla, palkitsemisella tai niiden yhdistelmällä. Tietämystä voidaan käyttää 

taktisesti tai strategisesti. Myyjän osalta taktinen tarkoittaa omaa käyttöä ja strateginen 

organisaation käyttöön jakamista. Tietämyksen jakamisen tarpeeseen voidaan vastata myös 

avainasiakastiimeillä. Niissä on laajaa osaamista yrityksen eri toiminnoista ja tiedon sekä 

tietämyksen jakaminen tapahtuu järjestelmien lisäksi luonnollisessa kanssakäymisessä 

tiimityössä. 

 

Tutkimuksessa läpikäydyn materiaalin pohjalta voidaan todeta, että myyjien tietämyksen 

jakaminen on johdettavissa osaksi myyntiprosessia. Siksi voidaan olettaa, että 

myyntiprosessien kehittämisessä ja implementoinnissa olisi järkevää vähintäänkin 

tarkastella mahdollisuutta tietämyksen jakamisen sisällyttämisestä osaksi prosessia. 

Mahdollisen ja todennäköisen muutosvastarinnan vuoksi näiden yhtäaikainen 

implementointi voi vähentää ongelmia ja sisäänajoon kuluvaa aikaa verrattuna 

implementointiin eri aikaan. Tätä puoltaa myös tutkimuksissa esitettyjen haasteiden ja 

vaatimusten yhteneväisyys myyntiprosessin ja tietämyksen jakamisen menetelmien 

kehittämisen välillä. Molemmat täytyy rakentaa yrityskohtaisesti ominaispiirteet 

huomioiden. Näitä ovat esimerkiksi toimiala, kulttuuri, asiakaskunta ja yrityksen koko. 

Molemmissa asiakkaat ovat kehitystyön keskiössä ja sitoutumista vaaditaan laajalti sekä 

työntekijöiltä että johdolta. Lisäksi samoihin tietojärjestelmiin voidaan sisällyttää tuki 

molempien suorittamiseen ja seuraamiseen. Sovittujen pelisääntöjen seuraaminen ja 

noudattaminen ovat ehdottoman tärkeässä asemassa sekä myyntiprosessissa että tietämyksen 

jakamisessa ja molemmat voidaan kytkeä samaan palkitsemisjärjestelmään. 
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