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Luottamuksen merkitys asiakassuhdetoiminnassa on kiistattomasti merkityksellinen, vaikka 

sen kokonaisvaltaista roolia ei olla vielä täysin ymmärretty. Jatkuvasti muuttuvassa 

maailmassa luottamus joutuu entistä enemmän koetukselle ja sen vuoksi olisikin tärkeää, 

että kyettäisi tunnistamaan, ymmärtämään sekä luomaan systemaattisia toimia ja 

prosesseja, joiden avulla mahdollistetaan asiakassuhdetoiminnan kehittäminen. 

 

Tämän kvalitatiivisen tapaustutkimuksen tavoitteena on luoda parempi ymmärrys 

luottamuksen merkityksestä B2B asiakassuhdetoiminnassa. Tutkimuksessa tarkastellaan 

lisäksi asiakassuhdetoimintaa ja siihen vaikuttavaa luottamusta myynti- ja ostoprosessien 

kautta ja luodaan näiden avulla kokonaisvaltainen kuva luottamusta rakentavista tekijöistä. 

Empiirinen osuus toteutettiin laadullisena tutkimuksena induktiivista analyysia käyttäen ja 

tutkimuksen haastattelut toteutettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna. 

 

Työn keskeisenä tuloksena oli havainto siitä, että luottamus on merkittävä keino, jonka 

avulla asiakassuhdetoimintaa kyetään kehittämään ja siirtymään perinteisestä 

asiakassuhteesta todelliseksi kumppaniksi. Lisäksi luottamus nähtiin olevan 

tulevaisuudessa organisaatiolle merkittävä kilpailuetu arvontuottajana sekä 

työnantajamielikuvan luojana.  Tutkimus osoitti myös, että tulevaisuudessa markkinoilla 

pärjäävät ne organisaatiot, jotka ovat ymmärtäneet ottaa käyttöönsä keinot luottamuksen 

rakentumista ja lisääntymistä varten. 



 
 

ABSTRACT  

 

Author   Marika Ristolainen 

Title   The importance of trust in customer relationship 

Faculty  LUT School of Business and Management 

Major  Strategy Management 

Year  2017 

Master`s Thesis  Lappeenranta University of Technology 

  76 pages, 9 figures, 2 tables, 2 appendix 

Examiners   Professor Kirsimarja Blomqvist 

  Post-doctoral Anna-Maija Nisula 

Keywords  Leadership, trust, customer relationship, sale process, purchasing 

process 

 

Purpose of trust on matter of customer relations are arguably the most valuable factor, thus 

the sole purpose of trust hasn’t yet been completely understood. In this constantly evolving 

world trust is being placed in a constant test and therefore it is vital to recognize, to 

understand and to create systematic measures and processes, which eventually leads to 

development of customer relations. 

 

On this particular qualitative research, the objective is to create better comprehension about 

the relevance of trust and confidence on B2B- customer relations. 

This research observer and inspects customer relations along with the factor which trust 

displays on a sales- and a purchasing processes, and creates all-encompassing picture of 

function. Empiric part of the research was executed by using qualitative measures using 

induct analyzing tools. Interviews were carried out by half structured theme-interviews. 

 

Research’s pivotal conclusion was the observation, that the trust is a significant mean, which 

advances the customer relations towards an outcome where in the participants can become 

partners eventually when the confidence of both parties have been reached. 

In addition, trust was found to be an advantage to organizations in terms of competitive 

advantage, as well the image given as an employer. Research also pointed out, that 

organizations capable of implicating and exercising values of trust towards customer 

relations, are more likely to put along with the markets. 



 
 

ALKUSANAT 

” Onnistuminen on asenne. Se on avoimuutta uusille ideoille, halukkuutta kuunnella, 
innokkuutta oppia, halua kasvaa ja joustavuutta muuttua.” 

Barbara Gallagher 
 

Näihin edellä mainittuihin sanoihin tiivistyy paljon niitä kokemuksia ja tuntemuksia, joita 
olen ollut etuoikeutettu tuntemaan näiden maisteriopintojen aikana. Nämä opinnot ovat 
avanneet uusia mahdollisuuksia tulevaisuutta ajatellen, mutta myös sisältäneet 
itsessäänkin monta oppia ja oivallusta. 

Opiskeluvuoteni ovat olleet hyvin monipuolisia, joskin työntäyteisiä sekä työelämässä kuin 
henkilökohtaisestikin. Näihin neljään opiskeluvuoteen on mahtunut monta ikimuistoista 
hetkeä niin opintojen, kuin uuden perheenjäsenen syntymisen myötä. Lisäksi toisten 
opintojen päällekkäin suorittaminen toi tähän matkaan hieman lisämaustetta, mutta 
mahdollisti minulle pedagogisen pätevyyden tulevaisuudessa opettaa vastaavia oppeja 
tuleville ammatti- ja ammattikorkeakouluopiskelijoille ja olenkin äärettömän tyytyväinen 
omasta sinnikkyydestäni ja päämäärätietoisuudestani viedä molemmat opinnot loppuun 
asti kunnialla. Pian olenkin valmis Kauppatieteiden Maisteri ja liiketalouden pätevöitynyt 
opettaja.  

Olen äärettömän kiitollinen siitä, että olen saanut tehdä pro-graduni aiheesta, jonka koin 
erittäin merkitykselliseksi ja tärkeäksi laaja-alaisesti työelämän monella osa-alueella. 
Luottamus on asia, joka kuuluu vahvasti arvomaailmaani ja sen jalostaminen tällaisen työn 
kautta oli pitkään mielessäni ollut haave. Haluankin kiittää pro-gradu ohjaajaani Kirsimarja 
Blomqvistia kannustavasta ohjauksesta sekä erinomaisista neuvoista ja ohjeista työhöni 
liittyen yhdessä tutkijatohtori Anna-Maija Nisulan kanssa. Lisäksi haluan kiittää kaikkia 
tutkimukseen osallistuneita haastateltavia sekä tutkimuksen mahdollistanutta 
organisaatiota. 

Olen saanut opintojeni aikana oman osaamisen kehittämisen lisäksi myös mahdollisuuden 
tutustua uusiin ihmisiin ja luoda elinikäisiä ystävyyssuhteita. Ja vaikka välillä opinnot ovat 
myös tuntuneet aikaa vieviltä, turhauttavilta ja jopa vaikeilta, on jokainen askel omalle 
epämukavuusalueelle ollut sen arvoinen. Näinä hetkinä olen ollut äärimmäisen kiitollinen 
omille ystävilleni ja perheelleni, jotka ovat auttaneet ja kannustaneet kukin omalla 
tavallaan opintojen loppuun saattamiseksi. Erityisen kiitollinen olen kaikkein lähimmille 
perheenjäsenilleni, miehelleni sekä lapsilleni, jotka ovat nämä vuodet kulkeneet rinnallani 
tätä matkaa. Teidän kanssanne tämä matka on tuntunut inspiroivalta, saavutettavalta ja 
kannattavalta. Teidän kannustuksienne ja tukenne ansiostanne sain toteuttaa yhden 
elämäni tavoitteista ja unelmistani. 
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1 JOHDANTO 
 

1.1 Tutkimuksen tausta 
 

Asiakassuhdetoiminta ja etenkin myyntityö B2B sektorilla ovat alati muuttumassa 

konsultatiivisempaan ja ongelmaratkaisukeskeisempään suuntaan. 

Kokonaisuudessaan tämä on erittäin tervetullut muutos, sillä vain parhaat 

asiakassuhteisiin panostavat yritykset pärjäävät tuossa kilpailussa. Samaan aikaan 

asiakkaiden aika on tiukemmalla ja tapaamisajat vähenevät usein myyjän ja asiakkaan 

välillä. Lisäksi teknologian kehitys monipuolistaa vuorovaikuttamista sekä 

kanssakäymistä, joka on saanut monia uusia muotoja erilaisten kanavien ja sähköisten 

älyvälineiden kautta. Nämä edellä mainitut tekijät luovat painetta luottamuksen 

kehittymiselle, jonka tiedetään tarvitsevan säännöllistä vuorovaikuttamista osapuolten 

välillä.  

 

Tulevaisuudessa organisaatiot joutuvat entistä monipuolisemmin pohtimaan ratkaisuja 

kiristyvään kilpailutilanteeseen ja löytämään erottautumisen keinoja muista alan 

kilpailijoista asiakassuhteiden valossa.  Koska asiakassuhteen nähdään olevan 

molempia osapuolia hyödyttävä sekä arvoa tuottava kokonaisuus (Jokinen, Heinämaa 

& Heikkonen 2002, 12), tulee organisaatioiden johdon ymmärtää, että asiakassuhdetta 

korostavalta yritykseltä vaaditaan ymmärrystä sekä kyvykkyyttä asiakastarpeiden 

syventymiseen, asiakaskommunikaatioon ja asiakaslähtöisen organisaation 

johtamiseen (McKenzie 2001, 6). Vain näiden avulla kyetään kehittämään toimintoja 

sellaisiksi, jotka mahdollistavat luottamuksen kehittymisen asiakassuhdetoiminnassa 

ja tätä kautta molemmin puoleisen arvon tuottamisen sekä sitoutumisen tarpeen.  

 

Luottamuksen vaikutus asiakassuhteissa on kiistatonta ja viime vuosina sen merkitystä 

on alettu ymmärtää entistä enemmän. Liiketalouden B2B kentällä sekä asiakkaana 

että myyjänä toimineena, olen nähnyt vahvoja viitteitä siitä, että luottamustoimilla on 

jopa korkeampi vaikutus asiakassuhteiden kehittämisessä, mitä tutkimukset vielä ovat 

toistaiseksi pystyneet osoittamaan. Asiakassuhdetoiminnassa tuleekin ymmärtää 

asiakasta ja asiakassuhdetoiminnan perustaa. Usein ajatellaan, että toimittajat luovat 

omilla palveluillaan ja tuotteillaan asiakkaalle arvoa, mutta todellisuudessa arvo syntyy 

vasta asiakkaiden omassa arvon tuotantoprosessissa, kun he hyödyntävät 
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ostamaansa ratkaisua tai pakettia. Voidaankin siis kiteyttää, että asiakkaat eivät osta 

palveluja tai tuotteita, vaan niiden tuottamia hyötyjä.  Asiakkaat eivät myöskään etsi 

palveluja tai tuotteita sinänsä, vaan he etsivät ratkaisuja, jotka palvelevat heidän omia 

arvonluontiprosesseja. (Grönroos 2009, 25-26.) 

 

Luottamuksen monitahoisuus ja monimerkityksellisyys hankaloittavat toisinaan sen 

identifioimista. Koska luottamusta voidaan tuntea ja osoittaa monin eri tavoin, 

erilaisissa konteksteissa ja erilaisissa positioissa olevia ihmisiä kohtaan, on luottamus 

ennen kaikkea tunnepitoinen tapa nähdä toinen henkilö luottamuksen arvoisena ja 

näin ollen tekeekin siitä yksilöitä lähentävän voiman. (Kotkavirta 2001, 56). Tämä tekee 

myös luottamuksen tutkimisesta asiakassuhdetoiminnassa samaa aikaa 

mielenkiintoisen, mutta haastavan.   

 

Luottamuksen nähdäänkin liittyvän vahvasti myös asiakassuhdetoimintaan, sillä 

asiakaskokemukset ja elämyksellisyys lukeutuvat kokonaisvaltaiseen 

asiakassuhdetoimintatapaan, jossa keskeistä on korostaa asiakkaalle nimenomaan 

tuotettavien emotionaalisten tarpeiden tyydyttämistä aineellisten tarpeiden sijasta. 

Myynti- ja ostoprosessissa nämä luottamustekijät määräytyvät pitkälti asiakkaan 

luottamusodotuksista sekä myyjän toimista, jotka rakentavat luottamusta. 

(Vahvaselkä. 2004, 142, Lämsä & Uusitalo 2005, 37).  

 

Lähtökohtana tämän tutkielman tekemiselle toimi oma mielenkiintoni luottamuksen 

merkityksestä asiakassuhdetoiminnassa ja siinä, kuinka luottamustekijöille kyetään 

saavuttamaan sekä parempi asiakassuhde että molempia osapuolia maksimaalisesti 

hyödyttävät tulokset. Sekä asiakkaan että myynnin puolella työskennelleenä olen 

havainnut selkeitä vaikuttimia niin luottamusodotusten suhteen kuin luottamusta 

rakentavien tekijöiden suhteen. Niiden tarkempi tarkastelu, identifioiminen, 

ymmärtäminen ja hyödyntäminen liiketoiminnassa on mielestäni erityisen tärkeää sekä 

organisaation että yksilön kehittymisen ja parhaan suorituskyvyn kannalta. Tämän 

tutkielman tarkoituksena on tuoda esiin edellä mainittuja luottamustekijöitä sekä tutkia 

niiden vaikutusta asiakassuhteisiin ja asiakassuhdeprosessihin. 
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1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimustehtävät 
 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on perehtyä siihen, mikä ovat luottamuksen merkitys 

B2B asiakassuhdetoiminnassa. Tutkimuksessa tarkastellaan asiakassuhdetoimintaa, 

luottamusta, myynti- ja ostoprosesseja sekä näiden vaikutusta suhteessa toisiinsa. 

Tutkimuksen tavoitteena on löytää luottamusta määritteleviä tekijöitä ja toimia, joiden 

avulla luottamusta kyetään ilmentämään ja kehittämään asiakassuhdetoiminnassa.  

 

Tutkimuksen lähtökohtana on tutkimustehtävä tai tutkimusongelma, sekä siitä 

jalostuvat tutkimuskysymykset. Tutkimusongelmien muotoiluun vaikuttaa pitkälti se, 

onko kyseessä teoria- vai aineistolähtöinen tutkimusprosessi. Anttila ym. (2000) sekä 

Hirsjärvi ym. (2009) kuvailevatkin että pääsääntöisesti teorialähtöisessä, eli 

kvantitatiivisessa tutkimuksessa eri vaiheet erottuvat selvemmin ja näin ollen myös 

näkyviin tutkimusongelmiin. Puolestaan aineistolähtöisessä laadullisessa 

tutkimuksessa painottuu aineistolähtöinen tutkimusprosessi, jossa tutkimusprosessin 

ongelma saattaa muuttua ja jopa vaihtua prosessin edetessä. Tässä tutkimuksessa 

käytetään tutkimusongelman sijasta sanaa tutkimustehtävä, joka kuvaa aineistoin 

monitahoista yksityiskohtaista tarkastelua.  

 

Anttila ym. (2000) sekä Hirsjärvi ym. (2009) korostavat myös, että aineistolähtöisessä 

tutkimuksessa ei ole tarkoitus testata teoriaa tai hypoteesia, vaan kuvata todellista 

elämää ja tarkastella ilmiön laatua mittaavaa tai ilmaisevaa menettelyä, jossa 

vastaajat ovat valittu tarkoituksen mukaisesti. Toisin sanoen pyrkimyksenä on 

ennemminkin löytää ja paljastaa tosiasioita kuin todentaa jo olemassa olevia 

väittämiä. Tutkimustehtävästä puolestaan johdetaan tutkimuskysymyksiä, joita on 

yleensä vain yksi tai muutama, joihin on mahdollista vastata tutkimuksen puitteissa 

kunnolla. Tutkimuksessa voin olla myös yksi laajempi pääkysymys sekä muutama 

tarkentava alakysymyksiä.  

 

Tämän tutkimuksen päätutkimuskysymys on: 

 

Mikä on luottamuksen rooli B2B asiakassuhdetoiminnassa? 
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Pääkysymystä tuetaan alatutkimuskysymyksillä, joiden avulla pyritään tarkentamaan 

päätutkimuskysymystä. Tämän tutkimuksen alatutkimuskysymykset ovat: 

 

1. Minkälaisia odotuksia asiakkaalla on toimittajan luotettavuutta kohtaan? 

 

2. Millä keinoilla voidaan rakentaa asiakkaan luottamusta 

asiakassuhdetoiminnassa? 

 

Ensimmäinen alakysymys käsittää luottamustoimet, jotka kohdistuvat 

myyntiorganisaatioon, myyntiprosessiin ja myyjään. Tämän avulla pyritään paremmin 

ymmärtämään toimia, jotka vaikuttavat luottamuksen rakentumiseen suhteessa 

asiakkaaseen. Lisäksi tavoitteena on myös ymmärtää syitä siihen, miksi juuri nämä 

asiat vaikuttavat ja millä tavalla niitä voitaisi hyödyntää paremmin 

asiakassuhdetoiminnan luottamuksen kasvattajana. Toinen alakysymys puolestaan 

tarkastelee vastaavaa asiaa asiakkaan näkökulmasta. Tavoitteena on lisätä 

ymmärrystä luottamusodotuksista, joita asiakas kokee myyntiorganisaatiota ja myyjää 

kohtaan eri asiakassuhdevaiheissa ja omassa ostoprosessissaan.  

 

Näiden em. alakysymysten avulla pyritään mahdollistamaan kokonaisvaltainen 

ymmärrys luottamuksen merkityksestä B2B asiakassuhdetoiminnassa, johon 

pääkysymyksellä halutaan vastata. Päätutkimuskysymys pitää sisällään molemmin 

puoleiset näkemykset asiakassuhteen vaiheista, eli tässä työssä konkreettisemmin 

myynti- ja ostoprosessissa kulkevista luottamusta rakentavista tekijöistä ja 

luottamusodotuksista.  

 

Tutkimuskysymykset pohjautuvatkin alla olevaan tutkimuksen viitekehykseen, joka 

havainnollistaa B2B luottamuksen rakentumiseen vaikuttavia toimintoja. Tämän 

tutkimuksen tavoitteena onkin näiden toimintojen ymmärtämisen lisäksi saada selville 

luottamustekijöitä, jotka löytyvät näiden toimintojen sisälle ja jolla nähdään olevan 

vaikutusta asiakassuhdetoiminnan luottamuksen rakentumiseen. 
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Kuvio 1. Tutkimuksen viitekehys 

 

Tässä työssä tullaan luottamusta tutkimaan ja käsittelemään asiakassuhdevaiheiden 

sekä myynti- ja ostoprosessin vaiheiden kautta. Niiden yhtäläisyyksien sekä 

keskinäisten vaikutusten vuoksi niitä tullaan käsittelemään yhtenä kokonaisuutena läpi 

työn. Teoreettisessa viitekehyksessä esitellään vielä tarkemmin näitä yhteyksiä ja 

havainnollistetaan osakokonaisuudet yksityiskohtaisemmin.  

 

1.3 Tutkimuksen rakenne 
 

Tämä tutkimus keskittyy tarkastelemaan toimittajan eli myyntiorganisaation sekä 

asiakasorganisaatioiden välistä asiakassuhdetoimintaa asiakkaan ostoprosessin ja 

myynnin myyntiprosessin kautta sekä näiden elementtien välistä luottamuksen 

rakentumisen tematiikkaa.  

 

Työ alkaa tutkimuksen teoreettisen taustan esittelyllä, jossa syvennytään 

tarkastelemaan asiakassuhdetoimintaa sen elinkaarivaiheiden ja tasojen kautta. 

Työssä perehdytään myös asiakassuhdetoimintaan myynti- ja ostoprosessin 

näkökulmista, sillä niiden avulla työhön saadaan tuotua konkreettisempia toimia 

luottamuksen tarkastelun yhteydessä. Toinen teoriaosio painottuu tarkastelemaan 

luottamusta asiakassuhdetoiminnassa sen ulottuvuuksien, tasojen ja eri vaiheiden 

B2B	ASIAKASSUHDETOIMINNAN	LUOTTAMUS

Toimittajan
myyntiprosessi

Asiakkaan
ostoprosessi

Asiakassuhteen
vaihe

Luottamusta	
rakentavat	
tekijät

Luottamus-
odotukset
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kautta.  Työssä on keskitytty teorioiden valintojen puolelta painottamaan nimenomaan 

asiakassuhdetoiminnassa myynnin- ja ostoprosessien kannalta olennaisia lähteitä, 

jonka avulla saadaan luotua tarkempi teoreettinen viitekehys tukemaan tutkimuksen 

empiiristä puolta.  

 

Kolmannen luvun tarkoituksena on esitettyjen teorioiden pohjalta nivoa yhteen 

merkittävimmät löydökset ja tuottaa tiivis teoreettinen viitekehys, jota hyödynnetään 

tämän työn tutkimustulosten osalta keskeisiä tutkimustuloksia tarkasteltaessa. 

Teoreettisen viitekehyksen mallissa on hyödynnetty koko teoriaosuutta, mutta etenkin 

mukailtu Dwyerin asiakassuhdevaihe mallinnusta sekä Vanhaselän myynti- ja 

ostoprosessin vaihemallia rinnakkain. (Dwyer ym. 1987, 21, Vahvaselkä. 2004, 142). 

 

Neljännessä luvussa perehdytään tässä tutkimuksessa käytettyihin 

tutkimusmenetelmiin sekä tarkastellaan tutkimuskohdeorganisaatiota, jolle työ on 

tehty. Näiden lisäksi neljäs luku pitää sisällään esittelyn tutkimuksen toteutuksesta, 

aineiston keruusta sekä luotettavuudesta. Empiriaan päästään tutustumaan 

tarkemmin viidennessä luvussa, jossa avataan työn tutkimustuloksia. Luvun alussa 

tutustutaan haastateltavien taustatietoihin, jonka jälkeen tuloksia esitellään 

asiakassuhdevaiheiden eli myynnin- ja ostoprosessin vaiheiden kautta. 

Tutkimustulosten yhteydessä on eri asiayhteyksissä nostettu suoria lainauksia 

osallistuneiden esittämistä kommenteista ja ne ovatkin merkitty kursiivilla sekä tämän 

yhteydessä kerrottu, onko lainaus myynnin vai asiakkaan puolelta. 

 

Kuudennen luvun tarkoituksena on tarkastella uusia löydöksiä, yhtenäisiä löydöksiä ja 

toisaalta keskenään eriäviä löydöksiä teorian ja empirian väliltä. Luottamusta 

käsittelevät teemat asiakassuhdetoiminnassa painottuvat tässä koko työssä, kuin 

kuudennessakin luvussa hyvin pitkälti myynnin toimintaan, sillä niiden tarkoitus on 

tämän tutkimuksen kautta auttaa tutkittua organisaatiota löytämään apuvälineitä 

luottamustoimiin sekä myynnin kehittämiseen. Pohdintaluvussa tarkastellaan 

löydöksiä aiemmista luvuista sekä teoreettisessa viitekehyksessä toteutuneiden 

asiakassuhdetoiminnan vaiheita. Viimeisessä, eli seitsemännessä luvussa esitetään 

yhteenveto tutkimuksen keskeisistä tuloksista sekä johtopäätöksistä. Lopuksi 

pohditaan vielä mahdollisia jatkotutkimusehdotuksia. 
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2 TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN TAUSTA 
 

2.1 Asiakassuhdetoiminta 
 

Tässä kappaleessa tullaan käsittelemään asiakassuhdetoimintaa, sen elinkaaren 

vaiheita sekä tasoja. Viimeiseksi perehdytään vielä siihen, mitä asiakassuhdetoiminta 

on konkreettisesti myynti- ja ostoprosessissa.  

 

Asiakassuhdetoiminnaksi voidaan kuvailla sellaista organisaatioiden välistä toimintaa, 

jossa asiakas käyttää toimittajayrityksen tarjoamia palveluita säännöllisesti. Sarja 

peräkkäisiä ostoja ei kuitenkaan yksistään muodosta asiakassuhdetta, vaan suhde 

edellyttää tämän lisäksi molempien osapuolten välistä tunnetason sitoutumista. 

(Lämsä & Uusitalo 2005, 67) Asiakassuhdetta korostavalta yritykseltä vaaditaankin 

tämän vuoksi ymmärrystä sekä kyvykkyyttä asiakastarpeiden syventymiseen, 

asiakaskommunikaatioon sekä asiakaslähtöisen organisaation johtamiseen 

(McKenzie 2001, 6). 

 

Hollyoaken (2009) mukaan B2B kontekstissa asiakassuhteiden määrä on yleensä 

b2c:n verrattuna suhteessa pienempi, mutta hyvin paljon monimutkaisempia. Ne 

sisältävätkin tyypillisesti useita eritasoisia kontakteja lukuisien kiinnekohtien ja 

kohtaamisten kentällä. Asiakkaista itsestään on myös tullut entistä valistuneempia 

sekä vaativampia omissa suhteissaan toimittajia kohtaan. Nykypäivänä 

asiakassuhteesta sekä asiakaskokemuksesta onkin tullut entistä tärkeämpi 

erottautumistekijä. Asiakaskokemukset ja elämyksellisyys lukeutuvat 

kokonaisvaltaiseen asiakassuhdetoimintatapaan, jossa keskeistä on korostaa 

asiakkaalle tuotettavien emotionaalisten tarpeiden tyydyttämistä aineellisten tarpeiden 

sijasta (Lämsä & Uusitalo 2005, 37). Tämän tyyppiseen asiakassuhteessa 

tapahtuvaan asiakaskokemukseen vaikuttavatkin neljä osa-aluetta; luottamus, 

rehellisyys, keskinäinen riippuvuus sekä kommunikaatio (Hollyoake 2009). 

 

Asiakassuhteen nähdään olevan molempia osapuolia hyödyttävä sekä arvoa tuottava 

kokonaisuus (Jokinen, Heinämaa & Heikkonen 2002, 12). Asiakassuhdetoiminnassa 

tuleekin ymmärtää asiakasta ja asiakassuhdetoiminnan perustaa. Usein ajatellaan, 

että toimittajat luovat omilla palveluillaan ja tuotteillaan asiakkaalle arvoa, mutta 
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todellisuudessa arvo syntyy vasta asiakkaiden omassa arvon tuotantoprosessissa, 

kun he hyödyntävät ostamaansa ratkaisua tai pakettia. Voidaankin siis kiteyttää, että 

asiakkaat eivät osta palveluja tai tuotteita, vaan niiden tuottamia hyötyjä.  Asiakkaat 

eivät myöskään etsi palveluja tai tuotteita sinänsä, vaan he etsivät ratkaisuja, jotka 

palvelevat heidän omia arvonluontiprosesseja. (Grönroos 2009, 25-26.) 

 

Asiakassuhteet elävät jatkuvassa muutoksessa, sillä asiakkaiden tarpeet ja odotukset 

muuttuvat nopeasti. Tämä näkyy mm. asiakasuskollisuuden vähentymisenä ja 

moniuskollisuuden lisääntymisenä toimittajien tarjonnan ja kanavien monipuolisuuden 

kasvaessa (Lehtinen 2004, 218-220). Hajauttaminen palveluiden ostoissa useille 

toimittajille voidaan myös asiakkaan puolelta nähdä riskinhallinnan keinona. Näin ollen 

asiakas ei ole riippuvainen vain yhdestä toimittajasta (Bradford, Crant & Phillips 2009).  

 

Asiakassuhteen tasoihin vaikuttavia tekijöitä tulee ottaa huomioon asiakassuhteen eri 

kehitysvaiheessa. Asiakassuhde kontekstia kuvailtaessa tulee ymmärtää millä tavalla 

suhdetta rakennetaan, pidetään yllä ja parannetaan. Lähtökohtana on ymmärtää, 

millaisessa kehitysvaiheessa asiakassuhde on, sekä kykyä analysoida 

asiakassuhteen eri elinkaaren vaiheita. (Zineldinin 2002, 549.) 

 

2.1.1 Asiakassuhteen elinkaaren vaiheet 
 

Asiakassuhteet kehittyvät vaiheittain ja ne voidaankin usein jakaa erilaisiin elinkaaren 

vaiheisiin. Asiakassuhteiden sekä liikesuhteiden eri vaiheista onkin esitetty useita 

vaihtoehtoisia malleja (kts. esim. Dwyer ym. 1987; Grönroos 1983; Zineldin 2002; Ford 

1980; Krapfel ym. 1991; Mäntyneva 2011), joista tähän työhön on valikoitunut Dwyerin 

viisiportainen asiakassuhteen elinkaarimalli. (Dwyer, Schurr & Oh 1987). 

 

Asiakassuhteet alkavat aina tunnistamisella, identifioimisella sekä tahtotiloilla ja 

päättyvät tyytyväisyyteen, pettymykseen tai epäonnistumiseen (Zineldinin 2002, 549). 

Asiakassuhteen kehittyminen vaatii aikaa ja erilaisia onnistumisia, ennen kuin se 

saavuttaa sosiaaliset ja taloudelliset tavoitteensa. Sen syntyminen sekä kehittyminen 

voidaan jakaa Dwyerin ym. (1987) kehittämään viiteen eri vaiheeseen, joissa 

jokaisessa vaiheessa tapahtuu olennaisia muutoksia suhteessa siihen, kuinka 

osapuolet näkevät toisensa (kuvio 1.1). Asiakassuhteen elinkaarimallin vaiheet ovat; 
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tietoisuus (awareness), kartoitus (exploration), laajeneminen (expansion), 

sitoutuminen (commitment) ja mahdollinen irtaantuminen (dissolution) jota voi 

tapahtua suhteen kaikissa vaiheissa. 

 
Kuvio 2. Asiakassuhteen vaiheet (Dwyer ym. 1987, 21) 

 

Ensimmäisessä eli tietoisuuden vaiheessa osapuolet tunnistavat jo toisensa 

mahdollisiksi partnereiksi, mutta varsinaista vuorovaikutusta heidän välilleen ei ole 

vielä syntynyt. Asiakas eli ostaja tunnistaa omat tarpeensa tai ongelmansa ja on 

tietoinen toimittajasta sekä hänen tarjoamista mahdollisuuksista. Toimittaja eli myyjä 

puolestaan voi nähdä ostajan mahdolliseksi potentiaaliseksi asiakkaakseen. (Dwyer 

ym. 1987). 

 

Vuorovaikutuksen alkaessa siirrytään seuraavaan vaiheeseen, eli kartoitukseen. 

Tässä asiakassuhteen vaiheessa liikesuhteet voivat olla hyvin lyhyitä ja nopeita tai 

vaihtoehtoisesti pitkiä prosesseja erilaisine kartoituksineen. Tämä vaihe on varovaisen 

herkkä, sillä asiakassuhteeseen ei ole vielä kehittynyt sitoutumista eikä suuria 

investointeja ole tehty, joka mahdollistaa suhteesta irtaantumisen helpommin. Ostajan 

Liikesuhteen	vaihe Vaiheen	tunnusmerkit

1.			Tietoisuus	potentiaalisista	
liikekumppaneista

2.			Vuorovaikutuksen	syntyminen	
sekä	vuorovaikutuksen	ja	
yhteistyön	testaus.	Tässä	
vaiheessa	irtautuminen	vielä	
helppoa.

3.			Osapuolet	ovat	tyytyväisiä	
rooliinsa,	jonka	ansiosta	
yhteistyö	paranee	ja	
vaihtoehtoisten	kumppanien	
merkitys	vähentyy.

4.			Yhteisten	sopimusten	ja/tai	
jaettujen	arvojen	läsnäolo	
vahvistaa	suhteen	
jatkuvuuden.	Yhteiset	
panostukset	ovat	merkittäviä	
ja	yhteensopiva.

1.			Tietoisuus

2.			Kartoitus

3.			Laajeneminen

4.			Sitoutuminen

Vetovoima

Tavoitteiden	
kehittäminen

Normien	
kehittäminen

Kehitys
Vallan	käyttö

Kommunikaatio
Neuvotteluvoima

Yhtenäiset	toimintatavat
ja	arvot	tukevat	

liikesuhteeseen	panostamista

Myyjän	riippuvuus	ostajasta Ostajan	riippuvuus	myyjästä

Asiakassuhdetta	syventävät	alaprosessit						

Asiakassuhteen	kehittämisprosessi



 
 

10 

näkökulmasta tämä vaihe pitää sisällään eri vaihtoehtojen tutkimista sekä testaamista, 

kuin myös tarkastelua investoinneissa suhteessa hyötyihin. Myyjän puolelta vaihe 

puolestaan pitää sisällään pyrkimystä syventää suhdetta todelliseksi 

asiakassuhteeksi, luoden hyvän yhteyden sekä luottamuksen ostajaan. (Dwyer 

ym.1987; Cambell ym. 2006). 

 

Kartoitus vaiheessa vuorovaikutus ja neuvottelut lisääntyvän ja tämä vaihe voidaankin 

jakaa edelleen pienempiin osakokonaisuuksiin. Näitä ovat; vetovoima (attraction), 

kommunikaatio ja neuvotteluvoima (communication and bargaining) kehitys ja 

vallankäyttö (developement and exercise of power), normien kehittäminen (norm 

development), tavoitteiden kehittäminen (expectation development). (Dwyer ym. 

1987). 

 

1.) Vetovoima käynnistää yleensä kartoitusvaiheen, jossa tärkeään asemaan 

nousevat etujen ja hyötyjen suhde investointeihin ja panostuksiin. Tässä 

vaiheessa myös vaihtoehtoisten liikesuhteiden hyötyjä vertaillaan tarkemmin. 

 

2.) Kommunikaatio ja neuvotteluvaiheessa korostuvat yhtä lailla tietojen vaihto 

sekä neuvottelutilanteet. Yhteydenotto sekä halukkuus neuvotella ovatkin 

ensimmäinen konkreettinen yhteistyön kiinnostuksen osoitus molemmille 

osapuolille.  Itsessään kommunikaatio sisältää paljon vielä hiljaista tietoa, jota 

pyritään molemmin puolin selvittää epäsuorien kysymysten avulla. Tästä 

johdannaisesti päästään määrittelemään uudelleen hyötyjen ja investointien 

suhdetta molempia tyydyttävään ratkaisuun. 

 

3.) Kehitys ja vallankäytön vaiheessa erilaiset valta-asemat alkavat muodostua. 

Valta ja vallankäyttö riippuvat pitkälti siitä millaisia erilaisia voimavaroja 

osapuolilla on käytössään sekä riippuvuussuhteista, jossa valta näyttäytyy joko 

oikeutettuna tai ei-oikeutettuna.  

 

4.) Normeilla määritellään linjauksia asiakassuhteen erilaisille käytänteille sekä 

kanssakäymiselle. Tämän vaiheen tarkoituksena onkin yksiselitteisesti 

toimintanormien kehittäminen osapuolten välille. 
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5.) Tavoitteiden kehittämisen vaiheessa määritellään yhtenäisiä tavoitteita, joissa 

pyritään saavuttamaan yksimielisyys. Tässä vaiheessa luottamuksen merkitys 

korostuu entisestään. Tätä vaihetta parhaiten kuvaakin toteamus ”…kun 

osapuolten välillä vallitsee luottamusta, löydetään keinoja, jolla kyetään 

selviytymään vaikeuksista kuten, valta konflikteista, alhaisesta 

kannattavuudesta ja niin edelleen.” (Dwyer ym. 1987, Sullivan & Petersonin 

1982, 30 mukaan) 

 

Laajenemisen vaiheessa asiakassuhde syvenee ja riippuvuussuhteet kasvavat. Tämä 

on seurausta osapuolten välisestä asiakassuhteen tyytyväisyyden tilasta, jolloin 

asiakkaan ostot yleensä lisääntyvät ja molemminpuolinen hyötysuhde näin ollen 

kasvaa. Edellisen vaiheen eli kartoitusvaiheen viisi osatekijää ovat edelleen myös 

vahvasti mukana tässä laajenemisvaiheessa. Erona kuitenkin laajenemisvaiheessa on 

se, että luottamuksen ja tyytyväisyyden kasvaessa riskinottamisen halukkuus 

lisääntyy. (Dweyr ym. 1987). 

 

Sitoutumisvaihe on seurausta laajenemisen vaiheen onnistumisesta. Se kertoo 

yleensä osapuolten välille muodostuneesta pidempikestoisesta suhteesta sekä 

vakiintuneesta yhteistyöstä. Tässä vaiheessa osapuolten riippuvuussuhde on 

korkeimmillaan, joka vähentää ulkopuolisten toimittajien valikoinnin mahdollisuuden 

minimiin. Osapuolet ovat molemmin puolin tyytyväisiä saamiinsa hyötyihin ja toiminta 

on ennakoitavaa sekä johdonmukaista. Vaikka asiakassuhde onkin nyt syvimmillään, 

on mahdollisuus irtaantumiseen myös tässä vaiheessa. Hyötyjen laskeminen, 

vaihtoehtoisten toimittajien mukaan tulo tai kustannusten nouseminen saattavat 

vähentää asiakassuhteen sitoutuneisuutta, jota yritetään vähentää nimenomaan 

yhteisillä päämäärillä sekä käytänteillä, tehokkaalla neuvottelulla sekä 

kokonaisvaltaisen luottamuksen kehittämisellä. (Dweyr ym. 1987). 

 

Mahdollinen irtaantuminen eli suhteen päättymisvaihe voi tapahtua missä vaan edelle 

mainittujen vaiheiden kohdalla. Syitä suhteen päättymiselle on monia. Asiakassuhde 

saattaa päättyä joko asiakkaan halusta päättää suhde, kun asiakkaan kiinnostus ja 

sitoutuminen lakkaavat.  Kuitenkin joissain tilanteissa asiakassuhde saattaa päättyä 

myös myyjän halusta. (Dweyr ym. 1987). 
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2.1.2 Asiakassuhteen tasot  
 

Asiakassuhteen tasoa voidaan tarkastella kahden näkökulman kautta. Ensimmäinen 

määritelmä luokittelee asiakassuhteen tason asiakassuhteen kehittymisvaiheen 

mukaan ja toinen puolestaan asiakassuhteen myyntipanostuksen mukaan. Molemmat 

näistä ovat tärkeitä lähtökohtia asiakkuudelle ja määrittelevätkin osaltaan 

kokonaisvaltaisesti asiakassuhteen tason. 

 

Vahvaselän (2004, 145-146) ja Zineldinin (2002) määritelmien mukaan 

asiakkuussuhteiden kehittymisvaiheet voidaan jakaa seuraavanlaisille tasoille; 

 

1.) Suspektiasiakkuus on ensivaiheeseen luokiteltava asiakkuus, jonka 

täydellisestä soveltuvuudesta ei vielä ole tarkkaa tietoa. Se voidaankin 

määritellä kohderyhmään kuuluvaksi mahdolliseksi tulevaksi asiakkaaksi. 

 

2.) Prospektiasiakkuus on seuraavan vaiheen asiakkuus, jonka tarpeista on jo 

hankittu tietoa ja jonka hankinta asiakkaaksi on aloitettu yhteydenottojen kautta. 

Prospektiasiakkuus onkin organisaatiolle toivottu ja potentiaalinen asiakas. 

 

3.) Kokeileva asiakkuus on asiakassuhteiden tason kolmas vaihe, jonka kanssa on 

edetty kokeiluvaiheeseen. Tällä tarkoitetaan sitä, että asiakas on jo testannut 

yrityksen tuotetta tai palvelua, mutta ei ole vielä sitoutunut organisaatioon 

syvemmin. 

 

4.) Ostava asiakkuus on kokeilevasta asiakkuudesta edennyt asiakkuuden 

vaiheeseen, jossa ostotapahtumia syntyy enenevästi. Tällä asiakkuuden tasolla 

on erittäin tärkeä ja kriittistä tuottaa asiakkaalle positiivista interaktiota, jolla 

edesautetaan kehitysvaiheessa olevaa asiakasta sitoutumaan 

asiakassuhteeseen tulevaisuudessa avainasiakkuudeksi. Vuorovaikutuksen 

myötä on myös syntynyt tietämystä molempien osapuolten normeista ja arvoista 

(Ellram 1991).  

 

5.) Avainasiakkuus on taso, jossa asiakassuhteeseen on muodostunut jo selkeä 

vakiintunut suhde. Luottamuksen, tyytyväisyyden sekä kunnioituksen kautta 
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saavutetaan aikaan yhteistyötä ja sitoutumista, joka johtaa synergiaetuihin ja 

uuden arvon tuottamiseen. 

 

6.) Suosittelija asiakas on asiakkuuden tasoista kaikista vahvin ja vaikuttavin. 

Lojaalit, suosittelija asiakkaat kokevat saavansa asiakassuhteesta arvoa ja 

merkitystä ja ovat näin ollen myös valmiita suosittelemaan myyjäorganisaatiota 

eteenpäin omiin kokemuksiin perustuen.  

 

Asiakassuhteet voidaan jakaa myös myyntipanostuksen mukaan. Näistä mukailtuna 

edellisessä kohdassa mainittuihin tasoihin, voidaan Vahvaselän (2004, 146) 

määritelmän mukaan todeta seuraavaa; 

 

1.) Avainasiakkaat, jotka käsittävät sekä avainasiakkuuden ja suosittelija asiakkaat 

määrittävät keskimäärin organisaation kokonaisasiakasmäärästä noin 20%, 

mutta tuo organisaation myyntituloista jopa 80%  

 

2.) Keskisuuren asiakkaat, eli kokeilevat ja ostavat asiakkuuden käsittävät 

puolestaan organisaation asiakkaista 30%, mutta tuovat myyntituloista enää 

vain 15%.   

 

3.) Pienasiakkaat, jonka alle voidaan nivoa suspektit ja prospektit asiakkuudet 

käsittävät jopa 50% organisaation kokonaisasiakkaiden määrästä, mutta tuovat 

organisaatiolle vain 5% myyntituotoista. 

 

Pitkäaikaisten asiakassuhteiden vaaliminen tulisikin huomioida erityisesti. 

Kehitettäessä pitkäaikaisia asiakassuhteita, jotka aikaansaavat uskollisuutta, 

parannetaan samaan aikaan pitkäaikaista kannattavuutta. Tällä tarkoitetaan sitä, että 

ensisijaisesti pyrittäisi säilyttämään nykyiset asiakkaat ja kehittämään asiakassuhdetta 

niissäkin hetkissä, jolloin asiakas ei osta. (Blomqvist, Dahl & Haeger 1993, 164; 

Vahvaselkä 2004, 95.) 

 

Asiakasuskollisuutta ja asiakassuhteen kannattavuutta voidaan vahvistaa tulkitsemalla 

asiakassuhteen hintaa. Grönroosin (2009, 180-181) mukaan useimmissa yrityksissä 

on tarve hankkia aktiivisesti uusia asiakkaita, mutta tällöin on huomioitava, että uuden 
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asiakkaan hankkiminen maksaa tavanomaisten palvelujen (myyntikäynnit ja uusista 

palveluista tai tuotteista presentoiminen) lisäksi keskimäärin viidestä kuuteen kertaan 

enemmän kuin nykyisen tyytyväisen asiakkaan pitäminen.  

 

Edellä mainittu laskelma perustuu Yhdysvaltalaiseen vuonna 1996 tehtyyn 

asiakasuskollisuus tutkimukseen (Reichheld 1996), jonka mukaan nykyisen asiakkaan 

säilyttäminen maksaa vain 15–20 prosenttia suhteessa uusasiakashankinnan 

investointiin. Tämä puoltaakin siis vahvasti sitä, että asiakassuhdetoiminnalla ja niiden 

kehittämisellä on suuri merkitys yrityksen toiminnassa ja niiden kautta voidaan 

saavuttaa jopa selviä kustannussäästöjä. Tämän vuoksi onkin tärkeää ymmärtää 

asiakassuhdetoiminnan kokonaisvaltaisuus aina elinkaaresta asiakassuhteen eri 

tasoihin. 

 

2.1.3 Asiakassuhdetoiminta myynti- ja ostoprosessissa 
 

Asiakassuhdetoiminta kulminoituu vahvasti sekä myynti- että ostoprosessiin. Nämä 

prosessit ja niiden sisältämät osakokonaisuudet ovat itseasiassa välttämättömät 

asiakassuhteen olemassa oloa ja kehittämistä varten, olipa asiakassuhteen elinkaari 

tai taso millä tahansa asteella. Näiden prosessien ero on siinä, että myyntiprosessissa 

tarkkaillaan prosessin etenemistä myyjän näkökulmasta, kun puolestaan 

ostoprosessissa asiakkaan näkökulmasta. Erilaiset toimet ja tavoitteet kulkevat 

prosessien vaiheissa sekä rinnakkain että limittäin.  

  

Myynti- ja ostoprosessin kokonaiskesto vaihtelee ratkaisutyypistä riippuen B2B 

puolella muutamasta kuukaudesta useampaan vuoteen (Roune & Joki-Korpela 2008, 

59). Hyvässä asiakassuhteessa ja myyntiprosessissa on nähty kuitenkin selvä 

vaikutus sille, että loistavat myyjät haluavat olla mukana asiakkaan ostoprosessissa 

heti alusta alkaen ja pitävät jatkuvasti sekä aktiivisesti yllä asiakassuhteitaan. Tämä 

puolestaan korreloi suoraan kokonaiskestoon positiivisesti oikeiden tarjottujen 

ratkaisujen kautta. (Aalto & Rdubanovisch 2012, 93-95.) On myös huomioitava, että 

jokainen asiakas käy ostoprosessiaan läpi omaa tahtia, jolloin myyjän tuleekin malttaa 

ja seurata oikea-aikaisuutta suhteuttaessa myyntiprosessia asiakkaan ostoprosessiin 

(Rope 2004, 159).  
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Kuvio 3.  Myynti- ja ostoprosessin vaiheet rinnakkain (mukailtu Vahvaselkä. 2004, 142) 

 

Suunnittelu- ja valmisteluvaihe & tarpeen havaitseminen 
 

Myynnin suunnittelu- ja valmisteluvaihe vastaa asiakassuhteen näkökulmasta 

tietoisuuden vaihetta ja se onkin yksi tärkeimmistä myyntiprosessin osa-alueista 

tulevien vaiheiden näkökulmasta. Tehokkaassa myynti- ja asiakaspalvelutoiminnassa 

vaaditaan johdonmukaisuutta sekä suunnitelmallisuutta, joka näkyy 

asiakasanalyysien, myyntitavoitteiden, avaintulosten sekä avaintehtävien määrittelyn 

kautta (Idman, Kämppi, Latostenmaa & Vahvaselkä 1993, 91).  

 

Suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa valmistaudutaankin neuvotteluvaiheeseen 

keräämällä perustietoja sekä valmiuksia kohdata asiakas. Tärkeää onkin etukäteen 

miettiä neuvottelulle tavoite, hahmotella asiakkaan tarpeita ja oletuksia, ymmärtää oma 

kokonaistarjoama sekä sen edut ja hyödyt asiakkaille. Myyntitilanteen ohjaustapa, 

neuvottelun kulku sekä henkilöt joiden kanssa tullaan neuvottelemaan, tulee miettiä 

myös etukäteen. Tämän lisäksi tulee huomioida, että yhteydenotto tilanteessa tulee 

luoda hyvä ensivaikutelma ja herättää asiakkaan mielenkiinto, jonka avulla myyjä myy 

oman neuvotteluaiheensa, eli tulevan tapaamisen hyödyt asiakkaalle. Tämä onkin 

merkittävin syy ostajan ottaa myyjä ylipäänsä vastaan (Vahvaselkä. 2004, 142, 151.) 

 

Asiakkaan näkökulmasta koko ostoprosessi alkaa aina päätöksestä, jossa havaitaan 

tarve jollekin hankinnalle ja ollaan valmiita investoimaan tähän. Tarpeiden määrittely 

ja tunnistaminen perustuvat aina asiakkaan omiin käyttötarpeisiin ja lähtee aina 

MYYNTIPROSESSI
Suunnittelu- ja	
valmisteluvaihe
(Tietoisuus)
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asiakkaasta itsestään. Kuitenkin tähän tarpeiden havaitsemiseen voidaan esimerkiksi 

viestinnän, myynnin ja markkinoinnin kautta luoda ulkopuolelta myyjäorganisaatiosta 

impulsseja tai ärsykkeitä (Bottom 2013, Rope 1998, 20-21, Ylikoski 1999, 97-98). 

 

Myyntineuvotteluvaihe & vaihtoehtojen etsiminen ja vertailu 
 

Myyntineuvottelu ja vaihtoehtojen etsimisen ja vertailun vaihe vastaavat 

asiakassuhdetoiminnassa kartoittamista. Näissä vaiheissa suurimmassa roolissa on 

vuorovaikutteinen kanssakäyminen myyjän ja asiakkaan välillä. Myyntineuvottelussa 

tärkeää on huomioida neuvottelun avaus, asiakkaan tarvekartoitus, argumentointi 

sekä asiakkaan vastaväitteet ja niiden käsittely. (Vahvaselkä 2004, 151). Asiakkaalle 

tämä vaihe näkyy puolestaan käänteisenä, vaihtoehtojen etsimisenä ja vertailuna. 

Vaihtoehtojen etsimisen ja vertailun aikana asiakas valitsee itselleen sopivimman 

toimittajan tai tuotteen, jonka uskoo sopivat parhaiten vastaamaan omia tarpeitaan. 

(Rope 1998, 22-23). 

 

Myyntikeskustelun avaus on erityisen tärkeä nimenomaan uusissa 

asiakaskontakteissa, mutta yhtä lailla se tulee ottaa huomioon jokaisen 

asiakassuhteen erinäisissä kohtaamisissa. Myyjän tuleekin myydä ensin 

asiantuntijuutensa ja itsensä sekä ansaita asiakkaan luottamus, jotta saavutetaan hyvä 

yhteys tarvekartoitusta varten. Tarvekartoituksen tavoitteena on kyselemällä ja 

kuuntelemalla saada esiin asiakkaan tarpeet sekä osto-ongelma, joihin voidaan esittää 

mahdollisimman toimiva ratkaisu. (Vahvaselkä 2004, 155.) 

 

Tarvekartoituksen jälkeen siirrytään myynnin argumentointiin, eli siihen millä 

vakuutetaan asiakas ostamaan. Argumentoinnin tarkoituksena on saada asiakas 

hyväksymään myyntiperustelut sekä ymmärtämään niiden antamat edut ja hyödyt 

kokonaistarjoamasta asiakkaan omiin tarpeisiin nähden. Mikäli asiakas ei kuitenkaan 

hyväksy argumentteja, esittää hän usein vastaväitteitä. Varsinainen myyntityö alkaakin 

vasta silloin kun asiakkaalla on eriäviä mielipiteitä ja esittää ne vastaväitteinä. 

Merkitykselliseksi nousee, onko kyseessä todellinen vastaväite, jolloin väite kohdistuu 

tosiasiaan vai muodollinen vastaväite, jolloin väite kohdistuu tunnepohjaiseen 

väitteeseen. Tällaisia muodollisia vastaväitteitä esiintyy pääasiassa tilanteissa, jossa 



 
 

17 

asiakas kokee epäluottamusta sekä vastenmielisyyttä myyjää tai hänen edustamaa 

yritystä kohtaan. (Vahvaselkä 2004, 164.) 

 

Kaupan päättäminen ja ostopäätös 
 

Kaupan päättämisen ja ostopäätöksen vaihe näyttäytyvät asiakassuhdetoiminnassa 

sitoutumisena. Nykyään B2B asiakkaat ovat erittäin ammattitaitoisia ostajia, joiden 

ostopäätös syntyy vain ammattimaisen ja pysyvään asiakassuhteeseen kautta, 

rehellisessä sekä luottamuksellisessa suhteessa (Roune & Joki-Korpela 2008, 59). 

Ostopäätös ja kaupan päättäminen seuraavat tilanteesta, jossa asiakas ja myyjä ovat 

päässeet yhteisymmärrykseen tilauksesta tai muusta sitoutumisesta. Tämä päätös 

alkaa yleensä asiakkaan antaessa ostosignaalin ja myyjän tunnistaessa tämän. Nämä 

ostosignaalit saattavat olla toisinaan vahvoja ostohalukkuuden ilmaisuja, mutta 

toisinaan ne voivat olla vain heikompia, kiertoilmaisujen kautta tuotuja ostosignaaleja 

(Aalto & Rdubanovisch 2012, 127). 

 

Ostopäätös voidaankin jakaa asiakkaan näkökulmasta kahteen osaan; päätös mistä 

ostetaan eli ostopäätös ja varsinainen konkreettinen ostaminen eli ostosuoritus. 

Näiden erot toisistaan näyttäytyvät siinä, että vaikka ostaminen haluttaisi 

ostopäätöksen mukaan tehdä tietystä organisaatiosta, voidaan varsinainen 

ostosuoritus joutua toteuttamaan toisesta organisaatiosta, esim. aikataulujen, hinnan 

tai kapasiteetin vuoksi. (Rope 1998, 24-25.)  

 

Voidaankin todeta, että ostopäätös ei ole helppo aina ostajallekaan. Tämän vuoksi 

myyjän tuleekin ymmärtää ostopäätöksen kokonaisuus ja luoda mahdollisen 

kielteisenkin päätöksin jälkeen hyvä asiakassuhde, joka erilaisista lopputulemista 

huolimatta kehittyy. Ymmärrys asiakassuhteen kehittämisen tärkeydestä pohjautuu 

etenkin sille, että tutkimusten mukaan kaupat syntyvät keskivertoisesti vasta viidennen 

käyntikerran jälkeen. Näin ollen uusintakäynnit ovat yhtä tärkeitä kuin ensimmäisetkin 

käynnit. (Vahvaselkä 2004, 173-174.) Vain pitkäaikaisella ja suunnitelmallisella 

asiakassuhteen kehittämisellä voidaan vaikuttaa positiivisesti asiakkaan 

ostopäätökseen. 
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Jälkihoito ja oston jälkeinen seuranta 
 

Asiakassuhdetoiminnan laajentumisen vaihe näyttäytyy myynti- ja ostoprosessissa 

jälkihoitona sekä oston jälkeisenä seurantana. B2B kaupan teon jälkeinen jälkihoito ja 

asiakastyytyväisyyden varmistaminen kuuluvat vahvasti osaksi koko myyntiprosessia. 

Tätä vaihetta voidaankin kutsua varsinaiseksi myyjän lupauksen lunastukseksi ja 

hankkeen toteutukseksi. Asiakkaat arvioivat oston jälkeisessä seurannassa, miten 

tuote tai palvelu toimii suhteessa hankintavaiheen odotuksiin. Toisaalta asiakas myös 

odottaa yhtä lailla jatkotoimia myyjän puolelta asiakassuhteen ylläpitoon ja 

välittämiseen, myös senkin jälkeen, kun kaupat on tehty. (Rope 1998, 24-25, Rope 

2009, 178.) 

 

Myyjäpuolen olisi puolestaan pystyttävä varmentamaan, että asiakkaan kokemukset 

ovat positiiviset, sillä etenkin B2B puolella hyvällä jälkihoidolla sekä asiakassuhteen 

ylläpidolla varmennetaan asiakassuhteen jatkuminen. Tämä aspekti on tärkeää niin 

yrityksen imagon kannalta, mutta myös taloudelliselta puolelta, tiedostettaessa 

kustannusinvestoinnin uuden ja vanhan asiakkaan välillä. Säännöllinen ja 

järjestelmällinen jälkihoito onkin oleellista myyntityössä ja voidaan sanoa, että 

asiakasuskollisuuden säilyttäminen sekä syventäminen ovatkin myyjän tärkeimpiä 

tehtäviä. (Rope 1998, 24-25, Aalto & Rubanovisch 2012, 157.) Joki-Korpela ja Roune 

(2008, 242) toteavatkin viisaasti;  

 

”Kaupan voittaminen on tärkeätä, mutta asiakkaan voittaminen uskolliseksi 

avainasiakkaaksi on elintärkeää.” 

 

2.2 Luottamus asiakassuhdetoiminnassa 
 

Tässä kappaleessa tullaan käsittelemään luottamusta, sen ulottuvuuksia ja tasoja sekä 

luottamuksen merkitystä asiakassuhdetoiminnan vaiheiden kautta, myynti- ja 

ostoprosessissa.  

 

Luottamus on monitahoinen ja monimerkityksinen ilmiö. Sitä voidaan tuntea ja osoittaa 

monin eri tavoin, erilaisissa konteksteissa ja erilaisissa positioissa olevia ihmisiä 

kohtaan. Jonesin (1996) mukaan luottamus on kaiken kaikkiaan tunnepitoinen tapa 



 
 

19 

nähdä toinen henkilö luottamuksen arvoisena ja tämä tekeekin siitä yksilöitä 

lähentävän voiman (Kotkavirta 2001, 56). Sztompkan (2000) mukaan luottamus 

asiakassuhdetoiminnassa kohdistuu niin organisaatioihin ja niiden tuottamat 

palveluihin, kuin itsessään yhteyshenkilöihin, kuten myyjiin, jotka edustavat 

organisaatioita.  

 

Hosmerin (1995), Lanen (1998), Mayerin ym. (1995) sekä Isokorven (2008) tulkintojen 

pohjalta luottamuksen nähdään olevan osapuolten välistä riippuvuutta, johon liittyy 

avoimuutta sekä optimistisia odotuksia toisen myönteisestä käyttäytymisestä. Tämän 

lisäksi luottamus nähdään olevan vapaaehtoista yhteistyötä sekä sanojen ja tekojen 

yhdenmukaisuutta, josta molemmat hyötyvät ilman pakotteita. Luottamus sisältää aina 

riskejä, koska siihen liittyy mahdollisuus vahingon aiheuttamisesta. Samaan aikaan 

siihen kuitenkin sisältyy myös odotus ja usko toisen oikeuksien suojelemisesta sekä 

siitä, ettei toinen osapuoli käytä toista osapuolta hyväkseen. (Kalliomaa 2011, 25-26). 

 

Luottamuksen rakentumiseen tiedetään vaikuttavan ensisijaisesti vuorovaikuttaminen 

sekä henkilökohtaiset tapaamiset. Tästä johtuen asiakassuhdetoiminnassa nämä 

elementit tuleekin ottaa merkittävästi huomioon, mikäli halutaan rakentaa 

asiakassuhdetta B2B-markkinoilla. Aktiivisen ja säännöllisen henkilökohtaisen 

tapaamisen myyjän ja asiakkaan välillä tiedetään kasvattavan luottamusta, sillä se 

poistaa epävarmuutta, joka syntyy, jos vuorovaikutusta on harvoin. Liian pitkä ero 

ajassa asiakkaan ja myyjän välillä vaikuttaakin kielteisesti sekä asiakassuhteeseen 

että luottamuksen ylläpitoon ja rakentumiseen. Tärkeää on myös ymmärtää, että 

epäluottamus saattaa estää kaupan syntymisen, vaikka tuote, palvelu tai hinta olisikin 

muuten kohdillaan. Myös myyjän lyhyen aikavälin tavoitteiden saavuttaminen 

asiakkaan luottamuksen kustannuksella aiheuttaa tulevaisuudessa luottamuksen 

häviämisen ja pahimmassa tapauksessa asiakassuhteen lakkautumisen. (Riegelsberg 

2005, Kalliomaa 2011, 26). 

 

Asiakassuhdetoiminnassa myyjän ja asiakkaan välisen luottamuksen rakentuminen 

vaatii usein paljon aikaa, vaikka yritys itsessään olisikin jo entuudestaan tunnettu 

markkinoilla. Keskimääräinen luottamuksen rakentamisaika on noin vuodesta kahteen 

vuoteen, ennen kuin myyjä on kehittänyt oman kontaktiverkoston 

asiakasorganisaatiossa ja saanut toimillaan aikaan itsestään luottamuksen arvoisen 
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yhteistyökumppanin. (Roune & Joki-Korpela 2008, 125). Etenkin palveluratkaisujen 

kohdalla, jotka ovat yleensä aineettomia ja vaikeampia ymmärtää, on tärkeää että 

myyjä toimii aina tavalla joka synnyttää luottamusta (Åge, L-J. 2011, 1584). 

 

2.2.1 Luottamuksen ulottuvuudet 
 

Grönroos (2009, 67) määrittelee luottamuksen (Lane &Bachmann 1996 mukaan) 

neljään eri ulottuvuuteen;  

 

1.) Yleinen luottamus pohjautuu sosiaalisiin normeihin, jossa asiakas tietää että 

mm. suureen ja markkinoilla merkittävään toimittajaan voi kokonsa ja 

maineensa nojalla luottaa. Suurten organisaatioiden nähdäänkin olevan 

toisinaan luotettavampia pelkästään kokonsa puolesta, joskin suureksi 

kasvaminen vaatii yleensä myös kehittynyttä mainetta.  

 

2.) Järjestelmään perustuva luottamus nähdään enemmänkin olevan kytköksissä 

lakeihin, säädöksiin, sopimuksiin sekä toisen osapuolen ammattitaitoon. Tämä 

näkyy konkreettisesti esimerkiksi silloin kun asiakas on tehnyt pitkäaikaisen 

sopimuksen toimittajan kanssa ja luottaa siihen että toimittaja toimii odotusten 

mukaisesti. Ammattitaidosta puolestaan tunnettu myyjä tai organisaatio saa 

puolestaan asiakkaan tuntemaan tehneensä oikean ja hyvän valinnan. 

 

3.) Persoonallisuuteen perustuva luottamus nojautuu pitkälti yksilön taipumukseen 

luottaa toisen osapuolen käyttäytymiseen odotusten mukaisesti johtuen 

havaittavista persoonallisuuspiirteistä. Tämän tyyppisessä luottamuksessa 

yksilö on valmis jatkamaan suhdetta, mikäli kokee että hän voi luottaa yritystä 

edustavaan henkilöön, tässä tapauksessa myyjään.  

 

4.) Prosessiin perustuva luottamus puolestaan pohjautuu kokemuksiin osapuolten 

välisestä liiketoiminnan kontakteista, joita on asiakassuhteen aikana kertynyt. 

Asiakas joka on sitoutunut toimittajaan prosessikokemusten kautta ja on 

tyytyväinen yhteistyön tuloksiin, jatkaa yleensä saman toimittajan kanssa 

asiakassuhdetta. Prosessiin perustuvan näkökulman kautta luottamus on asia, 
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joka kehittyy ajan ja olosuhteiden vaikutusten myötä (Harisalo & Miettinen 2010, 

38). 

 

2.2.2 Luottamuksen tasot 
 

Luottamuksen tason voidaan jakaa kahteen eri tyyppiin. McAllister (1995) jakaa 

luottamuksen kognitiiviseen eli järkiperäiseen (cognitive-based trust) sekä 

affektiiviseen eli tunneperäiseen (affective-based trust). Lämsä ja Uusitalo (2002) 

lisäävät edellä mainittuihin lisäksi kolmannen tyypityksen, käyttäytymiseen liittyvän eli 

behavioristisen tason. Fox (1974) on puolestaan jakanut luottamuksen tasot matalaan 

(low-trust) ja korkeaan luottamukseen (high-trust).  

 

McAllisterin (1995) mukaan kognitiivista luottamusta voidaan kuvata tietoon ja järkeen 

perustuvaksi, eli käytännön tasolla sääntöihin, sopimuksiin ja standardeihin. Se 

näyttäytyy myös vahvasti ajan myötä kehittyneiksi muodollisiksi rooleiksi ja sen 

mukaan käyttäytymiseen sekä sosiaaliseen yhteneväisyyteen. (McAllister 1995, 24-

26). Pearcen (1974) lisää kognitiivisen luottamukseen aspektin ennustettavuuden, eli 

jos tilanteessa on mahdollisuus valita tai kyetä ennustamaan toisen osapuolen 

käyttäytymistä, voidaan se tulkita kognitiiviseksi luottamukseksi. Tämän lisäksi myös 

oman edun tavoitteleminen voidaan nähdä osaksi kognitiivista luottamusta.  

 

Asiakassuhteessa kognitiivinen luottamus syntyy, kun osapuolten välillä on tietoa 

toistensa kyvykkyydestä, luotettavuudesta sekä rehellisyydestä. B2B liiketoiminnassa 

puhuttaessa luottamuksesta, tarkoitetaankin pitkälti juuri kognitiivista luottamuksen 

tasoa, jossa asiakas tietää, että myyjä on ammattilainen, osaa työnsä ja hänellä on 

siihen kompetenssia. Näin ollen luottamus onkin tosiasioiden arvioinnin ja tietoisen 

harkinnan tulos. (Lämsä & Uusitalo 2005, 77-78.) 

 

Affektiivinen luottamus puolestaan eroaa kognitiivisesta luottamuksesta sillä, että se 

perustuu huolen pitoon, toistensa tarpeiden ymmärtämiseen sekä toisesta 

osapuolesta välittämiseen. Affektiivinen luottamus pohjautuukin oman edun tavoittelun 

sijaan toisten kunnioittamiseen sekä osapuolten välille kehittyneeseen sosio-

emotionaaliseen suhteeseen. Sen tärkeimpänä elementtinä voidaan nähdä sekä 
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ammatillisissa että epämuodollisissa suhteissa ilmentyvä hyväntahtoisuus ja 

arvonanto.  (McAllister 1995, 29-30). 

  

Asiakassuhdetoiminnassa affektiivisen luottamuksen on kuviteltu olevan vähäistä ja 

nähty sen enemmänkin liittyvän ystävyys- ja muihin ihmissuhteisiin. Monet tutkimukset 

kuitenkin osoittavat, että henkilökohtaisella vuorovaikutuksella ja sitä kautta 

kehittyvällä luottamuksella emotionaalisen sidoksen kautta, on suuri merkitys myös 

asiakassuhteen kehittymisessä. Tämä selittyy sillä, että asiakassuhteissa ja 

vuorovaikutustilanteissa asiakkaiden palvelukokemukseen liittyy aina tunnepohjainen 

ulottuvuus, jonka ansiosta sosiaalisen ja affektiivisen ulottuvuuden merkit täyttyvät ja 

se toimii suhdetta lujittavana sidoksena. Asiakassuhteen kehittäminen, palvelujen 

todellinen hyötyjen ja etujen yksilöllistäminen asiakkaalle edellyttääkin näin ollen aina 

henkilökohtaisen tason vuorovaikuttamista sekä tutustumista. (Lämsä & Uusitalo 

2005, 78.) 

 

Behavioristinen eli käyttäytymiseen perustuva luottamus koetaan olevan kahdella 

edellä mainitun – tiedollisen ja tunneperäisen – seuraus. Tässä luottamus ilmeneekin 

nimenomaan käytännön teoissa ja toimissa, joissa osapuolet luottamuksen 

jakaessaan ryhtyvät tekoihin joihin voi liittyä riskejä.  Luottamuksen ja riskien 

ottamiseen perustuvilla teoilla luodaan entistä vahvempi side ja ne lisäävätkin 

entisestään luottamuksen määrää. Luottamuksen kehittymisen kannalta etenkin 

asiakassuhteen alkuvaihe on merkityksellinen, sillä silloin molempien osapuolten 

täytyy osoittaa olevansa luottamuksen arvoisia. Kun asiakassuhde lähtee kehittymään, 

tulee esiin piirteitä kuten uskottavuus, lupausten lunastus, tieto ja asiantuntemus. Myös 

tunneperäisten ja sosiaalisten piirteiden merkitys kasvaa ja ne edellyttävätkin myyjältä 

vahvaa vuorovaikutuskykyä sekä tunneälyn käyttöä. (Lämsä & Uusitalo 2005, 78-79.) 

 

Foxin (1974) jaottelu matalaan ja korkeaan luottamuksen tasoihin täydentää hyvin 

aiempaa jaottelua. Siinä matalan luottamuksen suhteen ominaisuudet sisältävät paljon 

yhtäläisyyksiä kognitiivisen luottamuksen kanssa ja korkean luottamuksen 

ominaisuudet yhtäläisyyksiä affektiivisen luottamuksen suhteen. Matalan 

luottamuksen luonteeseen kuuluukin pitkälti määrämuotoisten, lyhyen tähtäimen 

odotuksia, jossa pyritään minimoimaan riippuvuus toisen itsenäisestä päätösvallasta. 

Tämän lisäksi osallisilla saattaa olla hyvin eriävät päämäärät ja arvot, jonka vuoksi 
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ennakoitujen hyötyjen ja myönnytysten kustannuksia laskelmoidaan tarkasti. Matalan 

luottamuksen suhteessa halutaan myös rajoittaa ja suojat kommunikointia omilla 

erityisaloilla. Organisaatioissa jossa on paljon matalaa luottamusta, vaikutus 

mahdollisuudet ovat vähäiset ja organisaatiot ovat hyvin byrokraattisia. 

 

Korkean luottamuksen suhteen Fox (1975) osoittaa sen sisältävän vapaata ja rehellistä 

kommunikointia, jossa ollaan valmiita luottamaan kohtaloa toisen käsiin ja antamaan 

toisille oikeus myös epäillä. Osallisilla on hyvin saman tyyppisen määränpäät sekä 

arvot, jonka ansiosta he mahdollistavat toisillensa tuen ilman laskelmointia sekä 

jakavat toisillensa kokonaisvaltaista ja pitkäaikaista sitoutumisen tunnetta. Korkean 

luottamuksen organisaatioissa vaikutus mahdollisuudet ovat erinomaiset, 

päätäntävaltaa omaan työhön annetaan, organisointi on joustavaa ja yksilöt ovat 

vahvasti sitoutuneita. Nämä elementit ovat tärkeitä myös asiakassuhteen 

kehittymisessä. 

 

2.2.3 Luottamuksen merkitys asiakassuhteen eri vaiheissa 
 

Luottamuksen merkityksellä asiakassuhdetoiminnan eri vaiheissa eli myynti- ja 

ostoprosessissa on nähty olevan suuri vaikutus niin yksittäisessä myyntitapauksessa 

kuin pitkässä asiakassuhteessakin. Myynti- ja ostoprosessissa luottamustekijät 

määräytyvät pitkälti asiakkaan luottamusodotuksista sekä myyjän toimista, jotka 

rakentavat luottamusta (Vahvaselkä. 2004, 142). Jotta nämä luottamusodotukset 

täyttyisivät, myyjällä tulee olla joko synnynnäisiä tai opittuja valmiuksia ja taitoa 

kommunikoida erilaisten ihmisen kanssa, herättää kiinnostusta ja motivoida asiakasta, 

kykyä päättää kaupat sekä kehittää pitkäaikaisia asiakassuhteita. Synnynnäisesti 

taitavia myyjiä, jotka tekevät vahvaa myyntitulosta intuitiivisella toiminnalla on koko 

myyntivoimasta vain 20 %. Loput 80 % myyjistä työskentelee systemaattisesti opitun 

myyntiprosessin mukaisesti.  (Eades 2004, Vahvaselkä. 2004, 142.)  

 

Menestyvä ja ammattitaitoinen myyjä eli huippumyyjä, käyttää myyntiprosessissa 

nimenomaan suurimman osan ajastaan luottamuksen rakentamiseen. Tämä näkyy 

konkreettisesti myyjän työssä niin, että painopiste läpi myyntiprosessin on kattavassa 

tervekartoituksessa sekä selkeiden hyötyjen esittelyssä vain asiakkaan tarpeita 

vastaaviin tuotteisiin tai ratkaisuihin. Tämän tyyppisen kattavan tarvekartoituksen ja 
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todellisten asiakashyötyjen kautta, tuoteominaisuuksien ja lyhyen tarvekartoituksen 

sijasta, myyjä tuo asiakkaalle esille tuotteen tai palvelun hyödyt ja edut ja kaupan 

päättämiseen käytetty aika vähentyy. Läpi myyntiprosessin ajan asiakkaaseen ja 

tämän tarpeisiin keskittyminen johtaa kokonaisvaltaiseen asiakastyytyväisyyteen sekä 

useimmiten positiiviseen kaupan päättämiseen. (Aalto & Rubanovitsch 2007, 38, 

Bottom 2013. Alla olevassa kuvassa havainnollistetaan erikseen vielä keskiverto 

myyjän sekä huippumyyjän fokusoivat käytetyn aikansa myyntiprosessissa.  

 

 
 

 

Kuvio 4. Myyntiprosessin ajankäyttö keskiverto myyjällä ja huippumyyjällä (Aalto & 

Rubanovitsch 2007, 39) 

 

Tietoisuuden vaihe 

 

Tietoisuuden vaihe, eli suunnittelu- ja valmisteluvaihe sekä asiakaan tarpeiden 

havaitsemisvaihe sisältää erilaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat luottamukseen. 

Tilanteessa, jossa asiakas ei ole vielä ollut varsinaisessa vuorovaikutuksessa myyjän, 

eli organisaation edustajan kanssa, nousee esille mm. organisatorinen luottamus. 

Organisaatiota kohtaan kohdistuva luottamus pitää sisällään luottamuksen 

prosesseihin, käytäntöihin sekä rakenteisiin. Tämän lisäksi ulkoinen viestintä ja imago 
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yhdessä myyjän toiminnan kanssa luovat kokonaisvaltaisen kuvan organisaation 

luotettavuudesta. Pienillä yrityksillä luottamuksen rakentaminen saattaa olla tietyissä 

tilanteissa työläämpää, sillä ne eivät välttämättä vielä nauti yleistä luottamusta, jota 

suuret organisaatiot nauttivat markkinoilla jo kertyneen maineensa ja kokonsa vuoksi. 

(Grönroos 2009, 67, Kalliomaa 2011, 25, Lane &Bachmann 1996.) 

 

Suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa myyjän ammattitaito nousee myös esiin 

luottamuksen roolia tarkastellessa. Tämä näkyy konkreettisesti siinä, miten myyjä 

valmistautuu kontaktoimaan asiakasta, myymään oman neuvotteluaiheensa sekä 

valmistautuu tulevalle myyntikäynnille.  Asiakkaan odotuksiin peilaten luottamusta 

rakentavat toimet, joita myyjän ammattitaito pitääkin sisällään. Näitä toimia ovat mm. 

se, että myyjä tuntee oman ja asiakkaan toimialan ja kilpailijat sekä ymmärtää 

asiakkaan liiketoiminnan. Tämän lisäksi hän hallitsee oman kokonaistarjoaman ja 

palveluratkaisut sekä myyntiprosessin ja ymmärtää asiakkaan ostoprosessin. 

Tärkeänä elementtinä nähdään myös asioiden loppuun saattaminen kerralla. (Rope 

2009, 118-130, Kalliomaa 2011, 34, 44, Lämsä & Uusitalo 2005, 77-78, McAllister 

1995.) 

 

Kartoitusvaihe 

 

Kartoitusvaihe pitää sisällään myyntineuvotteluja sekä asiakkaan vaihtoehtojen 

etsimistä ja vertailua. Myyntineuvottelu on myyjän ja asiakkaan vuorovaikuttamista. 

Onnistunut vuorovaikutus lähteekin myyjän halusta ja kyvystä luoda pysyviä ihmis- ja 

asiakassuhteita. Asiakkaan tulee tuntea olonsa myyntineuvottelutilanteessa 

huomatuksi, ymmärretyksi sekä autetuksi. Myyjän tehtävänä onkin näin ollen saada 

asiakas tuntemaan, että myyjä haluaa antaa oman tietonsa, taitonsa sekä 

asiantuntijuutensa asiakkaan käyttöön ja tällä tavalla auttaa asiakasta ratkaisemaan 

ongelmia. Luotettavuusvaikutelmaan vaikuttaa myös pitkälti se minkälaisia asioita 

asiakas myyjän luotettavuudessa arvostaa. (Rope 1992, 171, Pekkarinen ym. 1997, 

26), Pekkarinen ym. 2006, 50.)  

 

Yleisesti todennettuja luotettavuustekijöitä ovat kuitenkin asiantuntijuus eli myyjän 

ammattitaito, myyjän persoonallisuuspiirteet kuten tunneälykkyys, asenteet ja 

motivaatio sekä vuorovaikutusviestintä, kuten ulkoinen habitus, viestintä ja 
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kommunikointi (Rope 2009, 118-130, Kalliomaa 2011, 34, 44, Lämsä & Uusitalo 2005, 

77-78, McAllister 1995, Vahvaselkä 2004, 153). Alla olevaan taulukkoon on 

mukautetusti koottu luottamusta rakentavia tekijöitä läpi asiakassuhdetoiminnan ja 

myynti- sekä ostoprosessin, jotka korostuvat etenkin myyntineuvotteluvaiheessa. 

 
Kuvio 5. Luottamusta rakentavat tekijät (Rope 2009, 118-130, Kalliomaa 2011, 34, 44, 

Lämsä & Uusitalo 2005, 77-78, McAllister 1995, Vahvaselkä 2004, 153) 

 

Myyntineuvotteluvaiheen aikana asiakas etsii vaihtoehtoja ja vertailee toimittajia 

keskenään. Myyjän tehtävänä onkin vakuuttaa asiakas siitä, että juuri hän on paras 

vaihtoehto ratkaisemaan asiakkaan ongelmia ja toisinaan jopa luomaan asiakkaalle 

tarpeita ja ongelmia, joita ratkaista. Eadesin (2004) tulkintojen mukaan itse asiassa 

vain noin 10% asiakkaista todellisuudessaan etsii ongelmiinsa ratkaisua. Tämä ei siis 

tarkoita sitä että 90% yrityksistä ja asiakkaista ei olisi ongelmia, vaan sitä, että näitä 

ongelmia ei olla vielä tunnistettu tai niitä ei ole osattu yrityksestä huolimatta korjata.  

Tässä myyjä onkin avainhenkilönä myyntineuvottelun kautta ja vahvaan rooliin nousee 

kattava tarpeiden kyseleminen sekä aktiivinen kuunteleminen, piilevien 

asiakastarpeiden esiin saamiseksi. (Kalliomaa 2011, 20.) 
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Asiakassuhteessa ei tulisikaan aliarvioida kuuntelun merkitystä pitkän asiakassuhteen 

kehittämisen. Jotta asiakas on suostuvainen kertomaan myyjälle hänen ongelmansa 

sekä tarpeensa, vaatii se keskinäistä luottamusta. Tämä puolestaan edellyttää 

aktiivista ja eläytyvää kuuntelua, avointa kyselyä, ongelmien kohtaamista sekä 

ratkaisuiden tuomista. Kuunteleminen viestii kunnioituksesta ja arvostuksesta toista 

osapuolta kohtaan ja sillä on monia positiivisia vaikutuksia niin asiakassuhteessa kuin 

myyntiprosessissakin. Aktiivinen kuuntelu herättää luottamusta etenkin silloin kun 

ostaja huomaa, että myyjä saa pienistäkin vihjeistä oivalluksia ja hyödyntää niitä 

asiakkaan hyväksi. Tämä onkin yksi merkittävistä tekijöistä myyntineuvottelun aikana 

luottamuksen rakentumisen suhteen. (Ramsey & Sohi 1997, 129, Vahvaselkä 2004, 

156.)  

 

Sitoutumisvaihe 

 

Sitoutumisvaiheen osa-alueet painottuvat kaupan päättämiseen ja ostopäätökseen. 

Kaupan päättämisen edellytys on aina selvittää asiakkaan todelliset ostokriteerit sekä 

ostopäätökseen vaikuttavat asiat. Ostamisen syihin vaikuttavat useimmiten vahvasti 

tunnesyyt, vaikka ostajat perustelevatkin päätökset järkisyillä. Eri päätöksentekijöillä 

nämä syyt vaihtelevat ja ostopäätökseen vaikuttaa usein myös useampi ostomotiivi. 

(Kalliomaa 2011, 17.) Koska tiedetään että tunnesyyt ovat vahva ostopäätökseen 

vaikuttaja, tulee luottamus nostaa myös tässä kohtaa merkittäväksi vaikuttimeksi ja 

ymmärtää mitä sen taustalla tapahtuu. 

 

B2B kaupassa itse ongelmanratkaisu ei ole aina välttämättä ostopäätöksen syy, vaan 

ihmisten välinen luottamus. Tämä voi johtaa joko positiiviseen ostopäätökseen tai 

ostopäätöksen hylkäämiseen. (Roune & Joki-Korpela 2008, 125). Kaupan päätöksen 

yhteydessä positiiviseen ostopäätökseen vaikuttavat myyjän toimet, joilla voidaan 

lisätä tietoisesti ja luonnollisesti luottamusta toisen osapuolen kanssa. Näitä ovat mm. 

ylläpitävä ja rakentava neuvotteluilmapiiri, auttaa ja rohkaista asiakasta päätöksen 

tekoon oikealla hetkellä, pohjata päätös nimenomaan asiakkaan tarpeisiin, jolloin 

asiakas kokee tulleensa kuulluksi sekä uskoa omaan asiaansa, joka luo luonnollisella 

tavalla asiakkaan ja myyjän välille myönteisen loppuvaikutelman ja lisää luottamusta. 

(Vahvaselkä 2004, 170). 

 



 
 

28 

Ostopäätöksen tekemisessä ja kaupan päättämisessä luottamuksella onkin siis selkeä 

merkitys. Tämä näkyy niin tulevien kuin olemassa olevien sopimustenkin valossa. Jotta 

voidaan rakentaa kestäviä ja hyvin toimivia sopimuksia esimerkiksi työehdollisesti tai 

toimittajaa kohtaan, tarvitaan tähän osapuolten välistä luottamusta. Tästä syystä 

luottamus on myös tärkeä sopimusoikeudellinen käsite. (Blomqvist 1995, 17-19, Horn 

1998.) 

 

Laajentumisvaihe 

 

Jälkihoito ja oston jälkeinen seuranta ovat konkreettisia toimia asiakassuhdetoiminnan 

laajentumisvaiheessa. Luottamuksen rakentumisen yksi tärkeimmistä ja samaa aikaa 

toisinaan jopa laiminlyödyimmäksi osa-alueeksi nousee asiakkaan jälkihoito. Tämän 

vaiheen aikana myyjä lunastaa lupauksensa yhteisesti sovittujen asioiden ja 

periaatteiden noudattamisesta, jonka nähdään nimenomaan nivoutuvan vahvasti 

asiakkaan luottamusodotuksen täyttämiseen. Tutkijoiden tulkintojen mukaan 

luotettavuuden ja rehellisyyden arviointiin vaikuttavatkin aikaisempien toimien 

johdonmukaisuus, uskottava tieto luotettua kohtaan sekä luotetun, eli tässä 

tapauksessa myyjän, yhdenmukainen toiminta. (Mayer ym. 1995, 709-734) 

Asiakkaiden tarpeiden, toiveiden ja jopa arvojen nähdään olevan väliaikaisia ja 

muuttuvia. Tämän vuoksi seuranta sekä jälkihoito nousevatkin merkittäväksi 

toimintatavaksi, sillä vain näiden kautta myyjä kykenee varmistamaan asiakkaan 

tyytyväisyyden valittuun ratkaisuun sekä vastata tuleviin, muuttuviin tarpeisiin. (Aalto 

& Rubanovitsch 2007, 161.)  

 

Luottamuksen rakentumisen tiedetään olevan hidasta ja sen rakentumiseen vaikuttaa 

sopimuksista ja lupauksista kiinni pitäminen. Jo vähäiseltä tuntuva sopimuksen 

rikkominen tai lupauksen täyttymättömyys hävittää luottamusta. Kun jälkihoito tehdään 

hyvin ja säännönmukaisesti niin että asiakkaalle jää kaupasta positiivinen mieli ja 

asiakassuhde syvenee luottamustasolla, asiakkaasta kehittyy ajan myötä mahdollinen 

suosittelija. Suosittelijoita voidaankin pitää yrityksen arvokkaimpana ja 

kustannustehokkaimpana uusiasiakashankinnan väylänä, sillä heidän viestinsä 

ulkopuolisille toimii sekä tiedon että tunteen perustana. Vahva tunneside luokin 

suosittelun voiman ja sillä on selkeä yhteys sitoutumisen ja luotettavuuden elementtien 

kanssa. (Aalto & Rubanovitsch 2007, 29, 158.)  
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2.3 Teoreettinen viitekehys 
 

Tämän luvun tarkoituksena on esitettyjen teorioiden pohjalta nivoa yhteen 

merkittävimmät löydökset ja tuottaa tiivis teoreettinen viitekehys, jota hyödynnetään 

myöhemmin tämän työn tutkimustulosten osalta keskeisitä tutkimustuloksia 

tarkasteltaessa. Alla olevassa kuviossa on hyödynnetty koko teoriaosuutta, mutta 

etenkin teoreettisessa viitekehyksessä on mukailtu Dwyerin asiakassuhdevaihe 

mallinnusta sekä Vanhaselän myynti- ja ostoprosessin vaihemallia rinnakkain. (Dwyer 

ym. 1987, 21, Vahvaselkä. 2004, 142). 

 

 
 

Kuvio 6. Teoreettinen viitekehys 

 

 

 

LUOTTAMUS
Myyjä/toimittaja Asiakas

1. Tietoisuus

Suunnittelu- ja	
valmisteluvaihe

2.	Kartoitus

Myyntineuvottelu-
vaihe

3.	Laajeneminen

Kaupan						
päättäminen

4.	Sitoutuminen

Jälkihoito

Liikesuhteen	vaihe	
/

Myyntiprosessin	vaihe

Liikesuhteen	vaihe
/

Ostoprosessin	vaiheLuottamusta	rakentavat	tekijät	/	Luottamusodotukset

1. Tietoisuus

Tarpeen
havaitseminen

2.	Kartoitus

Vaihtoehtojen					
etsiminen	ja

vertailu

3.	Laajeneminen

Ostopäätös

4.	Sitoutuminen

Oston	jälkeinen	
seuranta

Ymmärretään	oma	kokonaistarjoama	ja	sen	edut	ja	hyödyt	asiakkaalle	

Asiakkaan	tarpeiden	huomioiminen	ja	neuvotteluhyödyn	viestiminen

Asiantunteva	ja	positiivinen	kontaktointi

Vuorovaikutustilanteessa asiantuntijuuden osoittaminen asiakkaalle

Argumentointien oikeanmukaisuus ja johdonmukainen toiminta

Vastaväitteisiin vastaaminen asiantuntevasti ja tilanteeseen sopivalla tavalla

Asiakkaan ostosignaalin havaitseminen ja tunnistaminen

Asiakkaan todellisten tarpeiden selvittäminen kyselemällä ja kuuntelemalla

Asianmukaiset jatkosuunnitelmat ja –toimet ostopäätöksen lopputuloksesta riippumatta

Aiemmissa prosessin vaiheissa luvatut lupaukset lunastetaan

Asiakastyytyväisyyden varmennus ja järjestelmällinen jatkotoimien toteutus 
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Teoreettisen viitekehyksen pohjalta on tutkimukselle määritelty tutkimuskysymykset, 

jotka jakaantuvat päätutkimuskysymykseen sekä kahteen alatutkimuskysymykseen. 

Näille tutkimuskysymyksille on määritelty teoreettisessa viitekehyksessä omat 

vastaavat kohdat, joihin pyritään empiirisen tutkimuksen kautta löytämään 

vastaavuuksia sekä eroavaisuuksia. 

 

 
 
Päätutkimuskysymys: 
 
 
Mikä on luottamuksen rooli B2B asiakassuhdetoiminnassa? 
= Vastaa teoreettisen viitekehyksen kohtaan, LUOTTAMUS 
 
 
Alatutkimuskysymykset: 
 
 
Minkälaisia odotuksia asiakkaalla on toimittajan luotettavuutta kohtaan? 
= Vastaa teoreettisen viitekehyksen kohtaan, Asiakas ja asiakkaan 
luottamusodotukset, sekä vaikutus luottamukseen 
 
Millä keinoilla voidaan rakentaa asiakkaan luottamusta asiakassuhdetoiminnassa? 
= Vastaa teoreettisen viitekehyksen kohtaan, Myyjä/Toimittaja ja myyjän luottamusta 
rakentavat tekijät, sekä vaikutus luottamukseen 
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3 EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää myynnin asiantuntijoiden eli myyjien sekä 

oston asiantuntijoiden eli asiakkaiden käsityksiä luottamuksesta 

asiakassuhdetoiminnassa. Laadullinen tutkimus sopi tähän hyvin, sillä sen avulla 

kyetään tarkastelemaan tutkittavia asioita syvällisemmin, kuin määrällisellä 

tutkimuksella. Tämä johtuu siitä, että laadullisen tutkimuksen kautta tavoitteena on 

tarkastella ilmiöitä, eikä todentaa tai selittää sitä tilastollisin keinoin. Tässä luvussa 

tullaan tarkastelemaan lähemmin valittua tutkimusmenetelmää ja tutkimuksen 

kohdetta sekä tutkimuksen toteutusta ja aineiston keruuta. 

 

3.1 Tutkimusmenetelmät  
 

Tämä tutkimus voidaan määritellä kvalitatiiviseksi tapaustutkimukseksi. Kvalitatiivinen 

eli laadullinen tutkimus on tieteellinen tutkimusmenetelmäsuuntaus, jonka avulla 

pyritään ymmärtämään tutkittavan kohteen merkitystä, erilaisia ominaisuuksia sekä 

laatua kokonaisvaltaisesti. Sen lähtökohtana onkin todellisen elämän kuvantaminen 

sekä moninaisuuden todentaminen. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa käytetään ns. 

induktiivista analyysia, jonka lähtökohtana ei ole teoria tai hypoteesin testaaminen, 

vaan aineistojen monitahoinen ja yksityiskohtainen tarkastelu. Tutkimuksen 

perusajatuksena on tutkimusten ja tapausten ainutlaatuinen ja käsitteleminen ja sen 

mukainen aineistoin tulkitseminen. (Hirsjärvi ym. 2009, 161-164.) 

 

Tapaustutkimuksen tarkoituksena on puolestaan saavuttaa yhden tai useamman tietyn 

tapauksen kautta yleisiä tai erityisiä johtopäätöksiä. Sen lisäksi tavoitteena on 

tunnistaa monimutkaisia muuttujia sekä suhteita liike-elämässä valikoiduista ilmiöistä. 

Tiedolla, joka pohjautuu todelliseen elämään, voidaan luoda erilaisia toimintamalleja 

sekä teorioita ja se pakoittakin ymmärtämään organisaatioita kokonaisvaltaisemmin 

realistisessa ympäristössä. Kvalitatiivista tapaustutkimusta voidaankin kuvailla 

systemaattiseksi ja kokonaisvaltaiseksi tulkitsevaksi tutkimukseksi, jonka avulla 

tuotetaan tietoa tapahtuman ja tekijöiden välisistä suhteista. (Koskinen, Alasuutari & 

Peltonen 2005, 156.) 
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Aineistonkeruun menetelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua, joka 

nähtiin tähän tutkimukseen sopivimmaksi menetelmäksi sen systemaattisuuden ja 

toisaalta joustavuuden puolesta. Teemahaastattelu onkin yksi käytetyimmistä 

kvalitatiivisen aineistonkeruu menetelmistä liiketaloudessa ja parhaimmillaan se on 

erinomaisen tehokas menetelmä, jossa tutkija voi ohjata haastattelua ilman tarvetta 

täydelliseen kontrolliin (Koskinen ym. 2005, 105-108). Teemahaastattelun tyypillinen 

ominaispiirre on se, että teema-alueet ovat päätetty etukäteen, mutta niiden tarkkaa 

muoto tai järjestys puuttuu. Haastattelut kohdennetaankin näin ollen tiettyihin ennalta 

valittuihin teemoihin, mutta poiketen muista puolistrukturoiduista haastatteluista, niiden 

kysymysten muoto tai edes kysymykset eivät ole välttämättä identtiset kaikille (Hirsjärvi 

& Hurme 2009, 47-48). 

 

Teemojen avulla pyritään käymään kaikki aihealueet läpi jokaisen haastateltavan 

kanssa ja tätä kautta saada kaikki tutkimukseen kuuluvien aihepiirien asiat esiin 

(Eskola & Vastamäki 2010, 26-29). Tämän lisäksi teemahaastattelun etuna on sen 

suora kielellinen vuorovaikuttaminen haastateltavien kanssa, jonka avulla voidaan 

selventää ja syventää saatavia tietoja lisäkysymyksillä joka tekeekin siitä 

ainutlaatuisen tiedonkeruu menetelmän (Hirsjärvi & Hurme 2009, 34).  

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia kuinka luottamus vaikuttaa 

asiakassuhteeseen ja ymmärtää sen merkitys myynnin ja ostoprosessin eri vaiheissa. 

Haastatteluteemat valikoituivat pitkälti teoriasta löytyneiden mallinnusten mukaisesti ja 

samaa teemoittelurakennetta käytettiin sekä myynnin asiantuntijoita, että oston 

asiantuntijoita haastateltaessa, vaikka itse kysymykset poikkesivatkin toisistaan.  
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Teemat jaoteltiin 5 eri ryhmään seuraavasti: 

 
 

Teema Myyntiprosessi 
 (myyjän näkemys/haastattelu) 

Ostoprosessi 
(asiakkaan näkemys/haastattelu) 

Yläkäsitteet Luottamus,  asiakassuhdetoiminta, 

luottamuksen  rakentuminen 

Luottamus,  asiakassuhdetoiminta, 

luottamuksen  rakentuminen 

Myynti- ja ostoprosessi, osa 1 
• organisatorinen luottamus 

• luottamuksen merkitys 

tapaamisen valmistelussa 

• luottamuksen rakentuminen 

ennen tapaamista 

Suunnittelu- ja valmisteluvaihe 

• olettamukset asiakkaan halusta 

ottaa myyjä vastaan 

• valmistelevat toimenpiteet 

ennen tapaamista 

• luottamuksen rakentuminen 

ennen tapaamista 

Tarpeen havaitseminen 

• asiakkaan halukkuus ottaa 

myyjä vastaan 

• odotukset myyjää kohtaan 

tapaamisen valmistelussa 

• luottamuksen rakentuminen 

ennen tapaamista 

Myynti- ja ostoprosessi, osa 2 

• odotukset ja olettamukset 

tapaamiselle 

• luotettava myyjä 

• ajankäytön priorisointi 

myyntitapaamisessa 

• luotettava asiakas 

Myyntineuvotteluvaihe  

• mitä myyjä olettaa asiakkaan 

odottava myyntineuvottelulta 

• olettamukset luotettavasta 

myyjästä 

• myyjän ajankäytön priorisointi 

• myyjän odotukset luottavasta 

asiakkaasta 

Vaihtoehtojen etsiminen ja vertailu 

• mitä asiakas odottaa 

myyntineuvottelulta 

• odotukset luotettavasta 

myyjästä 

• asiakkaan odotukset 

ajankäytön priorisoinnista 

• olettamukset luotettavasta 

asiakkaasta 

Myynti- ja ostoprosessi, osa 3 
• ostopäätökseen vaikuttavat 

asiat 

• luotettavuuden merkitys 

ostopäätöksessä ja 

sopimusneuvotteluissa 

Kaupan päättäminen 

• myyjän toimet jolla pyritään 

edesauttamaan ostopäätöksen 

syntymistä 

• olettamukset myyjän 

edesauttavista luottamustoimista 

ostopäätöksessä ja 

sopimusneuvotteluissa 

Ostopäätös 

• asiakkaan ostopäätökseen 

vaikuttavat tekijät 

• odotukset ja arviot 

luottamuksen roolista 

ostopäätöksessä ja 

sopimusneuvotteluissa 

Myynti- ja ostoprosessi, osa 4 
• yhteydenpito ja toimet kaupan 

päättämisen jälkeen 

• ostonjälkeiset luottamusta 

kasvattavat toimet 

• luottamuksen merkitys 

vuorovaikuttamisessa 

• luottamusneuvo 

Jälkihoito  

• myyjän toimet jälkihoidossa 

• myyjän luottamusta kasvattavat 

toimet jälkihoidossa 

• luottamustoimet 

vuorovaikuttamisessa 

• myyjän neuvo kasvattaa 

luottamusta asiakassuhteessa  

Oston jälkeinen seuranta 

• odotukset jälkihoidosta 

• luottamusodotukset myyjää 

kohtaan jälkihoidossa 

• luottamusodotukset 

vuorovaikuttamisessa 

• asiakkaan neuvo kasvattaa 

luottamusta  

 

 

Taulukko 1. Haastatteluteemat 
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3.2 Tutkimuksen kohde: Case Yritys X  
 

Tutkimuksen kohteena toimii media-alalla toimiva myyntiorganisaatio sekä heidän 

tärkeimpiä avainasiakkaitansa. Yritys X on kansainvälinen ja maailmanlaajuisesti 

omalla alallaan markkinoita johtava media-alan yritys, jonka palveluksessa Suomessa 

toimii noin 60 työntekijää. Yritys tarjoaa asiakkailleen sekä paikallisia että 

valtakunnallisia business to business (B2B) ratkaisuja medianäkyvyyteen, jolla 

voidaan mm. kasvattaa asiakkaan brändin tunnettuutta, kehittää myyntiä tai ohjata 

loppuasiakkaista ostopolulla. 

 

Yrityksellä on pitkä historia ja sen konserni onkin jo yli 50 vuotta vanha. Suomessa 

yritys on toiminut noin 20 vuotta ja sen kehitys markkinoilla on ollut myönteinen. 

Kasvavassa kilpailussa kuitenkin myös Yritys X:n on löydettävä itselleen kilpailukykyä 

kasvattavia toimenpiteitä ja tästä syntyikin ajatus kehittää asiakassuhde ymmärrystä 

syvällisemmin, jonka nähdään vaikuttavan suoraan siihen, miten asiakkuuksia 

johdetaan ja millaista tulosta hyvä asiakkuussuhde tuottaa sekä Yritys X:lle, että 

asiakasyrityksille.  

 

Luottamuksen tiedetään olevan merkittävä asiakassuhdetta parantava elementti ja 

myyntityössä jopa ratkaiseva tekijä onnistumisen kannalta. Tästä huolimatta 

luottamusaspektia tuodaan harvoin esille henkilöstön tai myynnin koulutuksissa, jonka 

vuoksi aihe herättikin kiinnostusta asiakassuhteen näkökulmasta. Jos luottamuksella 

todella nähdään olevan merkitystä asiakassuhteen kehittymisessä, tulisi se myös 

näkyä tutkimuksen haastatteluiden kautta. Tämä puolestaan antaisi uutta ja 

merkityksellistä näkemystä siihen, että tulevaisuuden kilpailukykyä kehitettäessä 

luottamus tulisi ottaa esille ja nostaa ajankohtaiseksi teemaksi. 

 

Tutkimuksen kohdejoukoksi valittiin yhteensä 9 henkilöä, josta 4 henkilöä toimi 

myyntiorganisaatiossa (Yritys X) ja 5 henkilöä Yritys X:n avainasiakkaina. Tämän 

kautta saatiin tutkimukselle tarpeeksi kattava näkökulma luottamuksen merkityksestä 

asiakassuhteessa, jossa haluttiin havainnoida sekä myyntiorganisaation henkilöiden 

tapaa nähdä asia, kuin asiakkaiden ajatuksia ja odotuksia tutkitun asian suhteen. 

Tämän lisäksi vastaajien omat kokemukset haastatteluiden kautta antoivat aiheelle 

syvällisempää perspektiiviä, luottamuksen asiakassuhteessa perustuessa pitkälti 



 
 

35 

kokemuksiin. Haastateltaviksi valittiin Yritys X:lle merkittävimpien asiakkaiden 

yhteyshenkilöitä, joilla nähtiin olevan suuri merkitys sekä oman positionsa, että 

olemassa olevan asiakassuhteen kannalta.  Oheisessa taulukossa on kuvattuna kaikki 

tutkimukseen osallistuneet haastateltavat sekä heidän silloinen ammatillinen taso 

(Asiantuntija / Keskijohto/ Ylin johto) ja sukupuoli; 

 

MYYNTI ASIAKKAAT 
M1. Ylin johto, mies A1. Ylin johto, nainen, suora-asiakas 

M2. Keskijohto, mies A2. Ylin johto, nainen, suora-asiakas 

M3. Asiantuntija/myyjä, nainen A3. Keski-/Ylin johto, nainen, mediatoimisto 

M4. Asiantuntija/myyjä, nainen A4. Keskijohto, nainen, mediatoimisto 

 A5. Keskijohto, nainen, mainostoimisto 

 

Taulukko 2. Tutkimukseen haastatellut henkilöt 

 

Media-alalla tyypillisesti asiakassuhteet rakentuvat ns. kolmikantana, jolla tarkoitetaan 

sitä, että loppuasiakkaan (joka mainostavaa brändiä/tuotteitaan/palveluitaan 

mediatilassa) lisäksi asiakkuuteen kuuluu asiakkaalle valikoitunut mediatoimisto, jonka 

kautta ostot tapahtuvat sekä mainostoimisto, joka tuottaa eri medioihin mainonnalliset 

sisällöt.  

 
 

Kuvio 7. Kokonaisvaltaisen asiakassuhteen rakentumisen malli 

 

Nämä kaikki kolme tahoa yhdessä muodostavat kokonaisasiakkuuden, jota tässä 

tutkimuksessa on haluttu tarkastella. Haastateltavien joukkoon haluttiin kuuluvan 

Myynti

Media-
toimisto

Asiakas

Mainos-
toimisto
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henkilöitä kaikilta tahoilta, sillä jokainen taho erikseen on ratkaisevassa roolissa 

onnistuneen asiakassuhteen näkökulmasta. Tutkimuksen luotettavuuden sekä 

haastateltujen henkilöiden identifioitumattomuuden vuoksi nämä kaikki kolme tahoa 

haluttiin kuitenkin käsitellä tässä tutkimuksessa kokonaisvaltaisesti asiakkaina.  

 

3.3 Tutkimuksen toteutus, aineiston keruu ja luotettavuus 
 

Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina 15.6–21.7.2015 välisenä aikana, 

rauhallisessa ympäristössä, joko Yritys X:n tai vaihtoehtoisesti asiakkaan 

neuvottelutiloissa. Haastatteluajat ja paikat sovittiin yhdessä haastateltavien kanssa ja 

haastatteluihin varattiin aikaan noin tunti. Haastattelut tallennettiin nauhurille ja kaikille 

haastateltaville painotettiin myös tutkimuseettisiä piirteitä, jossa kerrottiin, että 

nauhoitetut haastattelut tulisivat vain tutkijan ja tämän tutkimuksen käyttöön. 

 

Ennen haastatteluita tutkija toimitti haastateltaville kysymysrungon, jossa oli 

yksinkertaistettu teemojen pääkohdat ja niihin liittyvät pääkysymykset. 

Haastattelurungon etukäteen lähettämisellä varmistuttiin siitä, että haastateltavat 

voisivat jo hieman etukäteen varautua ja miettiä aihealueita, sillä laajojen ja toisinaan 

jopa abstraktien teemojen yksinkertaistaminen itse haastattelutilanteessa saattaisi 

koitua liian monimutkaiseksi, jolloin vastauksien laatu saattaisi tätä kautta heikentyä. 

Syventävät jatkokysymykset puolestaan tutkija esitti itse tutkimustilanteessa, mikäli 

niiden kautta nähtiin saatavan tärkeää tietoa tutkimuksen kannalta.  

 

Haastatteluiden suorittamisen jälkeen haastattelut purettiin nauhureilta ja litteroitiin 

selkeiden teemojen alle järkeviksi kokonaisuuksiksi pohjautuen taulukon 1. (kts.s. 32) 

teemoitteluun. Haastatteluissa ilmenneiden vastauksien yhtäläisyyksiä ja 

eroavaisuuksia pyrittiin litteroinnin yhteydessä havainnoimaan sekä nostamaan esille. 

Tämä näkyy mm. tutkimustuloksissa ja johtopäätöksissä tiettyjen teemojen alla 

erilaisina näkemyseroina niin myyntiorganisaation sisällä, kuin myynnin ja asiakkaiden 

välillä. Erityistä huomiota pyrittiin kiinnittämään tässä tutkimuksessa nimenomaan 

kysymysten yksiselitteisyyteen ja selkeyteen sekä haastattelutilanteessa asioiden 

ymmärryksen lisäämiseen, jotta kysymykset ymmärrettäisi samalla tavalla ja että 

erilaisten kysymysten vastaukset vastaisivat samaan teema-alueeseen.  
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Tutkimuksen validiteettiin pyrittiin vaikuttamaan tutkijan toimesta kvalitatiivisen 

tutkimuksen luotettavuuden arviointikriteereitä huomioiden. Tynjälän (1991) sekä 

Lincoln & Guban (1985) mukaan näitä ovat sovellettavuus, uskottavuus, todellisuus 

sekä vahvistettavuus. Sovellettavuudella käsitetään tutkimuksen aineiston 

monipuolista kuvausta sekä mahdollisuutta soveltaa tutkimuksessa nousseita asioita 

tai ilmiöitä myös muihin tutkimuksiin sekä jatkotutkimuksiin. Tähän pyrittiin tässä 

tutkimuksessa vaikuttamaan monipuolisella, mutta tarkalla rajauksella teemojen 

suhteen.  

 

Uskottavuudella käsitetään tutkijan omaa persoonaa, subjektiivisuutta sekä 

objektiivisuutta tutkimusta sekä löydöksiä kohtaan. Tässä tutkimuksessa on 

väistämätöntä todeta, että tutkijan persoona varmasti osittain vaikutti tutkimuksen 

rakentumiseen mm. teemoittelun osalta, mutta tulosten ja löydösten puolelta 

pyrkimyksenä oli saavuttaa maksimaallinen objektiivisuus niiden tarkastelussa sekä 

esille tuonnissa. Tutkijan kuitenkin työskennellessä tutkittavassa yrityksessä, on 

luonnollista, että subjektiivisuudesta ei täysin päästä eroon, kuten esim. 

haastattelutilanteissa, joissa toiset haastateltavat mahdollisesti kertovat enemmän ja 

toiset nimenomaan vähemmän merkityksellisiä asioita, kuin tilanteessa jossa 

haastattelija olisi ollut täysin objektiivinen kaikkia haastateltavia kohtaan.  

 

Todellisuuden osalta laadullisen tutkimuksen kriteerinä tarkoitetaan sitä kuinka paljon 

löydökset vastaavat tutkimuskohteen todellista tilaa. Tähän alueeseen pyrittiin 

vastaamaan nimenomaan sillä, että haastateltaviksi valittiin monipuolisesti eri tahoja, 

joiden avulla kyettäisi tarkkailemaan tutkittavaa ilmiötä ja sen todellista tilaa 

todellisuuteen vahvasti pohjautuen. Vahvistettavuuden osalta tutkimuksen kriteerinä 

on se, että tehdyt löydökset sekä johtopäätökset saavat tukea myös muista 

tutkimuksista. Vahvistettavuuden kriteeriin puolestaan pyrittiin vastaamalla mm. 

teoreettisen viitekehyksen vahvalla hyödyntämisellä läpi työn ja johtopäätöksissä 

tarkastelemaan löydöksiä vertaillen niitä aiempiin tutkimustuloksiin tai teorioihin. Tässä 

työssä onkin pyritty siihen, että kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden eri osa-

alueet ovat tulleet huomioiduksi läpi koko työn. 
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4 TUTKIMUSTULOKSET 
 

Tässä luvussa esitellään empiirisen tutkimuksen tuloksia. Aluksi perehdytään 

tutkimusta varten haastateltujen henkilöiden taustatietoihin lyhyesti, jonka jälkeen 

edetään tarkastelemaan tuloksia asiakassuhdetoiminnan eri vaiheiden osalta. 

Tarkastelun ensimmäinen osa pitää sisällään yläkäsitteet; asiakassuhde, luottamus, 

luottamus asiakassuhteessa. Tämän jälkeen haastatteluiden tuloksia esitellään 

teemoitellusti neljän asiakassuhdetoiminnan eri vaiheen, eli tietoisuuden vaiheen, 

kartoitusvaiheen, laajenemisvaiheen sekä sitoutumisvaiheen kautta. Näitä edellä 

mainittuja vaiheita tarkastellaan sekä myyntiprosessin että ostoprosessin näkökulmia 

huomioon ottaen. Tämän tyyppinen teemoittelu tutkimustulosten tarkastelemiseksi 

tukee hyvin vertausmahdollisuuksia teoreettisen viitekehyksen kanssa läpi työn. 

Tuloksissa on myös pyritty huomioimaan sekä asiakkaiden että myynnin suoria 

lainauksia liittyen käsiteltävään aiheeseen. Näiden avulla pyritään tuomaan selkeitä 

esimerkkejä haastattelun tuloksista toisinaan yksittäisin esimerkein. 

 

4.1 Taustatiedot 
 

Tutkimukseen valikoituvista yhdeksästä haastateltavasta naisia oli seitsemän ja 

miehiä kaksi. Tämä on tutkimuksen lisäksi hyvin tyypillinen jakauma media-alalla, joka 

koetaankin pitkälti naisvaltaiseksi kentäksi. Työtehtäväntasot vaihtelivat 

asiantuntijasta ylimpään johtoon, joista Yritys X:n haastateltavien rooleja olivat 

Asiakkuuspäällikkö, Myyntiryhmäpäällikkö sekä Kaupallinen johtaja ja asiakkaiden 

rooleja puolestaan edusti sekä Asiakkuusjohtajat että Markkinointijohtajat. 

 

Myyntiorganisaatiossa myyntikokemusta oli haastateltaville kertynyt 4 vuodesta aina 

30 vuoteen asti ja laskennallisesti keskiarvona noin 12 vuotta per haastateltava. 

Myynnin ammattilaisille oli tämän lisäksi omassa työhistoriassaan kertynyt myös 

asiakaan puolelta kokemusta 0-5 vuotta, keskiarvollisesti 2,5 vuotta per haastateltava. 

Haastatelluilla asiakkailla oli omalta alalta puolestaan kertynyt kokemusta 9 vuodesta 

20 vuoteen ja laskennallisesti keskiarvona noin 15,8 vuotta per haastateltava. Myynnin 

puolella työskentelystä asiakkaille oli kertynyt kokemusta 0-10 vuotta ja 

keskiarvollisesti 3,1 vuotta per haastateltava.  
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Edellä mainittuihin viitaten voidaankin todeta, että molemmilla osapuolilla oman alan 

työkokemusta oli selkeästi enemmän, mutta myös vastapuolen työkokemusta oli 

hankittu työurien aikana jonkin verran. Tämän tyyppisellä vastapuolen 

työkokemuksella voidaan nähdä haastateltavien myös ymmärtämään, millaisena 

asiakassuhde näyttäytyy toisen osapuolen silmin. 

 

4.2 Luottamus asiakassuhdetoiminnan eri vaiheissa 
 

Asiakassuhdetoiminnan eri vaiheet ovat luottamuksen kannalta tärkeitä osa-alueita ja 

niiden merkitykseen on tarkoitus tutustua tarkemmin tässä luvussa. Yläkäsitteiden 

jälkeen syvennytään tarkastelemaan asiakassuhdetoiminnan eri vaiheita myynti- ja 

ostoprosesseja huomioon ottaen. 

 

Asiakassuhdetoiminta 
 

”Asiakassuhde toiminta on ihmisten välistä kommunikaatiota, jonka tarkoituksena on 

vahvistaa luottamusta ihmisten sekä organisaatioiden välille.” – myyjä 

 

”Se on kaikkea sitä mitä voidaan tehdä henkilökohtaisesti ja organisaatiotasolla 

viestinnällisesti asiakkaaseen päin, jotta opitaan tuntemaan asiakasta ja asiakas 

myyjää.” - asiakas  

 

Myynnin haastattelujen perustella asiakassuhdetoiminta tarkoittaa kaikkea myyjän ja 

asiakkaan välistä suhdetta ja siihen liittyviä prosesseja ja toimintoja. 

Asiakassuhdetoiminnalla tarkoitetaan myös sitä, että myyntiorganisaatiolla on kykyä ja 

halua auttaa asiakkaita nyt ja tulevaisuudessa sekä kykyä tuoda arvoa asiakkaalle. 

Tarkoituksena ja tavoitteena on molempia osapuolia hyödyttävien ratkaisujen 

löytyminen. Asiakkaat puolestaan kokivat, että asiakassuhdetoiminnalla tarkoitetaan 

sitä, että syntyy jonkinlainen luottamussuhde asiakkaan ja myyjän välillä. Jotta 

luottamus syntyy, tarvitaan erilaisia toimenpiteitä osapuolten välillä sekä yhteydenpitoa 

asiakkaan kanssa ja asiakkaan tarpeista huolehtimista  

 

Asiakassuhdetoimintaa puolestaan kehittää myynnin näkökulmasta osaavat, 

vastuulliset ja aktiiviset ihmiset sekä järkevät toimintatavat ja prosessit. Myyjän tulee 
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osata johtaa asiakkuuksia, olla proaktiivinen ja toimia aina asiakkaan parhaaksi. 

Lisäksi on huomioitava asiakassuhdetta kohtaan olevat oikeanlaiset tavoitteet ja 

mittarit, jonka kautta voidaan asiakassuhdetta kehittää. Asiakkaat puolestaan kokivat, 

että asiakassuhdetoimintaa kehitettäessä myyjän tulisikin tuntea ja ymmärtää 

asiakkaan bisneksen ja tavoitteet eli hankkia tieto-taidolla ja osaamisella hyvä 

yhteistyö. Tämän lisäksi optimaalinen yhteydenpito sekä hyvät kokemukset ja tuloksia 

tuottava yhteistyö kehittää asiakassuhdetoimintaa. Toisin sanoen; niin kauan kuin 

asiakas tuntee, että maksaa jostain oikeasta asiasta ja tuntee saavansa sillä lisäarvoa, 

asiakassuhde voi kehittyä. 

 

Asiakassuhdetoimintaa puolestaan heikentää, jos asiakassuhdetoimintoja ei 

tavoitteellisteta ja mitata, myyjät eivät pidä antamiaan lupauksia, asiakkaan odotuksiin 

ei vastata tai ei olla aidosti kiinnostuneita asiakkaasta. Kuuntelemisen merkitystä 

tuotiin esille asiakkaiden näkökulmasta. Valitettavan useasti tapahtuu markkinoilla niin 

että myyjät eivät kuuntele asiakasta riittävästi ja tästä johtuen eivät kykene tuottamaan 

relevantteja ratkaisuja. Tämän nähdään heikentävänkin osapuolten välistä 

asiakassuhdetoimintaa. 

 

Luottamus 
 

”Luottamus on uskoa siihen, että toinen henkilö tai organisaatio toimii tavalla, joka 

vastaa tai ylittää omat odotukset, ilman sitä, että toimintaa valvoo tai ohjataan suorasti 

tai epäsuorasti.” – myynti 

 

”Luottamus on sitä, että on yhtenäinen ymmärrys ja keskinäinen kunnioitus.” - asiakas 

 

Myynnin puolella luottamus koettiin kokemusten kautta syntyvänä tunteena siitä, että 

toinen osapuoli ei petä tai joudu pettymään. B2B kontekstissa luottamus tarkoittaa 

käytännössä kumppanuutta, eli sitä että myyntiorganisaatio on vähemmän 

alihankkijamaisessa roolissa ja enemmänkin yhteistyökumppani, jonka kanssa 

keskustellaan tulevaisuudesta ja otetaan tulevaisuuden suunnitelmissa toinen 

huomioon. Luottamusta pidettiin osin organisatorisena ilmiönä, jossa luottamus liittyy 

prosesseihin ja standardeihin ja osin henkilökohtaisena ilmiönä, jossa luottamus 
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puolestaan liittyy kokemuksiin mm. myyjän ammattitaidosta sekä kyvykkyyksistä 

tuottaa asiakkaalle arvoa. 

 

Asiakkaat kokivat, että luottamus on voimavara, joka vie eteenpäin ja toisaalta 

komponentti, jota tarvitaan ylipäänsä asiakassuhteen olemassa oloa varten. 

Luottamus nähtiin myös elementtinä, jonka avulla kyetään tekemään rohkeammin 

yhdessä asioita, eli kasvattamaan riskiä ja toisaalta sen avulla voidaan paikata jopa 

pieleen menneitä asioita tai yhteisiä kokemuksia, joka puolestaan näyttäytyy 

turvallisuuden tunteena osapuolia kohtaan. Luottamusta kuvailtiinkin tunteena siitä, 

että asiakasta kuunnellaan, ymmärretään ja asiakas voi olla varma, että vastapuoli 

ymmärtää viestin juuri sellaisena kun se on tarkoitettu ymmärrettäväksi. Tämän lisäksi 

luottamuksen kannalta on tärkeää, että asiat pysyvät siinä kontekstissa ja sillä 

ihmisellä, jolle asiakas on sen kohdistanut.   

 

Luottamus asiakassuhteessa 
 

Luottamuksella nähdään olevan myös suuri merkitys asiakassuhdetoiminnassa. 

Myynnin puolella on havaittu, että yritykset tekevät yleensä aina yhteistyötä sen 

yrityksen kanssa, joka kanssa jaetaan keskinäistä luottamusta. Mikäli luottamusta ei 

ole niin kontakti jää hyvin pinnalliseksi ja asiakas pitää myyjän hyvin etäällä Tämän 

vuoksi kaikkea yhdessä tekemää toimintaa tulee myynnin puolelta todentaa 

verifioimalla, eli tehdä niistä erillinen kirjallinen selvitys. Myyjän täytyykin saavuttaa 

asiakkaan luottamus, jotta asiakas pystyy luottamaan ratkaisuihin ja tarjoamaan, jota 

myyjä esittää hänelle. Ilman luottamusta ei ole yhteistyötä, eikä näin ollen myöskään 

synny kauppaa. 

 

Asiakkaiden näkemyksissä korostuu luottamuksen merkitys asiakassuhteessa 

kahteen merkittävään havaintoon; 1.) luottamus vaikuttaa suoraan siihen kuinka 

avoimesti asiakas on valmis kertomaan itsestään, haasteistaan ja tarpeistaan sekä 2.) 

siihen, että asiakassuhteen kehitykselle on merkityksellistä, että luvatut asiat tulisi 

ylipäänsä pitää ja toimittaa. Asiakkaat kertoivat, että luottamustaso vaikuttaa suoraan 

siihen kuinka paljon asiakas on halukas avaamaan omia asioitaan, joka puolestaan 

vaikuttaa siihen, että syntyykö koko asiakassuhdetta ja miten syvällisesti asioista 

voidaan puhua. Asiakkaat myös painottivat lupausten pitämisen merkittävyyttä 
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asiakassuhdetoiminnassa. Vanha viisaus – ”pidä se minkä lupaat” – pätee hyvin myös 

asiakassuhdetoiminnassa. Pienikin naurettavalta tuntuvat lupauksen rikkominen 

saattaa tehdä todella nopeasti säröjä luottamukseen asiakassuhdetoiminnassa. 

 

Ajallisesti luottamuksen rakentuminen voi olla hyvin vaihteleva, mutta ensisijaisesti se 

vaatii yhteisiä kokemuksia osapuolten välillä. Haastattelujen pohjalta ilmeni, että 

vaihteluväli luottamuksen rakentumisen kestoon oli suuri. Sekä myynnin että 

asiakkaiden arviot vaihtelivat aina tunnista vuosiin. Kuitenkin laskennallisesti 

keskimääräinen rakentumisaika oli noin 1 vuosi. Kaikki haastateltavat korostivat 

kuitenkin, että ajallisesti ei voida antaa mitään spesifiä tai eksaktia määritettä vaan 

tärkeämpää ovat kokemukset niin määrällisesti kuin laadullisesti.  

 

”Aika ei ole luottamuksen rakentumiselle oikea mittari, vaan asiat jossa luottamusta on 

testattu ja jotka toistuvat tarpeeksi usein. Ilman kokemuksia luottamuksen tunnetta tai 

mielikuvaa ei voi syntyä.” - myynti 

 

”Luottamus rakentuu yhteistyön ja kokemusten kautta ja se on aina ansaittava omalla 

työllä.” – asiakas 

 

Luottamuksen rakentumiseen nähtiin vaikuttavan paljon myös toisen osapuolen 

persoonallisuus sekä henkilöiden välinen kemia. Sekä myynnin että asiakkaiden puoli 

koki kykenevänsä luottamaan nopeammin ja helpommin sellaisiin henkilöihin, joiden 

kanssa heidän persoonallisuudet sekä ns. kemiat kohtasivat. Tämän lisäksi 

rakentumisen aspektiin huomioitiin B2B kontekstin muutoskenttä, jossa itse 

liiketoiminta nopeutuu ja näin ollen tulevaisuudessa luottamuksen rakentaminen tulisi 

myös olla nopeampaa, joka puolestaan vaatii sen että toiminta on saumatonta ja 

laadukasta. 

 

4.2.1 Tietoisuuden vaihe 
 

Tietoisuuden vaihe käsittää myynninprosessissa suunnittelu- ja valmisteluvaiheen ja 

ostoprosessissa tarpeen havaitsemisvaiheen. Nämä pitävät sisällään mm. 

organisatorisen luottamuksen sekä erinäiset tapaamisen valmisteluvaihetta koskevat 

toimet ja tilanteet, jotka vaikuttavat luottamuksen rakentumiseen. 
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Organisatorinen luottamus 
 

”Luotettava organisaatio on sellainen joka hoitaa kaikki velvoitteensa, myös muitakin 

kuin asiakasta kohtaan ja jossa kaikki tahot ja ihmiset hoitavat oman roolinsa ja 

prosessit ovat kunnossa.” -myynti 

 

”Luotettava yritys on vakavarainen ja läpinäkyvä, jossa prosessit toimivat ja ihmiset 

ovat ammattitaitoisia.” – asiakas 

 

Organisatorisen luottamuksen nähdään olevan sekä myynnin että asiakkaan 

näkökulmasta hyvin saman sisältöinen ja käsitteiltään melko laaja-alainen. 

Puhuttaessa siitä millainen on luotettava organisaatio, myynnin näkökulma painottui 

pitkälti hyvään maineeseen sekä brändimielikuvaan yrityksestä. Tämän lisäksi nähtiin 

myös työnantajamielikuvan sekä työntekijöiden olevan oleellisessa roolissa 

heijastettaessa ulospäin näkyvään luottamukselliseen organisaatioon.  

 

Asiakkaat painottivat omissa näkemyksissään enemmänkin faktoihin perustavan, 

läpinäkyvän ja rehellisen sekä vakavaraisen yrityksen herättävän heissä 

organisatorista luottamusta. Nämä edellä mainitut seikat korostuivat etenkin silloin kun 

yritykset olivat keskenään vielä uusia tuttavuuksia tai mahdollisia tulevia kumppaneita. 

Tämän lisäksi asiakkaat toivat myös esiin organisatorisen luottamuksen näkyvän 

mielikuvista organisaatiota kohtaan. Tämä edellä mainittu näkyy heidän mielestään 

etenkin ympäristön suosituksista ko. yritystä kohtaan sekä yrityksen henkilöstön 

omista ajatuksista sekä tavasta puhua omasta organisaatiostaan. 

 

Luottamuksen merkitys tapaamisen valmistelussa 
 

Tapaamisen valmistelu on ensimmäinen tärkeä vaihe ennen todellista ensimmäistä 

konkreettista kohtaamista. Ensiaskel onkin asiakaan halukkuus ottaa myyjän vastaan 

ja seuraava merkittävä tekijä on myyjän valmius työstää tulevan tapaamisen eteen 

asioita jota asiakas odottaa.  

 

”Tunne yleisösi, arvosta heidän aikaansa ja kerro mielenkiintoisista ja relevanteista 

asioista.” -asiakas 
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”Silloin kun asiakas kokee, että tapaamisesta on ollut hyötyä he puhuvat 

yhteistyöhenkilöistä. Niissä tapauksissa, kun asiassa kokee, että tapaamisista ei ole 

ollut hyötyä, he puhuvat myyjistä.” – myynti 

 

Asiakkaat kertoivat, että heidän halukkuuteensa ottaa myyjä vastaan vaikuttaa myyjän 

esittämän asia relevanttius ja sen tuoma lisäarvo sekä strateginen yhteneväinen 

sopivuus keskenään. Asiakkaat totesivat myös oman aikansa olevan äärettömän 

kiireellistä, joka johtaa siihen, ettei myyjiä herkästi tavata. Poikkeuksia kuitenkin 

näyttää vastausten perusteella olevan silloin, kun myyjä koetaan pikemminkin 

kumppaniksi tai ystäväksi ja hän on saanut luotua asiakkaaseen luottamuksellisen ja 

hyvin tuttavallisen roolin. Vaihtoehtoisesti myyjää halutaan tavata silloin kun hän 

kykenee relevantin asian lisäksi tuomaan asiakkaalle hänen oman ammattitaidon 

kasvattamiseen tarvittavia elementtejä ja tätä kautta kehittää asiakkaan omaa 

osaamista. Edellä mainittuihin seikkoihin perustuen asiakkaat olettivatkin myyjän 

kanssa tavatessaan, että myyjä on etukäteen valmistellut relevantin ja hyödyllisen 

agendan ja lähettänyt sen asiakkaalle. Lisäksi asiakkaat halusivat, että myyjä tuntee 

kuulijansa ja on ottanut heistä etukäteen selvää ja näin ollen osaa sovittaa 

esittelemänsä asian suhteutettuna kuulijakuntaan. 

 

Myyjien olettamukset puolestaan asiakkaiden halusta tavata myyjiä olivat pitkälti 

linjassa asiakkaiden vaatimusten kanssa. Vastausten perusteella myyjät tiedostivat 

sen, että asiakkaat odottavan heidän tuovan esille relevantteja asioita joista asiakas 

hyötyi. Myyjät kokivat myös, että heidän oletetaan kykenevän tarjoamaan 

tapaamisissa uusia ideoita ja ratkaisuja, jotka vaikuttavat positiivisesti asiakkaan 

työhön ja sitä kautta asiakkaan omaan onnistumiseensa.  

 

Myyjien valmistautuminen tuleviin tapaamisiin, riippui hyvin pitkälti tapaamisen 

luonteesta. Uusasiakas tapaamiseen valmistauduttiin enemmänkin taustatietoja 

tutkien ja ymmärrystä asiakkaan liiketoiminnasta hankkien. Jo asiakassuhteessa 

olevien asiakkaiden kanssa tapaamiseen pyrittiin valmistautumaan hakemalla uusia 

ideoita ja näkökulmia, etsimällä ajankohtaisia asioita ja tutkimuksia asiakkaalle 

soveltuviksi. Erityisen tärkeäksi koettiin, että jokaiselle tapaamiselle oli ennakkoon 

kirjoitettu tavoite sekä agenda, jonka mukaan tapaamista kuljetettaisi loogisesti 
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eteenpäin. Vastaajien mukaan todellisuudessa ennakkovalmistautuminen ei aina 

kiireessä toteudu halutulla ja tarkoituksen mukaisella tavalla.  

 

Luottamuksen rakentuminen ennen tapaamista 
 

”Arkiset toimet rakentavat luottamusta myös ennen tapaamistakin.” – asiakas 

 

Haastattelujen perusteella luottamuksen rakentumiseen pystytään vaikuttamaan jo 

osittain ennen tapaamistakin. Tämän tyyppistä luottamuksen rakentamista kyetään 

asiakkaiden mielestä tuottamaan aivan arkisilla ja pienillä toimilla, kuten sillä, että 

tapaamisesta sovittu päivä vahvistetaan riittävän ajoissa ja agenda lähetetään tämän 

yhteydessä. Lisäksi jotain materiaalia voidaan jo asiakkaalle etukäteen välittää, mikäli 

se tuo lisäarvoa tapaamista varten tai asiakkaalle ylipäänsä. Haastatteluissa nousi 

huomioitavasti esille valitettavasti se, että näiden pienten asioiden aikaan saaminen 

tuntui olevan kaikessa hektisyydessä usein unohtuva asia. Jo pelkästään 

tapaamispäivän vahvistamisviesti tuntui nykyään unohtuvan järjestäen eri 

organisaatioiden myyjiltä ja asiakkaat kokivat sen hyvin välinpitämättömäksi 

toiminnaksi myyjien suunnasta. 

 

Myyjät tiedostivat kyllä asiakkaiden näkemyksen omien vastauksiensa perusteella, 

mutta lisäsivät vielä osaltaan mm. organisatorisen luottamuksen sekä sisällön 

tärkeyden tähän yhteyteen. Näillä tarkoitetaan sitä, että selkeän agendan lisäksi tulisi 

myyjän puolelta olla myös yritystasolla näkyviä luottamuselementtejä asiakkaalle 

(hyvä maine, brändi, yrityskulttuuri ym.). Näiden lisäksi myyjät korostivat sitä, että 

omalla käytöksellä sekä kiinnostavuudella ja ammattitaidolla voidaan luoda jo 

yhteydenotto vaiheessa asiakkaalle tietyn tasoinen mielikuva luotettavuudesta ja jo 

tätä yhteydenottoa käyttää ns. lämpömittarina, jossa voidaan tulkita asiakkaan 

halukkuutta tai varautuneisuutta tavata, joka kielii myös jollain tasolla luotettavuuden 

tunteesta.  

 

4.2.2 Kartoitusvaihe 
 

Kartoitusvaihe pitää sisällään myyntiprosessissa myyntineuvotteluvaiheen ja 

ostoprosessissa vaihtoehtojen etsiminen ja vertailun vaiheen. Näiden vaiheiden sisälle 
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lukeutuu mm. myyntineuvottelutilanteiden olettamukset sekä odotukset ja 

ajankäytölliset priorisoinnit, kuin luottamustekijät myyjää ja asiakasta kohtaan. 

 

Myyntineuvottelutilanteen olettamukset ja odotukset 
 

Myyjät pyrkivät valmistautumaan kukin omalla tavallaan henkilökohtaiseen 

kohtaamiseen asiakkaan kanssa ja tekemään tapaamisesta sellaisen, jonka 

kuvittelevat asiakasta miellyttävän. Haastattelut osoittivat, että myynnin olettamukset 

asiakkaan odotuksista neuvottelutilannetta kohtaan näyttäytyvät niin, että myyjän tulee 

toimia systemaattisesti sovitun agendan mukaisesti ja hänen täytyy tapaamisen 

sisällöllä saada tuotua asiakkaalle hyötyä. Myyjät kokivat myös asiakkaan arvostavan 

heidän aitoa kiinnostusta asiakasta kohtaa sekä halua auttaa ongelmakeskeisten 

ratkaisujen kautta käyttäen asiakkaan aikaa hyödyllisesti ja tehokkaasti.  

 

Asiakkaat odottavat myyntineuvottelulta haastatteluiden mukaan eniten 

myyntineuvotteluissa sovitun agendan tai annettuun toimeksiannon vastaavuutta. 

Toisaalta myös kaivattiin uutuusarvoa ja inspiraatiota, jonka myyjä voi tuoda 

ammattitaitoisesti neuvotteluun mukaan ja yllättää omalla ratkaisukeskeisyydellään 

asiakasta. Asiakkaat kokivat lisäksi, että myyjän tulisi luoda myyntineuvottelussa 

sellainen ympäristö, että asiakkaalle syntyy tunne siitä, että asiakassuhteelle on hyvät 

edellytykset jatkossakin. Tärkeimpänä seikkana asiakkaat kuitenkin painottivat 

huippumyyjän kykyä kuunnella ja kysyä oikeita kysymyksiä, jonka nähdään olevan 

myyjän tärkein tehtävä myyntineuvottelutilanteessa. 

 

Ajankäytön priorisointi myyntitapaamisessa 
 

Ajankäytön priorisointia kohtaan kaikille haastateltaville annettiin viisi elementtiä 

(tuote-esittely, yhteisen luottamuksen rakentaminen, asiakkaan tarpeiden kartoitus, 

asiakkaalle hyötyjen esittely, kaupan päättäminen), jotka heidän tuli laittaa 

järjestykseen sen mukaan, miten he arvottivat myyjän ajankäytön tärkeyttä 

myyntineuvottelutilanteessa.  

 

Sekä asiakkaat että myyjät olivat molemmat vahvasti, miltei jopa identtisesti samaa 

mieltä siitä, että myyjän tulisi myyntineuvottelussa priorisoida aikansa ensisijaisesti 
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asiakkaan tarpeiden kartoitukseen ja tämän jälkeen oman ratkaisunsa hyötyjen 

esittelemiseen. Luottamus puolestaan sekoittui edellä mainitun kahden kohdan 

yhteyteen sekä väliin. Sekä myyjät että asiakkaat kokivat, että luottamusta 

rakennetaan näiden kohtien yhteydessä, eikä varsinaisesti erillisenä toimena. 

Luottamuksen rooli kuitenkin nähtiin vahvasti priorisoinnissa tärkeäksi elementiksi, 

vaikkakin sen abstraktiuden myötä toimen hahmottaminen olikin aavistuksen vaikea 

lokeroida erillisenä toimena. Tuote-esittely ja kaupan päättäminen vaihtelivat 

vastaajien mukaan vähiten priorisoitavien asioiden kohdalla. Tuote-esittely koettiin 

tulevan hyvällä myyjällä esiin hyötyjen esittelyn eli ongelmanratkaisun kautta ja kaupan 

päättämiselle ei itse asiassa juurikaan nähty relevanttiutta myyntineuvottelussa, sillä 

todella harvoin päästöstä tehtiin siinä tilanteessa. 

 

Luotettava myyjä 
 

”Luotettava myyjä on sellainen, joka ajattelee asiakkaan parasta ja haluaa oikeasti 

auttaa asiakasta onnistumaan.” – myynti 

 

”Pitää aina sen mitä lupaa.” – asiakas 

 

Luotettavaksi myyjäksi koettiin myynnin puolelta sellainen henkilö, joka on aktiivinen 

kuuntelija, hoitaa perusasiat täsmällisesti ja tunnollisesti, on oma-aloitteinen ja 

kiinnostunut sekä vastaa mitä kysytään ja tekee sen nopeasti. Asiakkaan tulee saada 

tuntea itsensä tärkeäksi tavalla, jolla myyjä huolehtii asiakkaasta ja asiakkaan 

onnistumisesta liiketoimintaa myöden.  

 

Asiakkaat puolestaan kokivat luotettavaksi myyjäksi sellaisen henkilön, joka on avoin, 

rehellinen, suora, aito, kuunteleva ja tarjoaa asiakkaalle kustannustehokkaita 

ratkaisuja. Luotettavan myyjän ominaisuuksiin lukeutui lisäksi ammattitaitoisuus, 

asiakkaiden tarpeiden ymmärrys sekä aikatauluissa pysyminen. Asiakkaat kokivat, 

että kaiken ei tarvitse olla aina ”kiillotettua pintaa” vaan voidaan sanoa myös suoraan 

negatiivisia ja rakentavia asioita. Myyjän lausahduksella; ”Kerron tämän asian 

suoraan..” koettiin luovan asiakkaalle luotettavuuden tuntua myyjää kohtaan. 
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Luotettavan myyjän ominaisuuksia tarkasteltiin haastatteluissa tarkemmin myyjän 

ammattitaidon, persoonallisuuden sekä vaikutelmaviestinnän kautta. Em. sanojen 

tarkemmat sisällöt ja kuvaukset löytyvät haastattelurungon yhteydessä (liite 1) ja 

haastatteluiden yhteydessä ne käytiin läpi haastateltavien kanssa. Tämän syventävän 

kysymyksen kautta selvisikin tutkimuksen kannalta mielenkiintoisia yhtälöitä. Sekä 

asiakkaat että myyjät kokivat ammattitaidon olevan luotettavuuden pilari, jonka päälle 

varsinaista syvällistä luottamusta lähdetään rakentamaan. Ilman ammattitaitoa 

myyjään ei voisi luottaa lainkaan, mutta itsessään ammattitaito ei vielä riittäisi syvän 

luottamuksen saavuttamiseen. 

 

Persoonallisuuden vaikutus siihen vaikuttaako myyjä luotettavalta jakoi puolestaan 

mielipiteitä. Asiakkaat olivat vahvemmin sitä mieltä, että myyjän persoonallisuus 

vaikutti ehdottoman paljon myyjän luotettavuuden tuntuun. Monet haastateltavista 

puhuivatkin ”kemioiden kohtaamisista”, mutta eivät tätä termiä osanneet avata 

kuitenkaan verbaalisesti enempää. Kemioiden kohtaamisen koettiin kuitenkin liittyvän 

kahden ihmisen persoonallisuuksien välisiin yhtäläisyyksiin ja olevan merkittävä 

elementti luottamuksen rakentumiselle.  

 

Asiakkaiden kuvaillessa tärkeimpiä persoonallisuuden piirteitä nousi esille, että 

luotettavat myyjät ovat heidän mielestään avoimia, positiivisia ja valoisia persoonia, 

jotka omaavat hyvän itsetunnon sekä ovat eteenpäin pyrkiviä. Lisäksi he luottavat 

omaan asiaansa ja siihen mitä myyvät, seisovat sanojensa takana ja ovat vakuuttavia. 

He tulevat toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja ymmärtävät erilaisia persoonia, ovat 

avarakatseisia ja uskaltavat mennä uusiin tilanteisiin. Ovat myös hyvällä tavalla 

uteliaita ihmisiä ja aidosti kiinnostuneita asiakkaasta 

 

Myynnin henkilöt puolestaan jakoivat mielipiteitä asian suhteen. Osa myynnistä uskoi 

persoonallisuuden piirteillä, kuten tunneälyllä ja empatiakyvyllä olevan merkitystä 

luotettavuuden kasvattamiseen. He kokivat myös, että eri asiakkaiden kanssa tulee 

kyetä muuttamaan omaa persoonallisuuttaan asiakkaan persoonalle sopivaksi ja tätä 

kautta vaikutta ns. yhteiseen kemiaan. Toinen osa myynnistä puolestaan ei uskonut 

persoonallisuuden vaikuttavan myyjän luotettavuuteen lainkaan, vaan pikemminkin 

nähtiin luotettavuuden vaikutuksen syntyvän myyjän systemaattisesta toiminnasta 

sekä ammattitaidollisista kyvykkyyksistä. 
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Tilannekohtainen toiminta eli vaikutelmaviestintä nähtiin molempien haastateltavien 

ryhmässä tärkeimmäksi myyjän luotettavuuteen vaikuttavaksi elementiksi. Sekä 

myynnin että asiakkaan näkökulmasta tapakäyttäytymisen nähdään liittyvät 

kunnioittamiseen. Sen ilmentymänä on kohtelias käytös, taitava tilanteen lukukyky ja 

vuorovaikutteinen kommunikointitaito.  Myös se, että myyjä näyttää, että hänellä on 

todellista kykyä ymmärtää ja halua auttaa sekä kuunnella, rakentavat molemmin 

puoleista luottamusta. Tärkeänä pidettiin myös omana itsenään olemista ja 

näyttäytymistä, mutta habituksen yleissiisteyttä ja asiantuntevaa vaikutelmaa silti 

painotettiin B2B sektorilla. Yhteenvetona tähän kohtaan asiakkaan puolelta tiivistyi 

ajatus siitä, että viimeinen konkreettinen luottamus kehittyy vasta silloin kun osapuolet 

kohtaavat henkilökohtaisesti, jonka vuoksi niin persoonallisuus kuin 

vaikutelmaviestintä olivat ammattitaidon päälle avainasemassa. 

 

Luotettava asiakas 
 

”Luotettava asiakas kunnioittaa myyjän ajankäyttöä ja pitää myös sen minkä lupaa.” – 

myynti 

 

”On avoin ja rehellinen. Puhuu niin kuin asiat ovat ja pitää sen mitä lupaa.” – asiakas 

 

Asiakassuhteessa molempien osapuolten luotettavuus on yhtä tärkeää ja se korostui 

myös haastatteluissa. Myynnin puolella tärkeänä pidettiin asiakkaan kunnioitusta sekä 

myyjää, että myyjän aikatauluja kohtaan, asiakkaan ammattitaitoisuutta sekä kykyä 

antaa realistinen ja rehellinen kuvan tulevista yhteistyöaikomuksista. Myynnissä 

koettiinkin, että asiakasta on helpompi auttaa löytämään ratkaisuja, mikäli keskustelut 

pidetään molemmin puolin avoimina ja luottamuksellisina. Vastavuoroisesti myös 

koettiin, että asiakkaan luotettavuutta alalla harvoin edes kyseenalaistetaan, vaan 

yleisesti valloilla on ajatusmalli yksistään myyjän luotettavuuden mittaroinnista.  

 

Asiakkaiden näkemykset molemmin puoleisesta luotettavuudesta olivat hyvin 

yhtenäiset myynnin kanssa. Rehellisyyden, avoimuuden sekä lupausten pitämisen 

lisäksi useat haastateltavat lisäsivät tilannepäivitysten merkityksen ja näiden 

yhteydessä mm. ostosuunnitelmien muutosten perusteluiden tärkeyden myyjälle 
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luottamusaspektin puolelta. Tähän viitaten asiakkaat kokivatkin toisinaan, että heillä 

olisi halu kertoa enemmän asioita myyjälle kuin mitä kyseisellä hetkellä on mahdollista 

kertoa mm. organisatorisista syistä johtuen.  

 

4.2.3 Laajenemisvaihe 
 

Laajenemisvaihe käsittelee myyntiprosessissa kaupan päättämisen ja ostoproses-

sissa ostopäätösvaihetta. Nämä em. vaiheet pitävät sisällään ostopäätökseen 

vaikuttavat tekijät sekä luottamustekijät ja niiden merkityksen ostopäätöksessä ja 

sopimusneuvotteluissa. 

 

Ostopäätökseen vaikuttavat tekijät 
 

Ostopäätökseen vaikuttavat monet eri tekijät. Näitä ovat sekä nimenomaisella 

ostopäätöshetkellä vaikuttavat, että koko edeltävässä myynti- ja ostoprosessissa 

vaikuttaneet tekijät. Myynnin haastatteluissa korostui etenkin ratkaisujen relevanttius 

sekä myyjän kyky ja ymmärrys päätöstentekijäketjun kokonaisvaltaiseen 

vaikuttamiseen. Tärkeää onkin tuotetun ratkaisun vastaavuus asiakkaan tarpeita 

kohtaan ja niiden sopivuus suhteessa kustannuksiin. Ratkaisu on lisäksi saatava 

tuntumaan yksilölliseltä, tarvittavat tiedot sisältävältä, helposti ymmärrettävältä ja sen 

toimittaminen tulee olla nopeaa.  

 

Esiin nousi myös kilpailevien vaihtoehtoisten ratkaisujen vaikuttaminen 

ostopäätökseen. Näitä ovat esimerkiksi markkinoilla toimivien kilpailijoiden tarjonnan 

ja palvelun laatu, hinta sekä hyödyt sekä edut asiakkaalle. Etenkin kilpailutilanteessa 

myyjän toiminnan nähdään vaikuttavan ostopäätökseen eniten. Aiemmat 

myyntiprosessin työvaiheet tulee olla hyvin tehtynä ja ostopäätöshetkellä 

kommunikoinnin tulee olla tilanteeseen sopivaa. Tällä tarkoitetaan myyjän kykyä osata 

ja uskaltaa hakea asiakkaalta ostopäätöstä. Lisäksi täytyy ymmärtää, kuka päätökset 

tekevät ja mistä päätöksen teko on kiinni eli mitkä ovat tärkeimmät vaikuttavat tekijät 

päätöksen teolle. 

 

Asiakkaiden näkemys ostopäätökseen vaikuttavista tekijöistä löytyivät pääasiallisesti 

heille kriittisistä menestystekijöistä eli aikatauluista, hinnasta, laadusta, 
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mitattavuudesta ja todennettavuudesta sekä luottamuksesta yhteistyökumppaneihin. 

Asiakkaat korostivat, että ratkaisujen tulee olla relevantteja, turvallisia ja myyjän tulee 

kyetä vastamaan kaikkiin ostopäätöstä varten vaadittuihin yksityiskohtiin, jolla 

ostopäätös pystytään perustelemaan. Toisinaan ostopäätöshetket koettiin 

ristiriitaisiksi, sillä ammattimaisen ostamisen kuvaan ei saisi vaikuttaa myyjän 

persoonallisuus tai ”hyvänä tyyppinä” oleminen. Kuitenkin, useat vastaajista 

myönsivät, että luotettavaksi koetulta myyjältä on helpompi ostaa mikäli vaihtoehtona 

olisi kaksi identtistä tarjousta eri toimijoilta. Eräs vastaajista totesikin hyvin; 

 

”Kaupankäynti ei voi olla jatkuvaa riskinottamista, joten tällöin luottamus myyjän 

kanssa on ehdoton edellytys kaupan päättämiselle.” - asiakas 

 
Luottamuksen merkitys ostopäätöksessä 
 

”Luottamus on ”fast lane”, ei ”short cut.” – myynti 

 

Luotettavuuden merkitys ostopäätöksen koettiin haastattelujen perusteella kaksi 

jakoisesti. Asiakkaat kokivat pitkälti, että luottamus vaikuttaa kyllä yhteistyöhön ja 

toimintaan, mutta ei itse ostopäätökseen. Silti, luottamuksen merkitystä 

ostopäätöksessä ei voida poissulkea kokonaan asiakkaiden mielestä. Etenkin täysin 

uusien ideoiden ja ratkaisujen ostopäätösten yhteydessä luottamuksella myyjää 

kohtaan nähdään olevan merkitystä mm. asiakkaan riskinottokyvyn lisääntymisenä ja 

tätä kautta ostopäätöksen varmuutena. 

 

Myynnin kokemus luotettavuuden merkityksestä ostopäätökseen nähtiin olevan laaja-

alaisempi. Luottamuksen syntyminen koettiin yhtä lailla tapahtuneen jo myynti- ja 

ostoprosessin aiemmissa vaiheissa ja kantavan ikään kuin hedelmää 

ostopäätöshetkellä. Luottamuksen nähtiin liittyvän nimenomaan ostopäätöshetkellä 

siihen, että asiakas luottaa myyjän halunneen löytää nimenomaan juuri hänelle 

parhaan ratkaisun ja ajatelleen asiakkaan etuja tarjousta rakentaessaan ja 

esittäessään. Yhtä lailla luottamus nähdään edesauttavan kokonaisvaltaisesti 

nopeampiin prosessien vaiheisiin ja tätä kautta positiivisesti myös ostopäätökseen. 

Sen kuvaillaankin olevan pikemminkin asioiden ohituskaista kuin lyhennetty tie sekä 

”deal breaker”, mikäli valittavissa on kaksi identtistä tarjousta.  
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Luottamuksen merkitys sopimusneuvotteluissa 
 

Sopimusneuvotteluilla tarkoitetaan tässä työssä suurempia, kokonaisvaltaisempia ja 

merkityksellisiä ostoihin liittyviä neuvotteluita. Näitä ovat mm. vuositason 

sopimusneuvottelut, jotka koskevat miltei aina yksittäisten ihmisten sijaa useimpien eri 

toimijoiden yhteisiä neuvotteluita ja kommunikointia, jolloin luottamus näyttäytyy 

laajemmalti organisaatioiden välisenä ilmiönä. Sekä myynti että asiakkaat molemmat 

kokivat, että luottamuksella on merkitystä näissä neuvotteluissa, mutta se 

ilmentyminen vaihteli asiakontekstista riippuen. Toisaalta, tämän tyyppiset sopimukset 

ja sopimusneuvottelut ovat usein kirjallisia tahdonilmaisuja ja jopa juridisesti päteviä 

kirjallisia sopimuksia, jolloin ikään kuin luottamus taataan näiden kautta. Toisaalta, se 

että ylipäänsä lähdetään vuositason sopimusneuvotteluihin, tulee organisaatioiden ja 

ihmisten välillä olla syntynyt jo aiempaa luottamuksellista toimintaa.  

 

Asiakkaat kokivat luottamuksen lisääntyvän silloin kun neuvotteluissa paikalla on 

myyjän lisäksi johtotason henkilöitä. Haastatteluissa ilmeni myös, että johdon sekä 

ylimmän johdon läsnäolo muutoinkin organisaatioiden välisissä toimissa lisäsi 

kunnioituksen tunnetta asiakasta kohtaan, jonka nähdään kulkevan käsi kädessä 

luottamuksen kanssa. Tämän lisäksi miltei kaikki haastateltavat totesivat luottamuksen 

näyttäytyen sopimusneuvotteluissa esimerkiksi asioiden käsittelyyn nopeutena, 

varmuutena, avoimuutena sekä toimittajamaisen suhteen sijaan kumppanuuden 

tunteen lisääntymisenä.  

 

4.2.4 Sitoutumisvaihe 
 

Sitoutumisvaiheeseen kuuluvien myyntiprosessin jälkihoitovaiheen ja ostoprosessin 

oston jälkeisen seurannan vaiheen alle lukeutuvat mm. kaupan päättämisen jälkeen 

toteutettavat luottamusta kasvattavat yhteydet pidot ja toimet sekä vuorovaikuttamiset. 

Lisäksi tämän luvun alle on lisätty ns. luottamusneuvo, jonka tarkoituksena oli kerätä 

haastateltavilta vielä erillinen tärkein neuvo, jonka avulla kyetään parantamaan 

tutkittavassa organisaatiossa toimivien myyjien tapaa parantaa luottamusta asiakkaita 

kohtaan. 

 

 



 
 

53 

Yhteydenpito ja toimet kaupan päättämisen jälkeen 
 

Yhteydenpito ja toimet, sekä ylipäänsä jälkihoito kaupan päättämisen jälkeen 

osoittautui haastattelujen yhteydessä olevan valtakunnallisesti melko heikoilla 

kantimilla. Tämän lisäksi haastattelut osoittivat, että vain harva yritys käyttää millään 

tasolla jälkihoitoa kilpailuetunaan, jonka vuoksi myöskään asiakkaat eivät sitä osaa 

vaatia enempää. Vaikka toimia näennäisesti tehdäänkin, sen systemaattisuus ja 

yhdenmukaisuus puuttuvat organisaatiotasolta monessa paikkaa.  

 

Myynnin haastattelut osoittivat, että näitä toimia pyritään toteuttamaan, mutta mitään 

yhtenäistä prosessimallia ei ole olemassa. Toisin sanoen, jälkihoitoa toteutetaan yhtä 

monella ja vaihtelevalla tavalla kuin on myyjiä organisaatiossa. Toimet sisältävät 

pääasiassa kontaktoinnin puhelimitse ja tyytyväisyyden mittaroinnin keskustelun 

avulla. Lisäksi uuden tapaamisen sopiminen saattaa nousta esiin jälkihoidon 

yhteydenpidon yhteydessä, joka toimii samalla erinomaisena jatkumona 

asiakassuhteen ylläpitämiselle.  

 

Asiakkaiden haastattelut vastasivat hyvin pitkälti samaa kuvaa jälkihoidon 

toteutumisesta myyjien haastatteluiden kanssa. Vastanneet kuvasivat eniten 

olettavansa jälkihoidossa asioiden relevanttiutta, eli sitä että myyjällä on 

yhteydenotossa jotain nimenomaan hänelle oleellista asiaa kerrottavana kaupan 

yhteydessä luvatuista eduista sekä hyödyistä. Tämän tyyppisen yhteydenoton tulee 

olla nopeaa, jotta mahdolliset tulokset kyetään hyödyntämään ja huomioimaan ennen 

jatko-ostoja tai päätöksiä. 

 
Ostonjälkeiset luottamusta kasvattavat toimet 
 

Ostonjälkeisillä toimilla nähdään olevan merkitystä luottamusta kasvattaessa sekä 

myynnin että asiakkaiden haastattelujen perustella. Suurimpina merkittävänä 

huomiona nousi nimenomaan ostonjälkeisten toimien olevan yhteistyö jatkumo eikä 

vain yksittäinen kauppa tai osto. Asiakkaat kokivat saavansa lisäarvoa sekä 

kunnioitusta ja huomioimista, mikäli myynnistä palattaisi heille ostonjälkeen relevantilla 

asialla ja tätä kautta he näkivät myös keskinäisen luottamuksen lisääntyvän. 

Luottamus siihen, että myyjä on läsnä myös kaupan jälkeen, nähtiin olevan 
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luottamusta merkittävästi kasvattava elementti. Tämän lisäksi erikoistilanteiden, kuten 

esimerkiksi reklamaatioiden onnistunut hoitaminen koettiin merkittäväksi 

ostonjälkeiseksi luottamusta lisääväksi toimeksi.  

 

Luottamuksen merkitys vuorovaikuttamisessa 
 

”Vuorovaikuttamisen kautta osoitat asiakkaalle, että hän on tärkeä ja sinä 

luottamuksen arvoinen.” – myynti 

 

”Yhteistyö tuntuu helpolta ja hyvältä kun on luottamusta.” – asiakas 

  

Luottamuksella nähdään olevan merkitystä asiakassuhteessa vuorovaikuttamisen eri 

vaiheissa. Haastatteluissa kävi hyvin ilmi nykypäivän vuorovaikuttamisen 

monimuotoisuus sekä luottamuksen rakentuminen eri kanavien kautta. Sekä asiakkaat 

että myynti näkivät, että ensisijaisesti luottamus rakentuu aina kasvotusten 

kohdattavassa vuorovaikutustilanteissa. Kuitenkin, kiireellisessä yhteiskunnassa sekä 

kansainvälistyvässä maailmassa lisääntynyt välineiden sekä kanavien kuten 

puhelimen, tietokoneiden tai muiden kanavien kautta käytävä vuorovaikuttaminen ja 

kommunikointi on muuttanut luottamuksen rakentamisen muotoa. Vaikka luottamusta 

pystytään myös osittain rakentamaan em. kanavien kautta, oli miltei jokainen 

haastateltava yhtä mieltä siitä, että vain henkilökohtainen tapaaminen on ainoa keino 

hankkia keskinäinen syväluottamus. 
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tässä luvussa esitetään yhteenveto tutkimuksen keskeisistä tuloksista sekä 

johtopäätöksistä. Luvun tarkoituksena on tarkastella uusia löydöksiä, yhtenäisiä 

löydöksiä ja toisaalta keskenään eriäviä löydöksiä teorian ja empirian väliltä. 

Luottamusta käsittelevät teemat asiakassuhdetoiminnassa painottuvat tässä työssä 

hyvin pitkälti myynnin toimintaan, sillä niiden tarkoitus on tämän tutkimuksen kautta 

auttaa tutkittua organisaatiota löytämään apuvälineitä luottamustoimiin sekä myynnin 

kehittämiseen. Johtopäätöksissä tarkastellaan löydöksiä aiemmissa luvuissa sekä 

teoreettisessa viitekehyksessä toteutuneiden asiakassuhdetoiminnan vaiheiden 

kautta. Lopuksi pohditaan vielä mahdollisia jatkotutkimusehdotuksia. 

 

5.1 Keskeiset tulokset 
 

Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu media-alalla toimivien asiakas- ja myyntiyrityksen 

välisiä asiakassuhdetoimintoja sekä niihin vaikuttavia osatekijöitä, joilla nähdään 

olevan vaikutusta luottamusta rakentaviin tekijöihin. Teoreettisen viitekehyksen sekä 

empiirisen tutkimustulosten perusteella ja pohjalta on luotu myynti- ja ostoprosessia 

tukeva luottamustekijöitä tarkasteleva asiakassuhdevaihe malli. Tämän mallin 

tarkoituksena on lisätä ymmärrystä luottamustoimien sekä odotusten merkityksistä 

myynti- ja ostoprosesseissa sekä kokonaisvaltaisessa asiakassuhdetoiminnassa. 

Lisäksi sen on tarkoitus toimia tutkittavalle organisaatiolle ohjaavana apuvälineenä 

luottamustoimia tarkasteltaessa ja kehitettäessä. 
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Kuvio 8. Luottamustekijät eri asiakassuhdevaiheissa 

 

Keskeisimpiä tuloksia tarkastellaan aluksi kuvaten luottamusta 

asiakassuhdetoiminnassa ja tämän jälkeen asiakassuhdetoiminnan eri vaiheissa eli 

em. mallin kautta vaiheittain. Mallin kautta tarkastelu nähdään olevan relevantti tapa 

tarkastella keskeisimpiä tuloksia, sillä myynti- ja ostoprosessissa luottamustekijät 

määräytyvät pitkälti asiakkaan luottamusodotuksista sekä myyjän toimista, jotka 

rakentavat luottamusta (Vahvaselkä. 2004, 142).  

 

Luottamus asiakassuhdetoiminnassa  
 
Asiakassuhdetoiminnan tarkoituksen sekä luottamuksen merkityksen 

asiakassuhdetoiminnassa voidaan kiteyttää erinomaisesti määritelmällä, joka on 

lainattu suoraan haastatteluista yhdistämällä myyjän sekä asiakkaan kommentit; 

 

LUOTTAMUS
Myyjä/toimittaja Asiakas

1. Tietoisuus

Suunnittelu- ja	
valmisteluvaihe

2.	Kartoitus

Myyntineuvottelu-
vaihe

3.	Laajeneminen

Kaupan						
päättäminen

4.	Sitoutuminen

Jälkihoito

Liikesuhteen	vaihe	
/

Myyntiprosessin	vaihe

Liikesuhteen	vaihe
/

Ostoprosessin	vaiheLuottamusta	rakentavat	tekijät	/	Luottamusodotukset

1. Tietoisuus

Tarpeen
havaitseminen

2.	Kartoitus

Vaihtoehtojen					
etsiminen	ja

vertailu

3.	Laajeneminen

Ostopäätös

4.	Sitoutuminen

Oston	jälkeinen	
seuranta

Ymmärretään	oma	kokonaistarjoama	ja	sen	edut	ja	hyödyt	asiakkaalle	

Asiakkaan	tarpeiden	huomioiminen	ja	neuvotteluhyödyn	viestiminen

Asiantunteva	ja	positiivinen	kontaktointi

Vuorovaikutustilanteessa asiantuntijuuden ja ammattitaidon osoittaminen asiakkaalle

Vuorovaikutustilanteissa kyky kuunnelle ja ymmärtää niistä oleellisia tietoja

Vaikutelmaviestinnän monipuolisuuden hyödyntäminen ja esilletuonti

Asiakkaan ostosignaalin havaitseminen ja tunnistaminen

Asiakkaan todellisten tarpeiden kartoitus ja relevanttien hyötyjen viestiminen

Asianmukaiset jatkosuunnitelmat ja –toimet ostopäätöksen lopputuloksesta riippumatta

Aiemmissa prosessin vaiheissa luvatut lupaukset lunastetaan

Asiakastyytyväisyyden varmennus ja järjestelmällinen jatkotoimien toteutus 

Vahva ammattitaito alasta ja markkinasta, neuvotteluhyödyn argumentoiminen

Asiakkaan tarpeen huomioiminen sekä edut ja hyödyt asiakkaalle  

Organisatoriset luottamuselementit kunnossa

Ostopäätöksestä riippumattomat asiakassuhteen kehittämistoimet

Asiakkaan ostosignaalin tunnistaminen ja asianmukaiset jatkotoimet
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”Asiakassuhdetoiminta on ihmisten välistä kommunikaatiota, jonka tarkoituksena on 

vahvistaa luottamusta ihmisten välille sekä organisaatioiden välille. Se on kaikkea sitä 

mitä voidaan tehdä henkilökohtaisesti ja organisaatiotasolla viestinnällisesti 

asiakkaaseen päin, jotta opitaan tuntemaan asiakasta ja asiakas myyjää.”  

 

Ymmärrys siitä, että asiakassuhteilla tarkoitetaan molempia osapuolia hyödyntävää 

sekä arvoa tuottavaa toimintaa (Jokinen, Heinämaa & Heikkonen 2002, 12), edesauttoi 

sekä asiakkaita että myyntiä syventämään tulkintoja ja mielipiteitä tutkimuksen 

ydinkysymyksiä luottamuksen merkityksestä asiakassuhdetoimintaa ajatellen.  

 

Vaikka asiakassuhdetoiminnan merkitys kyettiin hyvin selventämään pääpiirteittäin 

haastateltavien toimesta, poikkesi näkemykset myynnin ja asiakkaiden osalta selvästi. 

Myynnin näkökulmasta asiakassuhdetoiminta painottui pitkälti yksittäisiin 

elementteihin, kuten prosesseihin ja toimintoihin, joilla edesautetaan 

asiakassuhdetoimintaa, kuten konkreettisia toimia, aina yhteydenpidosta, tavoitteisiin 

ja mittarointiin sekä arvon tuontiin asiakkaille. Asiakkaat puolestaan kokivat, että 

asiakassuhdetoiminnalla tarkoitetaan sitä, että erinäisillä toimilla syntyy 

luottamussuhde asiakkaan ja myyjän välille.  Tämä vastasi hyvin myös teoriassa 

tulkittua Dwyerin, Schurrin & Ohin (1987) asiakassuhteen elinkaarimallista mukailtua 

teoreettista viitekehystä (kts. s, 29). 

 

Luottamus sanaa sivuttiin monen eri haastateltavan kohdalla jo asiakassuhde 

määritelmää tarkasteltaessa, joten se tuntui olevan hyvin luonteva jatkumo 

haastateltaville. Tästä huolimatta suurin osa haastateltavista koki itse luottamus sanan 

aluksi hyvin abstraktina ja jopa vaikeasti määriteltävänä ilmiönä. Luottamusta 

kuvailtiinkin enemmänkin tunteena osapuolten välisestä välittämisestä ja 

kunnioituksesta toisiaan kohtaan sekä voimavarana ja osa-alueena, joka on ylipäänsä 

edellytys asiakassuhteen olemassa ololle.  

 

Luottamuksen laajuuden ymmärrys on tärkeää puhuttaessa asiakassuhdetoiminnasta. 

Sztompka (2000) märittelee luottamuksen kohdistuvan asiakassuhdetoiminnassa niin 

organisaatioihin ja niiden tuottamiin palveluihin, kuin itsessään yhteyshenkilöihin, 

kuten myyjiin, jotka edustavat organisaatioita. Tämän tyyppisestä luottamuksen 

laajuuden ymmärryksestä antoi osviittaa haastateltavien kertoessa heidän 
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näkemyksensä mukaan sen liittyvän osin organisatorisiin asioihin, kuten prosesseihin 

ja standardeihin sekä osin henkilökohtaisiin vuorovaikutus tekijöihin.  

 

Vaikka Grönroosin (2009, kts. s, 20) määrittelemiä luottamukset ulottuvuuksia kyettiin 

haastateltavien toimesta tuomaan esiin hyvin, nousi tutkimuksessa mielenkiintoinen 

huomio vastaavasti luottamuksen eri tasoja koskien. Empriinen tutkimus osoitti, että 

vain asiakkaat ottivat huomioon aiemmissa teoreettisissa tutkimuksissa havaitut 

luottamuksen eri tasot ja syvyydet (kts. s, 21 McAllister, 1995, Fox, 1974). Osa 

asiakkaista nimenomaan painotti luottamustason vaikuttavan suoraan siihen, kuinka 

halukas asiakas on avautumaan sellaisista asioista, jotka vaikuttavat merkittävästi 

asiakassuhteen kehittymiseen. Luottamuksen tasoja ei puolestaan myynnin 

haastatteluissa tullut esiin.  

 

Luottamuksen rakentumisen kesto asiakassuhdetoiminnassa ei tehnyt suurta 

poikkeusta ajallisesti teorioiden ja empirian välillä. Tulosten pohjalta lievä optimistisuus 

rakentumisen nopeudesta toi kokonaisarvioinniksi noin 1 vuoden, joka vastaa hyvin 

aiempia tutkimuksia, jossa rakentumisaika nähtiin aina likumana toiseen vuoteen asti. 

(Roune & Joki-Korpela 2008, 125). Luottamuksen rakentumisen aikaan sekä 

rakenteeseen vaikuttivat mm. nopeutunut liiketoimintakentän muutos sekä 

kokemukset henkilöiden välisistä persoonallisuuksista.  

 

Luottamus asiakassuhdetoiminnan eri vaiheissa 
 
Tietoisuuden vaihe 
 

Aluksi tarkastellaan tietoisuuden vaiheen tärkeimpiä luottamusta rakentavia tekijöitä 

suhteessa asiakkaan luottamusodotuksiin. Tietoisuuden vaihe koskee 

myyntiprosessissa valmistelu- sekä asiakkaan tarpeiden havaitsemisvaihetta ja 

ostoprosessissa puolestaan suunnitteluvaihetta. Nämä ovat ensimmäisen myynti- ja 

ostoprosessin osa-alue, jossa luottamusta aletaan varsinaisesti rakentamaan. 

Tilanteessa, jossa osapuolet eivät välttämättä ole vielä kohdanneet toisiaan 

vuorovaikutteisesti, toimii pääasiallisena luottamuksen kohteena organisatorinen 

luottamus. Tämän tyyppinen luottamus kohdistuu nimenomaan vastapuolen 

organisaation prosesseihin, käytäntöihin, rakenteisiin, viestintään ja imagoon. 



 
 

59 

(Grönroos 2009, 67, Kalliomaa 2011, 25, Lane &Bachmann 1996). Edellä mainittujen 

lisäksi asiakkaiden haastatteluissa ilmeni heille merkittäväksi organisatoriseksi 

luottamuksen vaikuttimeksi verkostojensa suositukset sekä vakavaraisen yrityksen 

maine.  

 

Tutkimuksen kohdeorganisaation tunnettuus myös kansainvälisesti oli tässä kohtaa 

positiivinen etu, sillä tutkitusti suuremmat sekä tunnetut yhtiöt nauttivat yleisesti 

parempaa luottamusta kuin pienet (Grönroos 2009, 67).  Lisäksi haastatteluissa sekä 

myynnin että asiakkaiden osalta nousi esiin vaikutus työnantajamielikuvasta, eli 

tavasta jolla osapuolet tai muut henkilöt puhuvat organisaatiosta työnantajana. Tämän 

nähtiin verkostojen suositusten lisäksi olevan vahvasti organisatoriseen 

luotettavuuteen vaikuttava tekijä. Tätä merkittäväksi havaittua asiaa ei oltu kuitenkaan 

nostettu esille erillisenä osana teorioissa ja se olisikin syytä ottaa paremmin huomioon 

tarkasteltaessa organisatorista luotettavuutta.  

 

Suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa tapahtuvaa luottamusta ilmentyy myös näkyvänä 

elementtinä viimeistään kontaktoinnin yhteydessä. Osapuolen kontaktoidessa 

vastapuolta, nousee hyvin usein taustatyön merkitys luottamuksen rakentumisessa 

suureksi. Haastattelut sekä teoria osoittivat täysin samoja yhtäläisyyksiä siitä, että 

luottamusta syntyy ja kasvaa silloin, kun myyjä vastaa toimillaan asiakkaan 

luottamusodotuksiin, kuten hallitsemalla oman kokonaistarjoaman ja palveluratkaisut 

sekä myyntiprosessin ja ymmärtämällä asiakkaan ostoprosessin. Sen lisäksi myyjän 

tulee tuntea oma ja asiakkaan toimiala ja kilpailijat sekä ymmärtää asiakkaan 

liiketoimintaa. (Rope 2009, 118-130, Kalliomaa 2011, 34, 44, Lämsä & Uusitalo 2005, 

77-78, McAllister 1995.)  

 

Tietoisuuden vaihetta tarkastellessa sekä asiakkaat että myyjät kokivat, että myyjän 

tulee osata kontaktointivaiheessa esittää relevantteja argumentteja ja kyetä tuomaan 

lisäarvoa tapaamista varten. Näiden lisäksi myyjät korostivat kykyä omalla käytöksellä 

sekä kiinnostavuudella ja ammattitaidolla luoda jo yhteydenotto vaiheessa asiakkaalle 

mielikuva luotettavuudesta. Tämän tyyppinen mielikuvan rakentaminen pohjautuu 

pitkälti myyjän tekemään taustatyöhön sekä kykyyn ylipäätä vaikutta vastapuoleen.  
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Vaikka joiltain osin erinäisillä toimilla voidaankin vaikuttaa etukäteen 

luotettavuustekijöihin ja tätä kautta asiakkaan tapaamishalukkuuteen on kuitenkin 

huomioitava eräs haastatteluissa ilmennyt ihmisen inhimillinen toiminta. Osa 

asiakkaista myönsi haastatteluissa, että heidän halukkuuteensa tavata myyjä vaikuttaa 

suoraan kokemus osapuolten välisestä ”kemiasta” ja kumppanuuden tunteesta. Mitä 

enemmän asiakas koki myyjän luotettavaksi kumppaniksi ja ”hyväksi tyypiksi”, sitä 

todennäköisempää oli, että asiakas oli valmis tapaamaan myyjää kiireellisessäkin 

aikataulussa. Täytyykin siis ymmärtää, että ammattitaidon ja mitattavien tekijöiden 

lisäksi asiakassuhteen tasoon ja syvyyteen vaikuttavat ihmisen luontaiset inhimilliset 

tekijät.  

 

Kartoitusvaihe 
 
Kartoitusvaihe pitää sisällään vuorovaikutteisen kanssakäymisen myynnin ja 

asiakkaan välillä. Myynnin näkökulmasta se käsittää myyntineuvotteluvaiheen, jossa 

myyjän tulee myydä asiantuntijuutensa ja itsensä ansaitakseen asiakkaan 

luottamuksen, jota tarvitaan myyntiprosessin eri vaiheissa (Vahvaselkä 2004, 151). 

Tämä näkyi hyvin myös haastatteluiden tuloksissa, jossa myyjät kertoivatkin tietoisesti 

pyrkivänsä tekemään jokaisesta tapaamisesta sellaisen, jonka uskovat asiakasta 

parhaiten miellyttävän ja hyödyntävän. Kartoitusvaihe osoittautui kaikkein laajimmaksi 

sekä näkyvämmäksi osa-alueeksi molemmille osapuolille. Ensisijaisen tärkeää 

kartoitusvaiheessa nähtiin olevan vuorovaikutustilanteessa asiantuntijuuden ja 

ammattitaidon osoittaminen, joka toimii pohjana kehittyvälle syvemmälle 

luottamukselle. 

 

Asiakkaan näkökulmasta tähän vaiheeseen lukeutuu mm. vaihtoehtojen etsiminen ja 

vertailu, joiden avulla asiakas valitsee itselleen luotettavimman kumppanin, jonka 

luomat ratkaisut uskovat sopivan parhaiten omia tarpeitaan. (Rope 1998, 22-23). 

Haastattelujen tulosten osalta tämä ilmeni asiakkaiden painottaessa tärkeimpänä 

elementtinä vuorovaikuttamisessa myyjän kykyä kuunnella ja kysyä oikeita 

kysymyksiä, jonka avulla saavutetaan parhaat ratkaisut ja niiden tuoman hyödyt 

asiakkaille.  
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Myynti- ja ostoprosessissa luottamustekijät määräytyvät pitkälti asiakkaan 

luottamusodotuksista sekä myyjän toimista, jotka rakentavat luottamusta (Vahvaselkä. 

2004, 142). Jotta nämä luottamusodotukset täyttyisivät etenkin kartoitusvaiheessa, 

tulee myyjän priorisoida ajankäyttönsä oikein luottamuksen rakentamista vaativille 

edellytyksille. Tämän työn empiirinen tutkimus vahvisti hyvin pitkälti Aallon & 

Rubanovitschin (2007) luomaa huippumyyjän ajankäyttöä myyntiprosessissa, 

luotaessa luotettavaa asiakassuhdetta (kts. s, 24).  

 

Löydökset em. mallin sekä haastatteluiden tulosten kautta luodun mallin erot löytyvät 

vain pienistä nyansseista. Aallon & Rubanovitschin (2007) mallissa osa-alueet 

(luottamuksen rakentaminen, tarpeiden kartoitus, hyötyjen esittäminen, tuote-esittely 

ja kaupan päättäminen) näyttäytyvät hierarkkisena mallina. Haastattelujen pohjalta 

malli näyttää kuitenkin toteutuvan niin, että keskeisimpinä osa-alueina koettiin 

tarpeiden kartoitusta ja hyötyjen esittelyä. Luottamuksen uskotaankin rakentuvan 

näiden yhteydessä sen sijaan, että sitä rakennettaisi erillisenä toimintona. Tuote-

esittely nähtiin pitkälti tulevan hyötyjen esittelyn yhteydessä ja kaupan päättämiselle ei 

koettu juurikaan arvoa myyntineuvotteluiden yhteydessä, sillä kauppoja päättäminen 

ko. toimialalla tapahtuu miltei aina kolmannen osapuolen toimesta tai myöhemmin 

kirjallisesti.  

 

 
 

Kuvio 9. Myyntiprosessin ajankäyttö huippumyyjällä haastatteluiden pohjalta 

 

Tarpiden	kartoitus

Hyötyjen	esittäminen	
(sis.	tuote-esittelyn)	

Kaupan	päättäminen

LUOTTAMUS
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Oikein priorisoidun ajan lisäksi tutkimuksessa haluttiin selvittää, millä tavalla myyjän 

sekä asiakkaan luotettavuus ilmenee ja millaisten tekijöiden kautta luotettavuuden 

tuntuun voidaan vaikuttaa. Haastattelut puolsivat hyvin paljon yleisesti todennettuja 

luotettavuustekijöitä, joita käsiteltiin mukautetusti koostetusta taulukosta luottamusta 

rakentavista tekijöistä (kts. s. 23). (Rope 2009, 118-130, Kalliomaa 2011, 34, 44, 

Lämsä & Uusitalo 2005, 77-78, McAllister 1995, Vahvaselkä 2004, 153).  

 

Haastattelujen yhteydessä ilmeni hyvin, että luotettavuuden vaikuttavia tekijöitä 

osattiin kyllä sanoa jonkin verran, mutta kokonaisvaltainen ymmärrys kolmen 

kokonaisuuden, eli ammattitaidon, persoonallisuuden sekä vaikutelmaviestinnän osa-

alueiden hahmottamisesta ei kellään haastateltavalla ollut aiemmin. Vastaukset 

havainnollistivat myös hyvin sen, että myyjää kohtaan nousi huomattavasti enemmän 

odotuksia luottamusta rakentavista tekijöistä kuin mitä asiakasta kohtaan. Saman 

asian saattoi myös havaita kirjallisuudesta, jossa asiakkaan luotettavuutta ei juuri edes 

sivuttu. 

 

Merkittävimmät löydökset em. osa-alueiden kohdalta löytyi haastateltavien teemojen 

hahmottamisen kautta sekä näkemyseroja vastaaviin tekijöihin. Molemmin puolinen 

ammattitaito koettiin kollektiivisesti olevan luotettavuuden peruspilari, jonka päälle 

varsinaista syvällistä luottamusta lähdettäisi rakentamaan. Ilman ammattitaitoa ei 

toiseen osapuoleen voisi luottaa ollenkaan, mutta itsessään ammattitaito ei vielä 

myöskään riittäisi syvän luottamuksen saavuttamiseen.  

 

Persoonallisuus jakoi mielipiteitä yllättävän paljon. Haastattelut osoittivat, että kaikki 

asiakkaat kokivat persoonallisuuden vaikuttavan ehdottoman paljon myyjän 

luotettavuuden tuntuun, kun taas puolet myyjistä eivät uskoneet persoonallisuuden 

vaikuttavan myyjän luotettavuuteen lainkaan. Mielenkiintoisen asiasta tekee se, että 

mikäli myyntiorganisaatiossa ei kokonaisvaltaisesti uskota persoonallisuuksien 

vaikuttavan asiakkaan ja myyjän väliseen toimintaan, voi sillä olla joissain tilanteissa 

epäsuotuisia vaikutuksia asiakassuhteen kehittämiseen ja myynnin kasvattamiseen.  

 

Vaikutelmaviestintä puolestaan nähtiin molempien haastateltavien ryhmässä 

tärkeimmäksi myyjän luotettavuuteen vaikuttavaksi elementiksi. Sekä myynnin että 

asiakkaan näkökulmasta tapakäyttäytymisen nähtiin liittyvät vahvasti toisen osapuolen 
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kunnioittamiseen ja sitä kautta luotettavuuden lisääntymiseen. Aktiivisen kuuntelun 

merkitystä sekä oleellisten asioiden ymmärtämistä keskusteluista korostettiin 

haastatteluissa monesti. Kuunteleminen viestii kunnioituksesta ja herättää luottamusta 

etenkin silloin kun ostaja huomaa, että myyjä saa pienistäkin vihjeistä oivalluksia ja 

hyödyntää niitä asiakkaan hyväksi. Tämä onkin yksi merkittävistä tekijöistä 

myyntineuvottelun aikana luottamuksen rakentumisen suhteen. (Ramsey & Sohi 1997, 

129, Vahvaselkä 2004, 156.) Kuunteleminen lukeutuu toiminnassa 

vaikutelmaviestinnän alle, joka nousikin tutkimustulosten kautta merkittävimmäksi 

neuvotteluvaiheen luottamusta lisääväksi osatekijäksi. Kohtelias käytös, taitava 

tilanteen lukukyky ja vuorovaikutteinen kommunikointitaito, sekä ymmärrys ja halu 

auttaa sekä kuunnella toista osapuolta lisäävät asiakkaassa luotettavuuden tuntua.  

 

Laajenemisen vaihe 
 

Laajenemisen vaiheessa eli liiketoimen kaupan päättämisen ja ostopäätöksen 

vaiheessa asiakassuhde syvenee ja riippuvuussuhteet kasvavat. Tässä vaiheessa 

toteutuvat toimet vaativat ehdottomasti aiempien vaiheiden onnistumista ja seurausta 

osapuolten välisestä asiakassuhteen tyytyväisyyden ja luottamuksen tilasta, jolloin 

asiakkaan ostot yleensä lisääntyvät ja molemminpuolinen hyötysuhde näin ollen 

kasvaa. (Dwyer ym. 1987). 

 

Kaupan päättämisen edellytys on aina selvittää asiakkaan todelliset ostokriteerit sekä 

ostopäätökseen vaikuttavat asiat ja huomata herkästi asiakkaan ostosignaalit. 

Ostamisen syihin vaikuttavat useimmiten vahvasti tunnesyyt, vaikka ostajat 

perustelevatkin päätökset järkisyillä. Eri päätöksentekijöillä kuitenkin nämä syyt 

vaihtelevat ja ostopäätökseen vaikuttaa usein myös useampi ostomotiivi. (Kalliomaa 

2011, 17.) Asiakkaiden uskomus järkisyihin perustuviin päätöksiin näkyi myös 

haastatteluissa ja se koettiin usein ainoaksi ammattimaiseksi ostamiseksi. Tämä 

tutkimus ei osoittanut sitä kuinka moni todellisuudessa kykenee tunnistamaan omaan 

ostopäätökseen perustuvia vaikuttimia ja sitä pohjautuvatko ne enemmän järki vai 

tunne puolelle.  
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Koska tiedetään että tunnesyyt ovat kuitenkin vahva ostopäätökseen vaikuttaja, tulee 

luottamus nostaa myös tässä kohtaa merkittäväksi vaikuttimeksi ja ymmärtää mitä sen 

taustalla tapahtuu. Mitä paremmin luottamusta on kertynyt jo aiemmissa vaiheissa, sitä 

todennäköisempää on, että ostosignaalit ovat voimakkaampia tai ainakin selkeästi 

paremmin havaittavissa olevia. Luottamuksen syntyminen koettiin myynnin 

haastattelujen perusteella tapahtuneen jo myynti- ja ostoprosessin aiemmissa 

vaiheissa ja kantavan ikään kuin hedelmää ostopäätöshetkellä.  

 

Tätä samaa ajatusta tuki Roune & Joki-Korpela (2008), jotka esittivät, että B2B 

kaupassa itse ongelmanratkaisu ei ole aina välttämättä ostopäätöksen syy, vaan 

ihmisten välinen luottamus. Tämä voi johtaa joko positiiviseen ostopäätökseen tai 

ostopäätöksen hylkäämiseen. Ostopäätöksen lopputuloksista riippumatta 

tutkimuksessa ilmeni, että sekä myynti että asiakkaat kokivat jatkotoimien merkityksen 

tärkeäksi. Tämä lisäsi luottamusta siitä, että myyjä ei aja toimillaan vain omia etuja, 

vaan osoittaakseen todellisen halun auttaa asiakasta, hän toteuttaisi 

jatkotoimenpiteitä, vaikkei positiivista ostopäätöstä aina syntyisikään. 

 

Haastatteluissa luottamuksen nähtiin liittyvän nimenomaan ostopäätöshetkellä siihen, 

että asiakas luottaa myyjän halunneen löytää nimenomaan juuri hänelle parhaan 

ratkaisun ja ajatelleen asiakkaan etuja tarjousta rakentaessaan ja esittäessään. Tässä 

kohtaa myyjän tuleekin olla herkkänä havaitakseen ja tunnistaakseen asiakkaan 

todellisen ostosignaalin, mikä lisää asiakkaan luottamusta myös myyjää kohtaan siinä, 

että myyjä on ymmärtänyt oikein hänen tarpeensa ja kykenee tuomaan hyödyt ja edut 

asiakasta ajatellen. 

 

Jotta voidaan rakentaa kestäviä ja hyvin toimivia sopimuksia esimerkiksi 

työehdollisesti tai toimittajaa kohtaan, tarvitaan tähän osapuolten välistä luottamusta. 

Tästä syystä luottamus on myös tärkeä sopimusoikeudellinen käsite. (Blomqvist 1995, 

17-19, Horn 1998.) Sekä myynti että asiakkaat kokivat myös, että luottamuksella on 

merkitystä sopimusneuvotteluissa, mutta sen vaikuttavuus vaihteli tilanteesta riippuen. 

Toisinaan sopimuksien taustalla olivat juridiset varmuudet jolloin luottamuksella ei 

nähty olevan niin suurta merkitystä, mutta se, että ylipäänsä lähdetään vuositason 

sopimusneuvotteluihin, tulee organisaatioiden ihmisten välillä olla syntynyt jo aiempaa 

luottamuksellista toimintaa. Haastatteluissa ilmeni lisäksi, että johdon sekä ylimmän 
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johdon läsnäololla on asiakkaiden näkökulmasta suuri merkitys kunnioituksen 

lisäämistä ja sitä kautta luottamusta lisääntymistä kohtaan.  

 

Sitoutumisvaihe 
 

Sitoutumisvaihe on asiakassuhdetoiminnan liiketoimen viimeinen vaihe ja se 

käsittääkin myynti- ja ostoprosessin kannalta jälkihoidon sekä oston jälkeisen 

seurannan. Sitoutumisvaiheen tiedetään olevan kyllä merkityksellinen, mutta tutkimus 

osoitti, että käytännössä siinä on valtavia puutteita.  

 

Aallon & Rubanovitschin (2007) mukaan asiakkaiden tarpeiden, toiveiden ja jopa 

arvojen nähdään olevan väliaikaisia ja muuttuvia. Tämän vuoksi seuranta sekä 

jälkihoito nousevatkin merkittäväksi toimintatavaksi, sillä vain näiden kautta myyjä 

kykenee varmistamaan asiakkaan tyytyväisyyden valittuun ratkaisuun sekä vastata 

tuleviin, muuttuviin tarpeisiin. Valitettavasti haastattelujen perusteella tämä asia 

osittain kyllä ymmärretään, mutta sen täyttöön panossa on merkittäviä puutteita. 

Myynnin haastattelut osoittivat, että näitä toimia kyllä pyritään toteuttamaan toisinaan, 

mutta mitään yhtenäistä prosessimallia ei ole olemassa. Asiakkaiden haastattelut 

tukivat todellisuutta hyvin ja he kertoivatkin, että jälkihoitoa ei juurikaan ole, eikä sen 

vuoksi toisaalta asiakkaat sitä osaa edes vaatia tarpeeksi. 

 

Aalto & Rubanovitsch (2007) kuitenkin esittivät, että säännöllisesti ja hyvin tehdyn 

jälkihoidon ansiosta asiakassuhde usein syvenee ja luottamustaso osapuolten välillä 

kasvaa. Vahva tunneside luokin suosittelun voiman ja sillä on selkeä yhteys 

sitoutumisen ja luotettavuuden elementtien kanssa. Ostonjälkeisillä toimilla nähtiin 

heikosta hoidosta huolimatta olevan merkitystä myynnin ja asiakkaiden haastattelujen 

perustella. Suurimpina merkittävänä huomiona nousi nimenomaan ostonjälkeisten 

toimien olevan yhteistyö jatkumo eikä vain yksittäinen kauppa tai osto. Asiakkaat 

nimenomaan kokivat saavansa lisäarvoa sekä kunnioitusta ja huomioimista, mikäli 

myynnistä palattaisi heille ostonjälkeen relevantilla asialla ja tätä kautta he näkivät 

myös keskinäisen luottamuksen lisääntyvän 

 

Sitoutumisvaiheen aikana myyjä lunastaa lupauksensa yhteisesti sovittujen asioiden 

ja periaatteiden noudattamisesta, jonka nähdään nimenomaan nivoutuvan vahvasti 
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asiakkaan luottamusodotuksen täyttämiseen. Tutkijoiden tulkintojen mukaan 

luotettavuuden ja rehellisyyden arviointiin vaikuttavatkin aikaisempien toimien 

johdonmukaisuus, uskottava tieto luotettua kohtaan sekä luotetun, eli tässä 

tapauksessa myyjän, yhdenmukainen toiminta. (Mayer ym. 1995, 709-734)  

 

Haastatteluiden osoitus vähäisistä jälkihoidollisista toimista myynnin osalta aiheuttaa 

usein myös sen, ettei myynti saa myöskään tietoja asiakkaalta ratkaisujen 

toimivuudesta, joka vaikuttaa mahdollisesti vaikeuttavasti seuraavan 

neuvottelutilanteen etenemistä. Tällaisen kohdan laiminlyöminen tai väheksyminen 

luokin merkittäviä lisäpaineita muihin asiakassuhdetoiminnan myynti- ja ostoprosessin 

vaiheisiin, ja joissain määrin se myös saattaa nousta vaikeuttavaksi asiaksi koko 

asiakassuhdetoiminnalle. Haastattelut herättivät sekä myyjät että asiakkaat pohtimaan 

uusia näkökulmia sekä jälkihoidollisia toimia, jolla voitaisi tuoda organisaatioille 

erottautumismahdollisuuksia ja sitä kautta kilpailuetua.  

 

5.2 Johtopäätökset 
 

Luottamuksella nähdään tämän tutkimuksen pohjalta olevan laaja merkitys sekä 

asiakassuhdetoiminnassa että sen eri kehitysvaiheissa, mukaan lukien myynti- ja 

ostoprosessit. Koska työssä haluttiin tarkastella nimenomaan luottamuksen merkitystä 

konkreettisesti näkyvissä toimissa, luotiin tutkimukselle ensin oma viitekehys, jonka 

avulla määriteltiin tutkimukselle tutkimustehtävä sekä tutkimuskysymykset. Tässä 

tutkimuksessa päätutkimuskysymys vastaa viitekehyksessä kohtaan; luottamus sekä 

kaksi alatutkimuskysymystä, jotka vastaavat viitekehyksen kohtiin erillisesti asiakkaan 

ja myyjän näkökulman huomioiden. Teorian avulla kyettiin luomaan työlle 

johdonmukainen teoreettinen viitekehys, joka toimi raamina läpi työn. Tutkimuksen 

avulla kyettiin työn tekijän mielestä hyvin vastaamaan em. tutkimuskysymyksiin ja 

tulosten avulla mahdollistettiin teoreettisen viitekehyksen mallin muuntaminen sekä 

teoriaa että tutkimustuloksia vastaaviksi luottamustekijöitä tarkastelevaksi 

asiakassuhdevaihemalliksi.  

 

Tutkimukseen valikoitujen haastateltavien henkilöiden sekä organisaatioiden nähtiin 

tämän tutkimuksen kannalta olevan merkittäviä. Vahvaselän (2004) ja Zineldinin 

(2002) tulkintoja pohjaten, kaikki tutkimukseen kuuluneet asiakasorganisaatiot 
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lukeutuivat joko avainasiakkaiksi, joiden kanssa asiakassuhteesta on jo muodostunut 

selkeä, vakiintunut suhde. Luottamuksen, tyytyväisyyden sekä kunnioituksen kautta 

on saavutettu aikaan yhteistyö ja sitoutuminen, joka johtaa synergiaetuihin ja uuden 

arvon tuottamiseen. Tai vaihtoehtoisesti suosittelija asiakkaiksi, joiden yhteystyötaso 

on asiakkuuksien tasoista kaikista vahvin ja vaikuttavin. He ovat lojaaleja 

yhteistyökumppaneita, jotka kokevat saavansa asiakassuhteesta arvoa ja merkitystä 

ja ovat näin ollen myös valmiita suosittelemaan myyjäorganisaatiota eteenpäin omiin 

kokemuksiin perustuen.  

 

Tämän tyyppisten asiakkaiden mielipiteet ja näkemykset antavatkin tälle tutkimuksille 

suuren arvon, sillä heidän edustamansa asiakasorganisaatiot ovat myös taloudellisten 

tulosten kannalta merkittäviä. Nämä organisaatiot kattavat tutkimusten valossa vain 

noin 20% koko asiakasmäärästä, mutta tuovat organisaation myyntituloista jopa 80% 

(Vahvaselkä 2004, 146). Tämän lisäksi tiedetään Reichheld (1996) tutkimuksiin 

pohjautuen, että nykyisen hyvän asiakkaan säilyttäminen maksaa vain 15–20 

prosenttia suhteessa uusasiakashankinnan investointiin, joka puoltaakin siis vahvasti 

sitä, että asiakassuhdetoiminnalla ja niiden kehittämisellä on suuri merkitys yrityksen 

toiminnassa ja niiden kautta voidaan saavuttaa jopa selviä kustannussäästöjä. On siis 

merkityksellistä ymmärtää, millaisessa kehitysvaiheessa asiakassuhde on, sekä kykyä 

analysoida asiakassuhteen eri elinkaaren vaiheita (Zineldinin 2002, 549), jotta 

ymmärretään sekä ajallisten, kehityksellisten että taloudellisten toimien näkökulmasta 

panostaa yrityksen kannalta oikeisiin ja kannattaviin asiakkaisiin. 

 

Luottamuksen vaikutusta asiakassuhdetoimintaan selvitettiin tässä työssä 

päätutkimuskysymyksellä; ”Mikä on luottamuksen rooli B2B 

asiakassuhdetoiminnassa?”. Luottamuksen merkitys B2B asiakassuhdetoiminnassa 

pystyttiin todentamaan hyvin sekä teoriassa että empiirisen tutkimustulosten avulla. 

Sztompkan (2000) mukaan luottamus asiakassuhdetoiminnassa kohdistuu niin 

organisaatioihin ja niiden tuottamiin palveluihin, kuin itsessään yhteyshenkilöihin, 

kuten myyjiin, jotka edustavat organisaatioita.  

 

Tutkimuksen haastattelut osoittivat hyvin, että luottamukseen liittyviä tekijöitä 

tunnistetaan ja kyetään yksilöimään, mutta niiden merkitystä työnteon yhteydessä ei 

ajatella kovin usein. Tämä johtuu siitä, että luottamus jo itsessään koetaan abstraktiksi 
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käsitteeksi, jonka määritteleminen vaatii aikaa ja ymmärrys eri toiminnassa todellista 

pohdintaa. Koska tiedetään että luottamustekijöillä kuitenkin on suuri merkitys 

asiakassuhteen kehittymisessä, on oleellista, että organisaatioissa tätä varten myös 

kehitettäisi toimia, joilla tietoisesti pyritään vaikuttamaan luottamustekijöitä kasvattaviin 

elementteihin.  

 

Asiakassuhteessa kognitiivinen luottamus syntyy, kun osapuolten välillä on tietoa 

toistensa kyvykkyydestä, luotettavuudesta sekä rehellisyydestä. B2B liiketoiminnassa 

puhuttaessa luottamuksesta, tarkoitetaankin pitkälti juuri kognitiivista luottamuksen 

tasoa, jossa asiakas tietää, että myyjä on ammattilainen, osaa työnsä ja hänellä on 

siihen kompetenssia. Näin ollen luottamus onkin tosiasioiden arvioinnin ja tietoisen 

harkinnan tulos. (Lämsä & Uusitalo 2005, 77-78.)   

 

Jotta luottamuksen merkitystä kyetään ymmärtämään syvällisemmin, tuettiin 

päätutkimuskysymystä seuraavalla alakysymyksellä; ” Minkälaisia odotuksia 

asiakkaalla on toimittajan luotettavuutta kohtaan?” Tämän kysymyksen avulla 

pureuduttiin asiakkaan luottamusodostuksiin asiakassuhdetta sekä myyntiä kohtaan. 

Asiakkaan luottamusodotukset kuvasivat hyvin onnistuneita elementtejä tutkitun 

organisaation asiakassuhdetoiminnassa esimerkiksi tietoisuuden ja kartoitus vaiheen 

osalta. Näihin lukeutuvat mm. organisatoriset luottamustekijät, ammattitaidolliset sekä 

myyntiprosesseihin liittyvät vaikutusviestinnälliset sekä ajan priorisointeihin liittyvät 

tekijät.  

 

Teoriasta avautuneet luottamuksen tasot tukivat hyvin empiriassa tehtyjä havaintoja 

asiakassuhteen monipuolisuudesta. (Lämsä & Uusitalo 2005, 77-78.) Kognitiivinen 

luottamus näkyi luottamuksessa ammattitaitoon, sekä osapuolten kykyihin ja 

kompetensseihin. Tämän tyyppinen luottamus perustuikin tosiasioiden arviointiin ja 

tietoiseen harkintaan. Foxin (1974) ajattelumallin mukaan tämän tyyppinen luottamus 

nähdään matalamman tason luottamuksena, jossa odotukset ovat määrä muotoisia ja 

lyhyt kantoisia ja riippuvuus suhteet pyritään minimoimaan samalla kun kustannus 

myönnytysten määrä on pieni. Tämä kuvastui hyvin myös haastattelujen yhteydessä, 

haastateltavien perustellessa organisatoristen luottamustekijöiden sekä ammattitaidon 

olevan peruslähtökohta asiakassuhdetoiminnan luottamukselle, mutta sen ei nähdä 

kehittävän asiakassuhdetta kovin syvälle tasolle. 
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Syvempää asiakassuhdetta tarkastellessa käsitellään puolestaan affektiiviseen 

luottamukseen tasoa. Tämän kuvaillan liittyvän enemmän henkilöiden välisiin 

vuorovaikutuksellisiin tilanteisiin ja siinä luottamuksen kehittyvän pikemminkin 

emotionaalisten sidosten kautta. Haastattelujen mukaan nämä näkyvät 

molemminpuolisena, mutta etenkin myyjän persoonallisuuden sekä 

vaikutelmaviestinnän tuloksena, joihin lukeutuvat mm. positiivisuus, vahva 

itseluottamus, oikeat motivaatioperusteet, hyvät tavat, tilanteeseen sopiva habitus 

sekä hyvä ja johdonmukainen viestintä ja kommunikointi. Nämä edellä mainitut 

näkyvät käytännössä asiakkaiden palvelukokemukseen liittyvällä tunnepohjaisella 

ulottuvuudella, jonka ansiosta oikein toteutettuna osapuolten välinen luottamusside 

vahvistuu. (Lämsä & Uusitalo 2005, 78.)  

 

Eräänä merkittävimpänä huomiona tutkimuksessa nousi kaikkien haastateltavien 

osalta vuorovaikutuksen ja etenkin kuuntelemisen merkitys jokaisessa asiakassuhteen 

ja prosessien vaiheessa. Vain sen avulla asiakas koki tulevansa kuulluksi, 

ymmärretyksi, huomioiduksi ja autetuksi sekä myyjät puolestansa saavansa keinoja, 

välineitä, tietoa ja ymmärrystä ongelmaratkaisun luomista varten. Eadesin (2004) 

havainnot tukivat tätä empiriassa noussutta ilmiötä. Tutkimusten valossa vain noin 

10% asiakkaista todellisuudessaan etsii ongelmiinsa ratkaisua. Tämä ei siis tarkoita 

sitä että 90% yrityksistä ja asiakkaista ei olisi ongelmia, vaan sitä, että näitä ongelmia 

ei olla vielä tunnistettu tai niitä ei ole osattu yrityksestä huolimatta korjata. Kattava 

tarpeiden kyseleminen sekä aktiivinen kuunteleminen, piilevien asiakastarpeiden esiin 

saamiseksi vaativat nimenomaan vuorovaikutteista asiakassuhdetta. Se että 

puolestaan asiakas on halukas havaitsemaan, tunnistamaan ja kertomaan näitä 

tarpeita myyjälle, vaatii se vahvaa keskinäistä luottamusta.  

 

Toisen alakysymyksen; ”Millä keinoilla voidaan rakentaa asiakkaan luottamusta 

asiakassuhdetoiminnassa?”, avulla pyrittiin tässä työssä löytämään luottamausta 

rakentavia tekijöitä myyntiorganisaation sekä myyjän toiminnasta asiakassuhdetta 

koskien. Myyjien oletukset luottamusta rakentaviin tekijöihin vastasivat hyvin pitkälle 

samoja tuloksia kuin asiakkaiden luottamusodotukset. Poikkeuksia kuitenkin löytyi 

mm. kartoitusvaiheesta sekä laajenemisvaiheesta. Kartoitusvaiheessa näkyvän 

myyjän persoonallisuuspiirteiden, kuten tunneälykkyyden, asenteiden ja motivaation 
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merkitystä tulisi myynnissä ymmärtää paremmin luottamusta rakentavaksi tekijäksi, 

nimenomaan peilautuen asiakkaiden odotuksiin sekä aiempiin tutkimuksiin (Rope 

2009, 118-130, Kalliomaa 2011, 34, 44, Lämsä & Uusitalo 2005, 77-78, McAllister 

1995, Vahvaselkä 2004, 153).  

 

Sekä kartoitusvaiheesta että laajenemisvaiheesta nousi myynnin haastattelujen osalta 

mielenkiintoinen havainto molemmin puoleisen luottamuksen merkityksestä. 

Asiakkaan luottaessa myyjään on todennäköisempää, että hän kertoo omista 

tarpeistaan enemmän, on valmis antamaan oleellisia tietoja, on avoimempi ottamaan 

vastaan apuja, näkemään hyödyllisiä ratkaisuja ja tekemään ostopäätöksiä. Mutta 

ennen kaikkea valmis ottamaan riskejä. Laajenemisvaiheelle tyypillistä Dwyer ym. 

(1987) mukaan onkin, että luottamuksen ja tyytyväisyyden kasvaessa riskinottamisen 

halukkuus lisääntyy. Mikäli jostain syystä myyjä kokee, että asiakas ei luota häneen tai 

hän ei voi luottaa asiakkaaseen, ei kumpikaan osapuoli ole valmis käyttämään 

merkittävästi aikaansa, ammattitaitoaan ja kykyään tuodakseen asiakkaalle parasta 

mahdollista ratkaisua, joka puolestaan luo potentiaalista alustaa luottamuksen 

kehittymiselle. Inhimillisiä toimia siis tapahtuu luottamuksen vaikutuksen seurauksena, 

vaikka usein halutaan mieltää, että kaikki ratkaisut erinäisiä toimia kohtaan pohjautuisi 

puhtaasti järkisyihin.  

 

Johtopäätöksenä voidaankin todeta, että luottamuksella on merkittävä rooli 

asiakassuhdetoiminnassa, mutta sen kokonaisvaltaista roolia ei olla vielä täysin tutkittu 

ja ymmärretty. Koska sekä teoriassa että toteutetussa tutkimuksessa voidaan osoittaa, 

että luottamuksen rooli etenkin muuttuvassa maailmassa joutuu koetukselle erilaisissa 

tilanteissa, olisi tarpeellista, että sen vaikutuksen vaiheita kyettäisi tunnistamaan 

ymmärtämään sekä luomaan systemaattisia toimia ja prosesseja, joiden avulla 

asiakassuhdetoimintaa kyettäisi kehittämään. Luottamuksen avulla voitaisi 

tulevaisuudessa tuoda myös organisaatiolle merkittävää kilpailuetua, kun sen tärkeys 

nähtäisi nimenomaan arvontuottajana sekä asiakkaalle kuin myyntiorganisaatiolle. 

Tämän lisäksi se voitaisi nähdä myös merkittävänä kilpailuetuna organisaation 

työnantajamielikuvaa luotaessa, jolloin yritykseen kyettäisi tulevaisuudessa 

rekrytoimaan paremmin yrityksen arvoja ja toimintatapoja vastaavia henkilöitä. 

Luottamus kun on ainoa keino, jonka avulla perinteisestä asiakassuhteesta voidaan 

siirtyä todelliseksi kumppaniksi. 



 
 

71 

 

Tähän tutkimukseen pohjautuen voidaankin esittää, että tulevaisuudessa markkinoilla 

pärjää ne organisaatiot, jotka ovat ymmärtäneet ottaa käyttöönsä keinot luottamuksen 

rakentumista ja lisääntymistä varten. Jotta ymmärtäisimme luottamuksen merkitystä 

mahdollisimman monipuolisesti, haluttiin tässä tutkimuksessa saada laajojen 

näkemysten lisäksi suoria neuvoja luottamuksen rakentamista varten. Näissä ns. 

”luottamusneuvoissa” nousi esiin lupauksen pitämisen merkitys, yhtä lailla kuin 

ammattitaito. Tämän lisäksi molemmin puoleinen aito kiinnostus ja kunnioitus olivat 

luottamusta lisääviä asioita sekä myynnin että asiakkaan näkökulmasta. Lisäksi 

oikeiden avainhenkilöiden ymmärtäminen puolin ja toisin, ovat tärkeitä elementtejä, 

kun hankitaan luottamuksellista asiakassuhdetta. Muutamiin suoriin poimintoihin 

tiivistäen; 

 

”Ole oikeasti ja aidosti kiinnostunut. Kuuntele, se on nopein tapa tutustua 

asiakkaaseen ja ansaita luottamus.” – asiakas 

 

”Tee mitä lupaat ja mieluiten nopeasti. Pidä lupaukset ja jos tiedät ettet pysty jotain 

toimittamaan tai niin toimimaan, niin älä lupaa mitään.” – myynti 

 

5.3 Jatkotutkimusehdotukset 
 

Jokinen ym. (2002) totesivat, että asiakassuhteilla tarkoitetaan molempia osapuolia 

hyödyntävää sekä arvoa tuottavaa toimintaa. Jatkotutkimusaiheena olisikin 

mielenkiintoista todentaa entistä tarkemmin luottamuksen merkitystä tuossa 

arvonluontiprosessissa. Millaista arvoa luottamuksella voidaan luoda ja miten 

arvonluonti näkyy taloudellisesti. Edellisestä myös johdannaisena 

jatkotutkimusehdotuksena voisi olla myös erittäin tärkeää saada selville ns. 

luottamuksen ”hinta”. Kyettäisiinkö tulevaisuudessa jopa kvantitatiivisten tutkimusten 

avulla laskemaan luottamukselle, sen kehittämiselle ja sen menettämisen 

vaikutukselle asiakassuhteessa taloudellinen arvo. Mikä on siis todellinen 

luottamuksen arvo?  

 

Toisena mielenkiintoisena jatkotutkimusehdotuksena voisi tarkastella luottamusta eri 

asiakassuhdetoiminnan vaiheiden välillä ja suhteessa toisiinsa. Mielenkiintoisena 
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lähestymistapana voisi vertailla eri asiakassuhteen tasoilla olevia sekä budjetillisesti 

eri arvoisten asiakkaiden luottamustasoja toimijaan nähden. Vaikuttaako esim. 

asiakassuhteen taso millä tavalla luottamukseen? Kannattaako organisaatioiden 

ennemmin panostaa luottamuksen rakentumiseen enemmän suurten asiakkaiden 

kanssa vai olisiko sittenkin systemaattinen toimintatapa laajalti kaikkien asiakkaiden 

kanssa pidemmän päälle tuloksellisempaa? 
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LIITE 1 
 
HAASTATTELURUNKO – ASIAKKAAT 

1. Taustatiedot: 
 

• Nykyinen työtehtävä? (asiantuntija/ johto/ ylinjohto) 

• Kauanko olet työskennellyt asiakkaan puolella (työssä jossa tapaat myyjiä)?  

• Oletko työskennellyt urasi aikana myynnin puolella? 

 

2. Luottamus asiakassuhdetoiminnassa: 
 

• Mitä tarkoitetaan sanalla asiakassuhdetoiminta? 

o Mitkä tekijät kehittävät asiakassuhdetoimintaa? 

o Mitkä tekijät heikentävät asiakassuhdetoimintaa? 

• Mitä tarkoitetaan sanalla luottamus? 

• Vaikuttaako luottamus (B2B) asiakassuhdetoimintaan? Miten? 

• Kuinka pitkään ajallisesti kestää asiakassuhteessa luottamuksen 

rakentuminen? 

 

3. Luottamus myynti/-ostoprosessissa: 
 

3.1 Suunnittelu- ja valmisteluvaihe / tarpeen havaitseminen 
 

• Millainen on mielestäsi luotettava yritys? 

• Minkälaiset asiat vaikuttavat asiakkaan haluun tavata tai ottaa myyjä vastaan? 

• Miten toivot että myyjä olisi ennakkoon valmistautunut tapaamiseenne? 

o Millä toimilla myyjä pystyy ennen myyntineuvottelua vaikuttamaan 

luottamuksen rakentumiseen? 

 

3.2 Myyntineuvotteluvaihe / vaihtoehtojen etsiminen ja vertailu 

 

• Minkälaisia odotuksia Sinulla on myyntineuvottelusta/tapaamisesta? 

• Miten arvottaisit näitä asioita myyntineuvottelussa (priorisoiden 

tärkeysjärjestykseen):  



 
 

2 

o tuote-esittely, yhteisen luottamuksen rakentaminen, asiakkaan 
tarpeiden kartoitus, asiakkaalle hyötyjen esittely, kaupan 
päättäminen 

• Millainen on mielestäsi luotettava myyjä? 

o Vaikuttaako myyjän ammattitaito1 luottamukseen? Miten? 

o Vaikuttaako myyjän persoonallisuus2 luottamukseen? Miten? 

o Vaikuttaako myyjän vaikutelmaviestintä3 luottamukseen? Miten? 

 

3.3 Kaupan päättäminen ja ostopäätös 

 

• Minkälaiset asiat vaikuttavat ostopäätöksen syntymiseen? 

o Minkälaiset tekijät edesauttavat ostopäätöksen syntymistä? 

o Minkälaiset tekijät estävät ostopäätöksen syntymistä?  

• Millaisilla toimilla myyjä voi edesauttaa ostopäätöksen syntymistä? 

• Vaikuttaako luottamus ostopäätöksen syntymiseen? Miten? 

• Onko luottamuksella merkitys sopimusneuvotteluissa? Millaisissa asioissa? 

 

3.4 Jälkihoito ja oston jälkeinen seuranta 

 

• Minkälaisia toimia tai yhteydenpitoa odotat myyjältä kaupan päättämisen 

jälkeen? 

o Millaiset oston jälkeiset toimet kasvattavat mielestäsi luottamusta? 

o Millaiset oston jälkeiset toimet heikentävät mielestäsi luottamusta? 

• Millä tavalla jatkuva yhteistyö ja vuorovaikuttaminen vaikuttavat 

luottamukseen? 
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LIITE 2 

 
HAASTATTELURUNKO – MYYNTI 
 

1. Taustatiedot: 
 

• Nykyinen työtehtävä? (asiantuntija/ johto/ ylinjohto) 

• Kauanko olet ollut asiakasvastuullisessa myyntityössä?  

• Oletko työskennellyt urasi aikana asiakkaan puolella? 

 

2. Luottamus asiakassuhdetoiminnassa: 
 

• Mitä tarkoitetaan sanalla asiakassuhdetoiminta? 

o  Mitkä tekijät kehittävät asiakassuhdetoimintaa? 

o Mitkä tekijät heikentävät asiakassuhdetoimintaa? 

 

• Mitä tarkoitetaan sanalla luottamus? 

• Vaikuttaako luottamus (B2B) asiakassuhdetoiminnassa? Miten? 

• Kuinka pitkään ajallisesti kestää asiakassuhteessa luottamuksen 

rakentuminen? 

 

3. Luottamus myynti/-ostoprosessissa: 
 

3.1 Suunnittelu- ja valmisteluvaihe / tarpeen havaitseminen 

 

• Millainen on mielestäsi luotettava yritys? 

• Minkälaiset asiat vaikuttavat asiakkaan haluun tavata myyjä/ ottaa myyjä 

vastaan? 

• Miten valmistaudut asiakastapaamiseen (myyntineuvotteluun)? 

o Millä toimilla ennen myyntineuvottelua pyrit vaikuttamaan luottamuksen 

rakentumiseen? 
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3.2 Myyntineuvotteluvaihe / vaihtoehtojen etsiminen ja vertailu 

 

• Minkälaisia odotuksia kuvittelet asiakkaalla olevan myyjää kohtaan 

myyntineuvottelussa? 

• Miten priorisoit ajankäyttösi myyntineuvotteluvaiheessa seuraavien teemojen 

mukaan:  

o tuote-esittely, luottamuksen rakentaminen, tarpeiden kartoitus, 
hyötyjen esittely, kaupan päättäminen 

• Millainen on mielestäsi luotettava myyjä? 

o Vaikuttaako myyjän ammattitaito (ammattitaito) luottamukseen? Miten? 

o Vaikuttaako myyjän persoonallisuus (tunneäly) luottamukseen? Miten? 

o Vaikuttaako myyjän vaikutelmaviestintä (tilannetaju) luottamukseen? 

 

3.3 Kaupan päättäminen ja ostopäätös 

 

• Minkälaiset asiat vaikuttavat asiakkaan ostopäätöksen syntymiseen? 

o Minkälaiset tekijät edesauttavat ostopäätöksen syntymistä?  

o Minkälaiset tekijät estävät ostopäätöksen syntymistä? 

• Millaisilla toimilla pyrit edesauttamaan asiakkaan ostopäätöksen syntymistä? 

• Vaikuttaako luottamus ostopäätöksen syntymiseen? Miten? 

• Onko luottamuksella merkitys sopimusneuvotteluissa? Millaisissa asioissa? 

 

3.4 Jälkihoito ja oston jälkeinen seuranta 

 

• Minkälaisia toimia tai yhteydenpitoa toteutat kaupan päättämisen jälkeen? 

o Millaiset oston jälkeiset toimet kasvattavat mielestäsi luottamusta? 

o Millaiset oston jälkeiset toimet heikentävät mielestäsi luottamusta? 

• Millä tavalla jatkuva yhteistyö ja vuorovaikuttaminen vaikuttavat 
luottamukseen? 
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Selitteet termeille: 
 

1.) Ammattitaito1: Käsittää myyjän osaamisen ja ammattitaidon  

- tuntee oman toimialan ja kilpailijat 

- tuntee asiakkaan toimialan ja kilpailijat 

- ymmärtää asiakkaan liiketoiminnan 

- hallitsee oman kokonaistarjoaman ja palveluratkaisut 

-  hallitsee myyntiprosessin ja ymmärtää asiakkaan ostoprosessin 

- loppuun saattaa asiat kerralla 

 

2.) Persoonallisuus2: Käsittää myyjän persoonallisen tavan toimia  

- osaa luoda tunnesiteitä 

- sosiaalinen, kykenee yhteistyöhön erilaisten persoonien kanssa 

- tunneäly, eli psykologisen ”silmän” omaava 

- persoonallisuustekijät: nopeus/rauhallisuus, pitkäjänteisyys huolellisuus, 
positiivinen, itsevarma 

- asenne-/arvotekijät 

- motiiviperustat (motivoituminen omaan työhönsä, mitkä motiivit 
asiakassuhteessa) 

- empatiakyky ja vahva itseluottamus 

 

3.) Vaikutelmaviestintä3: Käsittää myyjän esillä olon 

- ulkoinen habitus 

- tapakäyttäytyminen  

- viestintä ja kommunikointi 

- tilannetaju 

 

 

 


