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1. Johdanto 
 

Yrityksen sisäisten toimintojen välinen yhteistyö on kiinnostanut tukijoita ja johtajia jo 

pitkään. Markkinoinnin ja myynnin välistä suhdetta on kuitenkin alettu tutkimaan 

tarkemmin vasta hiljattain, mutta markkinoinnin suhdetta yrityksen muihin 

toimintoihin, kuten tutkimus- ja kehitystoimintaan, on tutkittu paljon. Markkinointi-

myyntisuhde on yritystoiminnan kannalta tärkeä, sillä se vaikuttaa ensikädessä 

asiakkaisiin ja näin ollen kriittisesti yrityksen menestykseen.  

Erityisesti yritysten välisessä tuotteiden ja palveluiden kaupassa sekä myynti ja 

markkinointi toimivat hyvin lähellä asiakasta, joka on lisännyt mielenkiintoa 

markkinoinnin ja myynnin yhteistyötä kohtaan. Kotlerin et al. (2006a, 78) mukaan 

yritysten tulisi kehittää markkinoinnin ja myynnin välistä suhdetta, jotta yritys tuottaisi 

enemmän toimiessaan tehokkaammin. Näin ollen useat yritykset ovatkin ryhtyneet 

luomaan itselleen erilaisia strategioita siitä, kuinka myynti-markkinointisuhdetta 

voidaan parantaa ja siten liiketoimintaa tehostaa.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, markkinoinnin ja myynnin välistä 

yhteistyösuhdetta tilintarkastuspalveluita tarjoavissa business to business-yrityksissä.  

 

1.1. Tutkimuksen aihe ja tausta 
 

Markkinointi ja myynti kaikissa muodoissaan ovat aina kiinnostaneet minua erityisen 

paljon.  Opintojeni edetessä havaitsin, että markkinointi ja myynti ovat toimintoina 

hyvin lähellä toisiaan ja Peter Druckerin sanoja lainaten ”markkinoinnin tavoite on 

tehdä myyminen tarpeettomaksi”. Näin ollen minulle heräsi kiinnostus toimintojen 

välisiin yhteistyösuhteisiin. Laskentatoimen sivuaineopinnot herättivät mielenkiintoni 

tilintarkastuksia suorittaviin yrityksiin ja havaitsin, että toimialalla asiakkaina ovat 

lähes kaikki Suomessa toimivat yritykset pois lukien aivan pienimmät. Näin ollen 

minulle heräsi useita erilaisia kysymyksiä kuten, kuinka tilintarkastusyhteisöt 

markkinoivat itseään siten, että ne saavat asiakkaikseen esimerkiksi juuri suurimmat 
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pörssiyritykset. Lisäksi ajatuksia herätti se, kuinka tilintarkastusyhteisöissä 

markkinointi ja myynti ovat toteutettu ja onko niiden välillä yhteistyötä.  

Alun ideoinnin jälkeen tutkin aihetta tarkemmin ja havaitsin, että markkinoinnin ja 

myynnin välistä yhteistyösuhdetta on tutkittu viime vuosina melko paljon. Tutkimukset 

ovat erittäin tuoreita ja aiheeseen liittyvät tieteelliset keskustelut jatkuvat. 

Keskustelua on herättänyt erityisesti se, kuinka markkinointi-myyntisuhdetta voidaan 

kehittää ja parantaa, jotta yrityksen asiakkaiden asiakastyytyväisyys paranisi.   

Edellä mainitut tekijät puolsivat sitä, että valitsin juuri tilintarkastusyhteisöjen 

markkinointi-myyntisuhteen tutkimisen. Toivon, että pystyn tulevaisuudessa 

hyödyntämään markkinointi-myyntisuhteesta oppimiani asioita. Tavoitteenani on 

myös tulevaisuudessa työskennellä pääaineeni mukaisesti juuri markkinoinnin tai 

myynnin parissa. Lisäksi aiheen muodostumiseen vaikutti osittain henkilökohtainen 

yrityskontakti ja oma mielenkiintoni aihetta kohtaan. 

Aiheeni sopii kandidaatintutkielmaan, koska sopivien ja tarkkojen rajausten myötä 

kokonaisuus rakentuu selkeäksi. Aiheesta on tehty erilaajuisia ja -tasoisia 

tutkimuksia, mutta valitsemillani rajauksilla suoritetut tutkimukset ovat olleet lähinnä 

yritysten itse tekemiä eikä aiempia tutkimuksia juurikaan ole. Aihe sopii pääaineeni 

aihepiiriin ja aion syventyä tarkasti kyseiseen aiheeseen, jotta tutkimuksestani tulee 

mahdollisimman laadukas. Lisäksi koen tärkeänä lisänä oman kiinnostukseni 

aiheeseen, jonka uskon lisäävän motivaatiotani tutkimukseeni.  

 

1.2. Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 
 

Markkinointi-myyntisuhteen tutkiminen on aiheena tutkimisen arvoinen, sillä se on 

aiheena melko tuore ja kiinnostus sitä kohtaan yhä vain kasvaa. Valitulla toimialalla 

myynnin ja markkinoinnin välinen yhteistyö on tärkeää, koska business to business-

yrityksissä markkinointi ja myynti toimivat erittäin lähellä asiakasrajapintaa. Lisäksi 

tilintarkastuksista ja tilintarkastuspalveluista on vaikea löytää laadullisia eroja, jonka 

seurauksena asiakastyytyväisyys nousee erityisen keskeiseksi tekijäksi 

tilintarkastuspalveluiden myynnissä ja markkinoinnissa (Riistama 1999, 18). 
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Aiheeseen liittyvät aiemmat tutkimukset ovat keskittyneet pääasiassa markkinoinnin 

ja yrityksen muiden toimintojen väliseen suhteeseen, mutta viime vuosina 

markkinoinnin ja myynnin välistä suhdetta on alettu tutkimaan. Tutkimus tarkastelee 

tilintarkastuspalveluita tarjoavan business to business-yrityksen markkinoinnin ja 

myynnin välistä interaktiota.  

Tutkimuksen tavoitteena on vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

§ Millainen on tilintarkastusyhteisön markkinoinnin ja myynnin välinen 

yhteistyösuhde? 

Tutkimuskysymystä tukevat kysymykset: 

• Mitkä tekijät mahdollistavat tai haastavat markkinoinnin ja myynnin 

yhteistyön? 

• Millaisia ovat markkinoinnin ja myynnin roolit yrityksessä? 

• Mitkä ovat markkinoinnin ja myynnin tavoitteet? 

 

1.3. Teoreettinen viitekehys ja tutkimuksen rajaukset 
 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu markkinointia ja myyntiä esittelevästä 

kirjallisuudesta sekä markkinoinnin ja myynnin yhteistyösuhdetta tutkivista 

artikkeleista. Tarkoituksena on tutkia empiiristä ilmiötä aiempien markkinointi-

myyntisuhdetta käsittelevien tutkimusten avulla. 

	  

	  

Kuvio 1: Teoreettisen viitekehyksen eteneminen 

Tutkimuksen alussa havainnollistan lukijalle markkinointi-myyntisuhdetta aiempien 

tutkimusten perusteella ja käyn läpi keskeisimmät aiheeseen liittyvät käsitteet. 

Käsitteiden ja markkinointi-myyntisuhteen erilaisten muotojen jälkeen seuraa tekijät, 

Markkinointi ja myynti Markkinoinnin ja 
myynnin yhteistyö 

Tilintarkastusyhteisöjen 
markkinoinnin ja 

myynnin yhteistyö 
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jotka mahdollistavat tai haastavat tämän yhteistyösuhteen ja markkinointi-

myyntisuhteen vaikutukset yrityksessä. Tämän jälkeen keskistyn 

tilintarkastusyhteisöjen markkinointiin ja myyntiin, ja tutkin onko niiden välillä 

yhteistyötä. Lopuksi kokoan markkinointi-myyntisuhdetta käsitteleviä tutkimuksia ja 

kerron tilintarkastusyhteisön markkinointi-myyntisuhteesta. 

Tutkimus on rajattu koskemaan ainoastaan tilintarkastusyhteisöjen markkinoinnin ja 

myynnin välistä yhteistyösuhdetta. Näin ollen tutkimuksen ulkopuolelle jäävät kaikki 

muut toimialat ja muiden toimintojen väliset yhteistyösuhteet. Tällä rajauksella 

tutkimus pystytään pitämään kandidaatintutkielmalle sopivan laajuisena 

kokonaisuutena. Lisäksi tutkimus on nimenomaan rajattu tutkimaan erityisesti 

markkinointi-myyntisuhdetta, eikä niinkään markkinoinnin ja myynnin olemusta ja 

ilmenemistä tilintarkastusyhteisöissä.   

 

1.4. Tutkimusmetodologia ja tutkimusaineisto 
 

Tutkimus on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus, koska empiirisen aineiston 

hankintamenetelmänä on käytetty haastatteluja. Laadulliselle tutkimukselle ominaista 

on tutkijan hypoteesittomuus, eli tutkijalla ei ole tutkimuskohteeseen tai tutkimuksen 

tuloksiin liittyviä omia ennakko-oletuksia. Tutkimuksen edetessä on kuitenkin 

mahdollista tai jopa suotavaa muodostaa niin sanottuja työhypoteeseja siitä, millaisia 

vastauksia tutkimus voi mahdollisesti tuoda edetessään. Lisäksi laadullisessa 

tutkimuksessa keskitytään pääosin varsin pieneen määrään tapauksia, joita tutkija 

pyrkii analysoimaa mahdollisimman tarkasti. (Eskola & Suoranta 2008, 18-20) 

Tutkimuksessa haastateltiin yhtä henkilöä erittäin suuresta tilintarkastusyhteisöstä. 

Hän vastasi objektiivisesti sekä markkinointia että myyntiä koskeviin kysymyksiin, 

jonka seurauksena koottu aineisto on relevanttia. Eskolan ja Suorannan (2009, 85) 

mukaan haastattelut ovat yleisin tapa kerätä kvalitatiivista aineistoa, joten haastattelu 

oli luonnollinen tapa kerätä empiriaa. Haastatellulle henkilölle suoritettiin 

puolistrukturoitu teemahaastattelu, jotta mahdollisimman monet markkinoinnin ja 

myynnin väliseen yhteistyösuhteeseen vaikuttavat asiat tulisi käytyä mahdollisimman 

syvällisesti läpi. Lisäksi haastatellun henkilön kanssa aiheesta käytiin erittäin laajaa 
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keskustelua myös kysymysten ulkopuolella. Haastattelussa esitetyt kysymykset 

löytyvät tämän tutkimuksen liitteestä 1. Tässä tutkimuksessa haastattelujen 

materiaalia ja vastauksia analysoitiin teoriaosuuden avulla. Haastattelun tuloksia 

sekä materiaalia avataan tarkemmin luvuissa 4-5. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimuksen kohde on pääsääntöisesti 

tunnistettavissa, vaikkei sitä olisi työssä nimetty. Näin ollen tutkijan tulee ottaa 

työssään huomioon, ettei tutkittavalle aiheudu vahinkoa. Tässä tutkimuksessa 

kohdetta ei mainita nimellä eikä työssä käsitellä kohteen kannalta haitallista 

aineistoa. Tällä voidaan parantaa tutkijan ja tutkittavan välistä luottamusta ja siten 

parantaa haastattelun tuloksia ja luotettavuutta. (Koskinen et. al. 2005, 278-279)  

Triangulaation saavuttamiseksi tutkimuksessa käytetään myös joitakin aiempia 

tutkimuksia, jotka käsittelevät tilintarkastusyhteisöjen markkinointia ja myyntiä sekä 

aiempia tutkimuksia, jotka liittyvät aiheeseen. Eskolan ja Suorannan mukaan (2008, 

68) triangulaatiossa on kyse toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on saada 

mahdollisimman totuudenmukainen kuva tutkittavasta ilmiöstä erilaisia aineistoja, 

menetelmiä tai teorioita käyttäen. (Eskola ja Suoranta 2008, 68) 

 

1.5. Tutkimuksen rakenne 
 

Tutkimus rakentuu kuudesta luvusta. Ensimmäisessä luvussa esitetään tutkimuksen 

tausta ja aihe, tarkoitus ja tavoitteet, teoreettinen viitekehys ja tutkimuksen rajaukset 

sekä tutkimusmetodologia ja -aineisto.  

Tutkimuksen toinen ja kolmas luku muodostavat tutkimuksen teoriaosuuden, joissa 

tutkimusaihetta tarkastellaan aikaisemman kirjallisuuden ja tutkimuksen sekä 

pohdintojen avulla. Luvussa kaksi käsitellään markkinoinnin ja myynnin välistä 

yhteistyösuhdetta kattavasti aina määritelmistä käsitteellistämiseen sekä aiempia 

aiheeseen liittyviä tutkimuksia. Kolmannessa luvussa keskitytään tutkimuksen 

rajauksen mukaisesti tilintarkastusyhteisöjen markkinointiin ja myyntiin. 

Empiriaosuudessa, luvuissa neljästä kuuteen, esitellään haastattelujen materiaali ja 

niiden vertailu. Luvussa neljä puretaan markkinointi- ja myyntijohtajien haastattelut 

sekä esitellään heidän näkemyksensä aiheesta. Viidennessä luvussa vertaillaan 
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vastauksia ja pohditaan eroavaisuuksia. Lopuksi, luvussa kuusi, esitetään 

tutkimuksen yhteenveto ja johtopäätökset sekä jatkotutkimustarpeet. 
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2. Markkinoinnin ja myynnin välinen yhteistyö 
 

Teoriaosuus aloitetaan esittelemällä markkinoinnin ja myynnin välinen suhde ja 

siihen liittyvät keskeiset käsitteet. Markkinoiden muuttuessa myös markkinointi ja 

myynti ovat muuttuneet suuresti, jonka vuoksi on tärkeää käydä asiat 

yksityiskohtaisesti ja selkeästi läpi, jotta markkinoinnin ja myynnin välistä suhdetta on 

helpompi ymmärtää. 

Markkinoinnin ja myynnin välisen suhteen tutkimuksessa on esitetty useita eri 

käsitteitä kuvaamaan yhteistyöntasoa. Tunnetuimmat lienevät markkinoinnin ja 

myynnin välinen yhteistyö (collaboration), interaktio (interaction) ja rajapinta 

(surface). Tutkimuksen kannalta on olennaista, mitä edellä mainituista käsitteistä 

käytettään kuvaamaan markkinointi-myyntisuhdetta. Yhteistyölle on ominaista, että 

osastojen välillä on selvät rajat eivätkä ne ole sulautuneita toisiinsa, kun taas 

interaktiossa rajat ovat hävinneet eikä yhteistyötä suorittavia osastoja voida erottaa 

toisistaan. Näin ollen tässä tutkimuksessa käytetään termiä yhteistyö, koska se ei ole 

terminä niin rajaava kuin esimerkiksi interaktio, jolloin markkinointi-myyntisuhteen ei 

tarvitse olla tutkittavassa yrityksessä niin kehittynyt kuin interaktiota käytettäessä. 

 

2.1. Markkinoinnin ja myynnin käsite 
 

Jotta markkinoinnin ja myynnin välistä yhteistyösuhdetta voidaan ymmärtää 

paremmin, on tärkeää käsitellä markkinointia ja myyntiä ensin syvemmin. 

Markkinoinnin ja myynnin käsitteillä on keskeinen merkitys siinä, millaisena 

markkinoinnin ja myynnin välinen suhde nykyisin nähdään. Nykyiset alati muuttuvat 

markkinat ovat asettaneet markkinoinnille ja myynnille vaatimuksia ja markkinoiden 

muuttuessa, myös markkinoinnin ja myynnin käsitteistön on täytynyt muuttua. Tähän 

on ollut syynä se, että asiakkaiden tarpeet ovat asettaneet yrityksen toiminnoille 

uusia tavoitteita. Collettin ja Fissin (2006, 130) tutkimus osoittaa, että myynnin rooli 

on muuttunut huomattavasti erityistesti asiakkaiden muuttuneiden arvojen ja 

vaatimusten takia. 
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2.1.1. Markkinoinnin käsite 
 

Markkinointiajattelu on kehittynyt paljon, mikä näkyy myös markkinointi- käsitteen 

määritelmissä. Määritelmät ovat muuttuneet ja lisäksi jokainen määrittelijä on tuonut 

niihin oman näkemyksensä. Joidenkin tutkijoiden mielestä markkinointi on 

organisaation yksi toiminto, joka on erillään muista toiminnoista, kun taas jotkut 

näkevät markkinoinnin jopa filosofiana, joka vaikuttaa organisaation kaikkiin osiin.  

Ringoldin ja Weitzin (2007, 251-252) mukaan markkinointihenkilöt ovat hyvin erilaisia 

omine ajatuksineen, joten on ymmärrettävää, etteivät he kaikki omaksu yhtä ainoaa 

määritelmää markkinoinnille. Näin ollen on suotavaa käyttää markkinointi-käsitteen 

määrittelyyn American Marketing Associationin (AMA) luomaa määritelmää. AMA:n 

määritelmä on hyväksytty monella tasolla yleiseksi määritelmäksi niin 

markkinoinnissa kuin akateemisissa tutkimuksissa. Lisäksi AMA:n määritelmässä 

erityistä on, että se päivitetään viiden vuoden välein, jolloin se pysyy ajan tasalla. 

(Gröönroos 2006, 398) 

Kotlerin ja Kellerin (2009, 45) mukaan markkinoinnilla tarkoitetaan organisaation 

funktioita ja prosesseja, joilla luodaan, välitetään ja viestitään arvoa asiakkaille sekä 

ylläpidetään asiakassuhteita tavalla, josta on hyötyä yritykselle ja sen sidosryhmille. 

Edellä mainittu määritelmä on hyvin lähellä AMA:n määritelmää markkinoinnille. 

AMA:n määritelmän voidaan katsoa kuitenkin olevan erityisen merkittävässä 

asemassa markkinoinnin käsitettä tutkittaessa, koska AMA on kehittänyt 

määritelmäänsä vuodesta jo 1935 lähtien.  

Tässä tutkimuksessa markkinointi on määritelty organisaationaliseksi toiminnoksi ja 

joukoksi toimintoja, jotka tuottavat arvoa asiakkaalle ja ylläpitävät asiakassuhteita 

siten, että ne lisäävät tuottoa organisaatiolle ja sen osakkaille. (AMA Dictionary 2012) 

 

2.1.2. Myynnin käsite 
 

Myynti käsitteenä on yksioikoisempi kuin markkinointi. Myyntiä käsittelevät 

tutkimukset ovat perinteisesti keskittyneet myyjän ja ostajan muodostamaan pariin 

(Plouffe et al. 2008, 89). Myyntiä käsittelevät ensimmäiset tutkimukset ovat 1960-
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luvulta, mutta 1980-luvulla myynti koettiin entistä tärkeämmäksi, jonka seurauksena 

myynnin tutkiminen kasvoi. Kärnän (2010, 11-12) mukaan kuitenkin suurin osa 

myyntiä käsittelevistä tutkimuksista on syntynyt markkinoinnin ja johtamisen 

tutkimuksen sivutuotteena.  

Aiemmin myynti nähtiin siis myyjän ja ostajan muodostamana parina, mutta nykyisin 

myynnin rooli on huomattavasti monimuotoisempi. Collettin ja Fissin (2006, 130) 

mukaan asiakassuhteiden rakentamisesta on tullut olennainen osa myyntiä. Alussa 

myyntiä käsittelevät tutkimukset olivat hyvin kapeita ja ne sisälsivät lähinnä 

myyntiohjeita ja -tekniikoita. Markkinointi on nykyisin kuitenkin saavuttanut 

tietynlaisen kypsyyden, jonka seurauksena sitä on tutkittu huomattavasti laaja-

alaisemmin kuin ennen. Lisäksi viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana myynnin 

tutkiminen akateemisissa julkaisuissa on kasvanut todella paljon.  Nykyisin myynti 

nähdään strategisena, arvoa tuottavana toimintona yrityksissä, sen sijaan, että se 

nähtäisiin yrityksen taktisena tekijänä. (Geiger & Guenzi 2009, 874-876; Plouffe et al. 

2008, 81) 

Kuten aiemmin todettiin, myyntiä on tutkittu huomattavasti vähemmän kuin 

markkinointia. Tämä heijastuu myös myynti-käsitteen tutkimisessa. Käsitteenä myynti 

ei ole herättänyt niin suurta tieteellistä keskustelua kuin markkinointi, jonka 

seurauksena myös myynti määritellään tässä tutkimuksessa AMA:n määritelmän 

mukaan, joka on hyväksytty monella eri tasolla. Tässä tutkimuksessa myynti on 

määritelty toimiksi, jotka parantavat kysyntää ja kannustavat asiakasta ostamaan 

tuotteen tai palvelun. (AMA Dictionary 2012) 

 

 

2.2. Markkinoinnin ja myynnin välisen yhteistyösuhteen kehitys 
 

Seuraavaksi analysoidaan markkinoinnin ja myynnin väliseen yhteistyösuhteeseen 

liittyviä tutkimuksia. Tutkimusten avulla lukijalle pyritään muodostamaan käsitys siitä, 

millaisena markkinoinnin ja myynnin välinen suhde nähdään, ja millaisia edellytyksiä 

yhteistyö organisaatiolle asettaa sekä mitä yritys saavuttaa yhteistyön myötä. 
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Käytännön tasolla markkinoinnin ja myynnin välistä yhteistyösuhdetta on kuvailtu 

usein heikoksi, joten pienelläkin kehityksellä näiden kahden funktion välisessä 

yhteistyösuhteessa on positiivinen vaikutus yrityksen kasvuun (Kotler et al. 2006a, 

13). Lisäksi Kotler et al. (2006b, 12) toteavat, että jokaisella yrityksellä on 

mahdollisuus parantaa markkinoinnin ja myynnin välistä suhdetta ja jokaisen 

yritysten tulisi kehittää sitä. Tämä mahdollistaa myyntihenkilöstön paremman tiedon 

jakamisen asiakkaista yrityksessä, jonka seurauksena yritys pystyisi parantamaan 

toimintaansa siten, että sen tuotteet tai palvelut palvelisivat paremmin asiakkaan 

premissejä (Kotler et al. 2006b, 12-13). 

Useat tutkimukset osoittavat markkinoinnin ja myynnin yhteisistä ja samoista 

päämääristä. Le Meunier-FitzHugh et al. (2007a, 208) ja Ernst et. al (2010, 82) 

mukaan markkinoinnin ja myynnin päämääränä on lisätä myyntiä ja tuottoa yritykselle 

sekä lisätä asiakkaan kokemaa arvoa asiakkaan paremman tarpeiden ja ongelmien 

ymmärtämisen myötä. Markkinoinnin ja myynnin välinen yhteistyösuhde ei 

kuitenkaan ole yksioikoista, koska se asettaa useita erilaisia organisaationalisia 

vaatimuksia. Lisäksi markkinoinnin ja myynnin välillä voi olla havaittavissa 

yhteistyötä, vaikkei toimintojen välinen suhde olisikaan syvä, joten on tarpeellista 

selvittää markkinointi-myyntisuhteen eri tasot.  

 

2.2.1. Markkinoinnin ja myynnin välisen yhteistyösuhteen eri muodot 
 

Monet eri tekijät vaikuttavat siihen, millainen markkinoinnin ja myynnin välisen 

yhteistyösuhteen taso ja muoto yrityksessä nähdään. Markkinointi-myyntisuhteen 

tasoon vaikuttaa erityisen keskeisesti se millainen asema markkinoinnilla ja myynnillä 

yrityksessä on sekä kuinka kauan näitä toimintoja on harjoitettu. Kotlerin et. al. 

(2006b) ja Biemansin et. al. (2010) mukaan markkinointi-myyntisuhteesta on 

havaittavissa neljä erilaista tasoa, joissa markkinoinnin ja myynnin keskinäinen 

suhde vaihtelee.  

Kotler et. al. (2006, 8) määrittelevät tutkimuksessaan markkinointi-myyntisuhteelle 

neljä eri tasoa: määrittelemätön (undefined), määritelty (defined), linjattu (aligned) 

sekä integroitu (integrated). Tutkimuksen mukaan markkinoinnin ja myynnin välinen 
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yhteistyö kehittyy samanaikaisesti kuin markkinointi ja myynti kehittyvät yrityksessä. 

Näin ollen kehityskulku pääsääntöisesti alkaa määrittelemättömästä 

yhteistyösuhteesta ja päättyy integroituun yhteistyösuhteeseen.  

Määrittelemätön markkinointi-myyntisuhde yrityksessä on yhteistyösuhteen alhaisin 

ja primitiivisin taso. Markkinointi ja myynti toimivat omina osastoina aivan erillään 

toisistaan, jonka seurauksena osastot eivät tiedä toistensa toiminnasta juurikaan. 

Määrittelemättömässä yhteistyösuhteessa yhteiset palaverit ovat pikemminkin 

tilaisuuksia, joissa ongelmia ja erimielisyyksiä ratkotaan, kuin proaktiivista 

vuorovaikuttamista. Määritellyssä markkinointi-myyntisuhteessa molemmilla 

osastoilla on omat säännöt ja prosessit välttääkseen erimielisyyksiä. Markkinointi- 

sekä myyntiosasto alkavat kehittämään yhteistä kieltä ja kokouksissa on 

havaittavissa yhteistyön merkkejä. Markkinointi- ja myyntiosasto toimivat yrityksessä 

jonkin verran yhteistyössä suurissa tapahtumissa, kuten asiakastapahtumissa. 

Linjattu yhteistyösuhde on huomattavasti kehittyneempi kuin aiemmat. Sekä 

markkinoinnilla että myynnillä on omat rajansa, mutta ne ovat joustavia. Linjatussa 

yhteistyösuhteessa markkinointi- ja myyntiosasto suunnittelevat yhdessä ja käyvät 

ajoittain samoissa koulutuksissa. Lisäksi myyntihenkilöstö ymmärtää markkinointia 

käyttäen jopa samaa terminologiaa samanaikaisesti, kun markkinointihenkilöstö on 

kiinnostunut myynnistä toimintona. Integroitu yhteistyösuhde on markkinoinnin ja 

myynnin välisen yhteistyön korkein taso. Osastojen väliset rajat ovat käytännössä 

hävinneet ja osastot toimivat tiiviisti yhteistyössä. Integroidussa yhteistyösuhteessa 

markkinointi ja myynti kehittävät yhdessä mittariston, jolla heidän toimintaansa 

mitataan. Budjetointi on joustavaa eikä se synnytä kitkaa osastojen välille. Lisäksi 

markkinoinnin ja myynnin välillä vallitsee yhtenäinen kulttuuri. Huomion arvoista 

kuitenkin on, että tutkimuksen mukaan mikään edellä mainituista markkinointi-

myyntisuhteen tasoista ei ole parempi kuin toinen, johon yrityksen tulisi pyrkiä 

kehittäessään toimintaansa. Näin ollen on täysin organisaatiorakenteesta ja yrityksen 

koosta riippuvaa, mikä edellä mainituista yhteistyömalleista soveltuu parhaiten sen 

liiketoimintaan. (Kotler et. al. 2006, 7)    
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Kuvio 4: Markkinointi-myyntisuhteen eri tasot (mukaillen Kotlerin et. al. 2006b 
tutkimus) 

 

Biemans et al. (2010) ovat tutkineet markkinointi-myyntisuhteen laatua ja tasoa 

erityisesti B2B yritysten näkökulmasta. Biemans et. al. (2010, 187) määrittelevät 

markkinointi-myyntisuhteen neljään eri tasoon. Tutkimuksen mukaan tasot ovat: 

piilevä markkinointi (hidden marketing), myyntijohtoinen markkinointi (sales driven 

marketing, ”osastot erillään, mutta yhdessä” (living apart together), markkinointi-

myynti-integraatio (marketing-sales integration).  

Biemans et. (2010, 188-190) toteavat, että piilevä markkinointi on ominaista pieni-

kokoisille yrityksille ja, että siinä markkinoinnin ja myynnin hoitavat samat henkilöt. 

Myyntiorientaatio on dominoivassa asemassa ja markkinoinnin sekä myynnin 

yhteistyö on helposti saavutettavissa, koska toimintojen välisiä rajoja ei ole.  

Tutkimuksen mukaan yhteistyösuhteen toinen taso on myyntijohtoinen markkinointi. 

Myyntiorientaatio dominoi edelleen, mutta markkinointijohtajat yrittävät luoda 

vuorovaikutusta myyntihenkilöstön kanssa. Markkinointi toimii myynnin tukena 

samaan aikaan, kun myynti on tekemisissä asiakasrajapinnan kanssa. Tutkimuksen 

kolmas taso on markkinointi-myyntisuhteen muoto, jossa ”osastot ovat erillään, mutta 

yhdessä”. Sekä markkinoinnin että myynnin väliset kulttuurilliset rajat ovat selkeät 

osastot pyrkivät suojaamaan omaa asemaansa. Ominaista on myös, että 

markkinointi ja myynti ovat kaksi täysin eri toimintoa, joista molemmilla on omat 

identiteettinsä ja työtehtävänsä. Ainoana toimintoja yhdentävänä tekijänä voidaan 

katsoa olevan, että markkinointi luo suunnitelmat, joita myynti myöhemmin toteuttaa.  
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Tutkimuksen neljäs markkinointi-myyntisuhteen muoto on markkinointi-myynti-

integraatio. Markkinointi ja myynti tekevät tiivistä yhteistyötä eikä konflikteja synny, 

vaikka osastot ovat kuitenkin erillään toisistaan.  Kumpikin sekä markkinointi että 

myynti keskittyvät lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteisiin. Osastojen välinen 

informaation kulku on sujuvaa ja osastojen välinen kommunikaatio sujuu molempiin 

suuntiin esteettä. (Biemans et. al. 2010, 187-189)    

Molemmat tutkimukset (Biemans et. al. 2010; Kotler et. al. 2006b) osoittavat, että 

markkinointi-myyntisuhteessa on neljä tasoa, joiden luonne vaihtelee merkittävästi. 

Markkinoinnin ja myynnin kehityksellä yrityksessä on suuri vaikutus siihen millainen 

näiden toimintojen välinen yhteistyösuhde on, mutta organisaatiorakenteella ja 

yrityksen koolla on myös huomattava vaikutus edellä mainittuun. Lisäksi on 

olennaista sisäistää ajatus siitä, että yrityksessä ei ole aina tarpeen tavoitella täysin 

integroitunutta markkinointi-myyntisuhdetta, vaan muutkin yhteistyösuhteen muodot 

ovat varteenotettavia vaihtoehtoja.  

 

2.2.2. Yhteistyön mahdollistavat tekijät ja vaikutukset yrityksessä 
 

Markkinoinnin ja myynnin välisen yhteistyön mahdollistavia tekijöitä on tutkittu melko 

paljon. Lisäksi tutkimukset, jotka ovat käsitelleet tekijöitä, jotka mahdollistavat näiden 

toimintojen välisen yhteistyön, ovat nostaneet esille myös yhteistyösuhteen 

vaikutukset yrityksissä. Tärkeimpinä aihetta tutkineina tutkijoina voidaan pitää 

erityisestit Le Meunier-FitzHughia ja Piercya, mutta Rouzies ja Anderson ovat 

tutkineet myös laajalti aihetta. Edellä mainitut ja useat muut tutkijat ovat päätyneet 

melko samankaltaisiin havaintoihin ja johtopäätöksiin, tutkimuksissaan, jotka 

käsittelevät yhteistyösuhdetta mahdollistavia tekijöitä ja vaikutuksia.  

Le Meunier-FitzHughin ja Piercyn (2007b, 944-952) tutkimus käsittelee, millaisia 

vaatimuksia markkinoinnin ja myynnin väliselle yhteistyölle yrityksessä on asetettu. 

Tutkimuksesta ilmenee tekijät, jotka osaltaan mahdollistavat yhteistyön ja 

seuraukset, jotka yhteistyö mahdollistaa yrityksessä. 

Tutkimus osoittaa, että tärkeimpänä tekijänä kohti markkinoinnin ja myynnin välistä 

yhteistyötä, on yrityksen johtajien suhtautuminen yhteistyöhön. Johtajien 
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suhtautuminen ei ainoastaan vaikuta markkinoinnin ja myynnin yhteistyöhön, vaan 

myös yhdentäviin tekijöihin (integrators) ja ohjaaviin tekijöihin (facilitators), jotka 

osaltaan vaikuttavat toimintojen väliseen yhteistyösuhteeseen ja sen onnistumiseen. 

(Le Meunier-FitzHugh & Piercy 2007b, 944-952) 

Kuviossa kaksi on esitetty edellytykset markkinoinnin ja myynnin väliseen 

yhteistyöhön sekä seuraukset. Johtajien suhtautumisella on siis suurin vaikutus 

siihen, kuinka hyvin toimintojen välinen yhteistyö onnistuu. Johtajien tulee kohdistaa 

tavoitteet, edistää yrityksen keskinäistä ymmärtämistä, edistää organisaation henkeä, 

jakaa tehokkaasti resursseja sekä kehittää yhteinen visio yritykselle. Edellä 

mainituilla esimerkeillä on keskeinen asema, koska ne vaikuttava yhdentäviin 

tekijöihin sekä ohjaaviin tekijöihin, jotka vaikuttavat myös markkinoinnin ja myynnin 

väliseen yhteistyösuhteeseen. Yhdentäviä tekijöitä ovat kommunikaatio, 

organisaationalinen oppiminen, markkinaälykkyys, markkinoinnin suunnittelu ja 

yrityksen eri toimintojen välisten eturistiriitojen ratkominen siten, että ne tukevat 

yrityksen visiota. Ohjaavia tekijöitä ovat erilaiset palkinnot, toimintojen välinen 

koulutus ja erilaiset yhdentämismekanismit, kuten rotaatio työssä ja projektiryhmät. 

(Le Meunier-FitzHugh & Piercy 2007b, 944-952)  

 

Kuvio 2: Markkinoinnin ja myynnin välisen yhteistyön edellytykset ja seuraukset (Le 
Meunier-FitzHugh & Piercy 2007b, 944) 

 

Myös Rouziés et. al. (2008 113-122) osoittavat tutkimuksessaan tekijät, jotka 

vaikuttavat yrityksissä markkinoinnin ja myynnin välisen yhteistyösuhteen syntyyn. 

Tutkimuksen mukaan erilaisten yhdentävien integraatiomekanismien avulla voidaan 
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kehittää markkinoinnin ja myynnin välistä yhteistyötä. Tutkimuksen mukaan näiden 

kahden funktion välisellä yhteistyöllä on keskeinen vaikutus ennen kaikkea yrityksen 

suorituskykyyn ja tehokkuuteen. Lisäksi tutkimus osoittaa, että yhteistyösuhteella on 

sen hyötyjen lisäksi myös kustannuksia.  

Kuviossa neljä osoitetaan markkinoinnin ja myynnin välisen yhteistyön viitekehys, 

josta ilmenee integraatiomekanismien vaikutus edellä mainittujen toimintojen 

väliseen yhteistyösuhteeseen sekä välittäjien (moderator) vaikutus siihen, kuinka 

yrityksen suorituskyky paranee. Integraatiomekanismien tarkoituksena on lähentää 

yrityksen eri osia, esimerkiksi rakenne integraatiomekanismina tarkoittaa erilaisia 

projektiryhmiä kun taas prosessi mekanismina kattaa kommunikaation, 

informaationkulun ja rotaation työssä. Myös Homburg ja Jensen (2007,125) 

havaitsivat tutkimuksessaan samankaltaisia tekijöitä.  Rouziésin et. al. (2005, 119) 

tutkimuksen mukaan ihmisillä on myös keskeinen asema yhteisyösuhteen 

onnistumisessa. Heidän mukaansa markkinoinnin ja myynnin tehtäviin tulee palkata 

avoimia tiimipelaajia, jotka kokevat yhdessä työskentelyn parantavan heidän omaa 

panostaan samanaikaisesti, kun koko yrityksen suorituskyky paranee. 

 

Kuvio 4: Markkinoinnin ja myynnin välisen yhteistyön viitekehys (Rouziés et. al. 2005, 
117) 

Edeltäneistä tutkimuksista havaitaan, että yrityksen rakenteella, henkiöillä, 

kulttuurilla, rakenteella ja johtajien toiminnalla on keskeinen asema markkinoinnin ja 

myynnin välisen yhteistyön onnistumisessa (Le Meunier-FitzHugh & Piercy 2007; 

Rouziés et. al. 2005). Homburg ja Jensen (2007, 125) havaitsivat tutkimuksessaan, 
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että markkinoinnin ja myynnin yhteistyön laadulla on myös keskeinen vaikutus 

yhteistyösuhteen onnistumiseen ja sen vaikutuksiin yrityksessä. Edellä mainittujen 

tutkimusten sekä Homburgin ja Jensenin tutkimuksen yhteisenä havaintona voidaan 

pitää markkinoinnin ja myynnin yhteistyön positiivista vaikutusta yrityksen 

suorituskykyyn. 

 

2.2.3. Mahdolliset markkinoinnin ja myynnin väliset konfliktit 
 

Kuten aiemmin todettiin, markkinointi ja myynti liittyvät voimakkaasti toisiinsa. 

Dewsnapin ja Jobberin (2000,116) mukaan näiden kahden toiminnon välinen 

yhteistyö ei kuitenkaan ole täysin sopuisa. Näin ollen on hyvä tarkastella konflikteja, 

joita mahdollisesti syntyy markkinoinnin ja myynnin välille yhteistyön edetessä.   

Kotler et. al. (2006b, 5) ovat nostaneet tutkimuksessaan esille kaksi eri tekijää, jotka 

aiheuttavat kitkaa markkinoinnin ja myynnin välille. Toinen on taloudellinen tekijä ja 

toinen kulttuuri. Taloudellinen tekijä aiheuttaa kitkaa toimintojen välille, koska 

esimerkiksi budjetti jaetaan toimintojen välillä. Tutkimuksen mukaan myyntiosasto on 

taipuvainen kritisoimaan sitä, kuinka markkinointiosasto käyttää rahansa kolmeen 

neljästä P:stä;  hinnoitteluun (price), myynninedistämiseen (promotion) ja tuotteeseen 

(product). Hinnoittelua tarkasteltaessa markkinointiosasto usein hinnoittelee tuotteet 

siten, että ne tuottavat mahdollisimman suuren voiton samaan aikaan, kun 

myyntiosasto suosii alhaisempaa hintaa, jotta tuotetta olisi helpompi myydä. Lisäksi 

taloudellinen tekijä aiheuttaa kitkaa näiden kahden toiminnon välillä, kun markkinointi 

haluaa kuluttaa rahaa myynninedistämiseen, kun taas myynti haluaa käyttää rahat 

kasvattaakseen ja parantaakseen myyntiä. Näin ollen taloudellisilla tekijöillä on 

merkittävä vaikutus yhteistyösuhteen onnistumisen ja laadun kannalta, koska niihin 

liittyy useita konflikteja aiheuttavia seikkoja. Tutkimuksen toinen tekijä, kulttuuri, 

aiheuttaa enemmän ristiriitaa toimintojen välillä kuin mikään muu tekijä. Tämä johtuu 

siitä, että eri toiminnot kiinnostavat eri ihmisiä, jotka käyttävät esimerkiksi aikansa 

aivan eri tavoin. Markkinointihenkilöstön tietämys on ollut pitkään formaalimpaa kuin 

myyntihenkilöstön. He ovat erittäin analyyttisia, data-orientoituneita sekä keskittyneitä 

projekteihin ja lisäksi he tavoittelevat tulevaisuudessa saatavaa kilpailuetua. 

Markkinointihenkilöstö arvioi projektiensa tulosta puolueettomasti ja ovat armottomia 
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epäonnistuneen hankkeen kanssa.  Myyntihenkilöstön on kuitenkin vaikea havaita 

edellä mainittuja markkinointihenkilöstön toimia, joka saattaa aiheuttaa sen, että 

myyntihenkilöstö kokee, etteivät markkinointihenkilöt tee työtä niin paljon kuin he 

konkreettisessa myyntityössään tekevät. Tämä johtuu siitä, että 

markkinointihenkilöstö työskentelee usein toimistoissa, kun taas myyntihenkilöstö 

tekee kenttätyötä käyttäen aikansa esimerkiksi keskustellen olemassa olevien ja 

uusien asiakkaiden kanssa. Näin ollen ei ole kovinkaan erikoista, jos markkinointi- ja 

myyntihenkilöstöllä on vaikeuksia työskennellä yhdessä. (Kotler et. al. 2006b, 5-7) 

Homburg, Jensen ja Krohmer ovat tutkineet markkinoinnin ja myynnin välistä 

yhteistyösuhdetta laajalti. Tutkimukseen valittiin 337 liiketoimintayksikköä seitsemältä 

eri toimialalta (Homburg et. al. 2008, 133). Lisäksi Homburg et al. (2008, 134-138) 

ovat käyttäneet tutkimuksessaan hyväkseen useita aiemmin laadittuja tutkimuksia, 

jotka käsittelevät markkinointia, myyntiä ja näiden välistä yhteistyösuhdetta. 

Tutkimuksessa osoitetaan tekijät, jotka osaltaan mahdollistavat, mutta samalla myös 

tekevät haasteelliseksi markkinoinnin ja myynnin välisen yhteistyön. Näin ollen 

tutkimuksessa osoitetut tekijät voivat myös aiheuttaa konflikteja markkinoinnin ja 

myynnin välillä.  

Homburg et al. (2008, 134-138) havaitsivat, että markkinoinnin ja myynnin välinen 

yhteistyö muodostuu viidestä eri tekijästä. Lisäksi jokainen viidestä tekijästä sisältää 

yhden tai useamman käsitteellisen ulottuvuuden, jotka vaikuttavat yhteistyön laatuun 

haastaen samalla sen onnistumisen. Tutkimuksen mukaan viisi eri tekijää ovat: 

informaationjako, rakenteelliset sidokset, voima, orientaatio ja tieto. Kuviossa kolme 

on esitetty edellä mainitut tekijät markkinoinnin ja myynnin välillä.  
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Kuvio 3: Markkinoinnin ja myynnin välille kitkaa aiheuttavat tekijät (Homburg et. al. 
2008, 138) 

Informaation jakoon liittyvät tekijät riippuvat siitä, toimittaako informaation 

markkinointi vai myynti.  Tämä on tärkeää, koska informaation jako edistää 

organisaation sisäistä tiedon jakoa, joka edistää yrityksen eri osastojen välistä 

yhteistyötä edistäen samalla myös tehokkuutta. Jos informaatio jakautuu 

epätasaisesti, niin konfliktin mahdollisuus on olemassa. Rakenteelliset sidokset 

mahdollistavat ja edistävät organisaatiossa eri funktioiden välistä yhteistyötä. 

Esimerkkejä rakenteellisista sidoksista ovat erilaiset yhteissuunnittelutilanteet ja 

tiimityöskentely. Voima (power) on markkinoinnin ja myynnin välisen yhteistyön 

kannalta melko tärkeä tekijä, koska osassa yrityksistä on tilanne, jossa joko 

markkinointi tai myynti on hallitsevassa asemassa. Näin ollen edellä mainittu 

valtasuhde vaikuttaa olennaisesti toimintojen välisen yhteistyösuhteen laatuun ja voi 

aiheuttaa suuriakin ristiriitoja yhteistyötä suunniteltaessa. Neljäs tekijä muodostuu 

yrityksen orientaation eri muodoista. Markkinoinnin ja myynnin välillä voi syntyä 

kitkaa esimerkiksi siitä, vallitseeko yrityksessä asiakas- vai tuoteorientaatio. 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että orientaatio on yksi suurimmista toimintojen 

välisistä stressitekijöistä. Orientaation keskeisen aseman, markkinoinnin ja myynnin 

välisessä yhteistyösuhteessa, ovat havainneet myös Rouziés et. al. (2005, 115) ja 

Kotler et. al. (2006b, 5) tutkimuksissaan. Kotlerin et. al. (2006b, 5) mukaan 

markkinoinnin tavoitteet sijoittuvat pitkälle aikavälille, kun taas myynnin tavoitteet 

sijoittuvat lyhyelle aikavälille. Näin ollen markkinoinnin tuloksia on huomattavasti 

vaikeampaa arvioida ja mitata kuin myynnin tuloksia. Näin ollen useat toimitusjohtajat 
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suosivat myyntiä enemmän kuin markkinointia, koska sen tulokset ovat helpommin 

havaittavissa ja mitattavissa kuin markkinoinnin. Edellä mainittu aiheuttaa kitkaa ja 

mustasukkaisuutta toimintojen välillä.  

Homburgin et. al. (2008, 133-139) tutkimuksen viimeinen tekijä, joka vaikuttaa 

markkinoinnin ja myynnin väliseen yhteistyöhön on tieto. Tiedolla on keskeinen 

merkitys osastojen välisessä yhteistyössä ja tutkimuksissa tiedon merkitystä on 

kuvailtu voimakkaasti.  Tutkimuksessa markkinoinnin ja myynnin tietämys 

rinnastetaan joko markkina- tai tuotetietämykseen. Lisäksi tiedolliset ja taidolliset 

tekijät voivat rajoittaa osastojen välistä yhteistyötä ja asettaa tulkinnallisen esteen 

yhteistyölle. (Homburg et. al. 2008, 133-139) 

Markkinoinnin ja myynnin välisessä yhteistyössä saattaa syntyä siis konflikteja 

useista eri syistä. Keskeisimpinä tekijöinä voidaan pitää organisaation rakenteeseen 

ja sen kulttuuriin sekä orientaatioon liittyviä tekijöitä. Nämä mahdolliset ristiriitatekijät 

tulee huomioida markkinoinnin ja myynnin välistä yhteistyötä suunniteltaessa, jotta 

ristiriitatilanteet voidaan välttää. Tämän seurauksena yritys saa parhaan mahdollisen 

hyödyn yhteistyösuhteesta. Le Meunier-FitzHugh et. al. (2011, 1168) mukaan 

markkinoinnin ja myynnin välisiä konflikteja voidaan kuitenkin vähentää erilaisin 

palkitsemismenetelmin ja siten parantaa samalla markkinointi-myyntisuhdetta. 
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3. Tilintarkastusyhteisön markkinointi ja myynti 
	  

Tässä luvussa selvitetään, millaisia ovat tilintarkastusyhteisön markkinointi ja myynti. 

Tilintarkastusyhteisöt ovat yleensä yrityksiä, jotka tarjoavat yrityksille tilintarkastus- ja 

asiantuntijapalveluita. Näin ollen tässä tutkimuksessa tilintarkastusyhteisöjen 

markkinoinnin ja myynnin määrittelyyn sovelletaan asiantuntijapalveluihin liittyviä 

tutkimuksia.  

Tutkimuksen rajauksen mukaisesti tässä luvussa käsitellään keskuskauppakamarin 

hyväksymiä tilintarkastusyhteisöjä, joita vuoden 2010 alussa oli Suomessa 43 

kappaletta. Erityisen tarkastelun alla ovat Suomen suurimmat (Big Four-) 

tilintarkastustoimistot, joilla on kokonsa puolesta parhaat resurssit laajojen 

tilintarkastustehtävien suorittamisessa. Pienimmillä tilintarkastusyrityksillä ei ole 

teoriassa myöskään mahdollisuutta suoriutua suurien, kuten julkisesti noteerattujen 

yhtiöiden, tilintarkastuksesta niiden vaatimien suurten resurssien takia. Näin ollen on 

mielenkiintoista, kuinka Big Four- tilintarkastustoimistoissa markkinointi ja myynti on 

suoritettu, koska kilpailu suurimmista asiakkaista käydään näiden neljän toimiston 

välillä. (Tilintarkastuslautakunta 2012) 

 

3.1. Asiantuntijapalveluiden markkinointi 
 

Samaan aikaan, kun markkinointi ja myynti ovat muuttuneet suuresti viime 

vuosikymmenten aikana, myös asiantuntijapalvelumarkkinointi on muuttunut suuresti. 

Ennen markkinointi rinnastettiin vahvasti myyntiin, joka koettiin epäkorrektina 

toimintana asiantuntijapalveluiden toimialalla (Reid 2008, 377). Kotlerin ja Connorin 

(1977, 73) mukaan asiantuntijapalveluiden markkinoinnissa on kyse 

lähestymistavasta ammattietiikkaa noudattavan yrityksen palvelu- tai 

markkinointimahdollisuuksia kohtaan eettisiä sääntöjä mukaillen. Näin ollen 

ammattietiikalla on suuri rooli asiantuntijapalvelumarkkinoinnissa ja etiikan tärkeys 

erottaa asiantuntijapalveluiden markkinoinnin markkinoinnista yleisesti. 

Reidin (2008, 377) mukaan nykyisin asiantuntijapalveluita tarjoavilla yrityksillä on 

kuitenkin tarkat markkinointistrategiat ja pyrkimys parantaa asiakastyytyväisyyttä ja 

tämän seurauksena lisätä myyntiä.  
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Feldman Barryn ja McNeillyn (2003, 713-729) suorittamassa tutkimuksessa tutkittiin 

erityisesti tilintarkastusyhteisöjen suorittamaa markkinointia. Heidän mukaansa 

asiantuntijapalveluiden markkinoinnissa tilintarkastusyhteisöt ovat askeleen edellä 

valtavirtaa ja ne toimivat eräänlaisina suunnan näyttäjinä. Feldman Barryn ja 

McNeillyn (2003) mukaan tilintarkastusyhteisöt markkinoivat itseään muun muassa 

sponsoroimilla erilaisia yhteisötapahtumia ja jopa lasten urheilujoukkueita. Heidän 

mukaansa sponsorointi on vakaa tapa kehittää organisaation imagoa (Feldman Barry 

& McNeilly 2003). Ammattietiikan kannalta, sponsorointi on erittäin hyvä osa 

asiantuntijapalvelumarkkinoinnin strategiaa, koska se rinnastetaan usein 

tietynlaiseen hyväntekeväisyyteen ja siten yrityksestä syntyy välittävä ja huolehtiva 

kuva. Normaalin mainonnan keinoin tämä ei olisi mahdollista ja asiakkaille saattaisi 

syntyä kyyninen kuva yrityksestä, jonka seurauksena asiakkaat eivät täysin uskoisi 

yrityksen pyyteettömyyteen. Tämän seurauksena asiantuntijapalveluita tarjoavan 

yrityksen vaalima ammattietiikka saattaisi kyseenalaistua. Näin ollen voidaan todeta, 

että sponsorointi on eettisesti hyväksyttävämpää kuin esimerkiksi suoramarkkinointi. 

(Meenanghan & Shipley 1999, 366) 

 

3.2. Asiantuntijapalveluiden myynti 
 

Asiantuntijapalveluiden myyntiä ei ole juurikaan tutkittu, eikä se näin ole herättänyt 

niin suurta tieteellistä keskustelua kuin asiantuntijapalvelumarkkinointi.  Tämä on 

erikoista, koska kilpailu yhä vain kasvaa toimialalla ja näin ollen myyntiin liittyy suuri 

määrä potentiaalia ja mahdollisuuksia.  

Asiantuntijapalveluiden myynnin tutkimuksen vähäisyyteen lienee syynä se, että 

asiakkaat eivät Bloomin (1984, 107) mukaan halua osaa asiantuntijapalvelua 

erilliseltä myyntihenkilöltä, vaan asiantuntijalta itse. Näin ollen voidaan todeta, että 

asiantuntijaorganisaatioissa myyntityötä suorittavat pääsääntöisesti asiantuntijat itse, 

koska he ovat kykeneviä tunnistamaan asiakkaan tarpeet ja kuvaamaan asiakkaalle 

tarjoamansa palvelun paremmin kuin erityinen myyntihenkilöstö, jonka tietämys ei 

Bloomin (1984, 108) riittävää palvelun kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen. 

Fergusonin (1996, 49) mukaan asiantuntijat ovat kuitenkin vastahakoisia myymällä 

myymään palveluitaan, koska suurin osa asiantuntijaorganisaatioista on sitä mieltä, 
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että suurin tuotto saadaan jo olemassa olevista asiakkaista. Näin ollen 

asiantuntijapalveluiden myyntiä olisi syytä tutkia syvällisemmin. 

Asiantuntijapalveluita tarjoavat yritykset toimivat useimmiten business to business- 

(B2B) markkinoilla. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että erityisesti hinnoittelulla sekä 

juuri asiakkaan tarpeisiin räätälöidyillä palveluilla on keskeinen osa 

asiantuntijapalveluiden myynnissä ja sen edistämisessä (Ferguson 1996, 50 & Reid 

2008, 380). Täten voidaan todeta, että asiantuntijapalveluiden myynnissä on kyse 

asiakkaan tarpeiden täyttämisestä myymällä yksilöllisesti räätälöity 

palvelukokonaisuus kilpailukelpoisen hintaan siten, että myyntityön hoitaa 

asiantuntija itse ammattietiikkaa noudattaen. 
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4. Tutkimusmetodologia 
 

Tutkimus on kvalitatiivinen ja sen empiirinen aineisto on kerätty haastattelemalla yhtä 

henkilöä, Henkilö Y, joka työskentelee Yrityksessä X. Tämän kappaleen 

tarkoituksena on selvittää ja kuvailla lukijalle empirian keruuprosessia sekä 

analysoida kerättyä dataa. Lisäksi luvun lopussa on arvioitu tutkimuksen 

luotettavuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. 

 

4.1. Tutkimusaineisto, menetelmät ja analysointi 
	  

Tilintarkastusyhteisön markkinointia ja myyntiä koskevat haastattelukysymykset (liite 

2) muodostettiin tutkimuksessa käytetyn teorian pohjalta ja lisäksi haastateltavalle 

suoritettiin yksi Kotlerin tutkimuksista, johon vastattiin kyselylomakkeella. 

Haastattelukysymyksiä ei näytetty haastateltavalle etukäteen ja 

haastattelutilanteessa ainoastaan teemat, joiden ympärille haastattelu rakentui, 

näytettiin haastateltavalle. Tavoitteena oli saada haastateltavalta henkilöltä 

mahdollisimman kattavia ja spontaaneja vastauksia.   

Haastattelu suoritettiin henkilön Y työpaikalla, häiriöttömässä tilassa ja keskustelu 

nauhoitettiin, jotta haastatteluja olisi helpompi analysoida. Lisäksi aiheesta käytiin 

erittäin laaja-alaista keskustelua. Keskustelu sovittiin kaksiviikkoa ennen varsinaista 

haastattelua ja hänelle toimitettiin haastattelun ohjeet ja tiedot 

luottamuksellisuudesta. Nauhasta poimitut lainaukset erotetaan sisennyksillä ja 

kursivoinnilla ja vastaukset esitetään täysin nimettöminä.  

Henkilöllä Y on pitkä työkokemus tilintarkastusten ja asiantuntijapalveluiden 

toimialalla, joten hän pystyi vastaamaan objektiivisesti sekä markkinointia että 

myyntiä koskeviin kysymyksiin. Lisäksi hänen vastaustensa ja näkemystensä 

puolueettomuutta puolsivat erityisesti, ettei hän suoranaisesti työskentele 

markkinoinnin eikä asiantuntija- tai tilintarkastuspalveluiden myynnin parissa. 

Henkilöllä Y on myös erittäin korkea asema yrityksessä X.  
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4.2. Tutkimuksen luotettavuus 
 

Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden tärkein kriteeri on tutkija itse. Näin ollen 

luotettavuuden arviointi käsittää koko tutkimusprosessin. Laadullisen tutkimuksen 

luotettavuutta ja uskottavuutta voidaan edistää tutkimusmenetelmien ja 

tutkimusprosessin huolellisella kuvauksella. Lisäksi laadullisen tutkimuksen 

luotettavuutta lisäävät empirian yhteensopivuus teorian kanssa ja omien lähtökohdat. 

(Eskola & Suoranta 2008, 208,212)  

Tässä tutkimuksessa suoritettu haastattelu on tutkijan itse suorittama, ja 

haastattelusta esitetyt tulkinnat ovat tutkijan omia tulkintoja. Haastateltavalle 

henkilölle ilmoitettiin haastattelusta noin kaksi viikkoa ennen haastattelun 

suorittamista. Haastattelutilanteesta ja vastauksista oli havaittavissa haastateltavan 

rehellisyys ja halu aidosti auttaa tutkimuksessa. Tämä ilmeni siten, että esimerkiksi 

haastateltava henkilö kertoi oma-aloitteisesti jopa enemmän kuin tutkija odotti ja näin 

ollen haastattelusta muodostui tutkimuksen kannalta erittäin laaja ja kattava 

kokonaisuus.  

Tämän tutkimuksen luotettavuutta voidaan pitää hyvänä, sillä tutkimusprosessi ja 

tutkimusmenetelmät ovat selkeitä ja niistä on kerrottu lukijalle. Haastattelujen 

suorittamisesta ja sisällöstä on annettu riittävästi informaatiota lukijalle. 

Tutkimuksessa haastattelutulosten ja esitetyn teorian välille on pyritty rakentamaan 

selkeä yhteys siten, että haastattelukysymykset on muodostettu teoriaosuudessa 

esiin nousseiden ongelmien ja kysymysten pohjalta. Hirsijärven et. al. (2003, 123) 

mukaan reliaabelius, eli luotettavuus tarkoittaa mittatulosten toistettavuutta. Tämän 

tutkimuksen luotettavuutta voidaan pitää hyvänä, koska haastattelujen kulku ja 

sisältö on kuvattu tarkasti ja näin ollen haastattelut ovat helposti toistettavissa.  
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5. Markkinoinnin ja myynnin välinen yhteistyö yrityksessä X 
	  	  

Case-yritys, eli yritys X, on kansainvälinen tilintarkastusyhteisö, jonka toimipisteitä 

sijaitsee 156 eri maassa. Yritys tarjoaa tilintarkastus- ja asiantuntijapalveluita. 

Suomessa yrityksen palveluksessa on noin 770 henkilöä ja kaiken kaikkiaan 

organisaatiossa työskentelee 152 000 henkilöä. Yrityksen omistajina toimivat 

osakkaat, jotka työskentelevät yrityksessä aktiivisesti, jonka seurauksena he 

määräävät konsernin kehityksen suunnan.  Organisaatiossa on erillinen 

markkinointiosasto, mutta erillistä myyntiosastoa ei ole, vaan myyntityön hoitavat 

asiantuntijat itse, kuten aiemmin todettiin.  

 

5.1. Case-yritys ja markkinoinnin ja myynnin tausta yrityksessä 
	  

Henkilön Y mukaan aiheena markkinoinnin sekä myynnin ja niiden välisen yhteistyön 

tutkiminen on tarpeellinen, mutta tilintarkastusyhteisöissä, jotka tarjoavat paitsi 

tilintarkastuspalveluita myös asiantuntijapalveluita, on kuitenkin tärkeää säilyttää 

tietty etäisyys markkinoinnin ja myynnin välillä.  

Henkilön Y mukaan suurimmat ongelmatekijät markkinoinnin ja myynninvälisen 

yhteistyösuhteen kehittämiseen liittyvät juuri asiantuntijuuden ja etiikan tärkeyteen. 

Kuten aiemmin tutkimuksessa todettiin, tilintarkastuspalveluissa myynnistä vastaavat 

asiantuntijat itse. Näin ollen organisaatiorakenteessa ei ole olemassa erityistä 

myyntiosastoa. 

Markkinointiosaston keskeisimpänä tehtävänä henkilön Y mukaan voidaan pitää 

vahvan brändin rakentamista yleismarkkinoinnin avulla. Yleismarkkinointi käsittää 

erilaiset lehti-ilmoitukset, seminaarit, tutkimukset ja artikkelit. Yleismarkkinoinnin 

avulla pyritään viestimään yrityksen arvoista ja erityisesti asiantuntijuudesta sekä 

luotettavuudesta. Lisäksi yleismarkkinoinnin avulla tavoitellaan näkyvyyttä, joka 

edesauttaa myöhemmin myyntityössä. Henkilö Y luonnehtii yleismarkkinoinnin 

vaikutuksia seuraavasti: 
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”Yleismarkkinointia on pakko suorittaa ja sitä on oltava. Jos 

yleismarkkinointia ei ole, se ilmenee yrityksen menestyksessä 

negatiivisesti, mutta vaikka siihen panostaisi kuinka paljon, siitä saatavat 

hyödyt ovat pienet”  

”Kun brändi on kunnossa, niin silloin palveluita menee kaupaksi. Mutta 

jos se ei ole kunnossa, niin silloin myyminen on vaikeaa, koska asiakas 

ei välttämättä pidä yritystä luotettavana” 

 

Markkinointiosasto rakentaa vahvaa brändiä yleismarkkinoinnin kautta, jota 

asiantuntijat myyntityössään hyödyntävät. Ilman markkinointiosaston suorittamaa 

yleismarkkinointia syvällisemmällä, tietyille asiakkaille kohdistetulla markkinoinnilla, ei 

ole suurinta mahdollista vaikutusta, koska yleismarkkinoinnilla pohjustetaan 

asiakkuuksien hallintaa.  

Näin ollen myynnistä vastaavat asiantuntijat tekevät markkinointia samanaikaisesti, 

kun he myyvät yrityksensä palveluita, koska he kohdentavat yrityksen suorittamaa 

yleismarkkinointia tiettyyn kohdeyritykseen. Lisäksi henkilö Y korosti haastattelussa 

asiantuntijoiden panosta markkinoinnissa kaiken kaikkiaan. Hän korosti erityisesti, 

että viimekädessä myyntihenkilöillä (asiantuntijoilla) on käsissään yrityksen tärkein ja 

voimakkain markkinointikeino. Lisäksi Henkilön Y mukaan pienemmissä 

tilintarkastusyhteisöissä, jotka tarjoavat myös asiantuntijapalveluita, hyvällä työllä 

voidaan sivuuttaa markkinointi kokonaisuudessaan, koska hyvin tehty työ myy 

paremmin kuin mikään.   

 ”Ylivoimaisesti paras tapa markkinoida on tehdä hyvää työtä” 

Markkinointiosastolla on vahvan brändin luomisen lisäksi muitakin tärkeitä tehtäviä. 

Markkinointiosasto järjestää erilaisia seminaareja, joihin yrityksen asiakkaita 

kutsutaan ilman sen tarkempaa segmentointia. Seminaareissa voi esiintyä erilaisia 

kansainvälisesti tunnettuja tutkijoita kuten Michael Porter. Näiden seminaarien ja 

kutsuvierastilaisuuksien tarkoituksena on erityisesti viestiä yrityksen 

asiantuntijuudesta ja kansainvälisyydestä. Lisäksi markkinointiosasto tekee 

markkinointisuunnitelmat, jonka jälkeen he pohtivat yhdessä asiantuntijoiden kanssa 

teemoja ja asioita, jotka ovat sen hetkisillä ja tulevilla markkinoilla polttavia 
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puheenaiheita, jotka kiinnostavat asiakkaita. Teeman avulla pystytään 

muodostamaan yhtenäinen punainen lanka markkinointiin. 

”Markkinointisuunnitelman laadinnan jälkeen sitten yhdessä 

asiantuntijoiden kanssa mietitään, mitkä voisivat olla uusia ajankohtaisia 

teemoja, mitä me haluttaisiin nostaa esiin”  

 

Myyntihenkilöstö eli asiantuntijat vastaavat yrityksessä X lähes kaikesta muusta kuin 

yleismarkkinoinnista ja näin ollen yleismarkkinoinnin ja asiakkuuden hallinnan sekä 

myynnin välissä on havaittavissa tietynlainen aita. Henkilön Y (2013) mukaan yksi 

suurimmista haasteista onkin, kuinka edellä mainittu toimintojen välinen aita yrityksen 

toiminnassa huomioidaan ja kuinka sitä johdetaan.  

Asiakkuuden hallinnassa myyntihenkilöstö eli asiantuntijat markkinoivat yritystä 

spesifisemmin juuri tietylle asiakkaalle esimerkiksi tehden ilmaiseksi erilaisia 

tutkimuksia asiakkaalle. Markkinointiosaston panos on kuitenkin merkittävä 

myyntihenkilöstön markkinoinnin edistämisessä. Henkilön Y mukaan 

markkinointiosasto järjestää asiantuntijoille erilaisia koulutustilaisuuksia, joissa 

markkinointihenkilöstö kouluttaa asiantuntijoita markkinoimaan myynnin ohella. 

”Jokaisen asiantuntijan tulee osata myydä ja markkinoida tarpeeksi, että 

se edistää myyntiä”  

 

Henkilö Y korosti läpi haastattelun asiantuntijuuden merkitystä myyntityössä sekä 

työssä yleisestikin. Asiantuntijapalveluiden markkinoiden rakenne ja asiakkaiden 

vaatimukset ovat aiheuttaneet sen, että markkinointi henkilöstö ei ole läheisesti 

tekemisissä asiakkaiden kanssa (Bloom 1984, 107). Henkilö Y korosti seuraavasti 

myös tämän vaikutusta siihen, ketkä asiakassuhteita yrityksessä X hoitavat: 

”Ei tuolta markkinointiosastolta pääsääntöisesti kukaan mene asiakkaalle 

käymään” 

 



28	  
	  

	  

Asiantuntijat laativat myyntibudjetit yrityksen tärkeimmille asiakkaille eli 

avainasiakkaille ja strategisille asiakkaille. Henkilön Y mukaan markkinointiosasto ei 

osallistu millään tapaa edellä mainittuihin prosesseihin.   

”Myyntibudjetit tehdään tietyille asiakkaille, avainasiakkaille, mutta 

asiantuntijat ja business-vastuulliset laativat niitä”   

 

Henkilö Y korostaa asiantuntijoiden tärkeyttä sekä myynti että markkinointi työssä, 

mutta markkinointiosaston tärkeys korostuu mikäli asiantuntijat havaitsevat 

avainasiakkaissaan tietyn toimialan, johon myyntiä tullaan kohdentamaan. Tämän 

seurauksena markkinointiosasto alkaa luomaan yleismarkkinointiinsa valitun 

toimialan mukaista teemaa. Henkilön Y mukaan markkinointiosasto ei kuitenkaan 

osallistu asiakkaiden segmentointiin eikä targetointiin. Näin ollen asiantuntijoiden 

tehtäviin kuuluu myös asiakassuunnitelmien laadinta.  

”Meillä on tavallaan sellaisia suunnitelmia (asiakassuunnitelmia), mutta 

markkinointiosasto ei liity niiden tekemiseen. Se (markkinointi) on 

enemmänkin sellainen input, että jos avainasiakkaissa on tietty toimiala 

fokuksessa, niin sitten siitä toimialasta tulee teema” 

 

 

Kuvio 4. Markkinointi- ja myyntiprosessi yrityksessä X (Henkilö Y, 2013) 
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Kuviossa neljä on esitetty yrityksen X markkinointi- ja myyntiprosessi. Kuviosta on 

huomattavissa myynnin eli asiantuntijoiden dominoiva-asema suhteessa 

markkinointihenkilöstöön. Lisäksi tärkeä kuviosta ilmenevä seikka on 

yleismarkkinoinnin ja asiakkuudenhallinnan sekä myynnin välinen raja, joka osaltaan 

vaikuttaa yrityksen markkinointi-myyntisuhteeseen. 

 

5.2. Markkinointi-myyntisuhde yrityksessä X 
	  

Kuten aiemmin huomattiin, organisaatiorakenne ja toimiala aiheuttavat tietynlaisia 

esteitä täydelliselle markkinoinnin ja myynnin väliselle yhteistyölle. Tämä ei 

kuitenkaan estä markkinoinnin ja myynnin välistä yhteistyösuhdetta ja sen 

hyödyntämistä, vaan se tulee pikemminkin nähdä mahdollisuutena, joka 

mahdollisuuksien mukaan tehostaa yrityksen ja sen henkilöstön toimintaa.  Henkilön 

Y mukaan yrityksessä X on olemassa jonkinlaista yhteistyötä markkinoinnin ja 

myynnin välillä eikä suurempia konflikteja ole havaittu näiden toimintojen välillä, 

vaikka myynti on dominoivassa asemassa suhteessa markkinointiin (Luku 5.1.). 

Tarpeen on siis tutkia tarkemmin, mitkä tekijät mahdollistavat ja tekevät 

haasteelliseksi markkinointi-myyntisuhteen. 

 

5.2.1. Yhteistyösuhteen mahdollistavat tekijät 
	  

Yrityksessä X markkinoinnin ja myynnin välinen yhteistyö on melko tarkkaan 

suunniteltu mahdollisuuksien mukaan ja yhteistyötä mahdollistavia tekijöitä on 

havaittavissa. Markkinointiosasto tukee yleismarkkinoinnillaan myyntiä, jonka 

seurauksena henkilön Y mukaan (2013) asiantuntijat kokevat markkinoinnin tuen 

työssään tarpeelliseksi. Ilman markkinointiosaston suorittamaa työtä 

asiantuntijapalveluita olisi lähes mahdotonta myydä yritys X:n kaltaisella suurella 

yrityksellä.  

Yksi merkittävimmästä markkinointia ja myyntiä lähentävistä tekijöistä on 

markkinoinnin järjestämät markkinointikoulutukset myynnistä vastaaville 

asiantuntijoille. Markkinoinnin ja myynnin väliset yhteiset koulutukset ovat tärkeä 
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tekijä, joka lähentää ja luo toimintojen välistä yhteistyösuhdetta. (Kotler et. al. 2006b, 

7; Le Meunier-FitzHugh & Piercy 2007b). Edellä mainitut koulutustilaisuudet ovat 

erityisen tärkeitä, koska tilintarkastus- ja asiantuntijapalveluiden toimialalla myynti 

suorittaa työssään myös markkinointia, kuten kuviosta neljä on huomattavissa.  

Erilaiset projektiryhmät, jotka koostuvat sekä markkinoinnin että myynnin 

henkilöstöstä, ovat keskeinen osa markkinoinnin ja myynnin välistä yhteistyösuhdetta 

(Rouzies et. al. 2005, 116). Yrityksessä X markkinointi ja myynti yhdessä 

suunnittelevat markkinointisuunnitelmat ja niiden keskeisen teeman. Lisäksi 

markkinointi ja myynti järjestävät yhdessä erilaisia tapahtumia ja seminaareja, jotka 

markkinointiosasto toteuttaa ja joissa myynnistä vastaavat asiantuntijat esimerkiksi 

luennoivat. Yrityksessä X on siis havaittavissa erilaisia markkinoinnista ja myynnistä 

muodostuvia projektiryhmiä, joilla on yhteinen tavoite. Edellä mainittujen 

projektiryhmien lisäksi markkinoinnin ja myynnin henkilöt tapaavat melko säännöllisin 

väliajoin keskustellen uusista palveluista ja niiden markkinoinnista. Tämä osaltaan 

mahdollistaa paremman markkinointi-myyntisuhteen. 

 

Muita yrityksessä X havaittavia markkinointi-myyntisuhdetta edistäviä tekijöitä ovat 

muun muassa toimintojen välinen yhteinen kieli ja yhteiset tavoitteet. Lisäksi 

informaation kulkee erilaisten sähköisten liiketoiminnan tukipalveluiden avulla 

tehokkaasti molempiin suuntiin markkinoinnin ja myynnin välillä. Merkittävimpinä 

tekijöinä, jotka mahdollistavat yrityksessä X markkinoinnin ja myynnin välisen 

yhteistyön, voidaan pitää: toimintojen antamaa tukea toisilleen, toimintojen toisilleen 

järjestämiä koulutustilaisuuksia, sekä markkinoinnista että myynnistä muodostuvia 

projektiryhmiä ja yhteisiä tavoitteita, tehokasta informaation kulkua molempiin 

suuntiin ja yhteistä kieltä toimintojen välillä. Lisäksi henkilön Y mukaan yrityksessä ei 

ole havaittavissa johtamistapaa, joka ei kannustaisi toimintojen väliseen 

yhteistyöhön. (Henkilö Y, 2013)  
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5.2.2. Yhteistyösuhteen haastavat tekijät 
	  

Tekijät, jotka tekevät markkinointi-myyntisuhteen yrityksessä X haasteelliseksi, ovat 

huomattavasti merkittävämpiä kuin mahdollistavat tekijät. Syynä tähän ei niinkään ole 

se, että markkinointi ja myynti olisivat toimintoina etäisiä tai kehittymättömiä, vaan 

markkinoiden ja asiakkaiden asettamat vaatimukset. 

Jo pelkästään rakenteelliset tekijät yrityksessä X tekevät markkinointi-myyntisuhteen 

haasteelliseksi. Markkinointi ja myynti eivät sijaitse konkreettisesti samassa tilassa, 

koska yrityksessä X ei ole erityistä myyntiosastoa. Tilintarkastus- ja 

asiantuntijapalveluiden toimialalla vaaditaan myös erittäin laajaa tietämystä 

markkinoitavasta ja myytävästä palvelusta, joka osaltaan myös estää markkinointi-

myyntisuhteen kehitystä. Vaikka informaatio kulkee yrityksessä X tehokkaasti 

molempiin suuntiin, ei ole kannattavaa ja tehokasta kouluttaa markkinointiosastoa 

erikseen markkinoimaan yleismarkkinoinnin ohella myös asiantuntijapalveluita, koska 

markkinoimisen edellytyksenä on, että markkinoitava tuote tai palvelu on tunnettava 

ja hallittava. Näin ollen taloudelliset tekijät osaltaan estävät markkinointi-

myyntisuhteen kehitystä.  

Asiantuntija- ja tilintarkastuspalveluiden monimutkaisuus aiheuttaa esteitä myös 

toimintojen välisessä henkilöstön liikkumisessa. Kuten aiemmin todettiin (Luku 5.1.), 

yrityksessä X markkinointiosasto huolehtii käytännössä ainoastaan 

yleismarkkinoinnista ja asiantuntijat myynnistä. Palveluiden monimutkaisuus ja 

asiantuntijoiden myyntityö on aiheuttanut sen, että on yksinkertaisesti tehokkaampaa, 

että palvelua myyvä asiantuntija myy ja tarjoaa palvelun itse, eikä henkilö, joka myy 

palvelun, muttei pysty tarjoamaan sitä itse. Henkilön Y (2013) mukaan yrityksessä X 

ei ole minkäänlaista henkilöstön vaihtoa markkinoinnin ja myynnin välillä, mikä 

osaltaan tekee markkinointi-myyntisuhteen haasteellisemmaksi (Rouzies et. al. 2005, 

118).  

Markkinoinnin ja myynnin välisen yhteistyön tekee haasteelliseksi myös se, että 

yrityksessä X markkinointi ja myynti raportoivat ja laativat budjetit erikseen. Kotler et. 

al. (2006b) tutkimuksessaan esittivät, että raportointi samalle ylemmän johdon 

henkilölle edistää toimintojen välistä yhteistyösuhdetta. Yhteistyön tekee 

haasteellisemmaksi myös se, ettei yrityksessä X ole laadittu yhteistä mittaristoa, jolla 
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mitataan markkinoinnin myynnin tuloksia, jonka on todettu edistävän markkinointi-

myyntisuhdetta. Markkinoinnilla ja myynnillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa toistensa 

budjetteihin, vaan ne laaditaan itsenäisesti. Markkinointiosasto ei myöskään osallistu 

avainasiakkaiden määrittelyyn, vaan myynnistä vastaavat asiantuntijat määrittelevät 

avainasiakkaat. Eri toimintojen välisten yhteistyösuhteiden on katsottu lähentävän 

toimintoja pienentäen niiden välisiä rajoja. Yrityksen X ratkaisuun lienevät kuitenkin 

syynä toimialan asettamat rajoitteet. (Henkilö Y, 2013) 

Keskeisiä tekijöitä yrityksessä X, jotka tekevät markkinoinnin ja myynnin välisen 

yhteistyösuhteen haasteelliseksi on useita. Erityisen haasteelliseksi markkinoinnin ja 

myynnin välisen yhteistyön tekee toimialan asettamat rajoitteet, joihin on vaikea 

keksiä tehokasta ja kannattavaa ratkaisua. Tämän seurauksena useat eri tekijät 

kuten organisaatiorakenne ja myynnin dominoiva asema suhteessa markkinointiin 

vaikeuttavat yhteistyösuhdetta. Lisäksi olematon henkilöstön liikkuvuus toimintojen 

välillä, budjettien laadinta itsenäisesti, raportointi eri henkilöille ja yhteisen mittariston 

puute tekevät markkinointi-myyntisuhteen yrityksessä X haasteelliseksi. 

 

5.3. Tutkimustulokset 
 

Markkinoinnin ja myynnin väliselle yhteistyösuhteelle on useita erilaisia 

ominaispiirteitä, joita aiemmissa luvuissa käsiteltiin tarkemmin.  Lisäksi on useita eri 

tekijöitä, jotka mahdollistavat tai tekevät tämän yhteistyösuhteen haasteelliseksi. 

Kuten aiemmin todettiin, tilintarkastus- ja asiantuntijapalveluiden toimialalla markkinat 

ja asiakkaiden vaatimukset asettavat omat esteensä markkinointi-myyntisuhteen 

kehitykselle ja hyödyntämiselle. Tämä ei kuitenkaan estä, ettei yritys X:n kaltaisissa 

tilintarkastusyhteisöissä voitaisi hyödyntää markkinoinnin ja myynnin välistä 

yhteistyösuhdetta. 

Yritys X:ssä markkinoinnin ja myynnin välillä on havaittavissa selkeää yhteistyötä 

toimialan asettamien vaatimusten puitteissa. Markkinointi tukee myyntiä 

mahdollisuuksien mukaan ja myynti eli asiantuntijat hyödyntävät tehokkaasti tämän 

tuen. Vaikka markkinoinnin asema on huomattavasti rajoittuneempi kuin myynnin, 

niin silti tämä ei estä yhteistyösuhdetta. Myynnin dominoiva asema yhdistettynä 
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laajempaan toimintakenttää voi aiheuttaa toimintojen välillä konflikteja, mutta 

yrityksessä X suuremmilta konflikteilta on kuitenkin vältytty.  

Aiempien tutkimusten ja henkilön Y haastattelun perusteella voidaan todeta, että 

yrityksessä X markkinoinnin ja myynnin välinen suhde on jollakin tapaa linjattu. 

Markkinointi on myyntijohtoista, koska markkinointiosaston tehtävänä on tukea miltei 

täysin myyntiä. Markkinointiosasto suunnittelee yhteistyössä myynnin kanssa 

markkinointisuunnitelmat, ja myynnillä on myös keskeinen asema yrityksen X 

suorittamassa markkinoinnissa, koska myyjät suorittavat asiakaskohtaista 

markkinointia. Lisäksi markkinointiosasto tapaa myyjiä eli asiantuntijoita melko 

säännöllisin väliajoin, mikä on selvä merkki yhteistyösuhteen olemassaolosta.  

Kootun empirian perusteella voidaan jo karkeasti havaita markkinointi ja myynnin 

välisen yhteistyön olemassaolo. Tutkimuksen liitteessä 2 on Kotlerin et. al. (2006, 6) 

tutkimuksen pohjalta laadittu kyselylomake, johon henkilö Y vastasi 

haastattelutilaisuudessa. Saatujen tulosten perusteella yrityksen X markkinointi-

myyntisuhde on linjattu, jolle ominaista on, että markkinoinnilla ja myynnillä on omat 

rajansa, mutta toimintojen välillä on jopa yhtenäinen kieli ja markkinointi ja myynti 

laativat yhdessä suunnitelmia. Saatuja tuloksia vahvistavat myös markkinoinnin ja 

myynnin roolit yrityksessä X. Vaikka markkinoinnin ja myynnin välillä on eräänlainen 

raja, niin silti toiminnot tekevät yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan. Luvussa viisi 

todettiin, että myynti avustaa markkinointia erilaisten suunnitelmien kuten 

markkinointisuunnitelmien laadinnassa. Lisäksi yrityksessä X on markkinoinnin ja 

myynnin välillä yhtenäinen kieli, jota he käyttävät. Edellä mainitut tekijät puoltavat 

osaltaan sitä, että yrityksessä X markkinointi-myyntisuhde on olemassa ja sitä 

hyödynnetään liiketoiminnassa.  

Yrityksen X markkinointi-suhdetta tukee myös Biemansin et. al. (2010, 188-190) 

suorittama tutkimus. Myyntihenkilöstö kokee markkinoinnin liiketoiminnan kannalta 

välttämättömäksi, mutta siitä saatavat hyödyt eivät kuitenkaan ole suuria. Kuten 

tämän tutkimuksen luvussa viisi todettiin, yleismarkkinointi on tilintarkastusyhteisön 

brändin luomisen kannalta välttämätöntä ja sitä on oltava, mutta siitä saatavat hyödyt 

eivät kuitenkaan ole suuria. Yrityksessä X myyntihenkilöstö eli asiantuntijat tapaavat 

asiakkaita ja huolehtivat asiakaskohtaisesta markkinoinnista, palveluiden tilauksista 
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ja myynnistä. Biemans et. al. (2010, 188) nostavat tutkimuksessaan myös tämän 

esille yhtenä myyntijohtoisen markkinoinnin ominaispiirteenä.  

Edellä mainitut tutkimukset vahvistavat, että yrityksessä X on jokseenkin kehittynyt 

markkinoinnin ja myynnin välinen yhteistyösuhde. Kuten Kotler et. al. (2006 1-14) 

suorittamasta tutkimuksesta havaitaan, yritysten ei ole aina tarpeen tavoitella 

täydellistä markkinoinnin ja myynnin välistä integraatiota, vaan se tulee optimoida 

esimerkiksi toimialan ja liiketoiminnan koon kannalta. Yrityksessä X toimialan 

asettamat rajoitteet ja vaatimukset on otettu huomioon, jottei myynnin eikä 

markkinoinnin tehokkuus kärsi, sen sijaan, että näiden toimintojen välistä 

yhteistyösuhdetta parannettaisiin ja syvennettäisiin. Näin ollen markkinoinnin ja 

myynnin välistä yhteistyösuhdetta yrityksessä X on rajojen ja mahdollisuuksien 

mukaan hyödynnetty juuri optimaalisella tavalla.   
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6. Yhteenveto ja johtopäätökset 
 

Tämän luvun yhteenvedossa vastataan tutkimuksen alussa esitettyihin 

tutkimuskysymyksiin. Yhteenvetoa seuraavissa johtopäätöksissä tutkimustuloksia 

suhteutetaan aiempiin tutkimuksiin ja tutkitkaan, tukevatko tulokset aiempia 

tutkimuksia tai tuovatko tulokset jotain uutta. 

 

6.1. Tutkimustulosten yhteenveto 
 

Tutkimuksen tavoitteena oli vastata seuraan tutkimuskysymyksiin. Millainen on 

tilintarkastusyhteisön markkinoinnin ja myynnin välinen yhteistyösuhde? Lisäksi 

tutkimuskysymystä tukivat seuraavat tutkimuskysymykset. Mitkä tekijät 

mahdollistavat tai haastavat markkinoinnin ja myynnin yhteistyön? Millaisia ovat 

markkinoinnin ja myynnin roolit yrityksessä? Mitkä ovat markkinoinnin ja myynnin 

tavoitteet? 

Tutkimuksen keskeisimpään tutkimuskysymykseen, millainen on 

tilintarkastusyhteisön markkinoinnin ja myynnin välinen yhteistyösuhde, vastattiin 

luvussa 5. Tilintarkastusyhteisön markkinoinnin ja myynnin välinen yhteistyösuhde on 

myyntijohtoinen ja myynti on tässä yhteistyösuhteessa dominoivassa asemassa. 

Yrityksessä X ei ole erityistä myyntiosastoa, mutta se voidaan kuitenkin muodostaa 

myyntityötä suorittavista asiantuntijoista. Vaikka erityistä myyntiosastoa ei olekaan, 

niin silti yrityksessä X markkinoinnin ja myynnin välillä on olemassa tietynlainen aita 

tai raja. Tämä raja ei kuitenkaan estä yhteistyötä markkinoinnin ja myynnin välillä, 

jonka todettiin olevan kehittynyt ja viisaasti johdettu yrityksessä X.  

Tutkimuskysymystä tukeviin kysymyksiin vastattiin tämän tutkimuksen luvuissa 2 – 4 

ja osittain luvussa viisi. Luvussa kaksi vastattiin erityisesti kysymykseen, mitkä tekijät 

mahdollistavat tai haastavat markkinoinnin ja myynnin välisen yhteistyön. Erityisesti 

rakenteellisten tekijöiden, yhteistyötä kannustavan johtamistavan, kulttuurin sekä 

ihmisten on katsottu mahdollistavan yhteistyösuhteen kehittymisen (Le Meunier-

FitzHugh & Piercy 2007b 944; Rouziés et. al. 2005, 117). Tilintarkastus- ja 

asiantuntijapalveluita tarjoavassa yrityksessä X markkinoinnin ja myynnin välillä oli 
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yhteinen kieli ja informaatio kulkee molempiin suuntiin. Lisäksi markkinoinnilla ja 

myynnillä on yhteisiä projekteja ja projektiryhmiä, joilla on omat yhteiset tavoitteensa. 

Sekä onnistumiset että epäonnistumiset otetaan vastaan yhdessä.   

Markkinoinnin ja myynnin rooleja yrityksessä koskevaan kysymykseen vastattiin 

luvussa viisi. Markkinoinnin päätehtävänä on huolehtia yleismarkkinoinnista ja tukea 

myyntiä eli asiantuntijoita markkinoinnillaan mahdollisuuksien mukaan. Myynnin 

toimintakenttä on huomattavasti laajempi kuin markkinoinnin. Myynnistä vastaavat 

asiantuntijat hallitsevat asiakkuuksia suorittaen asiakaskohtaista markkinointia ja 

asiakastapaamisia. Asiantuntijoiden tärkeimpänä tavoitteena on kuitenkin myydä 

asiakkaalle yrityksen palvelu ja suorittaa ostettu palvelu parhaalla mahdollisella 

tavalla.  

Markkinoinnin ja myynnin tavoitteita koskevaan kysymykseen vastattiin luvussa 2, 

jossa avattiin markkinoinnin ja myynnin määritelmät tarkasti. Markkinoinnin 

tavoitteena on lisätä asiakkaan yrityksestä kokemaa arvoa siten, että se kasvattaa 

myös organisaation ja sen omistajien tuottoa. Lisäksi markkinoinnin tavoitteena on 

ylläpitää jo olemassa olevia asiakassuhteita. Myynnin suurimpana tavoitteena on 

saada asiakas ostamaan tuote tai palvelu. Myynnin tavoitteena on myös parantaa 

yrityksen kysyntää. 

  

6.2. Johtopäätökset 
  

Aiheeseen liittyvät aiemmat tutkimukset ovat pääasiassa keskittyneet markkinointi-

myyntisuhteeseen yleisesti eikä kohdetta ole rajattu tilintarkastus- ja 

asiantuntijapalveluiden toimialaan, lukuun ottamatta yritysten sisäisiä tutkimuksia. 

Huolimatta siitä, että aiemmat tutkimukset ainoastaan sivuavat tämän tutkimuksen 

aihetta, on niiden tuloksista löydettävissä merkittäviä yhtäläisyyksiä. Tukevatko 

tämän tutkimuksen tulokset aiempia tutkimuksia tai ovatko ne ristiriidassa 

keskenään? Mitä uutta tämä tutkimus tuo esille? 

Tämän tutkimuksen suurimpina yhtäläisyyksinä aiempiin tutkimuksiin verrattuna 

voidaan pitää tilintarkastusyhteisön myyntijohtoista markkinointia ja yhteistyösuhteen 

mahdollistavia tekijöitä. Biemansin. et. al. (2010) ja Kotlerin et. al. (2006) suorittamien 
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tutkimusten tulokset mukailevat tämän tutkimuksen tuloksia. Biemans et. al. (2010) 

havaitsivat, että myyntijohtoinen markkinointi on kehittyneissä maissa ominaista 

talouden ja taloudenpalveluiden toimialalla.  Lisäksi myyntijohtoinen markkinointi on 

verrattavissa Kotelrin et. al. (2006) tutkimuksen määriteltyyn tai linjattuun 

markkinointi-myyntisuhteeseen. Lisäksi tämän tutkimuksen liitteessä kaksi oleva 

kysely tukee saamiani tuloksia, jotka viittaavat enemmän linjattuun kuin määriteltyyn 

yhteistyösuhteeseen. Edellä mainittua tukevat myös havaintoni tilintarkastus- ja 

asiantuntijapalveluiden toimialan ja asiakkaiden asettamista vaatimuksista, jotka 

estävät täydellisen markkinoinnin ja myynnin välisten rajojen katoamisen.  

Tämä tutkimus tuo esille uuden asian, joka olisi tarpeen tutkia. Rouzies. et. al. (2005) 

tutkimuksessa moderaattoreiden (kilpailijat, ympäristö, asiakkaat ja yritys) ei todettu 

vaikuttavan markkinointi-myyntisuhteeseen vaan sen vaikutuksiin yrityksissä. Edellä 

mainitun ja tämän tutkimuksen välillä on ristiriita, koska tässä tutkimuksessa tutkija 

on havainnut toimialan (ympäristö) ja asiakkaiden vaikuttavan siihen kuinka läheinen 

markkinointi-myyntisuhde on mahdollinen. Näin ollen tämä tutkimus nostaa esille 

ajatuksen siitä, että myös moderaattorit vaikuttavat markkinointi-myyntisuhteen 

laatuun.  

 

6.3. Jatkotutkimustarpeet 
 

Tässä tutkimuksessa aihe on rajattu koskemaan ainoastaan tilintarkastusyhteisöjä. 

Näin ollen tutkimusta on vaikea jatkaa eteenpäin, toki mahdollisuutena on kuitenkin 

lisätä otannan määrää empiriassa. Tämä tutkimus voisi kuitenkin toimia osaltaan 

perustana muulle markkinoinnin ja myynnin yhteistyösuhdetta käsittelevälle 

tutkimukselle. Aiheena markkinoinnin ja myynnin välistä yhteistyösuhdetta on tarpeen 

tutkia eri näkökulmista, koska tieteen parissa aihe on vielä nuori eikä sitä ole tutkittu 

laajasti.  

Mahdollisissa jatkotutkimuksissa aihetta voitaisiin tutkia laajemmin tutkimalla 

toimialoittain markkinoinnin ja myynnin välistä yhteistyösuhdetta.  Tällöin empiria olisi 

huomattavasti laajempi ja teoriana toimisi aiemmat aiheeseen liittyvät tutkimukset. 

Tämän seurauksena olisi helpompi tehdä yleistyksiä siitä, millainen markkinointi-

myyntisuhde soveltuu parhaiten tietylle toimialalle ja mitkä ovat mahdollisia 
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konkreettisia hyötyjä.  Tämä aihe mahdollisesti muodostaa oman Pro-gradu- aiheeni, 

koska pidän aihetta erittäin mielenkiintoisena ja tutkimisen arvoisena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

	  

Lähdeluettelo 
	  

Kirjallisuus: 

Biemans, W.G., Brenčič, M.M., Malshe, A. (2010) Marketing-sales interface 

configurations in B2B firms. In: Industrial Marketing Management Vol. 39, s. 183-

194 

Bloom, P. (1984). Effective marketing for professional services. In: Harvard 

Business        Review, Volume 62, No 5, s. 102-110 

 
Dewsnap, B. & Jobber, D. (2000): The Sales-Marketing Interface in Consumer 

Packaged-Goods Companies – A Conceptual Framework. In: Journal of Personal 

Selling & Sales Management, Vol. 20, No. 2, pp. 109-119 

Ernst, H., Hoyer, W.D. & Rübsaamen, C. (2010): Sales, Marketing, and 

Research-and-Development Cooperation Across New Product Development 

Stages – Implications for Success. In: Journal of Marketing, Vol. 74, pp. 80-91 

Eskola, J. & Suoranta, J. (2008) Johdatus laadulliseen tutkimukseen. 8. painos, 

Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. 

Feldman Barr, T. McNeilly, K.M. (2003): Marketing: is it still “just advertising”? The 

experiences of accounting firms as a guide for other professional service firms. 

Journal of Services Marketing, Vol. 17. Iss: 7, pp. 713-729 

Ferguson C.J. (1996): “Selling” professional services: a practical approach- Part I 

Management Decision 34/3 49-54  

Gröönroos, C. (2006). On Defining Marketing: Finding a New Roadmap for 

Marketing. Sage Publications, 6, 4.395-417 

Geiger, S. & Guenzi, P. (2009) The Sales Function in the Twenty-First Century: 

Where Are We and Where Do We Go From Here? European Journal of 

Marketing, 43, 7/8, 873-889 

Hirsijärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2003) Tutki ja kirjoita. 9. painos, 

Helsinki: Tammi. 



	  
	  

	  

Homburg, C., Jensen, O. & Krohmer, H. (2008). Configurations of Marketing and 

Sales: A Taxonomy. Journal of Marketing, 72, 133-154 

Koskinen, I., Alasuutari, P. & Peltonen, T. (2005) Laadulliset menetelmät 

kauppatieteissä. Tampere, Vastapaino. 

Kotler, P. & Keller, K. L. (2009). Marketing Management. Upper Saddle River, NJ, 

USA: Pearson/Prentice Hall.  

Kotler, P. & Keller, K. L. (2006a). Marketing Management, 12, NJ, USA: 

Pearson/Prentice Hall. 

Kotler, P., Rackham, N. & Krishnaswamy, S. (2006b), “Ending the war between 

sales and marketing”, Harvard Business Review 

Kärnä, E. (2010). Tehoa Myyntiin – myynnin tuki kuntoon. Haaga-Helia 

Ammattikorkeakoulu 

Le Meunier-FitzHugh, K., Massey G.R. & Piercy, N.F (2011): The impact of 

aligned rewards and senior manager attitudes on conflict and collaboration 

between sales and marketing. In: Industrial Marketing Management, Vol. 40, 

1161-1171 

Le Meunier-FitzHugh, K. & Piercy, N.F. (2007a): Exploring collaboration between 

sales and marketing. In: European Journal of Marketing, Vol. 41, No. 7/8, pp. 939-

955 

 

Le Meunier-FitzHugh, K. & Piercy, N.F. (2007b):	   Does collaboration between 

sales and marketing affect business performance? In: Journal of Personal Selling 

& Sales Management, XXVII, 3, 207-220 
 

Meenaghan, T. & Shipley, D. (1999) Media effect in commercial sponsorship. 

European Journal of Marketing. Vol. 33, No. 3/4, 328-347 

 
Plouffe, C. R. Williams, B. C. & Wachner, T. (2008). Navigating Difficult Waters: 

Publishing Trends and Scholarship in Sales Research. Journal of Personal Selling 

& Sales Management, XXVIII, 1, 79-92 



	  
	  

	  

Reid, Mike. 2008. Contemporary Marketing in Professional Services, The Journal 

of Services Marketing Santa Barbara, Vol. 22, Iss. 5, 374-384 

Riistama, V. (1997). Tilintarkastuksen teoria ja käytäntö 2.painos, Porvoo. WSOY. 

Ringold, D. J. & Weitz B. (2007). The American Marketing Association Definition 

of Marketing: Moving from Lagging to Leading Indicator. American Marketing 

Association, 26, 2. 251-252 

Rouziès, D., Anderson, E., Kohli, A.K., Michaels, Ronald E., Weitz, B.A. & 

Zoltners, A.A. (2005): Sales and marketing integration – A proposed framework. 

In: Journal of Personal Selling & Sales Management, Vol. 25, pp. 113-122 

 

Internet: 

American Marketing Association, Dictionary. [verkkodokumentti]. [viitattu 

14.2.2013]. Saatavilla www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx    

Tilintarkastuslautakunta, usein kysyttyä tilintarkastuksesta. [verkkodokumentti]. 

[viitattu 20.2.1013]. Saatavilla http://tilintarkastuslautakunta.fi/usein-kysyttya-

tilintarkastuksesta/ 

 

Haastattelut: 

Henkilö Y. (2013) yrityksen X Advisory Partnerin haastattelu. Helsinki 18.3.2013 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

	  

LIITE 1: Haastattelun tarkoitus ja ohjeet 

Haastattelun tarkoitus ja ohjeet: 
	  

	  

	  

§ Tarkoitus tehdä virallinen haastattelu kandidaatintutkielmaani varten	  

§ Tutkielma on julkinen	  

§ Haastattelun tarkoituksena on selvittää, kuinka markkinointi/myynti toimivat 

yrityksessänne, tutkia onko toimintojen välillä yhteistyötä ja kuinka 

markkinoinnin ja 	  

myynnin välistä yhteistyötä voitaisiin kehittää. 

 

§ Haastattelut käsitellään nimettöminä ja luottamuksellisesti	  
§ Tulokset esitetään tutkimuksessa nimettöminä lainauksina, joita itse tulkitsen	  

§ Toivottavaa on, että vastaatte luottamuksellisesti ja rehellisesti, koska 

haastattelut päätyvät sellaisenaan ainoastaan tutkijan käyttöön	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Niko Kurvi 
2.4.2013 

	  



	  
	  

	  

LIITE 2: Haastattelurunko 

Haastattelurunko: 
	  

Teema 1: Yleiset kysymykset 

- Työhistorianne yrityksessä? 
- Voitteko kuvailla markkinointia yrityksessänne esimerkiksi, mitkä ovat vastuut 

ja roolit?  
- Miten kuvailisitte yhteistyötä yrityksessänne esimerkiksi roolitusta 

markkinoinnin ja myynnin välillä? 
- Onko yrityksessänne eri toimintoja yhdistäviä tekijöitä? 
- Käytetäänkö yrityksessänne samaa mittaristoa mittaamaan sekä 

markkinoinnin että myynnin tehokkuutta? 

Teema 2: Markkinoinnin ja myynnin välinen yhteistyö yrityksessänne 

- Työskenteleekö osastonne paljon yhdessä myynnin kanssa? 
- Millaisena pidät yrityksenne markkinointi-myyntisuhdetta? 
- Millainen on mielestänne markkinoinnin rooli suhteessa myyntiin? 
- Kuinka yhteistyö mielestänne sujuu myynnin kanssa? 
- Koetteko, että yhteistyösuhteessa olisi parannettavaa? 
- Onko teillä usein erimielisyyksiä (markkinoinnin ja myynnin välillä) ja 

väittelettekö paljon? 

Teema 4: Rakenne 

- Miten kuvailisitte organisaationne rakennetta? 
- Sijaitseeko markkinointiosasto myynnin kanssa samassa tilassa, onko siitä 

mielestänne haittaa/hyötyä? 
- Oletteko mahdollisesti työskennellyt toisessa toiminnossa 

(markkinointi/myynti)? 
- Onko yrityksessänne esimerkiksi tiimejä, jotka muodostuvat sekä 

markkinoinnin että myynnin henkilökunnasta?  
- Kuinka hyvin henkilöt tulevat toimeen keskenään markkinoinnin ja myynnin 

välillä? 

Teema 5: Taloudelliset tekijät 

- Kuinka markkinointibudjetti määräytyy? 
- Mikä on markkinoinnin rooli hinnoittelussa ja kuinka hinnoittelu tapahtuu? 
- Käyttääkö myynti mielestänne budjettinsa tehokkaasti? 

 



	  
	  

	  

LIITE 3: Kyselylomake  

 

Lisäksi liitteenä taulukko johon pyydän teitä vastaamaan (laittamalla kirjaimen 
X valitsemaanne kohtaan) 

 


