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The purpose of this thesis is to investigate the feasibility of selling solution and expert 
services through a digital service and what the requirements and limitations are for a digital 
service. The thesis explores digitalization as a phenomenon and its potential as well as threats 
to solution and expert service sales. The theoretical part of the thesis focuses on service 
business productization, digitalization and software production methods. The service business 
productization section also describes the relationship between sales strategy and segmentation 
and service business. 

The empirical part consists of interviews of sales and business experts. The empirical part was 
collected through theme interviews. With the help of interviews have been conducted to 
determine what requirements the experts place for digital service. Interview data and 
requirements have been compared with theory. Empirical and theory together form the 
requirements for the requirement definition. In practice, the requirements describe what 
should be considered when designing a digital service. The work focuses on defining business 
objectives and customer and software requirements. The interviewees represent business, 
customer and user perspectives. 

The requirement specification is designed to provide value to the buyer and the seller's 
organization. The study will increase our understanding of the digitalization of solution and 
expert service sales. The study will increase our understanding of the factors that influence 
customer service orientation, sales process, productization, interaction and user experience of 
digital service. The early stages of the sales process can be exported to a digital channel. 
Personal sales work is needed alongside the digital process, especially in the middle and 
finishing stages of the process. Digital service requires the commercialization of solutions and 
services, as well as investment in digitalization technology. The Digitalization of Solutions 
and Expert Service Sales aims at interactivity, personalized user experience, sales efficiency 
and competitiveness.
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1 JOHDANTO 
 

Diplomityöni tavoitteena oli tutkia digitalisaatiota ilmiönä ja selvittää onko mahdollista myydä 

asiantuntijapalveluja ja -ratkaisuja digitaalisen verkkopalvelun kautta. Tutkimuksen 

konkreettisena tuotoksena syntyi vaatimusmäärittely, jota organisaatiot voivat hyödyntää oman 

palvelumyyntinsä digitalisointiprojektissa. Vaatimusmäärittelydokumentti on luotu käyttäen 

pohjana (Kasurinen et al., 2019) luonnosta yleiselle projektisuunnitelmalle. 

Vaatimusmäärittelyssä olen huomioinut digitaalisen myyntikanavan liiketoiminnalliset 

tavoitteet, asiakasvaatimukset ja ohjelmistovaatimukset. Vaatimusmäärittely on sovellettavissa 

organisaatioissa, jotka myyvät monimutkaisia palveluja ja ratkaisuja. 

 

Tutkin työssäni digitaalisuutta ilmiönä ja sen vaikutuksia liiketoimintaan ja ratkaisumyyntiin.  

Milloin digitaalisuus on myynnille vahvuus ja milloin vastaavasti heikkous? Mielenkiintoni 

aihetta kohtaan syntyi omasta kokemuksestani digitaalisista palveluista ja ratkaisumyynnistä. 

Kokemukseni kautta, olen nähnyt asiantuntijapalvelumyynnin standardointiin ja automaatioon 

liittyviä tarpeita ja haasteita sekä vastaavasti keinoja niiden ratkaisemiseksi.  Minua kiinnostaa 

miten tulevaisuuden liiketoiminta ja myyntityö muuttuvat digitalisoitumisen myötä. Yksi syy 

tehdä tätä diplomityötä onkin toive siitä, että voisin perustellusti automatisoida edes osan 

palvelumyynnin tehtävistä. Monimutkaisuuteen, tehottomuuteen ja tuotteistamiseen liittyvät 

haasteet toistuvat eri liiketoimintaympäristöissä, vaikka niiden ehkä koetaankin liittyvän juuri 

omaan liiketoimintaan.  

 

Diplomityöni kirjallisuuskatsauksessa olen kuvannut teoriaa palveluliiketoiminnan 

tuotteistamisesta, digitalisaatiosta sekä ohjelmistotuotannon menetelmistä.  Tuotteistettu 

palveluliiketoiminta osiossa olen huomioinut myös myyntistrategian ja segmentoinnin 

yhteyden palveluliiketoimintaan. Työni keskittyy niihin tekijöihin, jotka vaikuttavat ostajan 

tekemiin valintoihin sekä niihin tekijöihin, jotka vaikuttavat myynnin tehokkuuden ja 

laadukkuuden parantamiseen.  Viitekehyskuvassa, kuva 1., olen kuvannut Haikalaa ja Mikkosta 

(2011, 62) mukaillen, miten teoria, ilmiö ja teemahaastattelut linkittyvät toinen toiseensa. Miten 

ne kaikki yhdessä vaikuttavat vaatimusmäärittelydokumentaation (Kasurinen et al., 2019) 

tuottamiseen. Vaatimusmäärittelyn keskeiset osa-alueet ovat liiketoimintatarpeiden 

ymmärtäminen, asiakas- ja ohjelmistovaatimukset. Liiketoimintatarpeet vaikuttavat 
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asiakasvaatimuksiin ja asiakasvaatimukset puolestaan ohjelmistovaatimuksiin. 

Vaatimusmäärittelyn liiketoiminta- ja asiakastarpeita olen kerännyt teemahaastatteluilla ja 

verrannut aineistoa teoriaan. Työssäni käytännön kokemus ja teoria yhdistyvät 

vetoketjumaisesti toisiinsa. Työni keskittyy toiminnallisten ohjelmistovaatimusten 

keräämiseen ja määrittelyyn. Teemahaastattelujen teemat syntyivät teoriaan tutustumalla ja 

siihen soveltamalla. Yleisesti ottaen, ohjelmiston vaatimusmäärittelyn tekeminen edellyttää 

perehtyneisyyttä moniin teemoihin. Juurisyitä, jotka johtavat puutteelliseen 

vaatimusmääritelmään on verrattain paljon. Vaatimusmäärittelyssä huomioitavat käyttötarpeet 

hajoavat useisiin aihepiireihin ja sitä kautta teorioihin. Onnistunut vaatimusmäärittely 

edellyttää riittävän laajat lähtötiedot. Ratkaisu- ja palvelumyynti on omana aiheenaan 

monimutkainen ja siihen liittyy myynnin lisäksi myös organisaation muut toiminnot hyvin 

tiiviisti. Sen vuoksi työni teoreettinen viitekehys on laaja.  

 

 
Kuva 1. Viitekehys Haikalaa ja Mikkosta (2011, 62) mukaillen 
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Vaatimusmääritelmädokumentaatio (Kasurinen et al., 2019) on tarkoitus laatia ja perustella 

empiirisen aineiston pohjalta, ilmiötä tulkitsemalla ja teoriaa soveltamalla. Tavoitteenani on, 

että työstäni syntyy tasapainoinen kokonaisuus, jossa edelliset näkökulmat ovat kaikki painavia 

sekä tulevat tasapuolisesti ja vuoropuhelunomaisesti huomioiduksi. Haluan avata lukijalle 

mahdollisimman läpinäkyvästi, miten vaatimusmäärittelyyn liittyvät valinnat on tehty.  

Koskista et al. (2005, 37) mukaillen haluan välttää oletuksia digitaalisen ympäristön 

kehityksestä, joita muun muassa media ja muut kanavat tarjoavat. Digitaalisuutta ilmiönä 

perustelen ajankohtaisiin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen viitaten. Digitalisaatioon liittyviin 

mediajulkaisuihin suhtaudun epäillen ja objektiivisesti, sillä niillä voi olla vain vähän 

tieteellistä sisältöä. Medialla on kuitenkin vaikuttavuutta erilaisten ilmiöiden leviämiseen ja 

ilmiötietoisuuden kasvamiseen. Markkinapsykologia niin ikään vaikuttaa trendien syntymiseen 

ja jalkautumiseen, vaikka ilmiöille ei löytyisi tieteellistä tai järjellistä perustetta. 

 

Koskista et al. (2005, 39) mukaillen pyrin teoriaa tulkitessani ja empiiristä aineistoa tutkiessani 

yksinkertaistamaan tutkimusongelmani moninaisuutta. Haluan nostaa esille 

tutkimuskohteeseeni liittyviä keskeisimpiä aspekteja, tuoden lisätietoa myynnin digitalisaatiota 

mahdollistavista ja poissulkevista tekijöistä. Teorian ja teemojen avulla rajaan ilmiön 

käsitteellisesti, jotta tutkittava alue ei kasvaisi liian laajaksi. Vaikka olen tehnyt tutkimukseni 

päälinjaukset työni alkuvaiheessa, niin teoreettinen viitekehys täsmentyi tutkimukseni edetessä.  

Tutkimuksen alkuvaiheen teoria ja haastatteluteemat valikoituivat intuitiivisesti ja 

kiinnostukseni, myyntikokemukseni, taloudellisteknisen koulutustaustani sekä 

lähdekirjallisuuden perusteella. Teemojen ajankohtaisuutta ja kiinnostavuutta indikoi myös 

haastateltavien kiinnostuneisuus ja haastatteluista saamani sisällön runsaus.  

 

Kirjallisuuskatsauksen digitalisaatio-osuudessa kuvaan digitalisaatiota ilmiönä. Tarjoan 

lukijalle tietoa siitä millä tasolla digitalisaatio yleisesti on ja mitä tarkoittaa myynnin 

digitalisaatio tänä päivänä. Tuotteistettu palveluliiketoimintaosiossa kuvaan sitä, miten ja miksi 

palvelumyynnin kehittämishankkeet, kuten myynnin digitalisaatio edellyttää hyvää 

kokonaisuuden hallintaa, myynnin ja palvelutuotannon tiivistä yhteistyötä. Kuvaan 

palveluliiketoiminnan erityispiirteitä myynnin näkökulmasta. Tuotteistuksesta tuon esille 

kaupallisen palvelun määritelmän ja mikä merkitys ja yhteys tuotteistamisella on 

ratkaisumyyntiin sekä myynnin digitaaliseen verkkopalveluun. Vaatimusmäärittelyt ja 
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yhteiskehittäminen-osiossa kuvaan mikä on vaatimusmäärittely.  Esittelen 

vaatimusmäärittelyjen tekemiseen vaikuttavat hyvät käytännöt sekä vuorovaikutteisen 

ohjelmiston suunnittelussa huomioitavat seikat, jotka edistävät käyttökokemusta ja 

asiakaskokemusta. 

 

Tutkimuksen tehtävänasettelu  

 

Tutkimuksessani selvitän vaatimusmäärittelyn (Kasurinen et al., 2019) avulla minkälainen 

digitaalinen myyntikanava eli verkkopalvelu mahdollistaisi, edistäisi ja tukisi ratkaisu- ja 

asiantuntijapalvelujen myyntiä. Mitä tekijöitä, toiminnallisuuksia ja ominaisuuksia, tulee 

huomioida ratkaisu- ja asiantuntijapalvelumyynnin digitalisaatiossa? Tavoitteenani oli 

ymmärtää, miten digitaalinen palvelu palvelee asiakasta ja myyntiä parhaalla mahdollisella 

tavalla.  Hirsjärveä et al. (2007, 16-23) mukaillen tutkimukselleni oli tarvetta, kun ongelmien 

ratkaisemiseksi ei ollut keinoa vallitsevilla toimintatavoilla tai arkipäivän ajattelulla. Olen 

tunnistanut, että asioita tulisi tehdä toisella tavalla, mutta parametreja on paljon.  
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2 DIGITALISAATIO  

 

Teknologinen kehitys mahdollistaa digitalisaation sekä globaalin ja yhteiskunnallisen 

kehityksen. Tietoverkkojen globaali leviäminen ja internet ovat merkittävimmät tekijät 

digitalisaation edistäjänä ja digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä. Tilastokeskuksen (2018) 

mukaan, vuoden 2017 aikana, 88 % 16-89 vuotiaista suomalaisista on käyttänyt internetiä. Alle 

55-vuotiaat käyttivät kaikki internetiä. Koko maailmassa internetin käyttäjiä on jo yli neljä 

miljardia. (worlddometers 2019) Tilastojen valossa tietoverkot, internet ovat elintärkeitä 

kanavia ja toimintaympäristöjä organisaatioille.  Sosiaaliset mediat, verkkoyhteisöt, 

verkkopalvelut, verkkokaupat ovat tulleet jäädäkseen. Tietoverkko on vakiintunut paikka hoitaa 

pankki- ja viranomaisasioita, ostaa ja myydä tuotteita sekä palveluja. Internetistä haetaan 

sisältöä ja internet liittää itsenäiset tietoverkot toisiinsa. Toisiinsa kytkeytyvät verkot 

mahdollistavat digitaalisten palveluiden levittämisen tehokkaasti ja laajalle alueelle.  

 

2.1 Myynnin digitalisaatio  

 

Kansainvälisen määritelmän mukaan sähköinen kauppa tarkoittaa tietokoneverkon välityksellä 

suoritettuja tavaroiden ja palveluiden tilauksia. Maksu- ja toimitustapa eivät vaikuta 

määritelmään. Palvelu on mahdollista saada käyttöön saman tien tai jälkeenpäin riippuen siitä 

mitä toimitustavoista on sovittu. (Suomen virallinen tilasto 2017) Verkkokaupan määritelmän 

täyttää puolestaan valmiille sähköiselle lomakkeelle täytetty ja lähetetty tilaus sekä 

verkkokaupassa tehty kauppa. Verkkokaupan käyttö ja yleisyys on osittain toimialasidonnaista. 

Tukkukaupan osuus on suurin, sillä n. 40 % tukkukaupan toimialalla toimivista yrityksistä 

käyttävät verkkokauppaa. Majoitus ja ravisemisalan yhtiöistä 27 %, vähittäistavarakaupan alan 

yhtiöistä 27 %, Informaation ja viestinnän toimialan yhtiöistä 25 % käyttivät verkkokauppaa. 

Vähiten verkkokauppaa hyödynsivät rakennusalalla toimivat 5 %, ammatillisen ja tieteellisen 

ja teknisen toiminnan toimialoilla 11 %. Yleisemmin tarkasteltuna yritykset, jotka työllistivät 

vähintään 10 henkilöä, verkkokauppa oli käytössä 19 % yrityksistä. Suurimmissa yhtiöissä noin 

kolmanneksella on verkkokaupparatkaisu käytössä. (Suomen virallinen tilasto 2017) 
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Vuonna 2017 yritysten verkkokauppamyynnistä 66 % oli tavaramyyntiä ja 38 % 

palvelumyyntiä, sekä 13 % sähköisten palveluiden myyntiä.  Useimmiten verkkokauppa-

myynti kulkee yrityksen omien verkkosivujen kautta. Markkinapaikkoja ei toistaiseksi käytetä 

pääkanavina, kuin harvoilla toimialoilla. Verkkokauppamyynti on toistaiseksi pientä 

liikevaihdossa mitattuna. Vuonna 2017 verkkokauppamyynti oli 19 miljardia euroa, joka vastaa 

noin 6 % verkkokauppaliiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden yhteenlasketusta liikevaihdosta. 

Vuonna 2017 yritysten ja julkisen sektorin tekemiä tilauksia oli noin 61 % tilauksista ja noin 

39 % kotitalouksien tekemiä tilauksia. (Suomen virallinen tilasto 2017) 

 

Korkea koulutus edistää verkkopalvelujen käyttöä 

 

Suomessa on korkea koulutustaso. Tilastokeskus (2018) Suomi maailman kärjessä sivuston 

mukaan, Suomessa on maailman eniten inhimillistä pääomaa sekä olemme OECD-maiden yksi 

eniten koulutetuista kansallisuuksista. Koulutusjärjestelmämme on rakennettu siten, että 

koulutuksemme vastaavat tulevaisuuden tarpeisiin kolmanneksi parhaiten koko maailmassa. 

Väestömme on maailman lukutaitoisinta ja aikuisväestömme toiseksi parhaita luku- ja 

laskutaidoissa mitattuna OECD-maissa. Euroopan mittakaavassa, käytämme kirjastoja toiseksi 

eniten. Tilastot osoittavat, että suomalaisten akateemiset kyvykkyydet ovat erinomaiset ja siltä 

osin kasvumahdollisuutemme ovat suuret. 

 

Nuoret, kaupunkilaiset ja hyvin koulutetut henkilöt ostavat verkkokaupasta eniten palveluja. 

Eniten verkkokauppaostoja tekevät korkea-asteen tutkinnon suorittaneet henkilöt. Vähiten 

ostavat ikääntyneet ja vähän koulutetut henkilöt. Suuret kaupungit ja pääkaupunkiseutu ovat 

vetovoimaisimmat alueet korkeakoulutettujen näkökulmasta. Suurissa kaupungeissa 

korkeakoulutettujen osuus onkin maan suurinta. Kulutustavaroiden ostomahdollisuudet on 

kasvattanut myös maaseudulla ja pienillä paikkakunnilla asuvien osuutta 

verkkokauppaostamisessa. Verkkokauppaostosten osuus kasvoi vuosien 2006-2014 välillä. 

Vuonna 2014, 16-64-vuotiaiden ikäryhmästä oli tehnyt verkkokauppaostoksia 75 %. Vuonna 

2014 opiskelijoista 79 % prosenttia teki verkkokauppaostoksia ja 45-64-vuotiaista perus- ja 

keskiasteen tutkinnon suorittaneista 50 %. (Melkas 2014) 
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Uudet liiketoimintamahdollisuudet 

 

Digitalisaation merkittävimmät tekijät ovat binääridatan tuottaminen, datan varastointi ja 

muokkaaminen. Digitaalisten palvelujen ja tuotteiden ominaisuuksia ovat vapaa 

hyödynnettävyys, virheettömyys ja ne ovat aina saatavilla. Digitaalisten palveluiden 

tuottaminen vaatii taloudellisia resursseja, sillä kiinteät kustannukset ovat tyypillisesti suuret ja 

muuttuvat kustannukset vastaavasti hyvin pienet. Digitaalisten palvelujen jakelulla ei 

käytännössä ole määrällistä ylärajaa ja niitä voidaan tarjota rajattomasti. Digitaalisen palvelun- 

tai tuotteen kopiot ovat lähtökohtaisesti yhtä hyviä kuin alkuperäinen palvelu tai tuote. Myös 

uusien lisäpalvelujen ja tuotteiden kehittäminen ja jakelu tehostuu, sillä ne ovat yhteensopivia 

alkuperäiseen. Välitön saatavuus toteutuu, kun tarjonta ja käyttö on verkottunutta. 

Verkostovaikutus toteutuu, kun käyttäjä hyötyy suuresta käyttäjäkunnasta vuorovaikutteisesti. 

Epäsuoralla verkostovaikutuksella tarkoitetaan sitä, että yritykset ryhtyvät tuottamaan palveluja 

tai tuotteita jonkin suositun palvelun käyttäjäkunnalle. Yritykset hyötyvät tehokkaasta 

myyntikanavasta ja käyttäjät puolestaan heille sopivasta sekä kattavasta palveluvalikoimasta. 

(Koski et al. 2019, 105) 

 

Digitaalisten palvelujen matalat rajakustannukset mahdollistavat lähes rajattoman kasvun. 

Digitaaliset resurssit, prosessointi ja integroituminen mahdollistavat yli toimialarajojen 

tapahtuvan tuote- ja palveluinnovoinnin. Digitaaliset teknologiat mahdollistavat taloudellisen 

ja yhteiskunnallisen kehittymisen. Datavirtoja ja online-dashboardeja hyödynnetään 

perinteisessä teollisuudessa. Organisaation fyysisellä sijainnilla ei ole enää merkitystä 

digitaalisen palvelun tai tuotteen jakelua ajatellen. Verkkokaupat, sosiaalinen media, sisällön 

tuottaminen ja jakaminen keräävät yritykselle dataa, jota se voi hyödyntää kilpailuetunaan. 

Digitaaliset teknologiat ovat saatavilla ja niiden hinnat ovat järkeviä. Uusien palvelujen ja 

tuotteiden innovointiin ei tarvitse tehdä suuria alkuinvestointeja. (Koski et al. 2019, 105) 

 

Digitalisaatio edistää globaalia liiketoimintaa 

 

Globalisaatio muuttaa muotoaan. Data- ja digitaaliset palvelut syrjäyttävät perinteisen 

tavarakaupan. Kiinan lisäksi kasvavien talouksien rooli globalisaation vauhdittajina kasvaa. 

Tämän tyyppinen kehitys asettaa länsimaiden muodostamat maailman kaupan pelisäännöt 
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uudelleen tarkasteltavaksi, haastaa ne sekä muodostuneet instituutiot. (Elinkeinoelämän 

Keskusliitto 2018, 6) Tavarat, työvoima, rahavirrat ovat perinteisiä vaihdannan välineitä 

kansainvälisessä kaupassa ja globalisaatiossa. Niiden liikkuvuutta on pyritty vapauttamaan. 

Perinteinen kolmikanta on korvautumassa datan ja digitaalisten palveluihin vaihdannalla. 

Vuonna 2020 on ennustettu internetiin liitettäviä laitteita olevan yli 20 miljardia ja, että datan 

määrä kaksinkertaistuisi kolmen vuoden välein. Globaalien verkkokauppojen odotetaan 

kasvavan 25 % vuodessa. Vuosien 2010-2015 aikana teknologiayritysten määrä vähintään 

tuplaantui suurimpien monikansallisten yhtiöiden joukossa. Suomessa pk-sektorikyselyyn 

osallistuneista noin 74 % arvioivat kansainvälistymisen mahdollistuvan digitaalisten palvelujen 

kautta. (Elinkeinoelämän Keskusliitto 2018, 6) 

 

Teknologisen kehityksen teemoiksi 2000-luvulla ovat nousseet muun muassa 

kyberturvallisuus, tietoverkkojen sosiaaliset alustat ja niiden mahdollistama vuorovaikutteisuus 

käyttäjien kesken, mobiilikäyttö ja mobiilisovellukset, automaatio digitaalisilla välineillä, 

liiketoiminta sosiaalisen median kanavissa, sisällön merkitystä kuvaavat semanttiset verkot. 

(Ruohonen et. al. 2017, 16) Suomi sijaitsee syrjässä maailman suurimpiin markkinoihin 

suhteutettuna, mutta digitaalisten kanavien avulla sijainnilla ei ole enää merkitystä. Suomen 

sijainnilla voi olla kilpailukykyä Euroopan ja Aasian välisessä liikenteessä. Suomi on myös 

kilpailukykyinen paikka maailman tietoliikenteen keskukseksi. (Elinkeinoelämän Keskusliitto 

2018, 12) 

 

Sosiaalinen myynti 

 

Digitalisaatio on edistänyt uusien tuotteiden ja palvelujen syntymistä ja sen on ennustettu 

tuovan uutta liiketoimintaa myös tulevaisuudessa. Digitalisaatio on tuottavuuden ja 

talouskasvun ajuri seuraavina vuosina. Digitalisaatio näkyy jollakin tavoin kaikkien 

suomalaisten arjessa. LinkedIn aloitti toimintansa vuonna 2003 ja on perustamisensa jälkeen 

laajentunut noin 200 maahan ja noin 660 miljoonalle käyttäjälle (LinkedIn 2019).  Facebook 

on aloittanut toimintansa hieman LinkedIn:in jälkeen, vuonna 2004. Facebookin tavoitteena on 

yhdistää ihmisiä digitaalisessa kanavassa (Facebook Company info 2019).  Kynnys julkaista 

mielipiteitä suoraviivaisesti on madaltunut digitaalisten kanavien myötä. Sosiaalinen toiminta, 



16 

 

   

 

esimerkiksi ihmissuhteiden ylläpito ja julkaisijana toimiminen ovat sosiaalisten medioiden 

sitouttavia tekijöitä. Sosiaaliset mediat ovat toimineet digitalisaation edistäjänä omalta osaltaan. 

Ristiriitaista on, että tilastojen valossa digitalisaation tuomia hyötyä ei ole selvästi 

todennettavissa. Perinteinen mittaaminen ei kuitenkaan välttämättä kerro koko totuutta, sillä 

perinteisten hyödykkeiden luonne on voinut muuttua kokonaisvaltaisesti digitalisaation myötä. 

Digitalisaatio mahdollistaa joillakin aloilla myös itsepalvelun palvelujen oston sijaan.  (Itkonen 

2017, 1)  

 

Verkostoteoriat sopivat hyvin digitaalisten myyntikanavien ja markkinadynamiikan 

tehokkuuden havainnollistamiseksi. Myynnissä hyödynnetään verkostoja. Verkostot voivat olla 

henkilökohtaisia tai ne voivat olla organisaation ja sen henkilökunnan verkostoja. Digitaalinen 

aika mahdollistaa verkostojen paremman hyödyntämisen kuin koskaan ennen. Verkostoja on 

kaikkialla ja ne ovat digitaalisesti näkyviä. Verkostojen hyödyntäminen markkinoinnin 

prosessissa ja myyntiprosessin alkuvaiheessa olisikin tärkeää. Ylisirniön (2011, 138-139) 

mukaan verkon peruskomponentteja ovat solmut ja solmuihin liittyvät linkit. Organisaatiot 

voidaan nähdä solmuina ja linkit henkilöinä. B to B-myynnin verkosto toimii esimerkiksi niin, 

että verkostoon kuuluvat henkilöt käyvät kauppaa keskenään edustamiensa yrityksien nimiin.  

Verkoston toimivuuteen vaikuttavat verkostossa olevien henkilöiden määrä, linkittyneisyys, 

asema sekä vaikuttavuus.  Linkki liittää solmut toisiinsa. Solmulla voi olla linkki jopa itseensä. 

Verkostossa voi olla myös yksinäisiä erakkosolmuja, jotka eivät ole linkittyneet mihinkään 

toiseen solmuun ja toisinaan ne voivat olla vain itseensä linkittyneitä. Solmuilla voi olla myös 

symmetrinen linkitys toisiinsa, Kun kyseessä on suunnattu verkosto, niin linkkien suunnalla on 

väliä, input, output. (Ylisirniö 2011, 138-139) 

 

2.2 Ostamisen digitalisaatio 

 

Oikeaoppisessa myyntiprosessissa asiakkaalla on tunne prosessin hallinnasta ja siitä että 

myyjäorganisaatio täyttää heidän toiveensa ja odotuksensa. Halutessaan, ostaja voi keskeyttää 

ostoprosessin. Tänä päivänä ostaja haluaa tehdä päätöksen ja näyttää, että hänellä on valta 

myyntiprosessin aikana. Myynti- ja ostoprosessit ovat lähellä toisiaan ja niissä kohtaavat 

ostajien ja myyjien tarpeet. Myynnissä on keskeistä ymmärtää ja huomioida, että 

myyntiprosessi vastaa asiakkaan ostokäyttäytymistä. (Rubanovitch ja Aminoff 2015, 177) Noin 
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70 % ostopäätöksistä on tehty ennen myyjän kohtaamista. Esikarsinta tapahtuu digitaalisissa 

kanavissa. Julkisilla referensseillä on merkitystä ostajan tekemässä karsinnassa. Ostoprosessit 

muuttuvat myyntikanavia nopeammin. (Rubanovitsch ja Aminoff 2015, 202) Ostajilla on valta-

asema markkinoilla ja ostajat vaikuttavat myyjäorganisaatioiden tarjontaan aiempaa enemmän. 

Asiakkaat haluavat ratkaisuja, tietoa, vastauksia ja hintoja jo myyntiprosessin varhaisissa 

vaiheissa. Tiedon tulisi olla tarpeen ja kiinnostuksen syntyessä saatavilla. Myyjäorganisaatiot 

tavoittelevat asiantuntijajohtajuutta digitaalisessa maailmassa. (Rubanovitch ja Aminoff 2015, 

162-163) 

 

Ostajat odottavat myyjältä näkemyksellisyyttä ja tukea ostopäätökselleen sekä oikea-aikaista 

vuorovaikutusta ja aktiivisuutta ostoprosessissa. Tiedon saatavuuden vuoksi ostajat ovat 

tietoisia palveluntarjoajista ja lähtökohtaisesti kiinnostuneita yhteistyöstä jo siinä vaiheessa, 

kun ostaja ja myyjä tapaavat. Mitä enemmän ja aikaisemmin ostaja on saanut tietoa 

myyjäorganisaatiosta ja sen palveluista, sitä todennäköisempää kaupan toteutuminen on. 

Ammattiostajat tarvitsevat myyjää liiketoiminnan kehittämiseen myyntiprosessin alkuvaiheen 

jälkeen. Ammattiostajat tapaavat keskimäärin yhden myyjän aiemman neljän sijaan. 

Myyjäorganisaation on varmistettava, että ostaja saa kaiken tarvitsemansa tiedon vaivattomasti 

ja oikea-aikaisesti. (Rubanovitch ja Aminoff 2015, 200) Kylmäsoittajan on tehtävä noin 

kahdeksan puhelinsoittoa tavoittaakseen potentiaalinen ostaja. Keskivertomyyjä tavoittelee 

ostajaa noin kaksi kertaa. Tänä päivänä ostajat etsivät sopivia kumppaneita digitaalisesta 

kanavasta. Tekemänsä vertailun jälkeen ostajat lähestyvät valitsemiaan organisaatioita. Ostajan 

ollessa kiinnostunut organisaatiosta, niin myynnilliselle vuorovaikutukselle ja on paremmat 

edellytykset. Todennäköisyys myynnin onnistumiselle kasvaa. (Rubanovitsch ja Aminoff 2015, 

86) Osto- ja myyntiprosessi tulee lyhenemään tiedon keräämisen ja potentiaalisten asiakkaiden 

löytämisen suhteen. Myyjällä on oltava asiantuntemusta hyödyntää saamaansa liidi ja aloittaa 

henkilökohtainen myyntityö ostajaorganisaation kanssa. Markkinointiautomaatio mahdollistaa 

tehokkaamman ja nopeamman prosessin. (Rubanovitsch ja Aminoff 2015, 89) 

 

2.3 Digitaalinen sisältö edistää myyntiä 

 

Hakolan ja Hiilan mukaan (2012, 128) digitalisaation myötä ihmiset tuottavat, kuluttavat ja 

jakavat tietoa enemmän kuin koskaan. Sisällön hyöty ja kiinnostavuus vaikuttavat suoraan 
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siihen, paljonko kyseiseen sisältöön käytetään aikaa. Kiinnostavaan sisältöön liittyen käydään 

dialogia ja sitä jaetaan. Myyjäorganisaatio joutuu kilpailemaan kaikkien sisällöntuottajien 

kanssa, ei pelkästään oman toimialan sisällön tuottajien kanssa. Fileniuksen (2015) mukaan 

olennaista on ymmärtää, että ihmisen käyttäytymiseen liittyen on paljon tuntemattomia 

tekijöitä. Organisaation tulisi analysoida omaa sisältöään aktiivisesti ja kehittää sitä tulosten 

perusteella. Yleisön viestintää tutkimalla voi kehittää omaa viestintäänsä niin, että se vastaa tai 

muuttaa käsityksiä omasta organisaatiosta. Yleisöjä seuraamalla voi löytyä myös uusia 

kohderyhmiä. Digitalisaation ymmärtäminen antaa organisaatiolle kilpailukykyä ja etumatkaa 

alan muihin toimijoihin verrattuna. (Hakola ja Hiila 2012, 128) 

  

Sisältöstrategialla hallitaan, kehitetään ja tuotetaan tietoa verkossa aikaansa viettäville 

asiakkaille. Organisaatio pyrkii olemaan merkityksellinen kohderyhmiensä keskuudessa. 

Strategia jalkautuu verkkoon tavoittaen kohderyhmät. Aktiivisuus ja jatkuva kommunikointi 

kasvattavat asiantuntijuutta ja auttavat markkinajohtaja-aseman rakentamisessa. Ollaan läsnä 

verkossa brändiä tukevalla tavalla. Sisältöstrategiaa rakennetaan muun muassa yleisöjen 

viestejä tutkimalla ja niistä oppimalla. Organisaation verkkotoiminnan tulisi olla yhtenäistä, 

tavoitteellista ja asiakkaita sitouttavaa. (Hakola ja Hiila 2012, 95) 

 

2.4 Digitaalisen maineen rakentaminen 

 

Maine vaikuttaa yrityksen liiketoimintaan. Digitaalisten työkalujen avulla on mahdollista 

kerätä ja koota tietoa erilaisista organisaatioista sekä rakentaa verkostoja. Dellarocasia (2002, 

1-3) mukaillen, internet tarjoaa mahdollisuuden yritysten lisäksi myös yksilöille julkaista 

avoimesti mielipiteitään verkossa. Verkkoyhteisöt puolestaan luovat normeja ja sääntöjä 

jäsenilleen. Esimerkiksi, ostajat ja myyjät, urakoitsijat ja aliurakoitsijat arvioivat toistensa 

liiketoimia julkisesti. Eri rooleissa olevat käyttäjät voivat kirjoittaa arvioita palveluista, 

tuotteista jne. Hakukone hakee sivustoja sisältöjen, arviointien ja viittausten perusteella. 

Maineeseen vaikuttavana mekanismina, muun muassa avoimuus edistää toisilleen vieraiden 

tahojen yhteistyötä. Verkossa vallitseva avoimuus ja julkisuus ohjaavat hyvään ja luotettavaan 

käytökseen muita kohtaan. Maineen rakentaminen digitaalisissa kanavissa eroaa suullisten 

kanavien käytöstä. Digitaalisia kanavia on mahdollista valvoa. Verkossa oleva identiteetti on 

haavoittuvainen. (Dellarocas 2002, 1-3) 
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Yritysvastuullisuudella edistetään kilpailukykyä, kassavirtaa ja kasvua. Palvelujen vastatessa 

asiakkaiden odotuksia ja tarpeita, palveluntarjoaja sitouttaa asiakkaansa ja säilyttää 

markkinansa. Tämän lisäksi se mahdollisesti löytää uusia asiakkaita ja markkinoita. 

Yritysvastuu lisää verkostoitumista. Se tuo heikot signaalit ja sidosryhmien odotukset 

paremmin esille. Ymmärretään mistä asiakkaat ovat käytännössä valmiita maksamaan ja onko 

toimitusketjussa sellaisia tekijöitä, jotka eivät vastaa asiakkaan arvomaailmaa. Muun muassa 

sijoittajat ovat kiinnostuneita yritysvastuullisuudesta, sillä asiakkaiden vastuullisuustietoisuus 

kasvaa. Tämä on mahdollisuus edelläkävijöille, mutta uhka sellaisille yrityksille, joissa 

vastuullisuutta ei ole otettu huomioon. (Juutinen 2016, 59-40) Yritysvastuu heijastuu koko 

toimitusketjuun, alihankkijoihin jne. (Juutinen 2016, 142) 

 

Juutisen (2016, 62-63) mukaan yritysvastuu edistää yritysmaineen rakentamista. 

Yritysvastuullisuuden avulla parannetaan asiakastyytyväisyyttä, kasvatetaan myyntiä sekä 

kehitetään ja innovoidaan uusia palveluja ja liiketoimintaa. Edellisten lisäksi 

yritysvastuullisuus kasvattaa asiakasuskollisuutta, mainetta ja brändiä sekä tuottaa lisämyyntiä. 

Tämä vaikuttaa muun muassa markkina-arvoa kasvattavasti. Juutisen (2016, 72-74) mukaan 

kassavirta kasvaa yritysvastuun kautta, muun muassa siksi, että asiakkaat maksavat palvelun 

hinnasta enemmän ja he haluavat ostaa palveluja. Asiakkaiden odotuksien muuttuessa, 

tyytymättömyys voi heijastua tyytymättömyytenä palvelun laatuun. Tästä voi seurata kysynnän 

laskeminen. Tyytymättömyys voi näkyä kysymyksinä, valituksina ja palautteina. Paras tapa 

kehittää palveluja on saada suoraa palautetta asiakaskunnasta. Yritysvastuun ilmeneminen tulisi 

olla huomioituna myös digitaalisissa kanavissa. 

 

Menestyvissä yrityksissä ymmärretään asiakastarpeita, asiakaskäyttäytymisen muutoksia, sekä 

niiden tutkimus ja kehittämistoiminta on asiakaslähtöistä. Huonosti menestyvissä yrityksissä 

sen sijaan keskityttiin pitämään kiinni vanhoista asiakkuuksista eli ns. 

avainasiakasyhteistyöhön. Myynti supistuu, jos palvelut eivät kohtaa asiakkaiden odotuksia. 

Asiakkaiden vastuuodotuksien kohtaaminen yrityksen arvomaailman kanssa tulisi huomioida. 

Sillä on suora vaikutus kassavirtaan. Esimerkiksi ympäristövaikutuksiin reagoimattomuus 

tarkoittaisi, että heikkoihin signaaleihin ei ole haluttu tai osattu reagoida. Asiakkaiden 

odotuksia tulisi selvittää ennakoiden ja hyvissä ajoin. Heikkoja signaaleja tulisi tutkia 
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jatkuvasti, palveluja ja liiketoimintaa on mahdollista sopeuttaa asiakkaiden odotuksiin ja 

tarpeisiin. (Juutinen 2016, 66-68) 

 

2.5 Digitalisaation historia 

 

Digitalisaatiota edelsi teollistuminen. Ensimmäinen teollinen vallankumous alkoi Iso-

Britanniassa 1700-1800-lukujen taitteessa. Tuolloin syntyi koneellistettu tehdastyö. 

Tuotantolaitokset ja mekaaniset apuvälineet yleistyivät tuolloin. (Marttinen 2018, 10) Tällöin 

syntyi mekanisaatio, joka sisälsi osittaista automatisaatiota ja robotisaatiota, mutta oli kuitenkin 

tuotannon automaation ja älykkyyden alemmalla tasolla (Marttinen 2018, 21). Vakioitu ja 

koneellistettu työ ei vaatinut enää yhtä suurta tietotaitoa kuin aiemmin. Myös lapsityövoimaa 

alettiin käyttämään tuona aikana. Työttömyyden ja syntyneiden ilmiöiden vuoksi, teknologian 

kehitykseen suhtauduttiin muun muassa vanhojen ammatinharjoittajien tahoilta negatiivisesti. 

Jo ensimmäisestä teollisesta vallankumouksesta alkaen on pelätty, että teknologinen kehitys luo 

massatyöttömyyttä. 1700-luvulla syntyi myös David Humen rahan kvantiteetti teoria, jonka 

mukaan rahan määrän lisääntyessä, tuottavuus ei kasva, vaan syntyy inflaatio. Adam Smithin 

liberalismi puolestaan kannusti kaikkia yrittämään ja yrittäjyys toimi talouden edistäjänä. David 

Ricardo osoitti suhteellisen edun periaatteella, että jokaisen maan tulisi keskittyä tuotantoon, 

joka on niille ominaista ja tehokkainta. Patenttijärjestelmällä on ollut teknologista kehitystä 

edistävä vaikutus, mutta toisaalta myös hidastava vaikutus niiden mahdollistamien monopolien 

vuoksi. (Marttinen 2018, 13-16)  

 

Marttisen (2018, 38-40) mukaan kolmas teollinen vallankumous oli seurausta tietotekniikan ja 

elektroniikan kehityksestä ja alkoi ohjelmoitavasta logiikasta. Vuonna 1969 kehitettiin 

ensimmäinen ohjelmoitava logiikka, PLC (Programmable Logic Controller), joka käytännössä 

aloitti kolmannen teollisen vallankumouksen. Vuonna 1964 tunnetut aktivistit, professorit ja 

teknologian asiantuntijat lähettivät ”The Triple Revolution”-nimetyn avoimen kirjeen Lyndon 

B. Johnsonille. Nimi tuli kolmesta vallankumouksesta, jotka olivat kasvava automatisaatio, 

ydinaseet ja ihmisoikeudet. Kirje käsitteli teknologista vallankumousta. Kirjeessä puhuttiin 

kybernaatiosta, joka erosi muista teollisista vallankumouksista nopeudellaan. Se muutti 

työllistymismekanismia, sillä kehittyneemmissä järjestelmissä oli mahdollisuus lähes 

loputtomaan tuotantokapasiteettiin. Ratkaisuksi ehdotettiin laajassa mittakaavassa toteutettuja 
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julkisia töitä, halpoja asuntoja, julkista liikennettä, sähkövoiman hyödyntämistä, tulonjakoa, 

yhdistystä edustamaan työttömiä sekä hallituksen puuttumista teknologian käyttöönottoon. 

(Marttinen 2018, 25-37) 

Digitaalinen vallankumous alkoi jo 1970-luvulla. Varsinainen läpimurto tapahtui 1980-luvulla, 

jolloin kehittyvä tietoliikennetekniikka mahdollisti tietokoneiden välisen tiedon jakamisen. 

Digitalisaatiolla voidaan tarkoittaa lähes kaikkea teknologista kehitystä. Sillä voidaan tarkoittaa 

robotteja ja automaatiota, mutta toisaalta myös sellaista muutosta, kun jotain fyysistä muutetaan 

sähköiseen muotoon. Työelämässä digitalisaatiolla ja automaatiolla haetaan laadukkaampia ja 

tehokkaampia prosesseja ja sillä pyritään korvaamaan henkilötyötä. Esimerkiksi digilehdet ja 

asiakaspalvelurobotit ovat digitalisaation myötä syntyneitä palveluja. Digitalisaatioksi voidaan 

katsoa analogisista laitteista digitaalisiin laitteisiin siirtymistä, myös VHS-nauhurin korvannut 

DVD-soitin on digitalisaatiota. (Marttinen 2018, 141) 

Neljäs teollinen vallankumous alkoi 2010-luvulla ja sillä on ollut täysin omanlaisiaan piirteitä. 

Kehitys etenee aikaisempaa nopeammin ja se vaikuttaa laajasti ihmisiin, yrityksiin ja 

yhteiskuntiin. Valtaosa maapallon ihmisistä ja laitteista ovat toisiinsa yhteydessä verkon kautta, 

joka hyödyntää mullistavan tehokasta tiedonkäsittely- ja varastointitehoa. Uuden tiedon 

tuotanto ja hyödyntäminen on rajatonta. Tekoälyä, robotiikkaa, asioiden internetiä, 3D-

tulostusta, nanoteknologiaa, bioteknologiaa, materiaalitiedettä sekä kvanttilaskentaa 

hyödynnetään innovaatioissa. Fyysisen, digitaalisen ja biologisen rajat hämärtyvät. Neljäs 

teollinen vallankumous mahdollistaa enemmän aikaa kehittämiselle ja innovaatioille, uusi tieto 

arvoketjuista ja ekosysteemeistä lisää uudenlaisia ja syvempiä integraatioita toimijoiden 

kesken. Uudenlaisia palveluja ja organisoitumiskäytäntöjä syntyy. Neljäs teollinen 

vallankumous lisää järjestelmien, prosessien ia ihmisten keskinäistä riippuvuutta ja hyötyä 

keskinäisistä riippuvuuksista. Koneet kertovat ihmisille asioita itsestään ja ympäristöstään 

lisäten ihmisten älykkyyttä. Ihmiset puolestaan kehittävät koneita jatkuvasti eteenpäin. 

Aiemmin ihminen on käyttänyt koneita ja teknologiaa hyväkseen. Tämän päivän teknologia 

mahdollistaa kahdensuuntaisen vuorovaikutuksen yhdensuuntaisen vuorovaikutuksen sijaan. 

(Aaltonen ja Merilehto 2019, 48-52) 
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2.6 Digitaaliset liiketoimintaverkot 

 

Verkostoituminen edellyttää yhteisiin tavoitteisiin sitoutumista sekä tiedon ja osaamisen 

jakamista. Liiketoimintaverkostot ovat monimuotoisia. Verkkojen tavoitteena on saavuttaa 

tehokkuutta liiketoimintaan, joustavampaa toimintaa, suurempaa markkinavoimaa ja markkina-

aluetta, parempaa tarjontaa ja asiakaspalvelua, toimialan arvojärjestelmän ohjausta ja hallintaa 

sekä uusien teknologioiden ja liiketoiminnan aitoa kehittämistä. Perusliiketoimintaverkot 

voivat olla vertikaalisia kysyntä-tarjontaverkkoja sekä horisontaalisia markkinaverkkoja. 

Vertikaalisten verkkojen avulla on tarkoitus kasvattaa liiketoiminnallista tehokkuutta. Palvelu 

tai tuote on mahdollista jakaa komponentteihin ja sen toteutuksesta vastaa verkon jäsen. 

Tuotannon läpimenoaika lyhenee, käyttöpääoma ja varastot pienenevät, laatu ja asiakkaalle 

tuotettu arvo paranee, kun liiketoimintaprosessit on integroitu toisiinsa yli organisaatiorajojen. 

Verkkojen johtaminen, tiedon ja eritysosaamisen johtaminen edellyttää siltojen rakentaminen 

sidosryhmien välille. Ilman jäseniltä tulevia aloitteita verkon oppimispotentiaali jää 

hyödyntämättä. Verkot, joissa kehitetään uutta liiketoimintaa luovat tulevaisuuden 

liiketoimintaympäristöä. Arvojärjestelmien uudistumista on mahdollista tehdä perinteisillä 

toimialoilla tai kokonaan uusilla toimialoilla. Merkittävin muutos tapahtuu arvon luonnissa. 

(Valkokari et al. 2009, 59-79) 

 

Horisontaalinen markkinaverkko tarkoittaa sitä, kun saman alan organisaatiot verkottuvat. 

Tavoitteena on rationalisoinnin myötä syntyvät säästöt ja laaja-alaisempi palveluvalikoima 

asiakkaille. Horisontaaliset verkot edellyttävät jäsenten yhtenäistä brändiä ja tuottojen 

jakamisen. Projektiverkot ja sovellusverkot ovat liiketoimintaa uudistavia verkkoja. 

Asiakassovellusverkot ovat ydinorganisaation ja sen kumppaneiden muodostamia. 

Organisaatiot täydentävät toistensa osaamista ja tuottavat projektipohjaisesti asiakaskohtaisia 

ratkaisuja. Innovaatioverkostot ovat tiede- ja teknologiaperusteisia verkostoja, joiden jäseniä 

ovat tutkijat ja muut asiantuntijat. Dominanttien ratkaisujen verkot ovat monen toimijan 

liittymiä, jotka luovat uutta alaa tukevan teknologisen ratkaisun tai standardin yhteisen alustan, 

jolle liiketoimintamahdollisuudet voivat rakentua. Dominanttien ratkaisujen verkot vaativat 

visiota ja investointikyvykkyyttä. Tuotot voivat olla epävarmoja ja realisoituva vasta 

tulevaisuudessa. Toteutuksen viivästyminen ja alustan kopiointi ovat riskitekijöitä. 

Sovellusverkot tuovat markkinoille menestyviä palveluja, ratkaisuja ja tuotteita. 
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Sovellusverkkoon kuuluvien organisaatioiden osaaminen on yleensä toisiaan täydentävää ja 

niissä on harvoin toisilleen ydin kilpailijoita samanaikaisesti. Verkon toiminta-ajatus on 

kehittää yhdessä toiminnallisia ja kaupallisia ratkaisuja. (Valkokari et al. 2009, 59-79) 

 

2.7 Digitalisaation haasteet ja uhat 

 

Internetin kautta on mahdollista levittää sisältöä, joka vahingoittaa laaja-alaisesti. Automaation 

ja salauksen avulla voidaan levittää sisältöä ilman että lähde selviää. Kyberhyökkäykset voivat 

tapahtua haittaohjelmia ujuttamalla kohdeorganisaation tietojärjestelmiin. 

Hyökkäysmenetelmiin on kehitetty torjuntamenetelmiä. Vanhanmallisia salauskoodeja ei 

kannata käyttää, sillä tehokkaat kvanttitietokoneet pystyvät murtamaan vanhanmalliset 

salauskoodit. Organisaatioiden tulisi siirtyä vaihtoehtoisiin salausmuotoihin, joiden avulla 

suojataan tietoja yli 10 vuotta. (Siukonen ja. Neittaanmäki 2019, 110-111) Yksityisyyden 

suojaaminen, inhimillisen arvokkuuden ja turvallisuuden huomioiminen on oltava mukana 

tekoälyn kehittämisessä. (Aaltonen ja Merilehto 2019) Marttisen (2018, 152) mukaan 

turvallisuuteen ja haavoittuvuuteen liittyvät tekijät voivat rajoittaa digitalisaation etenemistä.  

 

Marttisen tekstiä (2018, 145) mukaillen USA:ssa yliopistotutkinnon suorittaneisuus tasaantui 

jo 1980-luvulla ja Euroopassa jonkin verran myöhäisemmässä vaiheessa. Yliopisto-opiskelu on 

vaikeaa ja sen vuoksi kaikilla ei ole mahdollisuutta yliopistotutkintoa suorittaa. Väestön 

kouluttautuneisuus on jo maksimaalisen korkealla. Tämä ajaa siihen, että koulutetutkin joutuvat 

kilpailemaan heikomman tason töistä. Marttisen (2018, 147) mukaan työtehtävät vähenevät 

rahoitus-, tuotanto-, valmistus- ja toimistotöissä. Tulevaisuuden työelämässä kognitiivinen 

kyvykkyys ja elinikäinen oppiminen korostuvat, sillä muutokset tapahtuvat nopeammilla 

sykleillä. Työtä poistuu myös monimutkaisista asiantuntijatehtävistä. Hallinnollisilla 

tukitehtävillä, myynti- ja asiakaspalvelutehtävillä on myös riskinä hävitä kokonaan. (Marttinen 

2018, 143-144)  

 

Sähköisen tiedonhallinnan ja digitaalisten kanavien kehittyminen edistävät itsepalvelukanavien 

käyttöä. Tällöin perinteinen asiointi fyysisessä toimipisteessä ja perinteinen myyntityö 

katoavat. Asiakaspalvelun chatit, automatisoitu lipunmyynti ja tarkastus ovat tuttuja 

esimerkkejä itsepalvelukanavien yleistymisestä. Monimutkaiset asiantuntija- ja 
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työnjohtotehtävät on mahdollista korvata data-analytiikalla ja tekoälyllä. IoT ja etäteknologia 

puolestaan mahdollistavat, että fyysistä läsnäoloa vaativat työt poistuvat. Tekoälyn ja 

robotiikan kehittyessä, yksi työntekijä voi mahdollisesti tehdä sadan henkilön työt. 

Huipputuottavia töitä on tarjolla yhä pienemmälle joukolle. Automatisointi voi hidastua, sillä 

tarjonta työntekijöistä ylittää kysynnän. Työvoiman suuri tarjonta muokkaa kansantaloutta ja 

sen myötä teknologiset investoinnit vähenevät. Kehityksen suunta kääntyisi tällöin laskuun. 

(Marttinen 2018, 144-147) 

 

2.8 Digitalisaation vahvuudet ja mahdollisuudet  

 

Digitalisaatio generoi uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja uudentyyppistä työtä. Myyntityön 

sisältö, osaamisvaatimukset, prosessit, tekotavat, välineet ja merkitykset muuttuvat 

tulevaisuudessa. Muutosta ajavana tekijänä on teknistaloudellinen kehitys. Toimialojen selkeät 

rajat sekoittuvat. Sisäisen johtamiseen sijaan johdetaan verkostoja. Digitalisaation ja 

liiketoiminta-alustojen, ulkopuolellakin tehtävä työ muuttaa muotoaan. Yrittäjämäinen 

toiminta kasvaa ja keikkatyötä tehdään aiempaa enemmän. Digitaaliset alustat mahdollistavat 

työn tarjoajien ja asiakkaiden kohtaamisen, myyjien ja asiakkaiden kohtaamisen (Suomen 

Akatemia 2016, 1) Oma organisaatio voi toimia jo aktiivisesti verkostoissa, ilman että se on 

strategiaan määritelty. (Malinen 2019, 15) Teknologian kehitysvauhdin kiihtyessä työkin 

muuttuu samanlaisella kiihtyvällä vauhdilla. Palvelujen helppous edistää kehitystä ja sitä kautta 

madaltaa kaikkien kynnystä niiden käyttöön. Teknologia on siis toisaalta huomaamatonta, 

vaikka teknologia monimutkaistuu koko ajan. Teknologialukutaitoiset osaavat ennakoida 

työhön liittyviä muutospaineita ja teknologian tuomia mahdollisuuksia. Organisaatioiden ja 

yksilöiden täytyy olla kiinnostuneita siitä, minkälaisia teknologisia kehityssuuntauksia on 

olemassa ja mitä kehityssuunnat tarkoittavat omalla toimialalla. Kun teknologian rajat tulevat 

vastaan, niin ihmisen ainutlaatuiset kyvykkyydet valjastetaan käyttöön. (Varamäki 2019, 16) 

 

Varamäen (2019, 46-48) mukaan automaatio, robotit ja tekoäly mahdollistavat työn tekemisen 

nopeammin ja virheettömämmin. Myyjät monien muiden ammattikuntien lisäksi hyötyvät 

tekoälyn kasvattamasta tehokkuudesta. Ideaalitilanteessa tekoäly antaa organisaatiolle ja 

yksittäiselle myyjälle keinoja menestyä paremmin myynnissä. Tuottavuuden lisäksi työstä tulee 

mielekkäämpää. Oppiva algoritmi analysoi, ennustaa ja muistaa asiat ihmisen antamien 
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ohjeiden mukaan. Varamäen (2019, 52) mukaan robotin antama tarjous asiakkaalle lisäsi 

asioinnin joustavuutta ja oikeudenmukaisuuden tunnetta. Oikeudenmukaisuuden ja 

luottamuksen tunnetta lisää, kun annettu tarjous perustuu dataan ja inhimillisten virheiden 

mahdollisuus vähenee. Rubanovitchin ja Aminoffin (2015, 200) mukaan myyjiä yhä tarvitaan, 

mutta heidän roolinsa muuttuu enemmän asiantuntijuutta ja digimaailman osaamista 

vaativammaksi.  

 

Teknologian kehitys on aikaisempina kehitysajanjaksoina lisännyt työpaikkoja. Tulevaisuuden 

työt ovat uudentyyppisiä, jotka edellyttävät uudenlaista osaamista. Perinteiset työt, joita on 

mahdollista tehdä vain ihmisten toimesta pysyvät ja esimerkiksi työvoimapula näillä aloilla voi 

poistua. Digitalisaation myötä työstä voi tulla merkityksellisempää ja sosiaalisemmin 

palkitsevaa. (Smith ja Andersson 2014) Marttisen mukaan (2018, 153) Suomella on 

kyvykkyyttä kääntää digitalisaatio vahvuudekseen ja edukseen. Marttisen (2018, 147) tekstiä 

mukaillen, uusia työtehtäviä syntyy enemmän kuin vanhoja tehtäviä katoaa. Työtehtävät 

lisääntyvät esimerkiksi IT-, henkilöstöhallinto- ja asiakastyössä.  

 

Varamäen (2019, 162-166) mukaan työtehtäviä tulisi muokata työn tarkoitukseen sopiviksi ja 

mielenkiinnon mukaisiksi. Asioita kokeilemalla on mahdollisuus hahmottaa suuria muutoksia. 

Kokeilut perustuvat muun muassa askarruttaviin kysymyksiin ja ne syventävät ymmärrystä 

osaamistarpeista ja toimivista ratkaisuista. Organisaatiot ja ihmiset luovat oppimisen polkuja. 

Mattilan (2007, 245) mukaan toimintaympäristön ilmiöiden jatkuva ja kriittinen tutkiminen ja 

analysointi ovat ratkaisevan tärkeitä muutoskykyiselle organisaatiolle. Keskeistä on uusien 

trendien, virtausten ja niiden tuottamien mahdollisuuksien tunnistaminen. 

 

Internet on alusta, jossa ihmiset voivat yhdessä tuottaa koko yleisöä hyödyttävää materiaalia, 

esimerkkeinä Wikipedia ja Linux-käyttöjärjestelmä. Uudentyyppinen, verkossa toteutuva 

demokratia voi tuoda uusia mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua. Vuorovaikutus on 

rikkaampaa ja merkityksellisempää. Maailman datamäärä mahdollistaa demokraattisemman ja 

oikeudenmukaisemman päätöksenteon. Wikidemokratian seuraajana voi olla 

tekoälydemokratia. Tulevaisuudessa mahdollisesti luotamme päätöksenteon monissa asioissa 

oikeudenmukaiselle tekoälylle. (Aaltonen ja Merilehto 2019, 126)  
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Tekoäly muuttaa yhteiskuntaamme ja sen taloutta. Tekoälyn avulla automatisoidaan 

rutiininomaista tiedonkäsittelyä. Tutkimusten valossa 25-40 % työtehtävistä olisi jo mahdollista 

tehdä tekoälyn avulla. Automaation ansiosta tuottavuutta on mahdollista parantaa ja resursseja 

hyödyntää ennen kaikkea sellaisilla aloilla, joilla on merkittävä työvoimapula. Tekoälystä tulee 

apuväline moniin työtehtäviin ja sitä kautta työtehtävät muuttuvat. Tekoälyä hyödynnetään 

päätöksenteossa ja sen vuoksi eettiset kysymykset liittyvät tekoälyn käyttöön. Tekoäly on joka 

tapauksessa mahdollistaja Suomen teknologisessa kehityksessä. Suuret organisaatiot, kuten 

Intel, Alibaba, Amazon, Alphabet, Apple, Google ovat investoineet tekoälyyn omassa 

tuotekehityksessään sekä yritysostojen kautta. Potentiaalisia tekoälyn soveltamisaloja ovat 

palveluliiketoiminta, prosessiteollisuus, työkoneet- ja laivat, tietoliikenne, terveydenhoito, 

hyvinvointi- ja urheiluteknologia, metsävarantojen hyödyntäminen ja puolustusteknologia. 

(Ailisto et al. 2017, 1) 

 

2.9 Tekoäly, AI 

 

Tekoäly on jatke, ohjelma tai järjestelmä, tietokoneen toiminnoille. Se kykenee mittaviin 

laskentoihin. Tekoäly on yksi tietojenkäsittelytieteen ja informaatioteknologian osa-alue. 

Tekoälyn englanninkielinen nimi on AI (Artificial Intelligence). Se on pari luonnolliselle 

älykkyydelle (Natural Intelligence, NI) ja luonnolliselle oppimiselle (Organic Learning, OL). 

Tekoälyn rinnalla mainitaan useimmiten tukiäly (Augmented Intelligence), joka tarkoittaa 

tietokoneen taitoa avustaa ihmistä. Artificial General Intelligence (AGI) tarkoittaa ihmisaivojen 

kaltaista tekoälyä. Sellaista ei ole vielä olemassa. Intelligent Automation (IA) tarkoittaa 

älykästä automatisointia. (Siukonen ja Neittaanmäki 2019, 27-29) 

 

Tekoäly syntyy koneen ja ihmisen vuorovaikutuksessa, yhdistämällä tietotekniikan osa-alueita. 

Jotta tekoäly olisi optimaalisessa kyvykkyydessä tulisi tietokoneen osata hyödyntää 

koneoppimista, syväoppimista, algoritmeja, neuroverkkoja, perinteistä logiikkaa, sumeaa 

logiikkaa, simulointia, optimointia, mallinnusta, signaalin ja datan käsittelyä, tiedon louhintaa, 

konenäköä, konetietoisuutta, puheentunnistusta ja puheentuottamista, automaatiota, 

robotiikkaa, monimutkaisten järjestelmien hallintaa sekä päätöksentekoa. Tekoälyä voisi 

kehittää ymmärtämään ja tulkitsemaan ihmisen fyysisiä ja psykologisia tarpeita, yksilön 

intuitiota, ravinnon, nesteen, levon tarpeita ja rasitusta. Tekoäly voisi tulkita 
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ryhmädynamiikkaa ja vuorovaikutusta. Koska ihmiset ovat kulttuuri-, kansallis-, ja 

sukusidonnaisia, niin yhtenäistetyt ohjelmat eivät sopisi esimerkiksi eri kansallisuuksille. 

(Siukonen ja Neittaanmäki 2019, 32) 

 

Tekoälyä käyttämällä, koneet, laitteet, ohjelmat, järjestelmät ja palvelut toimivat tilanteeseen 

sopivalla tavalla. Tekoäly tekee asioita, joita ei ole pystytty ohjelmoimaan tietokoneen 

tehtäväksi. Kun puolestaan kehitetään ratkaisu tarpeeseen, niin se ei enää ole tekoälyä. 

Tekoälyssä käytettävät teknologiat mahdollistavat, että koneiden on mahdollista havainnoida 

ympäristöään, oppia ja päätellä loogisesti, ennakoida. Tekoäly toimii älykkääksi tulkittavalla 

tavalla ihmisen rajaamassa tehtävässä. Tekoälyn erinomaisuus tällä erää perustuu suuriin 

datamääriin, joita analysoidaan laskentatehon ja algoritmien avulla. Tekoälyteknologioita 

voidaan hyödyntää erilaisissa tarpeissa, esimerkiksi ongelmanratkaisussa, päättely- ja 

kommunikointitarpeissa, oppimisessa, havainnointiin toimintaan ja käyttöliittymiin liittyvissä 

tarpeissa. Hakualgoritmit ja peliteoriat ovat teknologioita ongelmanratkaisuun. Loogisen 

päättelyn menetelmät, tietämyksen esittäminen ja ontologiat ovat ratkaisuja päättely- ja 

suunnittelu tarpeisiin. Neuroverkot, Deep Learning ja koneoppiminen ovat oppimisen 

teknologioita. Puheen tunnistus ja kommunikaatio sekä konenäköoptiikka ovat teknologioita 

havainto-, toiminta ja käyttöliittymä tarpeisiin. Tekoälysovelluksia ovat muun muassa 

navigointi, lajittelu, pelit, optimointi, puheohjaus, kyselyt sekä kasvojen tunnistus. (Ailisto et 

al. 2017, 2) 

 

Ihmisäly osaa käsitellä enintään määritellyn joukon olettamia ja niihin liittyviä loogisia 

päättelyprosesseja. Ihmisäly on rajallinen ja epätäydellinen. Ihmiselämä on äärellisen lyhyt ja 

sitä kautta äärettömän pitkien päätelmäketjujen tekeminen ja uusien olettamien tuottaminen on 

ihmiselle mahdotonta. Matematiikan, fysiikan, tietojen käsittelytieteen ja tekoälyn 

kehittäminen on epätäydellistä, sillä muuta keinoa ei ole. Tekoälyn logiikasta osa on 

inhimillistä heuristiikkaa. Heuristiikka tarkoittaa esimerkiksi ihmisen tekemiä oikeita 

arvauksia, yksilöllisiä oivalluksia, arkisia nyrkkisääntöjä, jotka perustuvat kokemukseen ja 

tuottavat oikean vastauksen ongelmaan. (Siukonen ja Neittaanmäki 2019, 35-36) 

Tekoälysovellusten vahvuus on kyvykkyydessä käsitellä aineistoja, joihin ihmisen muisti tai 

kognitiivinen kapasiteetti ei riitä. Robotit, algoritmit muuntavat tekoälyn konkreettisiksi 

teoiksi. Tekoäly ei siis yksin riitä. Tietotyötä tekevät henkilöt käyttävät suurimman osan 
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ajastaan muihin tehtäviin kuin tuottavaan työhön. Syväoppivat algoritmit ja niiden 

hyödyntämiseen kehitetyt sovellukset oppivat käyttäjän tarpeet ja tarjoavat niihin 

proaktiivisesti ratkaisuja. (Varamäki 2019, 44) 

 

Haikosen (2017, 32- 62) mukaan ihmisaivot pystyvät sopeutumaan tietokonetta paremmin 

arkitilanteiden vaihteleviin vaatimuksiin. Aivot ja digitaalinen tietokone eivät vastaa toisiaan. 

Niiden erottava tekijä on tapa käsitellä informaatiota, tietoa ja merkitystä. Yleisen määritelmän 

mukaan informaation muoto voi vaihdella ja sen määrää voi mitata. Informaatio on tietoa vain 

silloin kun siihen liittyy merkitys. Ihmisaivot pystyvät kuulon ja näköaistin kautta tekemään 

aistihavaintoja ja aistihavaintoja puolestaan assosioimaan edustamaan sellaisia asioita, joita ne 

eivät luontaisesti edusta. Haikosen (2017, 41-46) mukaan ihminen pystyy mielikuvitukselliseen 

ajatteluun ja heittäytymään luovasti mukaan vuorovaikutteiseen tilanteeseen.  

 

Merkittävin keksintö tekoälyssä on ollut saada tietokoneohjelmisto oppimaan samankaltaisesti 

kuin ihminen, erehdyksen ja opetuksen kautta. Tekoäly oppii ohjelmoijan algoritmin mukaan. 

Tehtävän vaikeustasosta riippuu tekoälyn oppimisaika. Se voi olla minuuteista vuosiin. 

Keinotekoisen hermoverkon avulla tekoäly pystyy tekemään valintoja ilman pohjatietoja ja 

ilman kiinnittymistä johonkin tiettyyn ympäristöön. Tekoäly ei ole osannut ratkoa päättelyä, 

luovuutta, asioiden merkitykseen ja tarkoitukseen tarvittavaa ihmisaivojen kaltaista kriittistä 

ymmärtämistä vaativia tehtäviä. Tekoälyltä ei suju ensimmäisellä luokalla tarvittavat 

käytännön tiedot, taidot ja kyvyt. Laaja-alainen luovuus, oivaltaminen ja oppiminen ei 

toistaiseksi onnistu tekoälyltä. Ihmismielen luovuus, mielenlaatu ja tietoisuus ovat 

ainutlaatuisia asioita. (Siukonen ja Neittaanmäki 2019, 30-32) 

 

Tekoäly pystyy määriteltyihin älykkäisiin toimintoihin. Se ei ole kuitenkaan ihmismäistä 

ajattelua. Se on osa digitalisaatiota, kuten robotisaatio sekä automatisaatio. Tällä erää tekoäly 

keskittyy jonkin määritellyn ongelman ratkaisemiseen, esimerkiksi tekstin ja 

kuvantunnistamiseen, tiedonhakuun ja -analysointiin. Liiketaloudessa tekoälyä hyödynnetään 

tilastollisessa ennustamisessa, suunnittelussa, koneoppimisessa, kielen ja puheen 

ymmärtämisessä, havainnoimisessa ja liikkumisessa. Tekoälyä käytetään yritysten 

verkkosivuilla asiakaspalvelutehtävissä. Kansainväliset suuryritykset investoivat tekoälyyn 

vuosittain. (Marttinen 2018, 154-159) Pew Recearch Centerissä tehdyssä 
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tulevaisuustutkimuksessa on tutkittu miten AI ja robotiikka integroituvat ihmisten päivittäiseen 

elämään lähitulevaisuudessa. Sen tuloa voi verrata matkapuhelimien pysyvään tuloon. 

Tekoälyn avulla voidaan lisätä merkitystä ja tehokkuutta ja poistaa riskejä dataan ja sitä 

tuottavien tapahtumien perusteella. Tulevaisuuden autot kulkevat ilman kuljettajia, puheen- ja 

tekstintunnistus mahdollistaa monipuolisemman kommunikoinnin tietokoneiden/ohjelmistojen 

kanssa. Arkiaskareita hallitaan tekoälyn avulla. Kulutustottumukset ja ajankäyttö muuttuvat. 

Ihmiset käyttävät ja arvostavat aikaansa eri tavalla kuin aiemmin. AI :tä hyödynnetään muun 

muassa logistiikassa, koulutuksessa, lääketieteessä ja kulkuvälineissä. (Smith ja Andersson 

2014, 20-22) 

 

Puheentunnistus 

 

Tekstin ja puheen analysointiin ja tuottamiseen käytettyä tietokoneohjelmistoa kutsutaan 

luonnollinen kielen käsittelyksi (Natural Language Processing, NLP). Luonnollisen kielen 

käsittely sisältää koneääntämisen-, automaattisen puheentunnistuksen-, puhesynteesin-, 

tekstintunnistuksen, älykkään tekstinsyötön- ja puheen kääntämisen osa-alueet. Syvät 

neuroverkot (Deep Natural Networks) ovat edistäneet puheentunnistusta ja kielen kääntämistä. 

(Ailisto 2018, 9-13) Puheentunnistus on kieli- ja puheteknologian alaan kuuluvia 

hahmontunnistusmenetelmiä. Tietokone voi tunnistaa ihmisen puhetta puheentunnistuksen 

avulla. Puheohjattavien laitteiden valmistus ja puheen tallentaminen tekstimuotoon on 

mahdollista teknologian avulla. TTS-teknologian (Text to Speech) avulla kone kykenee 

muuttamaan tekstin puhesynteesiksi eli lukemaan tekstin ääneen. Kehittyneimmät TTS-

järjestelmät perustuvat puheen dynaamisten piirteiden ja parametrien tilastoimiseen. Tekstistä 

ennustetaan piirteiden ja parametrien käyttäytymistä kirjaimien ja välimerkkien avulla, 

hyödyntäen analyysiä kielen piirteistä ja rakenteesta. (Siukonen ja Neittaanmäki 2019, 321-

322) 

 

Puheen käsittelyyn on tullut uusia tutkimusaloja esimerkiksi puheen tuottaminen eli 

puhesynteesi, puheen ymmärtäminen, puheen vuorovaikutus (dialogi), puhujan tunnistaminen, 

puheen analyysi ja koodaus. Erikoisaloja ovat leksikologia eli sanasto-oppi, fonologia eli 

äänneoppi, mortofologia eli muoto-oppi, syntaksi eli lauseoppi, semantiikka eli merkitysoppi, 

pragmatiikka eli kielenkäytön tutkimus ja signaalikäsittelyn matemaattisten ja fysikaalisten 
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menetelmien avulla. Tämän päivän puheentunnistusohjelmat ovat puhujariippumattomia. 

Neuroverkkoihin pohjautuvat tekoälysovellukset mahdollistavat, että tietokone osaa korjata 

vajaita sanoja ja lauseita ja muuntaa niitä selkokieleksi. Näppäimistön tarve vähenee, kun 

koneet ohjautuvat puheella. Puheentunnistamisen menetelmät kuten laskenta-, äänne- ja 

kielimallit ja tietokoneen laskentatehon kasvu edistävät teknologioiden ja käyttöliittymien 

yhteistyötä. (Siukonen ja Neittaanmäki 2019, 84-85)  

 

Tekoälyohjelmistossa lause tulkitaan ymmärretyksi, kun ohjelma kykenee vastaamaan 

lauseeseen liittyviin kysymyksiin. Tekoäly toimii kieliopin perusteella. Monimutkaisissa 

lauseissa tarvitaan erilaisia lauseen jäsennystekniikoita ja oikea tulkinta tapahtuu ymmärtämällä 

asiayhteyden. Tekoäly kuuntelee ja vastaa, mutta ei se ei oikeasti ymmärrä. Tekoälyohjelma ei 

osaa havainnoida maailmaa. (Haikonen 2017, 49) Siukosen ja Neittaanmäen (2019, 172) 

mukaan koneälyä on kehitetty inhimillisemmäksi ja puhesynteesiin on tuotu tunnekeskustelun 

piirteitä, esimerkiksi Microsoftin vuonna 2018 kehittämä Botti-ohjelmistot. Botti-ohjelmistot 

on opetettu vuorovaikutteiseen keskusteluun, muun muassa vaikenemaan ja keskeyttämään 

puheen. Tekoälyn ohjaama puheentunnistus on keskeinen tekijä keskustelevaan 

vuorovaikutteisuuteen. Siukosen ja Neittaanmäen (2019, 172) esimerkissä IBM:n Watson-

tekoälykoneeseen on suunniteltu liitettäväksi tekoälypiirteitä, joiden avulla koneet toimisivat 

puheohjatusti ja niiden hakukoneille voisi esittää suullisesti kysymyksiä.  

 

Oppiva tekoäly, IBM Watson 

 

IBM Watson on teknologinen alusta ja uusi kognitiivisen tietojenkäsittelyn teknologia. 

Watsonilla voidaan hyödyntää ihmisten toiminnasta syntyvää dataa ja jalostaa sitä 

päätöksenteon tueksi. Watsonin kyvykkyyksiä ovat ymmärtäminen, päättely, oppiminen ja 

vuorovaikutus. Sen ymmärtämiseen liittyviä ominaisuuksia ovat tekstinymmärrys, 

rakenteettoman tiedon hallinta, visuaalinen tunnistus. Päättelyyn liittyviä ominaisuuksia ovat 

analytiikka ja näyttöön perustuvan päätöksen teon tuki, kysymyksiin vastaaminen. Watsonin 

oppiminen tapahtuu koneoppimalla ja tietovarastolla. Watsonin vuorovaikutus on puhetta ja 

keskustelua. Kognitiivinen tietojenkäsittely mahdollistaa rajattomasti kasvavan datamäärän 

käsittelyn ja analysoinnin. Järkevien vastauksien löytäminen on tulevaisuudessa nopeaa ja 

tehokasta kun lähteiden saatavuus ja niiden yhdisteleminen kehittyvät. Kognitiivisen 
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järjestelmän kyvykkyys on prosessoida dataa ymmärtäen luonnollista kieltä ja muodostaa 

hypoteeseja opitun perusteella. Kognitiiviset järjestelmät pystyvät käsittelemään erittäin suuria 

tietomääriä ja poimimaan sieltä olennaisimmat tiedot ja samanaikaisesti käymään läpi useita 

erilaisia ratkaisuyhdistelmiä. IBM Watson tulkitsee luonnollisella kielellä esitettyjä, 

monimutkaisia kysymyksiä. IBM Watsonin antamat vastaukset ja ratkaisut perustuvat useisiin 

lähteisiin. Watson oppii tekemästään ja kehittää sitä kautta itseään. Kielen konekääntäminen on 

teknologia, joka auttaa ihmisiä ymmärtämään toisiaan. (Siukonen ja Neittaanmäki 2019, 326) 

 

Sosiaalinen kuuntelu 

 

Dataa on saatavilla erilaisista sovelluksista, sensoreista sosiaalisesta mediasta, 

matkapuhelimista sovelluksineen ja hakukoneista. Älylaitteet tuottavat sensoridataa ja 

seuraavat esimerkiksi kulutus- ja ostokäyttäytymistä. Luokiteltua dataa tulee sovelluksista, 

esimerkiksi CRM-, SCM-, ERP-ohjelmistoista sekä verkkosivuilta. Sosiaalisen median 

tuottamaa dataa analysoidaan sosiaalisen kuuntelun työkaluilla ja dataa hyödynnetään 

markkinoinnissa ja päätöksenteossa. Matkapuhelimet tuottavat aika- ja paikkatietoa. 

Sovellukset tuottavat tietoa mieltymyksistä ja mielenkiinnon kohteista. Henkilökohtainen data 

on osittain julkista dataa. Hakukonemarkkinointi perustuu hakukonedataan ja ihmisten 

käyttämiin avainsanoihin. Sosiaalisen datan analytiikkaa voi ostaa myös palveluna. (Aaltonen 

ja Merilehto 2019, 93-96) 

 

Digitaaliset avustajat ja avattaret 

 

Virtuaalisten assistenttien yleistymisen myötä. Asiakkaat ostavat palveluja äänikomentoja 

hyödyntämällä. Nykymuotoinen haku katoaa kokonaan ostoprosessista. Esimerkiksi vuonna 

2014 yli 50 %:a asiakkaiden ostoprosesseista alkoi hakukoneista. Vuonna 2017 hakukoneesta 

alkoi 25 % ostoprosesseista. Gerdt (2018, 17) Palvelut kehittyvät, koska jokaisen ihmisen 

elämää seurataan tarkasti datan avulla. Ihmisten henkilökohtainen data kerätään sekä 

varastoidaan analysointia varten. Digitaaliset avustajat oppivat palveltavan käyttäytymisen, 

tarpeet ja sopivat vastaukset. Digitaaliset avustajat voivat kommunikoida muiden avustajien 

kanssa. Tällä hetkellä yleistyneitä avustajia ovat Microsoftin kehittämä Cortana ja Applen 

kehittämä Siri. (Aaltonen ja Merilehto 2019, 110-111) Aaltosen ja Merilehdon esimerkissä 
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(2019, 110-111) Japanilainen Hatsune Miku digitaalinen avatar on ihastuttanut yleisöä ja ollut 

suuri menestys, vaikka ei ole ihminen. Esimerkiksi Facebookissa olevien fanien määrä on yli 

2,5 miljoonaa. 

 

2.10 Alustatalouden ja Big Datan mahdollisuudet palveluliiketoiminnassa 

 

Alustatalous ja tekoäly ovat tämän hetken keinoja saada liiketoiminta kasvamaan ja olla 

mukana sellaisessa, jonne pikkuhiljaa kaikki muutkin ovat tulossa. Alustatalous mahdollistaa 

asiakasta ja markkinaa oivaltavan palvelemisen. Alustatalouden ja tekoälytutkimusten valossa, 

alustojen toiminta-ajatus ja teknologia mahdollistaa datan keräämisen ja analysoinnin tekoälyn 

avulla liiketoiminnan hyödynnettäväksi. (Viitanen et al. 2019, 9).  

Alustatalous tarkoittaa tietoteknisiä järjestelmiä sekä yhteisiä toimintaperiaatteita. Käyttäjät 

edistävät liiketoiminnallaan tekoälyn, seuraavan sukupolven verkkojen, lohkoketjujen 

kehittymistä. Alustatalouteen kytkeytyvä jakamistalous tarkoittaa teknologian, laitteiden sekä 

osaamisen yhteiskäyttöä. Käyttöä ja tuotantoa voi omistaa, vuokrata, lainata ja jakaa. 

Jakamistalouden odotetaan kasvavan, sillä liiketoiminta tapahtuu pääasiassa verkossa. 

(Siukonen ja Neittaanmäki 2019, 199-200) 

 

Kilpailu muotoutuu alustojen ja datan vaikutuksesta. Kun alustalla on vahva markkina-asema, 

niin sen kilpailukyvykkyys on vahvalla pohjalla. Alustalla on ikään kuin monopoliasema. 

Alustayrityksien hallinnassa on suuria tietomassoja, joita niiden on mahdollista hyödyntää 

tekoälyn kehittämisessä.  Datavarastot ovat kilpailuetu, kun niitä hyödynnetään kaupallisesti. 

Pisimpään dataa keränneet yhtiöt ovat kilpailutilanteessa vahvempia kuin toimintaa aloittavat 

yhtiöt. Sitä kautta uusien yhtiöiden on haastavaa tulla markkinoille. Digitaalinen vahvuus tukee 

kasvua fyysisessä maailmassa. Maailman suurimmat yhtiöt ovat lähtökohtaisesti alustayhtiöitä. 

Toisaalta myös tiedonkeräämistä on alettu rajoittaa. Kaikkea tietoa ei saa kerätä ilman kohteen 

suostumusta. Poliittinen päätöksenteko on vaikeaa, sillä hyviä ja huonoja vaikutuksia datan 

keräämisestä on vaikeaa arvioida. Datamarkkinoiden avulla yritykset voivat saada aiempaa 

paremmin oikeellista tietoa kilpailijoistaan ja asiakkaidensa mieltymyksistä. Data broker-

tyyppiset toimijat ovat erikoistuneet markkinadatan keräämiseen, puhdistamiseen, yhdistelyyn, 

muokkaamiseen ja myymiseen. Algoritmit mahdollistavat aiempaa läpinäkyvämmät 

markkinat. Markkinoiden läpinäkyvyys ja vuorovaikutteisuus on vasta alkutekijöissään ja sen 



33 

 

   

 

vuoksi ei pystytä vielä perustelemaan niiden vaikuttavuutta kilpailuun. Horisontaalinen 

tiedonvaihto voi auttaa yrityksiä optimoimaan oman hintatasonsa kilpailukykyiselle tasolle. 

Algoritmit voivat ohjata yrityksiä optimaalisempaan toimintaan ja ohjata tarvittaviin 

strategisiin ja taktisiin muutoksiin. (Koski et al. 2019, 115) Dataa voi kerätä minkä tahansa 

toimialan organisaatiot, mutta tällä erää yritykset eivät myy keräämäänsä dataa toisille 

organisaatioille. Datamarkkina-toiminta ei tällä erää ole kovin kilpailukykyistä sillä, dataa on 

mahdoton omistaa. Kun yritys luopuu keräämästään datasta, se voi menettää oman markkina-

asemansa. Toisin sanoen, oligopolisessa markkinassa toimivat yritykset tuottavat itselleen 

kilpailuetua keräämällään datalla. Dataa ei tällöin avata jatkokäytettäväksi muille toimijoille. 

(Koski et al. 2019, 117) 

 

Liiketoimintaympäristömme edellyttää vuorovaikutusta, jonka tämän päivän alustatalous 

mahdollistaa. Verkkokaupat, verkkopalvelut, sosiaalinen media, alustatalous, tekoäly ovat 

muuttaneet liiketoimintaympäristöämme. Alustaliiketoiminta ja tekoäly ovat mahdollisuus 

rakentaa oma digitaalinen liiketoimintamalli ja hakea uutta markkinaa ja kasvua. Alustalla 

tarkoitetaan virtuaalista markkinapaikkaa, toria, kauppaa, joka mahdollistaa vuorovaikutteisen 

kaupankäynnin eri toimijoiden kesken. Perinteinen kaupankäynti on alustojen avulla siirretty 

digikanaviin. (Still et al. 2017, 1) Koski et al.  (2019, 117) mukaan dataa voi kerätä minkä 

tahansa toimialan organisaatiot. Alustoilla kerätään myynnissä hyödynnettävää dataa. 

 

Toimialat ja sektorit nähdään saman ilmiön sovelluksina, joita voidaan toteuttaa toisiinsa 

integroituvilla alustoilla. Organisaatioiden dokumentit ja data tuodaan yhteiselle alustalle. 

Tietoa voidaan hyödyntää uudella tavalla. (Alustatalous 2020) Markkinatransformaatio 

tapahtuu digialustojen kautta. Dataperusteinen arvonluonti on Suomessa vielä aluillaan. 

Alustatalous on aidosti vuorovaikutteinen markkinapaikka ja ekosysteemi, jonka toiminnan 

taustalla on monen toimijan innovaatioyhteistyö. Alustat tehostavat palvelujen jakelua 

verkostovaikutuksensa vuoksi. Useimmiten yritysten liiketoiminta kytkeytyy muiden 

toimijoiden digitaaliseen alustaan. Harvoilla organisaatioilla on kyvykkyyttä ja resursseja luoda 

ja ylläpitää omaa alustaa. Alustataloudessa merkittävää on, miten olemassa oleviin alustoihin 

kytkeydytään ja miten oma alusta rakennetaan niiden päälle. Erityisesti kytkeytyminen 

mahdollistaa alustatalouden muillekin kuin ohjelmistoalan yhtiöille.  Arvonluonti edellyttää 

avoimuutta uusien kumppaniorganisaatioiden kanssa. Uusien innovaatioiden kehitys- ja 
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kaupallistamiskustannukset järkevöityvät alustojen myötä. Datan, ohjelmointirajapintojen API-

rajapintojen avulla syntyy uuden tyyppisiä palvelutuotteita alustaan kytkeytyneille 

organisaatioille. (Still et al. 2017, 1) J. Koposen (2019, 88-89) mukaan alustan arvoyksikkö on 

alustan tarjoama. Alustalla oleva arvoyksikkö kertoo alustan valikoiman laajuudesta, siitä mitä 

voidaan vaihtaa myyjien ja ostajien välillä. Arvoyksikkö vaikuttaa suoraan alustan 

houkuttelevuuteen ja kiinnostavuuteen. Tuottajan ja käyttäjän päätös osallistua alustalle 

perustuu kunkin alustan arvoyksikköön.  

 

Digitaalisen alustan hyödyllisyys toteutuu, kun yhteys toisiin käyttäjiin syntyy helposti ja 

luontevasti. Alustalla tulisi olla riittävä määrä käyttäjiä. Mikäli kriittistä käyttäjämassaa ei ole, 

on alustan käyttäjiksi vaikea saada uusia osallistujia/jäseniä. Toimivan alustan etuna on, että 

kohtaamisien määrää on jatkuvasti kasvava. Kohtaamiset puolestaan synnyttävät uusia 

markkinoita. Vuorovaikutus voi olla monimuotoista ja mahdollisia ohjelmistorajapintoja sekä 

teknologiaa tarvitaan. Vuorovaikutteisuuden taustalla pyörii hallinto. Alustalla kontrolloidaan 

sen kautta kulkevaa vuorovaikutusta. Esimerkkinä käyttöliittymä, joka tukee riippumattomien 

ohjelmistokehittäjien ratkaisuja ja vaikuttaa myönteisellä tavalla käyttäjien 

käyttökokemukseen. Alustat voivat hoitaa ei toivotun sisällön poistamisen, mutta toisaalta 

myös ohjata määrättyihin sisältöihin ja vuorovaikutteisuuteen. Useilla alustoilla vähintään yksi 

osapuoli synnyttää alustalla uutta ja ennalta määräämättömän muotoista sisältöä. Tämä 

mahdollistaa sen, että alustan kautta saavutettavan kokonaistarjonnan sisältö alkaa kehittyä 

ekosysteemien tavoin. (Koski et al. 2019, 101-110) 

 

Alustalla on sen toiminnasta vastaava omistaja, joka hallinnoi alustan immateriaalioikeuksia ja 

sen käyttöoikeuksia, sääntöjä ja sopimuksellisia asioita. Omistajan lisäksi ovat palveluntarjoajat 

sekä palveluntuottajat. Palveluntarjoajat ja tuottajat ovat alustaan kytkeytyneitä toimijoita, jotka 

tarjoavat palvelujaan alustalla. Palvelut täydentävät toinen toisiaan. Vuorovaikutteisuus tuottaa 

tietoa, jota voidaan jalostaa ja yhdistellä erilaisia tarkoituksia varten. Käyttäjät käyttävät 

palveluja alustan kautta. Yhteisöllisyys tuottaa arvoa ja käyttäjät voivat toimia sisällön 

tuottajina. Työtä välitetään alustojen avulla. Nykyinen toimintaympäristö edellyttää 

vuorovaikutusta ja alustatalous tarkoittaa samaa asiaa kuin vuorovaikutustalous. Digitaaliset 

alustat luovat arvoa integroitavuudellaan. Toimialat kohtaavat paremmin toisensa ja niiden 

väliset tiukat rajat katoavat. Palvelujentarjoajat voivat kehittää uusien kumppaneiden kanssa 
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uudenlaisia arvoa tuottavia palveluja. Perinteiset toimintatavat ja arvoketjut muuttuvat. 

Vuorovaikutteisuus ja innovaatiot uudelle markkinalle meno ovat alustatalouden ydin, jolle 

organisaation tulee olla avoimena. Arvonluonti on saumatonta ja automaattisesti. Alustojen 

veloitukset voivat perustua alustoille osallistumiseen, syntyneeseen arvoon esimerkiksi 

liikevaihtoon. Teknologiset suuntaukset lähenevät, esimerkiksi IoT (asioiden internet), 

sulautetut ohjelmistot, anturit, laitteet, integroitavuus, tiedolla johtaminen (massadata, 

suurteholaskenta, pilvilaskenta, AR), robotit, koneoppiminen integroituvat. Muutos on 

moniulotteinen ja se tuo eri toimialoja lähemmäksi toisiaan. Alustatalous edellyttää 

liiketoimintaosaamisen ja teknologiaosaamisen yhdistämistä. Rajapinnat yhdistävät 

teknologioita ja toimialoja. Alustalla syntyvä data hyödynnetään uusien palvelujen 

innovointiin. Vuorovaikutusta on ylläpidettävä ja alustan täytyy olla kyvykäs houkuttelemaan 

ja osallistuttamaan sekä kytkemään tuottajia ja käyttäjiä alustaan. Alustat jakavat dataa, jota 

kolmas osapuoli voi lähteä kehittämään. Alustatalouden avulla organisaatiot pääsevät uusille 

markkinoille, saavat uutta liiketoimintaa, saavat uusia työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen, 

datan hyödyntäminen liiketoiminnassa kasvaa. Asiakkaat saavat enemmän arvoa palveluista, 

räätälöityjä ratkaisuja, palvelukokonaisuuksia. (Still et al. 2017, 2-6)  

 

Myynnin siirtyminen verkkokauppoihin, palveluiden tuottaminen Big Datan, IoT:n ja 

pilvipalveluiden avulla ovat keinoja digitalisoida liiketoimintaa. Alustat edistävät talouskasvua 

siten, että uudet ideat on mahdollista lanseerata nopeasti ja tehokkaasti käyttäjien 

hyödynnettäväksi. Transaktiokustannukset laskevat, vuorovaikutus tehostuu, uusia markkinoita 

syntyy ja vanhat markkinat laajenevat.  Älypuhelimien ja muiden mobiililaitteiden käyttö 

tehostaa vuorovaikutusta sidosryhmien välillä ja kaupankäyntiä. Digialustat ovat yleistyneet ja 

niitä on laaja valikoima. Esimerkiksi Applen sovelluskaupassa kehittäjät ja käyttäjät kohtaavat, 

Facebookissa eri osapuolet liitetään yhteen, Googlen hakukoneessa kohtaavat mainostajien 

lisäksi tietoa etsivät ja tuottavat tahot. Alustatalouteen liittyvä teknologia mahdollistaa globaalit 

verkostot. Suuret kotimarkkinat helpottavat globaaleille markkinoille menoa. Alustat 

vaikuttavat kilpailuun. (Koski et al. 2019, 101-110) 
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Massadata, Big data 

 

Big Data syntyy tiedon digitalisoinnin ja IoT:n tuotoksena. Big Dataa analysoimalla pystytään 

tekemään parempia päätöksiä. Vuonna 2013 pilvipaluihin liittynyttä dataa oli vain 20 %. 

Datamäärän on ennustettu tuplaantuvan vuoteen 2020 mennessä. (Hiltunen 2017, 51) Koposen 

(2019, 356) mukaan Data on tekoälyn polttoainetta. Kilpailuetua syntyy tekoälyä hyödyntävälle 

alustalle kuitenkin vasta sitten, kun alustan palvelut ovat hyödyllisiä ja vetovoimaisia, sillä on 

paljon dataa sekä tekoälykyvykkyyttä. Tekoäly tuottaa käyttäjälleen hyötyä uskottavuudellaan, 

ei älykkyydellään. Alustat ovat puolestaan se osa liiketoiminnasta, joka syntyy alustalla.  

 

Datan laatu on merkittävin tekijä tekoälyn hyödyntämisessä. Puutteellinen, keksitty, saastunut, 

liian vähäinen datamäärä mahdollistavat virheet. Relaatiomallissa tiedot viedään tietokantaan 

relaatioina eli tauluina, jossa on tietueita ja kenttiä. Big Data eli massatieto vaihtelee tekniseltä 

muodoltaan ja datan esikäsittelyn ja käännösohjelmien avulla data muunnetaan yhtenevään 

muotoon. Digitaalisen konvergenssista, datan demokratisoinnista, on taloudellisesti hyötyä, 

koska informaation perusta on teknisesti sama kaikille ja sitä kautta hyödynnettävissä. Big 

Datassa hyödynnettävät algoritmit kuitenkaan eivät ole julkisia ja siltä osin demokratia ei 

toteudu. (Siukonen ja Neittaanmäki 2019, 54) Big Dataa syntyy muun muassa 

internetsivustoilta, sosiaalisen median käyttötiedoista, sää ja navigointidatasta, 

terveydenhuollon datasta ja laitteiden lokitiedoista. Big Datan tunnuspiirteitä ovat määrä, 

valikoima, arvo, nopeus ja todenmukaisuus. (Siukonen ja Neittaanmäki 2019, 314) 

 

Datan tallentamisesta ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset ovat jo laskeneet hyvin alas. Muun 

kuin henkilödatan jakamisesta ja käytöstä tulisi olla hyötyä koko yhteiskunnalle. 

Hyvinvointimaiden välistä eroa voidaan jo selittää datan saatavuudella. Jotta dataperusteinen 

liiketoiminta olisi mahdollista saada kunnolla eteenpäin, niin toimenpiteitä julkiselta ja 

Suomessa toimivilta yrityksiltä tarvitaan. Yrityksien tulisi palkata ja kouluttaa lisää data-

asiantuntijoita sekä keskittyä datavaranto kyvykkyyksiensä kehittämiseen. Julkishallinnon 

tulisi helpottaa ja selkeyttää datan keräämiseen, käyttöön ja jakeluun liittyviä poliittisia ja 

lainsäädännöllisiä asioita. Tämän lisäksi datan hyödyntämiseen liittyvää tietoutta tulisi 

kasvattaa ja nostaa sitä strategisesti esiin.  Mahdollisena hidasteena voi olla, että datan arvoa 

on vaikea mitata, sillä arvo voi olla myös välillisesti syntyvää ja sen vuoksi mittaristo tulisi 
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määritellä uudella tavalla. Data ei kulu ja sen vuoksi sen arvoa ei voi verrata fyysiseen 

hyödykkeeseen. Toisaalta data voi ”vanhentua” ja sitä kautta sen käyttöarvo voi laskea tai 

muuttaa merkitystään. Data tarjoaa mahdollisuuksia kehittää ja kasvattaa liiketoimintaa. Dataan 

perustuvia innovaatioita voi syntyä tuotteiden, prosessien ja palveluiden saralla. Uudet tuotteet 

ja palvelut vaikuttavat pitkällä aikavälillä talouskasvuun. Euroopan tasolla tarkasteltuna Suomi 

on kohtalaisen hyvällä tasolla tekoäly- ja automaatio-osaamisessaan. Yhdysvallat ja Kiina ovat 

puolestaan Eurooppaa edellä tekoälyn ja automaation hyödyntämisessä. (Koski et al. 2019, 117-

119) 

 

Suuria tietomassoja analysoidaan tilastotieteen ja tietotieteen avulla. Perinteiset keinot eivät 

riitä, sillä hyödynnettävän tiedon määrä on suuri ja se kasvaa koko ajan, kun organisaatiot 

siirtävät toimintoja alustoille ja digitaalisiin kanaviin. Tietoa kerätään muun muassa 

sosiaalisessa mediassa, asiakaspalautteiden muodossa, ä aika- ja paikkatiedoista (Marttinen 

2018, 141) Dataperusteinen arvonluonti on vielä alkuvaiheessa. Suomalaisten yritysten ja 

talouden kasvupotentiaali tekoälyn ja datatalouden osalta on suuri. (Koski et al. 2019, 113)  

Liiketoimintadatalla on mahdollista analysoida toiminnan tuloksia dataperusteisesti ja parantaa 

ymmärrystä liiketoimintaa ohjaavista ja vaikuttavista tekijöistä.  Liiketoiminnan kannalta 

tärkeimpiä analysoitavia alueita ovat asiakkaat, sijoitukset, markkinointi, hinnoittelu, riskit ja 

petokset. Esimerkiksi ostoskorianalyysin avulla voidaan selvittää minkä tyyppisiä palveluja ja 

tuotteita asiakkaat ostavat samanaikaisesti. Markkinointia voidaan arvioida esimerkiksi 

mittaamalla markkinoinnin myynnin edistämistoimien vaikutusta myyntiin. Tiedon louhinnan 

avulla on mahdollista poimia tiedon parametreja. Analyysit määritellään tietokonejärjestelmien 

sovelluksiksi. Data-analytiikka on hyvin monitieteinen ala, joka on omaksunut näkökohtia 

monilta muilta tieteenaloilta, kuten tilastotieteeltä, koneoppimisesta, kuvioiden tunnistuksesta, 

systeemiteoriasta, operaatiotutkimuksesta ja tekoälystä. Tyypilliset data-analyysiprojektit 

voidaan jakaa useisiin vaiheisiin. Päävaiheita ovat tietojen esikäsittely, visualisointi, 

korrelaatio, regressio, ennustaminen, datan luokittelu ja yhdistely. (Runkler 2016, 1-2) 
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3 TUOTTEISTETTU PALVELULIIKETOIMINTA 
 

Palvelu voidaan nähdä aineettomana tuotteena, jolla on pitkäaikaista aineellista vaikutusta. 

Palvelut voidaan kuvata muun muassa toimintona, tekona, prosessina ja vuorovaikutuksena. 

Palvelun tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa asiakkaalle vuorovaikutustilanteessa, jonka vuoksi 

asiakas- ja prosessinäkökulma korostuvat palvelua määriteltäessä. Myyntityö on aina palvelua 

ja mitä kompleksisemmasta palvelun tai tuotteen myynnistä on kysymys, niin sitä 

asiantuntevampaa myyntityö on.  Asiakas arvioi palvelun lopputuloksen. Laadullisten 

tekijöiden lisäksi palvelun arviointiin vaikuttavat kokemusperäiset tekijät, esimerkiksi tunteet. 

Palvelun tuotantoprosessissa asiakas osallistuu itse prosessiin. Palvelumyyntiä johtaessa ja 

kehittäessä on erityisen tärkeää tunnistaa tosiasiallinen asiakas ja tämän tarpeet. 

Palveluprosessissa asiakas voi olla ulkoinen tai sisäinen asiakas, asiakkaan kumppani, 

loppukäyttäjä, kuluttaja, omistaja, eri asiakassegmentteihin kuuluva asiakas. (Lönnqvist et al.  

2010, 38-39) 

 

Palveluliiketoiminta-alue on jatkuvasti kasvava. Suomen kansantaloudelle yksityisen 

palvelusektorin merkitys on kasvanut vuosi vuodelta. Tällä erää yksityisten palvelujen osuus 

Suomen kokonaistuotannosta on noin 40 %. Palveluiden osuuden kasvu on ollut noin 95 %, 

kun vertailukohtina ovat 1980- ja 2010-luvut. Vastaava trendi näkyy myös muissa kehittyneissä 

maissa. Yksityisellä palvelusektorilla on syntynyt yli 240 000 uutta työpaikkaa 2000-luvun 

aikana. (Palvelualojen työnantajat Palta ry 2019) Tuotteistamisen avulla kiteytetään palvelun ja 

sen tarjoaman arvoa. Tuotteistuksella kuvataan ja vakioidaan palvelun eri osia. 

Tuotteistamisella halutaan saavuttaa selkeä ja yhtenäinen näkemys palvelusta. (Tuominen et al. 

2015, 14-15) Tuotteistamisen päätavoitteiden kautta saadaan rajattua tuotteistamisen kohdetta. 

Tuotteistamisen tarve voi olla ulkoista tai sisäistä. Se voi koskea yhtä yksittäistä palvelua tai 

isompaa palvelukokonaisuutta. (Tuominen et al. 2015, 9-10) 

 

3.1 Myyntistrategia 

 

Myynnin suunnittelussa on keskeistä ottaa huomioon myyntistrategia, asiakassegmentointi ja 

asiakaskohtaiset toimintasuunnitelmat. Myyntistrategialla tarkoitetaan strategisia valintoja, 

joiden avulla uskotaan yhtiön saavuttavan kannattavaa kasvua. Myyntistrategia on yksi väline 
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ratkaisu- ja palvelumyynnin tavoitteiden saavuttamiseksi. Strategiset valinnat voivat liittyä 

markkinatuntemukseen, myyntiorganisaation rakenteeseen ja kokoon, henkilöstöön ja 

osaamisen kehittämiseen, myynnin prosesseihin ja järjestelmiin. (Nieminen ja Tomperi 2008, 

75-76) Ulkoiset suuntaukset muuttavat pitkällä aikavälillä kaikkien organisaatioiden toimintaa. 

Uusia markkinoita valtaavaa strategiaa, ei synny pelkästään trendejä seuraamalla ja tekemällä 

liiketoimintaan muutoksia ympäristön asettamien paineiden vuoksi. Strategian luomisen 

keskiössä tulisi aina olla asiakas ja lähteä rakentamaan uutta liiketoimintamallia arvoketjujen 

kautta. Keskeistä on ymmärtää miten asiakas voisi hyötyä ja saada arvoa 

liiketoimintaympäristön muutoksesta. Trendillä, jota strategia myötäilee, tulisi olla strateginen 

ja arvoperusteinen yhteys yrityksen ydinliiketoimintaan. Trendin tulee myös olla pysyvä 

kehityssuunta ja trendin kehitystä on mahdollista visioida, vaikka sitä jo tehdään ja eletään. 

Markkinatuntemuksensa avulla organisaatio tuntee mitä palveluja ja ratkaisuja kannattaa tarjota 

eri asiakasryhmille. Markkinatuntemus auttaa ymmärtämään kilpailuasetelmaa ja keinoja 

kilpailukyvykkyyteen. Markkinatuntemuksen kautta, syntyy uusia kohderyhmiä ja palveluja 

uusiin tarpeisiin. Markkinatuntemus on keskeistä myynnin ja liiketoiminnan strategisessa 

kehittämisessä (Mauborgnen 2005, 98)  

 

Niemisen ja Tomperin mukaan (2008, 76) tehokkaat prosessit ja ohjelmistot ovat edellytys 

myynnin kasvun ja tavoitteiden saavuttamisessa. Porterin (1998, 166) mukaan teknologia tuo 

kilpailukykyä yrityksen arvoketjuun. Liiketoiminnan osa-alueiden tulisi integroitua myynnin 

työkaluihin. Myynnistä ja toisistaan eriytyneet toiminnot lisäävät kasvuun, kannattavuuteen ja 

laatuun liittyviä haasteita. Myynnin digitalisointi on kokonaisvaltainen organisaation 

muutosprojekti, jossa prosessia ja organisaatiota kehitetään läpinäkyvämmäksi.  

 

Asiakassegmentointi 

 

Perinteinen asiakassegmentointi johdetaan myyntistrategiasta. Segmentointia ei kannattaisi 

tehdä samalla tavalla kuin kilpailijat tekevät, sillä omalla organisaatiolla voi olla parempi 

kyvykkyys tunnistaa asiakastarpeet. Tärkeää on ymmärtää asiakkaan tarpeet niin hyvin, jotta 

asiakas- ja tuotesegmentoinnilla saavutetaan kilpailuetua. (Porter 1998, 247) Kaikilla toimialan 

toimijoilla on usein samankaltainen näkemys asiakaskuntansa ostokäyttäytymisestä ja mikä 

heihin vetoaa ostopäätöstä tehdessä. Jollakin toimialla koetaan hinnan vaikuttavan asiakkaan 
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ostopäätökseen ja toisella toimialalla puolestaan uskotaan, että tunteisiin vetoaminen on oikea 

lähestymistapa. Yrityksien yhdenmukaiset lähestymistavat rakentavat asiakkaiden mielikuvia 

toimialoista. Yritysten kilpailu, järjellisien tai tunteisiin vetoavien keinojen käyttö, luo 

asiakkaille odotuksia kyseistä toimialaa kohtaan. Uusia markkinoita voi löytää 

kyseenalaistamalla oman toimialan toiminnallisuuteen tai tunnevaltaisuuteen perustuva 

lähestyminen. Segmentoinnin tavoitteena on ohjata myyntiä suuntaamaan kaupalliset 

aktiviteetit tunnistettuihin asiakasryhmiin.  Asiakasryhmät mahdollistavat palvelujen 

monistettavuuden ja tuotteistettavuuden. Palveluita on mahdollista kohdentaa, kun tunnetaan 

asiakasryhmän tarpeet ja kysyntä. Segmentointi ohjaa myyntiä tarjoamaan palveluja 

suunnatusti ja kampanjanomaisesti. Tällöin kysyntä ja tarjonta kohtaavat todennäköisimmin ja 

myynti on tehokasta. Monimutkaiset palvelut ja ratkaisut mielletään usein räätälöitäviksi 

palveluiksi, vaikka niistä löytyisikin samankaltaisuuksia esimerkiksi samassa asiakasryhmässä. 

(Mauborgne 2005, 92) Niemisen ja Tomperin mukaan (2008, 77) asiakkaita on mahdollista 

segmentoida esimerkiksi asiakkaan koon, toimialan, sijainnin, asiakkaan käyttämä teknologian, 

ostokäyttäytymisen, asiakaskohtaisen markkinaosuuden mukaan.  

 

3.2 Myyntiprosessi 

 

Monimutkaisten asiantuntijapalveluiden ja ratkaisujen myynnissä keskeisiä seikkoja ovat 

ostajan tarpeiden ja muutostarpeiden ymmärtäminen. Minkälaista muutosta asiakas tavoittelee 

hankinnallaan?  Mikä on tämän tulevaisuuden visio? Mikä on investoinnin käyttöarvo? Milloin 

investointi on asiakkaalle järkevä ja kannattava? Keskeistä on yhteydenpito asiakkaan päättäjiin 

ja vaikuttajiin sekä kontrollin mahdollistaminen asiakkaalle ostoprosessin aikana. Useampi 

henkilö osallistuu päätöksen tekoon, kun kyseessä on koko organisaatiota koskeva hankinnasta. 

(Edgren 2007, 7-15)  

 

Perinteisesti prospektointi on myyntiprosessin työläin vaihe. Siinä myynnin ajankäyttö on usein 

tehotonta ja myynti itsekin kokee vaiheen turhauttavaksi. Tehottomuuden syitä voi olla useita. 

Myyntistrategia puuttuu, eikä tunneta omaa kohderyhmää. Lähestytään väärää segmenttiä. 

Kilpailu on kovaa ja tunnettuus on heikkoa. Mikäli asiakkaat eivät löydä myyjän luo, niin 

prospektointi on ainoa keino löytää uusia potentiaalisia asiakkuuksia. Prospektointi, ilman 

hyviä taustatietoja, tuottaa usein myös heikkoja liidejä. Tällöin potentiaalisen asiakkaan tarve 
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ei välttämättä kohtaa omaa tarjontaa, kiinnostuneisuus ei välttämättä ole aitoa ja ajoitus voi olla 

väärä. Toisinaan, on myös mahdollista, että oikeita henkilöitä ei tavoiteta. Asiakastarpeet ja 

asiakkaan visio tulee pystyä tunnistamaan ja sanoittamaan, jotta myynti on mahdollista. 

Prospektoimisen onnistumiseen vaikuttaa myyjän kyvykkyydet, henkilökohtaiset ominaisuudet 

ja verkostot. Toisinaan myyjän aika kuluu epäsuoriin myynnillisiin ja markkinoinnillisiin 

tehtäviin ja varsinaiselle myyntityölle jää liian vähän aikaa.  Myyjän keskeinen tehtävä on viedä 

olemassa olevia myyntihankkeita eteenpäin, kysyä tilausta ja saada mahdollisimman monesta 

tarjouksesta myönteinen ostopäätös. Tämän lisäksi myyjän tehtävä on rakentaa, sitouttaa ja 

kehittää asiakkuuksia. 

 

3.3 Palvelun määritelmä 

 

Standardia vakiomääritelmää palvelutermille ei ole olemassa. Palvelun määrittely voi perustua 

yksinkertaisimmillaan jakoon liike-elämälle ja kuluttajille suunnattuihin palveluihin. OECD 

jaottelee palvelut liike-elämän palveluihin, kauppaan ja logistiikkaan, henkilökohtaisiin 

palveluihin ja hyvinvointipalveluihin. Liike-elämän palveluissa nimensä mukaan asiakkaita 

ovat toiset yritykset ja organisaatiot. Liike-elämän palveluiden ryhmään kuuluvat 

tietointensiiviset ja muut liike-elämän palvelut, rahoitustoiminta, vakuutustoiminta, kiinteistön 

omistukseen liittyvät palvelut. Kaupan ja logistiikan palveluille ominaista on ihmisten ja 

tavaroiden kuljettaminen ja siirtäminen. Kaupan ja logistiikan ryhmään kuuluvat 

vähittäiskauppa, tukkukauppa, kuljetuspalvelut ja kommunikaatiopalvelut. Kuluttajat sekä 

liike-elämä ovat kaupan ja logistiikan tuottamien palveluiden asiakaskuntaa. Henkilökohtaisten 

palveluiden ryhmään kuuluvat majoitus- ja ravitsemuspalvelut, vapaa-aika ja kulttuuripalvelut, 

kotitalouspalvelut sekä muut henkilökohtaiset palvelut.  Hyvinvointipalvelujen ryhmään 

kuuluvat terveyspalvelut, koulutuspalvelut ja sosiaalipalvelut. Hyvinvointipalvelut ovat 

pääasiassa suunnattu kuluttajille. (Lönnqvist et al. 2010, 48-49) 

 

Palvelun määritelmään voi listata muun muassa seuraavia piirteitä: aineettomuus, ei voi 

varastoida, ei voi kuljettaa kuten tuotetta, asiakas osallistuu palvelun tuottamiseen. Tuotteen 

voi puolestaan myydä eteenpäin ja tuote on varastoitavissa, tuotteita voi kuljettaa. (Laitinen et 

al. 2013, 32-34) Palvelun ja tavaran välistä eroa ei kuitenkaan voida selittää aineettomuudella, 
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heterogeenisyydellä, tuotannon ja kulutuksen samanaikaisuudella ja katoavaisuudella. Palvelun 

aineellinen tuotantoympäristö esimerkiksi tilat, laitteet, kuljetusvälineet voivat sen sijaan 

vaikuttaa merkittävästi palvelun sisältöön. Palvelut voivat olla myös pitkälle standardoituja 

kuten tavarat. Palvelu tuotetaan ja kulutetaan samanaikaisesti, mutta sillä voi olla välillisesti 

pitkäaikaista vaikutusta. Esimerkiksi kertaluonteiset projektit voivat vaikuttaa pitkälle 

tulevaisuuteen. Asiakkaan tilaus voi muodostua tuotteesta ja palvelusta. Konkreettisena erona 

on, että palveluita ei voi tuottaa etukäteen eikä niiden varastoiminen ole mahdollista. Erilaisia 

palvelutyyppejä ovat muun muassa teknologia- ja työvoimaintensiiviset palvelut, resurssi- ja 

kysyntäkriittiset palvelut sekä asiantuntijapalvelut, palvelupajat ja massapalvelut. Palveluja 

voidaan luokitella esimerkiksi seuraavin perustein: palvelutoiminnan luonne, asiakassuhteen 

sitoutuneisuus, palvelun tarjonta ja saatavuus, palvelun kysynnän vaihtelu ja palvelun 

toimitustavat.  (Lönnqvist et al. 2010, 38-39) 

 

3.4 Asiantuntijapalvelut 

 

Palvelutuotantoprosessia voidaan tarkastella volyymin ja ominaispiirteiden perusteella. 

Asiantuntijapalvelutapahtumien kappalemäärä on useimmiten päivän aikana vähäinen. 

Palvelukeskeisyys on merkittävä. Asiantuntijapalvelun ominaispiirteitä ovat ihmiskeskeisyys 

ja ihmiskontakti palvelun tuottamisvaiheessa. Prosessikeskeisyys, asiakasrajapintakeskeisyys, 

pitkäkestoinen palvelukontakti, korkea räätälöintiaste ovat toimialasta riippumatta 

asiantuntijapalveluita yhdistäviä tekijöitä. Palveluhenkilöstöllä on suuri vaikutus- ja 

päätäntävalta palvelutapahtuman aikana. Asiantuntijapalvelut ovat tyypillisesti hyvin 

asiakaskohtaisesti räätälöityjä ja prosessikeskeisiä palveluja. Palvelukontakti voi kestää 

pitkään. Lisäarvo tuotetaan asiakasrajapinnassa yksilöllisesti. Kaikki palvelutapahtumat ovat 

jollakin tavalla uniikkeja, sillä asiakas itse osallistuu sen tuottamiseen. (Lönnqvist et al. 2010, 

38-39) Palvelumyyntiprosessissa myyjän ja asiakkaan kohtaamista määrittävät samanlaiset 

tekijät kuin palvelutapahtumassa ja palveluprosessissa. Asiakas vaikuttaa myyntiprosessiin. 

Myynnin tehtävänä on tukea asiakasta ostoprosessin aikana, mahdollistaa hallinnan tunne ja 

miellyttävät vuorovaikutustilanteet sekä asioiden yleinen sujuvuus.  
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Massapalveluja on puolestaan päivän aikana paljon. Massapalveluiden ominaispiirteitä ovat 

laitteistokeskeisyys, tuotekeskeisyys, lyhytkestoinen palvelukontakti ja matala räätälöintiaste. 

Palveluhenkilöstöllä on pieni harkintavalta. Palveluntuotannossa taustatyöntekijöiden määrä on 

suurempi kuin asiakasrajapinnassa työskentelevien määrä. Massapalveluissa lopputulos on 

prosessia tärkeämpi. Henkilöstö noudattaa ennalta ohjeistettuja toimintatapoja prosessin eri 

vaiheissa. (Lönnqvist et al. 2010, 38-39) Asiakkaiden määrän kasvaessa ihmiskeskeisistä 

palveluista tulee enenevissä määrin laitekeskeisiä palveluja. Palvelukontaktin kesto lyhenee ja 

palvelun räätälöinnin aste laskee. Vastaavasti palveluhenkilöstön harkintavalta vähenee. 

Palvelun lisäarvo syntyy taustatyöntekijöiden toimesta ja palvelun painopiste siirtyy 

prosessikeskeisyydestä tehokkaampaan vakioituun tuotekeskeiseen prosessiin. Samat tekijät 

vaikuttavat myös myynnin luonteeseen. (Lönnqvist et al. 2010, 46-47) 

 

Kansainvälinen lyhenne KIBS (Knowledge Intensive Business Service) eli osaamisintensiiviset 

palvelut on suunnattu toisille yrityksille. Teknologia mahdollistaa, että perinteisiä palveluja 

tuotetaan joiltakin osin teknologian avulla. Teknologia on keino tehostaa ja tuottaa laatua 

rutiiniprosessiin. Tieto- ja osaamisintensiivisten palveluiden ala muuttuu nopeasti. Teknologia 

mahdollistaa uusien palveluiden nopean kehitystyön. Työnjaot muuttuvat ja uusia palveluja 

syntyy sitäkin kautta. Tietointensiivisiä palveluita voi ryhmitellä sen perusteella, että 

kuuluvatko ne liike-elämälle vai kuluttajasektorille. Tämän lisäksi voi tutkia sitä, että 

perustuuko palvelu teknologiaan vai ei. Nopea kehitys on mahdollistanut uuden tyyppisiä 

palveluja. (Lönnqvist et al. 2010, 48-55) 

 

3.5 Tuotteistamattoman ja tuotteistetun palvelun edut 

 

Ulkoisella tuotteistamisella tarkoitetaan asiakkaalle näkyvien palveluelementtien kuvaamista ja 

vakiointia. Sisäisellä tuotteistamisella tarkoitetaan palvelutuotannon kuvaamista ja 

yhdenmukaistamista. Palveluprosessi, toimintatavat ja vastuut kuvataan ja määritellään. 

Varmistetaan palvelun tasalaatuisuus. Tuotteistamisen avulla etsitään järkevä tasapaino 

vakioidun ja räätälöinnin välille. Liike-elämän palveluille on ominaista monimutkaisuus ja 

asiakaskohtaiset räätälöinnit. Tuotteistamisen haasteena on muun muassa asiantuntijoiden 

hiljaisen tiedon hyödyntäminen. Uniikin palvelun riski on, että pyörä keksitään moneen kertaan 
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uudelleen, asiakaskohtaisesti uudelleen. Toisaalta jos palvelu on tuotteistettu liian pitkälle, voi 

siitä tulla liian taipumaton asiakkaalle. Liika tuotteistus voi myös uhata ja tukahduttaa uuden 

innovoinnin. Liike-elämän palvelujen tuotteistamisen suurin haaste on määrittää tasapaino 

vakioinnin ja räätälöinnin välille. Tehokkuuden ja myynnin kasvamisen lisäksi, tuotteistaminen 

lisää yhteistä ymmärrystä, tiedon sekä osaamisen jakamista. Asiantuntijapalveluiden 

tuotteistamisella haetaan tasalaatuisuutta. monistettavuutta, saumattomampia palveluja. 

(Tuominen et al. 2015, 5-6)  

 

Tuotteistamisen tärkein tavoite, on tuottaa asiakkaalle arvoa.  Ennen varsinaista tuotteistamista, 

tulisi kartoittaa mitkä palvelut organisaation kannattaa tuotteistaa. Mitkä palvelut ovat 

organisaation ydinliiketoimintaa, mitkä segmentit ja tuotteet tukevat strategiaa ja sen 

määrittelemiä tavoitteita. Tuotteistamiskelpoisesta palvelusta on kysymys silloin, kun 

palvelulla on kysyntää, asiakastarve ja markkina. (Tuominen et al. 2015, 13) Porterin (1998, 

247) mukaan organisaation on tärkeää pohtia olisiko palvelua järkevämpää myydä paketoituna. 

Idean testaaminen voi tapahtua esimerkiksi arvioimalla sitä, että lisäisikö paketointi asiakkaan 

kokemaa asiakastyytyväisyyttä ja helpottaisiko se palvelun myyntiä. 

 

Asiantuntijapalvelun tuotteistaminen voi näkyä asiakkaalle myös jäykkyytenä, jos palvelu 

”ylituotteistetaan”. Ylituotteistetussa palvelussa, näkökulma on yksipuolinen ja asiakkaan 

kokeman hyödyn määrä laskee. Win-win asetelma puuttuu, kun palvelu tuotetaan vain 

toimittajaa hyödyttävistä näkökulmista. Tällöin puuttuu tasapaino tuotannon ja 

asiakaslähtöisyyden välillä. Kun prosessi kannustaa vain vakioituun palveluprosessiin, 

innovointi voi loppua ja kyky kehittää palveluja jatkuvasti heikkenee. Jatkuva innovointi pitää 

organisaation kilpailukykyisenä muihin toimijoihin nähden. Kilpailijat voivat myös kopioida 

helpommin täysin tuotteistetun ja vakioidun prosessin. (Tuominen et al. 2015, 13) 

 

3.6 Tuotteistamisen tavoitteet ja hyödyt 

 

Onnistuneessa tuotteistuksessa on selkeä tavoite ja siitä on sovittu yhdessä koko organisaation 

kesken. Tavoitteena on, että tuotteistaminen ei ole enää uhkaava tekijä ja siitä saadaan 

paremmalla todennäköisyydellä koko henkilöstöä motivoiva. Yrityksen KPI-mittaristo tulisi 

rakentaa tuotteistusta tukevaksi. Tuotteistamisen yleisinä tavoitteina voivat olla 
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asiakaslähtöisyys, tehokkuus, markkinoinnin helpottaminen, myynnin kasvattaminen, sisäisen 

viestinnän ja yhteistyön parantaminen, palvelun roolin ymmärtäminen, laadun hallinta, 

tuotekehityksen tehostaminen. Tuotteistuksen tavoitteet voi purkaa myös palvelun 

ominaisuuksiksi, joita ovat helposti myytävä, kuvattu, tasalaatuinen, monistettava, uusien 

ominaisuuksien kehittäminen. (Tuominen et al. 2015, 14-15)  

 

Henkilökunnan osallistaminen ja vuorovaikutus tuotteistamisprojektissa sitouttaa, jalkauttaa, 

edistää henkilökunnan tietoa yrityksen ratkaisuista ja palveluista. Kaikki yrityksen toiminnot 

lähentyvät toisiaan ja yhteistyö paranee. Tuotteistamisen myötä palvelujen markkinointi ja 

myynti on asiakasta puhuttelevampaa. Tuotteistaminen kasvattaa organisaation ymmärrystä 

palvelun roolista ja linkityksistä strategiaan ja muihin palveluihin. Organisaation jäsenten on 

helppo tunnistaa asiakkaan tarpeita. kun tuotteet ovat selkeästi ymmärrettävissä. 

Tuotteistamisen jälkeen palvelua on mahdollista aidosti kehittää. Tuotteistaminen on koko 

organisaatioon vaikuttava iso muutos. Kaikkien mittareiden tulee tukea liiketoimintaa. 

Päätavoitteita voi olla 1-2 kpl ja niiden tulisi vastata kaikkien tavoitteeseen ja päämääriin.  

(Tuominen et al. 2015, 7) 

 

Ensin päätetään mitä tuotteistetaan ja sitten määritellään tuotteistamisen kohde. Onko kyseessä 

yksittäinen palvelu vai palvelukokonaisuus? Samassa yhteydessä määritellään mitkä 

asiakassegmentit käyttävät kyseistä palvelua. Koko palvelutuotetta ei ole pakko tuotteistaa, sillä 

tuotteistettuunkin palveluun tulee voida tehdä asiakaskohtaisia räätälöintejä. Jotta räätälöintejä 

on mahdollista määritellä ja myydä asiakkaalle täytyy ymmärtää mitkä palvelun osat ovat 

aidosti räätälöityjä ja mitkä vakiopalveluja, joiden toteutustapa on voinut vaihdella 

inhimillisistä syistä. Tuotteistaminen on mahdollisuus tarjota asiakkaille räätälöidympiä 

ratkaisuja, sillä aidosti räätälöityjen ratkaisujen määrittelyyn voidaan resursoida enemmän. 

Perusasioita ei tarvitse keksiä aina uudelleen, vaan voidaan suunnata asiantuntemus uuden 

luomiseen. Vakiointi tulee tehdä järkevästi ja vain siltä osin, kun sillä saadaan aidosti 

asiakashyötyä. Tuotteistaminen on useimmiten iteraatioiden kautta etenevää. Monet tekijät siis 

vaikuttavat tuotteistamisprosessin suunnitteluun ja siihen ketkä ovat oikeat osallistujat 

tuotteistamiseen. Tuotteistaminen mahdollistaa tuotannon ja myynnin kohtaamisen ja 

integroitumisen.  Tiedonkulku paranee. Yhtenäistä prosessia on mahdollista kehittää. 
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(Tuominen et al. 2015, 9-10) Vakioitu ja yhtenäinen myynti-palvelutuotantoprosessi on 

mahdollista siirtää, mahdolliset rajoitteet huomioiden, digitaaliseen kanavaan. 

 

3.7 Tuotteistamisen haasteet ja riskit 

 

Tuotteistamiseen liittyy myös haasteita ja riskejä, jotka tulee tiedostaa. Kannattaa huomioida, 

että monet näistä haasteista ovat sellaisia, joihin voi vastata osallistuttamalla henkilöstöä ja 

asiakkaita tuotteistamisen eri vaiheisiin. Ketterät menetelmät tavoittelevat tyytyväistä asiakasta 

ja toimivaa palvelua. Prosessi, työkalut, dokumentaatio, laadunvarmistus jne. ovat tärkeitä, 

mutta asiakaslähtöisyys ja toimiva palvelutuote ohjaavat aidosti tekemistä. (Haikala ja 

Mikkonen T. 2011, 9.) 

 

Riskianalyysin avulla tunnistetaan riskien todennäköisyydet ja haittojen laajuudet. Arvioitavat 

haitalliset seuraukset voivat kohdentua ihmisiin, omaisuuteen tai ympäristöön. Riskianalyysissä 

käytetään saatavilla olevaa tietoja riskien tunnistamiseksi ja haittojen arvioimiseksi. Riskin 

laajuuteen vaikuttavat todennäköisyys ja seurausten vakavuus. Riskianalyysilla selvitetään 

millaiset tapaukset voivat aiheuttaa riskin toteutumisen ja mitkä ovat seuraukset. Ymmärretään 

mikä on todennäköisyys riskin toteutumiselle?  (Heikkilä et al. 2007, 8) 
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4 VAATIMUSMÄÄRITTELYT JA KÄYTTÄJÄKESKEISYYS  
 

Ohjelmistotuotanto ja ohjelmistohankkeet ovat monimutkaisia ja sisältävät riskitekijöitä. 

Sidosryhmillä on erilaiset kokemustaustat, koulutustaustat ja intressit. Toimintaympäristö, 

kuten lainsäädäntö, ilmiöt, trendit ja teknologia muuttuvat niin ikään jatkuvasti. Muuttujia on 

paljon, jonka vuoksi ennakoitavuus ja hallinta heikkenee. Moniulotteiset parametrit vaikuttavat 

suoraan luontaisten ja vahingossa aiheutettujen ongelmien ja virheiden määrään. Ei ole 

teknologiaa tai johtamismenetelmää, joka pysäyttäisi projektin kulun väärään suuntaan. (Fred 

Brooks 1986, 2-5) Vaatimusmäärittely on käytännössä kuvaus siitä, mitä vaatimuksia 

liiketoimintaan liittyvät ideat ja lähtökohdat asettavat. Asiakasvaatimukset ovat konkreettisia 

toiminnallisia, ei-toiminnallisia ja rajoittavia vaatimuksia. Asiakasvaatimukset toteutetaan 

ohjelmistovaatimuksilla, jotka ovat käytännössä ohjelmiston toimintoja käyttäjän 

näkökulmasta. Ohjelmistoprojektien epäonnistuminen voidaan yli 60-prosenttisesti tulkita 

johtuvaksi huonosta ohjelmistovaatimustenhallinnasta (Haikala ja Mikkonen 2011, 61-63) 

Vaatimusmäärittely on projekti, jonka tavoitteena on tehdä selvitys ratkaisun 

asiakasvaatimuksista perusteellisesti. (Haikala ja Mikkonen 2011, 65-66) 

 

Vaatimusmäärittelyjen avulla selvitetään verkkopalvelun todelliset käyttötarpeet. Käyttäjät 

odottavat yhä yksilöllisempiä ja henkilökohtaisesti sopivampia palveluja. On tunnettava ja 

ymmärrettävä, minkälaisia odotuksia käyttäjillä on. ICT-palveluja kehitettäessä kehittäjien 

tulee ymmärtää mihin palvelua tarvitaan ja minkälaisia käyttäjiä palvelulla on. Ihmislähtöinen 

suunnittelu edellyttää ihmisen toiminnan syvällistä ymmärtämistä. Ihmisen ja teknologian 

yhdistäminen on tehtävä ihmisen todellisen toiminnan avulla. Suunnittelu on perustettava 

yllättäville ja monimutkaisille tutkimustiedoille. (Saariluoma et al. 2010, 28-30) 

 

4.1 Hyvin määritelty vaatimus 

 

Hyvän asiakasvaatimuksen tulee olla tarkka ja ymmärrettävä.  Tarkka vaatimus mahdollistaa 

sen, että on helppo havaita, kun vaatimukset on toteutettu, kesken tai toteuttamatta. Tarkat 

vaatimukset mahdollistavat toteutuksen mittaamisen. Riitatilanteita ei synny niin helposti, kun 

molemmat osapuolet (toimittaja ja tilaaja) ovat yhtä mieltä tilauksen sisällöstä/vaatimuksista. 

Tarkka ja ymmärrettävä voivat olla ristiriidassa keskenään, sillä tarkka ja tekninen 
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vaatimustenmäärittely voi vaikeuttaa kokonaiskuvan hahmottamista. 

Vaatimusmäärittelydokumentaation kielellisen asun tulisi auttaa ymmärtämään palvelun 

sisältöä. Vaatimuksen tule olla myös testattava, jäljitettävä taakse ja eteenpäin. Testattavuudella 

varmistetaan, että palvelua voidaan arvioida ja mitata, onko vaatimus täytetty. Jäljitettävyydellä 

taaksepäin haetaan selvyyttä sille mistä vaatimus on peräisin. Jäljitettävyydellä eteenpäin 

haetaan jäljitettävyyttä ohjelmiston teknisestä toteutuksesta ja testitapaukset, jotka mittaavat 

sen täyttymistä. (Haikala ja Mikkola 2011, 64) 

 

4.2 Ohjelmistohankkeen vaatimusmäärittely 

 

Onnistuneen ohjelmistoprojektin perusedellytys on huolellisesti tehty vaatimustenhallinta. 

Vaatimustenhallinta yhdistää ohjelmistotuotantoon liittyvät aktiviteetit toisiinsa. Vaatimukset 

ovat luonteeltaan toiminnallisia, ei toiminnallisia sekä reunaehtoja. Toiminnallisilla 

vaatimuksilla kuvataan sitä mitä tuotteella pitää pystyä tekemään, tuotteen laatukriteerit ja 

ominaispiirteet.  Vaatimuksia määriteltäessä huomioidaan ja dokumentoidaan 

liiketoiminnalliset tavoitteet. (Haikala ja Mikkonen (2011, 61-63) Vaatimusmäärittely on 

projekti, jonka tavoitteena on tehdä selvitys ratkaisun asiakasvaatimuksista perusteellisesti. 

Vaatimusmäärittelyssä kartoitetaan esimerkiksi sidosryhmien tarpeita, ohjelmistoympäristöä, 

sovellusalueen erityispiirteitä, käytäntöjä ja viranomaispiirteitä. (Haikala ja Mikkonen 2011, 

65-66) 

 

Toteutustasolla vaatimukset kuvataan joukkona teknisiä vaatimuksia. Vaatimuksen tyypin 

pohtiminen ja arviointi auttaa ymmärtämään vaatimuksen prioriteetin. Vaatimuksen 

jäljitettävyydellä tarkoitetaan mahdollisuutta seurata asiakasvaatimuksen elinkaarta aina 

määrittelystä toteutukseen asti. Erittäin korkean tason jäljitettävyydessä vaatimuksesta löytyy 

yhteys dokumentaatioon ja ohjelmakoodin. Jäljitettävyydellä tavoitellaan parempaa muutoksen 

hallintaa. Jäljitettävyyden avulla ymmärretään mihin kaikkialle muutokset vaikuttavat. 

Useimmiten vaatimuskohtaisia dokumentointeja ovat seuraavat asiat: vaatimuksen 

luontipäivämäärä, vaatimuksen tekijä tai kirjaaja, asiakas keneltä vaatimus on peräisin, 

vaatimuksen tyyppi (lisäys, muutos, korjaus ohjelmistoon), vaatimuksen kuvaus (apuvälineinä 

voi käyttää käyttötapauksia, käyttäjätarinoita, aktiviteettikaavioita ja 

tapahtumasekvenssikaavioita), suhde muihin vaatimuksiin ts. miten vaikuttaa tai liittyy muihin 
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vaatimuksiin, tarpeellisuus (välttämätön, suotava, lisä, pakollinen, valinnainen), pysyvyys eli 

muutosherkkyys (ei muutu, saattaa muuttua, muuttuu todennäköisesti), testattavuus (miten 

vaatimusten täyttymistä on mahdollista testata), aika-arvio (työmääräarvio projektille). 

(Haikala ja Mikkonen 2011, 61-63) 

 

Toiminnalliset vaatimukset vastaavat liiketoiminnan operatiivisiin tarpeisiin, kun taas ei-

toiminnalliset vaatimukset vastaavat ohjelmiston luotettavuuteen, tehokkuuteen, 

käytettävyyteen, kustannustehokkuuteen ja teknisen yhteensopivuuden tarpeisiin. Ei 

toiminnalliset vaatimukset eivät välttämättä näy asiakkaan päivittäisessä käytössä, kun taas 

toiminnalliset vaatimukset näkyvät. Useimmiten IT-ratkaisun vaatimusmäärittelyiden 

tekeminen keskittyy käyttäjille näkyviin toiminnallisiin vaatimuksiin. Toiminnallisten 

vaatimusten avulla kuvataan käyttäjän ja tietojärjestelmän vuorovaikutusta. Muun muassa sitä, 

miten ja millä tavalla käyttäjä antaa syötteitä tietojärjestelmään ja vastaavasti järjestelmän 

antamat palautteet syötteisiin. Toiminnalliset vaatimukset määrittelevät ratkaisun 

liiketoiminnalliset hyödyt, kuten tehokkaat ja arvoa tuovat prosessit. (Leppänen 2018) 

 

Ei-toiminnalliset vaatimukset kuvaavat miten järjestelmä teknisesti antaa palautteet syötteisiin 

ja minkälainen sen antama palaute on. Resurssit mahdollistavat sen kuinka paljon ei-

toiminnallisia vaatimuksia on mahdollista toteuttaa. Sen vuoksi määrittelyn aikana on tehtävä 

kompromisseja ja priorisointia. Ratkaisun luotettavuuteen, kustannustehokkuuteen ja 

tulevaisuuden tarpeisiin mukautuminen huomioidaan ei-toiminnallisissa vaatimuksissa. Ei-

toiminnalliset vaatimukset ovat ratkaisun sisäisiä ja teknisiä ominaisuuksia ja niiden osuus on 

kymmeniä prosentteja ratkaisun toteutukseen liittyvästä työmäärästä. Niiden avulla 

varmistetaan ohjelmiston laatu, luotettavuus ja kustannustehokkuus koko elinkaaren aikana. Ei-

toiminnallisia vaatimuksia ovat esimerkiksi saatavuus ja miten siihen vastataan muun muassa 

huollon tai yllättävien virheiden aikana. Skaalautuvuudella tarkoitetaan 

ohjelmistoarkkitehtuurin mahdollistamia keinoja varmistaa käyttäjämäärien merkittävät 

muutokset. Miten ohjelmisto toimii, kun käyttäjiä on 10, 1000 tai 10000. Arkkitehtuuri tulisi 

suunnitella siten, että käyttäjämäärään skaalautuminen on mahdollista toteuttaa pienillä 

muutoksilla. Siirrettävyydellä tarkoitetaan teknologiavalintoja, joilla mahdollistetaan joko 

täydellinen alustariippumattomuus tai voidaan minimoida työmäärää sen osalta, että ratkaisu 

on mahdollista siirtää uudelle alustalle. Muut ei-toiminnalliset vaatimukset koskevat 
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esimerkiksi tietoturvaa, käytettävyyttä, ylläpidettävyyttä, räätälöitävyyttä, integroitavuutta ja 

suorituskykyä.   Ei-toiminnalliset vaatimukset asettavat rajoitteita ja reunaehtoja ratkaisun 

tekniselle toteutukselle ja sen hallinnoinnille. (Leppänen 2018) 

 

4.3 Vaatimusmäärittelyt parantavat riskienhallintaa 

 

Huolellisesti hoidettu vaatimustenmäärittely on lähtökohta onnistuneelle ohjelmistoprojektille. 

Vaatimusmäärittely linkittää toisiinsa ohjelmistotuotantoon liittyvät aktiviteetit. Ohjelmistojen 

kompleksisia komponentteja ovat muun muassa tietokannat, tietokantojen riippuvuudet, 

algoritmit, toisiinsa linkittyvät moduulit, liittymät jne.  Ohjelmistohankkeissa ei ole olemassa 

teknologiaa tai johtamismallia, joka takaisi ohjelmistotuotteen tuottavuuden, luotettavuuden ja 

käytettävyyden. Ohjelmistotuotannon eri vaiheissa voi tapahtua hyvin monen tyyppisiä 

tapahtumia, jotka voivat johtaa riskien realisoitumiseen. Riskejä voidaan pienentää jatkuvalla 

iteraatiolla, mutta virheet täysin poistavaa menetelmää ei ole. Osa virheistä johtuu 

teknologiasta, mutta suurin osa inhimillisistä tekijöistä. (Haikala ja Mikkonen 2011, 61) 

 

4.4 Asiakas- ja käyttökokemus, vuorovaikutus 

 

Kokemus voi olla välitön ja arkipäiväinen. Kokemukseen liitettävä merkitys tai tunne voi tehdä 

kokemuksesta tiivistettävissä olevan muiston. Kokemukset voivat olla palkitsevia ja 

siirrettäviä. Kokemukset eivät välttämättä ole yksilöllisiä ja niitä voidaan jakaa ja luoda 

yhdessä. Kokemuksella on aina rajattu kesto. Kestoa kuvaavaa aikaa on kahta tyyppiä, fyysinen 

eli mitattava aika ja psykologinen eli aika jota henkilö arvioi järjellisesti. Käyttökokemuksen 

kannalta psykologinen aika on tärkeämpi. Psykologinen aika voidaan puolestaan jakaa tulevaan 

ja menneeseen aikaan. Kokemuksessa yhdistyy ajan jatkuvuuden prosessointi ja aikaisempi 

kokemus, joka on edellytys ymmärtää muutoksia asiayhteyksissä. (al-Azzawi 2014, 10) 

Tietotekniikkaan liittyviä tärkeitä kognitiotieteen tutkimuskohteita ovat käytettävyys, 

käyttäjäkokemus, käyttöliittymät, ihmisen ja teknologian vuorovaikutus, kognitiivinen 

ergonomia, opetusteknologia ja tekoäly. (Siukonen ja Neittaanmäki 2019, 313) 
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4.5 Asiakaskokemus 

 

Asiakaskokemukseen kuuluvat integroidut kommunikointikanavat, palvelun saatavuus, 

nopeus, taustatietojen hyödyntäminen, proaktiivinen ote jatkotoimenpiteissä. Tulevaisuudessa 

asiakaskokemus on automaation ansiosta aiempaa yksilöllisempää. Asiakas saa parempia 

hakutuloksia, joista voi vertailla itselleen mieluisia vaihtoehtoja. Suosittelut ja palvelut ovat 

aiempaa henkilökohtaisempia ja ne perustuvat esimerkiksi ostohistoriaan. Personoinnin myötä 

asiakasodotukset kasvavat. Markkinoinnin automaatiolla tuetaan asiakkaan ostoprosessin eri 

vaiheita ja reagoidaan tämän käyttäytymiseen oikeaan aikaan oikealla sisällöllä. 

Reaaliaikaisella tiedolla parannetaan asiakaskokemusta ja tuotetaan tietoa organisaatiolle. 

Kommunikaatio asiakkaan kanssa automatisoituu, kun markkinointi- ja 

asiakaspalvelutoimintoja kehitetään digitaaliseksi. Uudet käyttöliittymät, esimerkiksi äänellä 

ohjattavat käyttöliittymät antavat uusia mahdollisuuksia vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa. 

Onnistunutta asiakaskokemusta ei ole mahdollista rakentaa ilman investointeja digitalisaatiota 

mahdollistavaan teknologiaan. Digitalisaatiota tukevia teknologioita ja ratkaisuja ovat 

esimerkiksi asiakaspalveluportaalit, pikaviestimet (chatbot), markkinointia ja myyntiä 

tehostavat ratkaisut muun muassa automaatio- ja sosiaalisen kuuntelun ohjelmistot. (Gerdt 

2018, 17) 

 

Asiat hoituvat enenevässä määrin verkon kautta. Esimerkiksi prosessit automatisoituvat ja 

palvelut muuttuvat datan ja tekoälyn hyödyntämisen myötä aiempaa yksilöllisemmiksi. 

Henkilökohtaisen datan perusteella tarjotut suositukset perustuvat algoritmeihin. 

Koneoppiminen lisää nopeutta ja vuorovaikutus on intuitiivisempaa. Teknologian avulla 

poistetaan asiakaskokemusta heikentäviä vaiheita ja vaikutetaan päätöksentekoon. Asiakkaat 

odottavat palvelua heti, helposti ja saumattomasti. Yritysten välisen asioinnin tulee olla helppoa 

ja nopeaa. Tilauksen ja toimituksen tulisi tapahtua asiakkaan toivomana ajankohtana. 

Verkkopalvelut, mobiilisovellukset, tekoäly ja muut jatkuvasti kehittyvät teknologiat 

parantavat ja tehostavat palvelua sekä kasvattavat asiakasymmärrystä. Tekoälyn tuomaa 

kilpailukykyä on haastava kopioida kilpailijoiden toimesta.  Koneet oppivat ihmisaivoja 

nopeammin, mutta inhimillisessä empatiassa, sosiaalisessa kanssakäymisessä, taiteessa kone ei 

ole parempi kuin ihminen. Vaikka teknologia kehittyy nopeasti, niin asiakaskokemuksen 



52 

 

   

 

kehittämisen lähtökohtana on kokonaisuus, joka koostuu organisaatiokulttuurista, 

kyvykkyyksistä, prosesseista ja brändistä ja mittaamisesta. Näitä osa-alueita tuetaan enemmän 

ja enemmän teknologialla. Sisäisten prosessien tulee olla tehokkaita, virheettömiä ja 

integroituja. Sisäiset kyvykkyydet tarkoittavat jatkuvaa kouluttautumista, rekrytointeja ja 

johtamista. Asiakaskokemusta edistää kulttuuri, jossa on asennetta, voimaantumista, 

päätöksentekoa ja jatkuvaa oppimista. Asiakaskokemusta edistäviä sisäisiä kyvykkyyksiä ovat 

rekrytointi, koulutus, johtaminen ja resurssit. Läpinäkyvissä prosesseissa hyödynnetään 

teknologiaa ja integraatioita. Verkostoja johdetaan. Mittareiden avulla kehitetään 

asiakaskokemusta. Mitattavia asioita ovat esimerkiksi tavoitteellisuus, jatkuvuus ja 

suositushalukkuus. (Gerdt 2018, 35) 

 

Asiakaskokemus on kohtaamisten, mielikuvien ja tunteiden summa, jotka asiakas kokee 

saaneensa organisaation toiminnasta. (Filenius 2015) Ostajien ostokäyttäytyminen ja odotukset 

muuttuvat digitalisaation myötä. Digitaaliset palvelut ovat kriittinen menestystekijä 

muutoksessa pysymisessä ja kilpailukyvykkyyden säilyttämisessä. Digitaalisia palveluja 

hyödynnetään koko ajan enemmän ja ostajat tekevät verkko-ostoksia omien aikataulujensa 

mukaan.  Digitalisaatio voidaan nähdä teknologiana tai asiakkaan osallistamisvälineenä. 

Muutoksen myötä ei riitä, että perinteiset toimintatavat siirretään sellaisenaan verkkoon. 

Prosessia ja palvelua tulee aidosti kehittää seuraavalle tasolle, ymmärtäen digitalisaation olevan 

uusi tapa tehdä asioita. Digitaalisessa palvelussa olevat kielivaihtoehdot, maksutavat ja riittävät 

tuotetiedot ovat myyntiä edistäviä tekijöitä.  Rubanovitch ja Aminoff (2015, 55-56) Strategisilla 

verkoilla tavoitellaan tarjonnan ja palvelun parantamista. (Valkokari et al. 2009, 65) 

 

Nettikameroiden, älylasien, älypuhelimien sovellusten ja älykellojen avulla on mahdollista 

analysoida verkkopalvelukäyttäjien tunnetiloja ja hyödyntää tunneautomaatiota myynti- ja 

palvelukokemuksen ymmärtämisessä. Kasvojentunnistusteknologiaa on mahdollista hyödyntää 

tunnetilojen analysoimiseen. Yksityisyyden suoja estää toistaiseksi teknologioiden 

täysmääräisen hyödyntämisen. Verkkopalvelussa tai verkkosivuilla vietetty aika ja käyntien 

määrä antavat osviittaa ostajan kiinnostuksen tasosta. Useammin tietokone päättää 

puolestamme mitä haluamme ja mistä olemme kiinnostuneita. Välineet tulevat ajan myötä 

kaikkialle hyödynnettäviksi. Tekoälyn, algoritmien ja robotiikan taustalla ovat tehdyt 
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tutkimukset ja data kuluttajien käyttäytymisestä. Tekoälyä hyödyntävät organisaatiot keräävät 

tietomassoja analysoitavaksi ja palveluprosessinsa hiomiseksi. (Rubanovitch ja Aminoff 2015, 

179-184) 

 

4.6 Käytettävyystutkimus, käyttökokemus 

 

Käytettävyystutkimuksella selvitetään käytettävyyteen liittyviä ominaisuuksia kuten 

helppoutta, tehokkuutta, miellyttävyyttä ja hyödyllisyyttä. Käytettävyyttä on mahdollista 

arvioida myös käyttösuoritusten tehokkuutta ja virheettömyyttä mittaamalla. Kun laitteen 

käytettävyys on hyvä, niin käyttäjä tekee vähemmän virheitä. (Saariluoma et al. 2010, 24-26) 

Tiedon esitystapa visuaalisessa käyttöliittymässä vaikuttaa käyttäjäkokemukseen. Hyvin 

suunniteltu visuaalinen esitys on selkeä ja näköaistille ergonominen. Havaitseminen on nopeaa, 

virheetöntä ja vaivatonta. Visuaalisesti huono käyttöliittymä heikentää sisällön havaitsemista 

sekä kuormittaa näköaistia. Käyttäjäryhmien segmentoituminen yhä pienemmiksi ryhmiksi 

vaikuttaa siihen, että suunnitteluprosessi on käyttäjälähtöisempi suunnitteluprosessin 

alkuvaiheista asti. Personointi ja joustavat käyttöliittymät ovat keskeinen tekijä 

tuotekehityksessä. Personointi tarkoittaa, että palvelut ovat yksilöitävissä visuaalisesta 

näkökulmasta. Älykkäät ympäristöt tavoittelevat käyttäjän ja teknologian välistä 

vuorovaikutusta moniaistisuuden kautta. Visuaalisuus ja visuaalinen suunnittelu on yksi 

tärkeimmistä osa-alueista, sillä tiedon vastaanotto ja palautteenanto perustuvat suurimmaksi 

osaksi näköaistiin. Älykkäät ympäristöt tavoittelevat vuorovaikutusta käyttäjän sekä useiden 

toimijoiden vuorovaikutusta. (Saariluoma et al. 2010, 161-163) 

 

4.7 Inhimillisten tarpeiden ymmärtäminen 

 

Inhimillisten tarpeiden ja elämän menon ymmärtäminen mahdollistaa sen, että ihmisen 

inhimillinen toiminta ja siihen liittyvät tarpeet ohjaavat suunnittelua. Elämän menoon liittyvät 

toiminnat eritellään tarkempaa tarkastelua varten. Tarkastellaan ja tutkitaan mitä toimintaa 

voidaan tukea teknologian avulla ja mitä teknologiaa tarvitaan.  Pelkkä tekninen ajattelu ei ole 

kauaskantoista. Suunnittelussa kriittistä on oikeiden kysymysten esittäminen ja asiakkaan ja 

kohderyhmän ymmärtäminen. Keksinnöstä tulee innovaatio vasta sitten, kun se on osana 
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ihmisten elämää. Ihmisen ja teknologian välistä vuorovaikutusta suunnitellessa keskeistä on 

määritellä ja ymmärtää teknologian käyttötarkoitus. Tekniikka ei ole olennaisinta, vaan se, että 

käyttötarkoitus ymmärretään ja määritellään huolellisesti. Toiminnat edellyttävät monien 

erilaisten vaiheiden kautta saavutettavia päämääriä. Ihmisen ja teknologian välisessä 

tutkimuksessa ja suunnittelun tavoitteena on helpottaa ja parantaa ihmisen toimintaa 

teknologian avulla. Olennaista on miettiä teknologian asemaa kokonaisuudessa ja kartoittaa 

inhimilliset toiminnot, joita on mahdollista helpottaa teknologian avulla. (Saariluoma et al. 

2010, 243-250) 

 

Ihmiskeskeinen ajattelu on suunnittelun keskiössä. Fyysisen ympäristön lisäksi henkinen ja 

sosiaalinen ympäristö huomioidaan teknologian suunnittelussa. Tuotteiden ja palvelujen 

suunnittelu ymmärtää ihmisen elämismaailmaa, sosiaalisuutta, tarpeita, toiveita ja odotuksia. 

Arvoa tuovaa tuotekehitystä ohjaa aito käyttäjän rooliin asettuminen ja roolin kohtaamien 

ongelmien ratkaiseminen. Teknologian suunnittelussa tulisi lähteä liikkeelle siitä millaisilla 

keinoilla ihmiset pyrkivät tyydyttämään omia tarpeitaan? Mitä he tavoittelevat ja miksi? 

Minkälaisia esteitä he kohtaavat tarpeidensa tyydyttämisessä? Suunnittelussa korostuvat 

erilaisten elämäntapojen ymmärtäminen, yhteisöllisyyttä ja yksilöllisyyttä huomioivat 

vaatimukset sekä eettisiin ja arvokysymyksiin vastaaminen. Käyttäjät ja sidosryhmät 

osallistuvat suunnitteluun, jotta käyttäjien maailmaa ja tarpeita ymmärretään. Ihmisen ja 

teknologian vuorovaikutussuunnittelu edellyttää monitieteistä otetta. Suunnittelua ohjaa 

ihmistieteet. Kognitiivisen ergonomian avulla tarkastellaan ihmisen ja teknologian 

vuorovaikutusta kognitiivisten toimintojen lähtökohdista kuten, havainnoimista, 

tarkkaavaisuutta, muistia, kielellisiä prosesseja ja ajattelua. Insinöörisuunnittelun näkökulmasta 

tarkasteltuna kognitiivinen teknologia tutkii ihmisen ja teknologian välistä suhdetta. 

Tavoitteena on minimoida teknisen ympäristön monimutkaisuutta. (Saariluoma et al. 2010, 28-

30) Ihmisen toiminta perustuu erilaisille periaatteille ja fyysisiin ominaisuuksiin sekä oppimalla 

omaksuttuihin kulttuurisiin käsitteisiin ja päämääriin. Ihmisellä on kyky havainnoida 

todellisuutta tarkoitusorientoituneesti. Ihminen ei toimi mekaanisesti vaan asettaa itse omalle 

toiminnalleen tavoitteet. Ihmisen tarkoitusperät ovat siis itsenäisiä, kun taas koneet suorittavat 

annettuja päämääriä. Suunnittelussa tulee huomioida, että ihmiset voivat toimia irrationaalisella 

tavalla, koneet eivät. (Saariluoma et al. 2010, 28-30)  
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Käyttäjähaastattelussa tutkija tapaa henkilökohtaisesti tutkittavan ja kerää tietoa siitä, miten 

henkilö kokee tutkittavan asian. Haastattelut voivat olla strukturoituja, puolistrukturoituja tai 

strukturoimattomia. Strukturoidussa haastattelussa on ennalta määritellyt kysymykset. 

Strukturoimattomassa haastattelussa haastateltava päättää näkökulmat ja painotukset. 

Puolistrukturoidussa haastattelussa aiheet on ennalta päätetty ja haastateltava tuo omat 

näkökulmat ja painotukset haastatteluun. Käyttäjähaastattelut ovat osa myös 

käyttäjäpsykologian standardimetodistoa. (Saariluoma et al. 2010, 199) 

 

4.8 Käyttäjäkeskeinen suunnittelu 

 

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu (User Centric Design UCD) alkaa käyttäjien 

vuorovaikutustarpeiden ymmärtämisestä.  Käyttäjäkeskeinen suunnittelu vähentää 

hankkeen työmäärää ja kustannuksia. Ylimääräisten ja turhien ominaisuuksien sijaan 

kehittäjät keskittyvät käyttäjien aitoihin tarpeisiin. Kehitystyö on nopeampaa ja 

kustannustehokkaampaa. Käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa pääsääntöisesti käytetään 

siihen soveltuvia tekniikoita. Käyttäjäanalyysissä havainnoidaan, haastatellaan käyttäjiä ja 

sidosryhmiä. Käyttäjäanalyysin pohjalta voidaan luoda esimerkiksi käyttäjäpersoonia. 

Prototyyppien avulla mallinnetaan käyttöliittymä vuorovaikutuksen näkökulmasta. 

Käytettävyysarvioon osallistuvat käyttäjät. Ohjelmiston käytettävyyttä ja vuorovaikutusta 

tutkitaan paperisten prototyyppien avulla. Iteratiivisen suunnittelu ohjaa etupainotteiseen ja 

kustannustehokkaaseen käytettävyyden arviointiin. Prototyyppejä kehitetään ja parannetaan 

yhdessä käyttäjien kanssa. Prototyyppien ja käytettävyys arviointien tavoitteena on kehittää 

ohjelmasta helppokäyttöinen vastaamaan asiakkaan odotuksia. Kun testaaminen suoritetaan 

prototyypeillä, niin varsinaiseen käyttöliittymään ei tarvitse tehdä suuria muutoksia, jolloin 

projektin kesto voisi pidentyä ja kustannukset niin ikään kasvaa. (Norman ja Kirakowski 

2019, 113) 

 

Tieteen avulla selitettävät asiat ovat teoreettisia kuvauksia, siitä kuinka maailma tai sen eri osa-

alueet toimivat ja sen valossa ennustetaan miten ne tulevat toimimaan tulevaisuudessa. Ihmisen 

ja tietokoneen vuorovaikutusta (HCI Human-Computer Interaction) ei pystytä ymmärtämään 

teorian valossa, sillä teoriaa ei vielä juurikaan ole. Vuorovaikutus on monimutkaisen sekavaa 

ja selvitettäviä asioita vielä on. Esimerkiksi miksi käyttäjien tekemiä virheitä syntyy? Mitkä 
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asiat tekevät käyttöliittymästä esteettisesti miellyttävän? Miten käyttäjille annetaan palautetta? 

Dataan liittyvä, tilastollinen analyysi ja kokeellinen tutkimus sopivat induktiivisen ongelman 

ratkaisemiseksi. Ne ovat tapa paljastaa oikeita ja vääriä ideoita. (Cairns 2019, 11-12) 

 

Käyttäjälähtöisyyttä korostava suunnittelu (Human Centred Design HCD) lähtee käyttäjän 

tarvekartoituksesta ja käyttäjävaatimusten määrittelystä. Kun käyttäjät ja sidosryhmät ovat 

mukana palvelun suunnittelussa alusta asti, niin palvelu vastaa aidosti tarpeisiin. 

Ohjelmistokehitysprosessi on tällöin iteratiivinen, tarkoittaen että eri toteutusvaiheita 

arvioidaan myös käyttäjien toimesta. Käytön helppouden ja vaikeuden lisäksi, tulisi miettiä 

mitä vaikutuksia palvelulla on elämänhallinnan ja itsetunnon kannalta ja minkälaisia arvoja 

palvelun käyttö edustaa. Suunnittelussa tulisi tutkia sekä ymmärtää sitä, mitä ihmiset oikeasti 

haluavat tehdä ja saavuttaa. Palvelun suunnittelussa tulisi keskittyä niihin tekijöihin, joilla 

autetaan käyttäjää saavuttamaan itse asettamansa tavoitteet ennemmin kuin siihen, miten 

palvelua käytetään. (Saariluoma et al.  2010, 40) 
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5 METODOLOGIA 
 

Diplomityöni tuotos on ratkaisu- ja asiantuntijapalvelumyynnin digitalisointisuunnitelma, 

verkkopalvelun vaatimusmäärittelydokumentaatio (Kasurinen et al., 2019). 

Vaatimusmääritelmä on esitetty diplomityön liitteessä 1. Olen rajannut tutkimusongelmani 

monimutkaisten asiantuntijapalveluiden myyntiin. Perinteiset tuotteet, digitaaliset palvelut ja 

vakioidut palvelut olen rajannut varsinaisen tutkimuksen ulkopuolelle, vaikka niitä 

vertailtavuuden vuoksi käsitellään työssä. Teorian avulla olen halunnut rajata tutkittavan ilmiön 

käsitteellisesti, jotta tutkittava alue ei kasvaisi liian laajaksi. Vaikka olen tehnyt teorian 

päälinjaukset jo työn alkuvaiheessa, niin varsinaista teoreettista viitekehystä tarkensin 

tutkimukseni edetessä. Kun havaintoja nousi esille, muutin suunnitelmaani teorian käyttöön 

liittyen.  Teorian rakentaminen ja tarkentaminen empirian pohjalta lisäsivät työn 

objektiivisuutta, laadukkuutta ja luotettavuutta. 

 

5.1 Käytetyt menetelmät ja toteutustapa 

 

Päädyin työssäni laadulliseen tutkimusstrategiaan, sillä tutkimukseni lähtökohtana oli 

todellinen elämä ja todellisuuden moninaisuus. Tutkimuksen aihe ratkaisu- ja palvelumyynnin 

digitalisaatio hahmottui ja tarkentui oman kokemukseni ja mielenkiintoni perusteella.  

Laadullisen tutkimuksen keinoin tavoitteenani oli paljastaa aiheesta ennemmin tosiasioita, kuin 

todistella jo olemassa olevia totuuksia. Omat arvolähtökohtani vaikuttivat tutkittavan ilmiön 

ymmärtämiseen, mutta toisaalta riskinä voi olla, että oma kokemus ja arvomaailma voivat 

näkyä tulkinnassa ja siten vaikuttaa objektiivisuuden saavuttamisessa. (Hirsjärvi 1997, 157) 

Omat havainnot ja kokemukset saattavat olla petollinen tiedon lähde, jos totuudelle ei löydy 

perusteluita tai varmennusta. Subjektiivisen asenteen riskinä on suppea tiedon kerääminen ja 

tulkinnan objektiivisuuden puute. Tutkimusta tehdessäni huomioin sen, että omissa tiedoissani 

voi olla aukkoja, sillä kokemusperäisen tiedon kerääminen on satunnaista ilman 

tutkimuksellista otetta. Tämän vuoksi olen tutkinut oman kokemuksen ja näkemyksen 

vastakkaisia näkökulmia laadukkaita lähteitä hyväksikäyttäen. (Hirsjärvi et al. 2007, 19) 

 

Tutkimukseni tavoitteena ja tarkoituksena oli tuottaa konkreettinen ratkaisu 

tutkimusongelmaan. Tavoitteen saavuttamiseksi olen soveltanut laadullisessa tutkimuksessani 
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konstruktiivista tutkimusotetta, jossa vaatimusmäärittelyä voidaan kutsua konstruktioksi. 

Kasanen et al. (260-263) mukaillen konstruktioni on ratkaisukeskeinen ja se tuottaa ratkaisun 

varsinaiseen tutkimusongelmaan. Tutkimuksen konstruktiossa, 

vaatimusmäärittelydokumentaatiossa (Kasurinen et al., 2019) olen huomioinut esiin nousseet 

tosiasiat vaatimusten ja rajoitteiden muodossa. Kaikki vaatimusmääritelmän vaatimukset ovat 

peräisin teemahaastatteluista ja näin ollen objektiivisuus on säilynyt työssä. Rakensin 

konstruktion yhdistämällä empirian ja teorian toisiinsa. Teoria valikoitui empirian perusteella. 

Empiria ohjasi prosessia ja sitä kautta koen työni olevan luotettava. (Eisenhardt 1998, 534) 

 

Tutkimuksessani selvitin, minkälainen digitaalinen myyntikanava eli verkkopalvelu, 

mahdollistaisi, edistäisi ja tukisi ratkaisu- ja asiantuntijapalvelumyyntiä. Halusin ymmärtää 

tutkimusongelmaani syvällisemmin ja saada konkreettisia asiakastarpeita 

vaatimusmäärittelydokumenttiin. Hirsjärveä et al. (2007, 16-23) mukaillen tutkimukselle oli 

tarvetta, kun ongelman ratkaisemiseksi ei löytynyt keinoa vallitsevilla toimintatavoilla ja 

arkipäivän ajattelulla. Tunnistin, että asioita tulisi tehdä toisella tavalla, mutta parametreja on 

paljon.. Omakohtaisesta kokemuksesta ja kiinnostuksesta aiheeseen ei ollut haittaa 

tutkimukselle, sillä oma kohtainen kokemus auttoi ymmärtämään haastatteluaineistoa. 

(Hirsjärvi et al. 2007, 19) Sutton et al. (1995, 9) mukaillen tähtäsin siihen, että laadukas teoria 

selittää empiriaa. Tähtäsin siihen, että empiirisestä aineistosta muodostuneiden todisteiden laatu 

ja määrä ovat riittäviä. Empiriasta nostetut havainnot on tehty, jotta ratkaisu- ja 

asiantuntijapalvelumyynnin digitalisaatiota, verkkopalvelun käyttötarvetta ja rajoitteita 

ymmärrettäisiin paremmin.  

 

Hirsjärveä (1997, 160) mukaillen, aineiston hankinnassa olen käyttänyt menetelmää, jossa 

tutkittavan ääni kuuluu. Teemahaastattelu on menetelmä, joka mahdollistaa havainnoinnin 

tutkijalle. Tutkimuskysymyksen olen asettanut heti aluksi. Mitä tekijöitä tulee huomioida 

ratkaisu- ja asiantuntijapalvelumyynnin digitalisaatiossa? Kun tutkimuskysymys oli asetettu 

heti aluksi, niin haastatteluteemojen määrittely ja teorian rakentaminen oli mahdollista aloittaa. 

Eisenhardt (1998, 534)  

 

Hirsjärveä (1997, 160) mukaillen kohdejoukon valinnassa noudatin tarkoituksenmukaisuutta, 

sillä laadullisessa tutkimuksessa satunnaisotos ei ole suositeltavaa. Teemahaastatteluun 
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valitsemani henkilöt olivat kokeneita myynnin asiantuntijoita ja heidän näkemyksiään voidaan 

pitää ratkaisu- ja palvelumyynnin parhaina käytäntöinä. 

 

5.2 Tutkimusprosessin kulku  

 

Hirsjärveä jne. (2007, 63-65) mukaillen, tutkimusprojektissani oli viisi päävaihetta: aiheen 

valitseminen, tiedon keruu, materiaalin arviointi, tuotettujen aineistojen lajittelu ja varsinainen 

kirjoitustyö. Tutkin työssäni digitalisaatiota ilmiönä sekä ratkaisu- ja palvelumyyntiä 

asiantuntijoiden näkökulmasta.  Palvelu- ja ratkaisumyynnin digitalisaatio on hyvin laaja-

alainen tutkimusongelma. Haasteenani oli aluksi rajata teoriaa, sillä ohjelmiston 

vaatimusmääritelmän tekeminen edellyttää perehtyneisyyttä moniin osa-alueisiin. 

Teemahaastatteluja ennen olin tutustunut monipuolisesti teoriaan, mutta vasta empiirisen 

aineiston keräämisen jälkeen alkoi varsinainen kirjoistustyö. Työni empiriaosion myötä 

teoriaosuus rakentui ja tarkentui nykymuotoonsa. Vaatimusmäärittelyä tehdessäni huomasin, 

että digitalisaation käyttötarpeet jakautuvat useisiin aihealueisiin ja sitä kautta työni teoriaosuus 

on laaja.  

 

5.3 Tiedon kerääminen ja prosessointi 

 

Keräsin empiirisen aineiston teemahaastatteluiden muodossa. Haastattelin työssäni viittä 

myynnin asiantuntijaa. Haastateltavat saivat teemat nähtäväksi muutamaa päivää ennen 

haastattelua. Haastatteluiden kestot vaihtelivat 55 minuutista 81 minuuttiin. Esitin 

teemahaastattelu-teemat sellaisessa muodossa, että vastauksista oli mahdollista tehdä 

havaintoja. Esimerkiksi kysymyksien tarkentaminen oli mahdollista tutkimuksen edetessä, kun 

uusia näkökulmia nousi esiin haastateltavien vastauksista. Määrittelin haastatteluteemat 

myynnin, palveluliiketoiminnan ja tuotteistuksen teorioiden perusteella.  Haastatteluteemoja 

olivat asiakaslähtöisyys, myyntiprosessi, tuotteistus, vuorovaikutus ja käyttökokemus. 

 

Tallensin haastattelut puhelimen nauhurilla ja tämän jälkeen purin tallennetun tiedon 

kirjoittamalla haastattelut täydellisinä auki, josta analyysia oli mahdollista tehdä.  

Empiirisestä aineistosta etsin tapaukset, joista voin havaita ilmiön esiintymisen, 

yhteneväisyydet ja mahdolliset ristiriidat.  
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Tiedonkeräämisen tavoitteena oli tutkia haastateltavien omakohtaisia kokemuksia ja soveltaa 

heidän asiantuntemustaan varsinaisessa tuotoksessa, vaatimusmäärittelyssä (Kasurinen et al., 

2019). Haastatteluteemat oli asetettu mahdollisimman hyvin ja osuvasti, jotta vastaukset 

olisivat korkealaatuisia. Vastauksien laadulla oli suora vaikutus tutkimuksen lopputulokseen. 

Olen kysyjänä saanut yllättyä vastauksista, ja sitä kautta vastauksilla on ollut suurempi 

vaikuttavuus lopputulokseen, objektiivisuuteen ja luotettavuuteen. (Ylisirniö, 39)  

 

Vaatimusmäärittely-konstruktiota tehdessä teemahaastattelut voi mieltää puolistrukturoiduiksi 

käyttäjähaastatteluiksi. (Saariluoma et al. 2010, 199) Asiantuntijoita haastattelemalla halusin 

ymmärtää verkkopalvelun todellisia käyttötarpeita ja löytää uusia näkökulmia 

vuorovaikutteisen palvelun vaatimusmäärittelyn tuottamiseksi. Työni avulla halusin ymmärtää 

minkälaista asiakaslähtöisyyttä, myynnillistä toiminnallisuutta, vuorovaikutusta, 

tuoteratkaisuja ja käyttökokemusta digitaalisen palvelun avulla tulisi pystyä tuottamaan ja 

tukemaan. Teemahaastattelujen etuna oli, että ne eivät rajoittaneet kerätyn tiedon määrää, ja 

haastateltava henkilö pystyi tuomaan intuitiivisesti omia näkökulmiaan esille. Laadullisessa 

tutkimuksessa useimmiten haastateltava voi antaa vastauksensa vapaamuotoisesti, jolloin hän 

voi tuoda esille kaiken tärkeäksi kokemansa tiedon. Empiirisen aineiston kautta sain 

merkittävää tietoa, jota vuorovaikutteisen verkkopalvelun kehittämiseksi tarvitaan. 

Tutkimuksen avulla halusin ymmärtää ja määritellä käyttötarpeen uudella tarkkuustasolla ja 

löytää teknologiset keinot helpottamaan ihmisten ja organisaatioiden toiminta. (Saariluoma et 

al. 2010, 243-250)  
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6 RATKAISU- JA ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN DIGITALISOINTI 

ASIANTUNTIJOIDEN NÄKÖKULMASTA 
 

Tutkin työssäni sitä minkälainen digitaalinen palvelu mahdollistaa asiantuntijapalvelu- ja 

ratkaisumyynnin. Olen haastatellut viittä myynnin ja liiketoiminnan asiantuntijaa ja kerännyt 

heiltä näkemyksiä teemoittain digitaalisen myyntikanavan, verkkopalvelun 

vaatimusmäärittelyä varten.  Haastatteluteemoja ovat asiakaslähtöisyys, myyntiprosessi, 

vuorovaikutus, tuotteistus ja käyttökokemus. Teemat syntyivät intuitiivisesti taustan ja teorian 

perusteella. Asiantuntijoiden kokemuksellinen osaaminen yhdistettynä ilmiöön ja teoriaan 

tuottivat konkreettisia vaatimuksia vaatimusmääritelmään (Kasurinen et al. 2019). Haastatellut 

asiantuntijat voidaan nähdä verkkopalvelun tilaajina eli asiakkaina, liiketoimintaosaajina ja 

toisaalta myös käyttäjinä. Asiantuntijahaastattelujen kautta syntyneet vaatimukset ovat 

vaatimusmäärittelyn liiketoiminnallisia tavoitteita ja asiakas- ja ohjelmistovaatimuksia.  

 

Liiketoiminnalliset tavoitteet on kerätty kaikista haastatteluista ja kaikista teemoista. 

Tuotoksena syntyneet asiakasvaatimukset käsittävät vaatimusmäärittelyn toiminnalliset 

vaatimukset ja niihin liittyvät rajoitteet. Tässä osiossa puran kaikki teemahaastatteluteemat 

yksitellen. Tämän luvun analyysi ja liitteenä oleva vaatimusmäärittely linkittyvät toisiinsa, 

mutta niitä voi lukea myös itsenäisinä dokumentteina. Seuraavassa kuvassa on kuvattu 

vaatimusmääritelmässä esitetyn vaatimuksen muodostaminen. Vaatimusmääritelmä on 

nähtävissä liitteessä 1. 
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Kuva 2. Vaatimusmääritelmä 

 

6.1 Liiketoiminnalliset tavoitteet 

 

Haastattelujen perusteella myynnin tehostaminen, kilpailukyvykkyys, teknologinen 

kehittyminen, liiketoiminnan mittaaminen, prosessin kehittäminen, asiantuntijapalvelujen 

tuotteistus, segmentointi- ja strategiakyvykkyydet, brändin rakentaminen ja verkkonäkyvyys 

nousivat merkittäviksi tavoitteiksi. Liiketoiminnalliset tavoitteet nousivat eri 

haastatteluteemoista. Niiden vaikuttavuuden perusteella ne on nostettu tähän lukuun ja 

vaatimusmääritelmään liiketoiminnallisiksi tavoitteiksi.  Myynnin tehokkuus saavutetaan 

tehokkaalla prosessilla ja tuotteistuksen avulla. Tehokas myyntiprosessi tuottaa 

automatisoidusti myyntimahdollisuuksia automaation avulla. Kilpailukykyä lisäävät 

teknologian käyttö, läsnäolo digitalisaatiossa, verkosto- ja alustataloudessa, korkeatasoinen 

asiakas- ja käyttökokemus. Teknologia edistää asiakkaiden luottamusta myyjäorganisaatiota 

kohtaan. Tuotteistaminen mahdollistaa monimutkaisten palvelujen myynnin ja on edellytys 

digikanavaan menemiselle. Liiketoiminnan parempi mitattavuus mahdollistaa tiedolla 

johtamisen liiketoiminnassa. Mitattavia osa-alueita ovat esimerkiksi digitaaliset prosessit ja 

tuotteistetut palvelut. Prosessin kehittäminen, digitaaliset ja integroituvat prosessit lähentävät 

toimintoja toisiinsa. Liiketoiminnallisia tavoitteita on analysoitu kuten asiakasvaatimuksia, 

vaatimuksina ja tarpeina teemoittain.  
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6.2 Asiakaslähtöisyys 

 

Kaikkia viittä asiantuntijaa pyydettiin kertomaan omia näkökulmiaan asiakaslähtöisyydestä ja 

sen yhteydestä asiantuntijapalvelujen myyntiin. Asiakaslähtöisyys terminä nähtiin yhtenevästi. 

Tässä yhteydessä asiakaslähtöisyydellä tarkoitetaan myynnin vastaamista asiakkaan 

yksilölliseen tarpeeseen. Asiantuntijoiden näkemyksiä voidaan pitää parhaina käytäntöinä 

asiakaslähtöisyyden edistämisessä. Asiakaslähtöisyys nousi esille myös muissa tutkimuksen 

teemoissa ja siitä päätellen se on myyntiin läpilinjan vaikuttava tekijä. 

Asiakaslähtöisyyttä edistävinä tekijöinä nostettiin esille muun muassa arvoa tuovat ratkaisut, 

tasalaatuisuus, luottamus, investoinnit teknologiaan, oikea sisältöinen verkkonäkyvyys ja 

saumattomuus sekä byrokratiattomuus.  Asiantuntijoiden mukaan asiakaslähtöinen myynti 

ohjaa asiakasta ymmärtämään palvelun hyvyyttä.  Asiakaslähtöisyys on siis myös kykyä 

kyseenalaistaa asiakkaan näkemykset tarpeen tullen. Asiakkaalle tarjotaan ratkaisua tuotteen 

tai palvelun sijaan. Asiakaslähtöisyys mahdollistaa asiakkaalle kokemuksen siitä, että 

myyjäorganisaatio on tuottanut tälle ainutlaatuisen ja innovatiivisen ratkaisun, jota muut eivät 

välttämättä olisi edes keksineet. Myynnin lisäksi myyntifunktio tavoittelee korkeaa 

asiakastyytyväisyyttä. Asiakkaan tulisi kokea haluavansa ostaa palveluja myyjäorganisaatiolta 

ja että yhteistyö ja sovitut asiat aidosti toimivat. Asiakaslähtöisyys on myynnin perusedellytys. 

 

Asiantuntija A:n mukaan myyjä tuo omalla osaamisellaan ratkaisuja asiakkaalle siten, että 

asiakas kokee, että myyjän avulla tämän olisi mahdollista ratkaista myös A, B ja C-haasteet ja 

kasvattaa omaa liiketoimintaansa ratkaisun avulla. On tärkeää saada asiakas ymmärtämään 

palvelun fiksuus. Myyjäorganisaatiossa on helppoa ajatella, että muokkaudutaan jokaiseen 

tarpeeseen ja vaatimukseen mitä asiakkaalta tulee, mutta se ei välttämättä ole enää 

asiakaslähtöistä. Asiakaslähtöisyys on sitä, että osataan ja uskalletaan ohjata asiakasta oikeaan 

suuntaan. Fiksuus tulee siitä, että myyjä saa asiakkaan oivaltamaan, että myyjän palvelu on 

asiakaslähtöistä. Ratkaisumyyjällä on kyky ohjata asiakasta asiakaslähtöisyyteen. Myös 

organisaatio voi ohjata myyntiä toimimaan asiakaslähtöisesti, antamalla reunaehdot ja mallin, 

joiden rajoissa myynnissä toimitaan.  Asiakkaat ja tilanteet ovat erilaisia, asiakasta olisi 

järkevää osallistuttaa asiakaslähtöisen myyntiprosessin kehittämiseen. Asiantuntija E:n mukaan 

henkilökohtaisessa myyntityössä täytyy ymmärtää asiakastarve, mutta tekoälyn avulla olisi 
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mahdollista tarkentaa esimerkiksi keskustelussa käytettäviä painotuksia.  Tekoälyn avulla 

ratkaisun hyvyyttä olisi mahdollista testata. Myyjällä ja ostajalla on omat hypoteesit ratkaisusta. 

 

”Myyjä tuo asiakkaalle jotain erilaista, mitä asiakas ei olisi itse keksinyt.” 

 

Asiantuntija B:n mukaan asiakaslähtöisyydessä tärkeintä on auttamisen halu ja tahto löytää 

asiakkaalle paras mahdollinen ratkaisu. Myyntiä ei tehdä vain tuloksentekomielessä. Asiakkaan 

lähtökohdat täytyy ymmärtää. Asiakastapaamisessa tulee huomioida myös mahdolliset 

tulevaisuuden tarpeet ja ei haittaa, vaikka varsinainen yhteistyö alkaisi vasta pidemmän ajan 

kuluttua. Organisaatio voi tukea myyntiä tuotekehityksellään, kysyntään ja markkinatarpeisiin 

vastaamalla. Aktiivinen palvelun kehittäminen, jota myös viestitään asiakkaille, on 

asiakaslähtöistä.  

 

”Täytyy olla hereillä siitä mitä kentällä tarvitaan.” 

 

Asiantuntija E:n mukaan asiakaslähtöisyys henkilökohtaisen myyntityön näkökulmasta näkyy 

niin, että myyjä ja tiimi ovat ymmärtäneet asiakkaan aidon tarpeen. Alustavasti tarve on 

tunnistettu jo prospektointi-vaiheessa. Tapaamiseen otetaan mukaan soveltuvat asiantuntijat.  

Myöhemmässä vaiheessa asiakas on tyytymätön, jos myyntivaiheen lupauksia ei ole pystytty 

lunastamaan. Esimerkiksi silloin, kun on menty liian nopeasti kaupan päätösvaiheeseen ja 

asiakas ei ole pystynyt huomioimaan kaikkia tarvittavia näkökulmia ja tuomaan niitä mukaan 

keskusteluun. Myyjän ja asiakkaan käsitykset palvelusta voivat poiketa toisistaan. Yhtenäinen 

ymmärrys ratkaisusta ja sen tuomasta hyödystä ja rajoitteista ovat tärkeimpiä tekijöitä 

asiakastyytyväisyyteen. Tyytymätön asiakas ei tuo toimittaja organisaatiolle kilpailukykyä. 

Hyvät demot ja esittelyt lisäävät organisaation omaa oppimista ja poistaa riskejä 

myyntiprosessista. 

 

”Balanssi on tärkeää, myynnin tulee saada aikaiseksi myyntiä, mutta samanaikaisesti 

tavoitellaan korkeaa asiakastyytyväisyyttä.” 

 

Teknologia on mahdollisuus vastata asiantuntijoiden edellä esittämiin vaatimuksiin, 

innovatiivisista ja tarpeeseen vastaavista laadukkaista ratkaisuista sekä 
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asiakastyytyväisyydestä, kun myynti siirretään digitaaliseen kanavaan. Teoria tarjoaa ilmiöön 

sopivan teknologisen vastineen asiantuntijoiden näkemyksille. Se on kuin tulevaisuuden visio 

asiantuntijoiden edellä esittämistä näkemyksistä. Teorian mukaan monimutkaisia ratkaisuja on 

mahdollista hakea ja löytää teknologia-avusteisesti. Esimerkiksi oppivaa tekoälyä 

hyödynnetään monimutkaisten ratkaisujen määrittelyssä. Oppiva tekoäly pystyy 

muodostamaan myös hypoteeseja oppimansa perusteella. Se pystyy tunnistamaan suuresta 

datamäärästä tärkeimmät tiedot ja läpikäymään erilaisia ratkaisuyhdistelmiä.  (Siukonen ja 

Neittaanmäki 2019, 326) Tekoälyn vahvuutena on datan käsittelynopeus rajattomasta määrästä 

dataa. Miten teknologian keinoin sitten vaikutetaan päättäjiin? Oppiva tekoälyyn ja 

algoritmeihin perustuva viestintä ja kommunikointi ohjaavat verkossa toimivaa asiakasta 

päätöksenteossa. Tekoälyä hyödyntävä prosessi oppii jatkuvasti asiakkaan reaktioista ja sitä 

kautta asiakasnäkökulma on huomioitu viestinnän kehittämisessä. Uusia vaikuttamiskeinoja 

löytyy jatkuvasti lisää tekoälyn avulla. (Aaltonen ja Merilehto 2019, 90) Sosiaalisen kuuntelun 

työkalut lisäävät kyvykkyyttä tiedon analysoinnissa ja soveltamisessa.  (Aaltonen ja Merilehto 

2019, 94) Verkkopalvelut, mobiilisovellukset, tekoäly ja muut jatkuvasti kehittyvät teknologiat 

parantavat ja tehostavat palvelua sekä kasvattavat organisaation asiakasymmärrystä. (Gerdt 

2018, 17)  

 

Asiantuntija B:n mukaan asiakaslähtöinen myyjä on oman tuotteensa asiantuntija, joka tuntee 

kilpailijoiden tuotteita ja markkinaa. Ostajat ovat digitalisaation myötä paljon valveutuneempia, 

koska tietoa on avoimesti saatavilla. Asiakkaat tutustuvat yleensä verkkomateriaaliin, ennen 

yhteydenottoa myyjäorganisaatioon. Kun myyjäorganisaatiolla on digitaaliset kanavat 

kunnossa, niin myyntiprosessi lyhenee ja tehostuu. Digitaalinen myyntiprosessi voi 

parhaimmillaan lisätä asiakaslähtöisyyttä. Välttämättä kaikkia vastauksia asiakas ei kuitenkaan 

digitaalisesta kanavasta saa. Digitaaliset kanavat muuttavat henkilökohtaista myyntityötä 

konsultoivammaksi ja asiantuntevammaksi. Palveluihin ja ratkaisuihin liittyvät kysymykset 

ovat yksityiskohtaisia, kun asiakas ottaa myyjään yhteyttä. Tietoa ei välttämättä löydy muualta. 

Asiakaslähtöistä on, että tarjous on räätälöity ja vastaa asiakkaalle sopivaa tarkkuustasoa. Mitä 

helpommaksi tekee ostoprosessin asiakkaalle, niin sitä lähempänä ollaan kauppaa. 

 

”Jos Palvelu tai ratkaisu sekä markkina ovat ostajalle tuttuja, niin miksei myös palvelua voisi 

ostaa verkkokaupasta.” 
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Asiantuntijan mukaan digitaalinen palvelu voi parantaa asiakaslähtöisyyttä. Hän oli huolissaan 

siitä, että palvelu ei välttämättä pysty vastaamaan kaikkiin asiakkaan ostopäätökseen 

vaikuttaviin kysymyksiin. Huoli on onneksi turha, sillä teknologia mahdollistaa ostajalle 

aiempaa paremmat lähtötiedot hankintapäätöstä varten. Esimerkiksi alustat mahdollistavat 

palvelujen keskinäisen vertailun. Teorian mukaan alustalla tarkoitetaan virtuaalista 

markkinapaikkaa, toria, kauppaa, joka mahdollistaa vuorovaikutteisen kaupankäynnin eri 

toimijoiden kesken. Perinteinen kaupankäynti on alustojen avulla siirtymässä digikanaviin. 

(Still et al. 2016, 1) Alustat mahdollistavat alustalla olevien palveluntarjoajien nopean sekä 

helpon kartoittamisen ja objektiivisen vertailun eri näkökulmista. Alustatalous verkkosivujen 

(2020) mukaan alustat tehostavat organisaation palvelujen jakelua verkostovaikutuksensa 

vuoksi. Alustatalouden avulla organisaatiot pääsevät uusille markkinoille ja saavat uutta 

liiketoimintaa. (Still et al.  2016, 2-6) Varamäen (2019, 52) mukaan automaatio voi lisätä 

asiakkaan kokemaa reiluuden tunnetta. Alusta on kanava digitaaliseen myyntiprosessiin. 

 

Asiantuntija C:n mukaan myynnin asiakaslähtöisyys voi tarkoittaa erilaisia käytännön tekoja ja 

asioita, riippuen siitä onko kysymyksessä olemassa oleva asiakkuus vai kokonaan uusi 

asiakkuus. Esimerkiksi uuden asiakkaan kanssa tyypillisesti sovitaan enemmin välivaiheita ja 

viestitään siitä, miten asiat etenevät. Potentiaalista asiakasta, joka ei ole vielä varsinaisessa 

myyntiprosessissa, kutsutaan esimerkiksi tapahtumiin. Kaikkiin asiakkaisiin tulisi olla 

systemaattisesti yhteydessä, esimerkiksi 2-3 kk:n välein.  

 

”Asiakkaan tulisi voida kokea, että hän on tärkeä ja että hänestä välitetään.”  

 

Teorian (Rubanovitch ja Aminoff 2015, 55-56) mukaan myynnin aktiviteetit tapahtuvat 

enenevissä määrin verkossa. Etenkin myyntiprosessin alkuvaiheen tapahtumat, jolloin 

herätetään uuden tai nykyisen asiakkaan kiinnostusta. Asiantuntijan esiin nostama 

systemaattinen yhteydenpito mahdollistuu markkinoinnin automaation myötä. Automaation 

etuna on tehokkuus (nopeus ja määrä), jonka ansiosta yhteydenpitoa on mahdollista suunnata 

systemaattisesti kaikkiin asiakkaisiin. Verkko on muuttanut asiakkaiden ostokäyttäytymistä ja 

ostamiseen liittyviä odotuksia. Myyntiprosessia tulee kehittää seuraavalle tasolle vastaamaan 

asiakkaan ja ostajan toimintaa. Ei siis riitä, että perinteiset toimintatavat siirretään verkkoon. 
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Digitalisaatio edellyttää uudenlaista tapaa tehdä asioita.  Kuitenkin hyväksi havaitut käytännöt, 

kuten asiantuntijan mainitsema ero uuden ja nykyasiakkaan, uuden tai olemassa olevan 

kontaktin suhteen, on ymmärrettävä myös digitaalisessa prosessissa. Digitalisaatio voidaan 

nähdä teknologiana sekä vuorovaikutteisena asiakkaan osallistamisvälineenä. (Rubanovitch ja 

Aminoff 2015, 55-56)  

 

Teorian mukaan tämän päivän asiakkaat odottavat personoitua palvelua heti ja helposti. 

Yritysten välisen asioinnin tulee olla saumatonta ja nopeaa. Yksilöidyn palvelun keinoin 

tuotetaan asiakkaalle korkealaatuista palvelua ja osoitetaan, että asiakas on tärkeä. 

Läpinäkyvissä automatisoidussa prosesseissa hyödynnetäänkin teknologiaa ja integraatioita. 

Digitaaliseen prosessiin kuuluu, että asiakaskokemusta mitataan ja kehitetään jatkuvasti. 

Mitattavia asioita ovat esimerkiksi tavoitteellisuus, jatkuvuus ja suositushalukkuus. 

Onnistunutta asiakaskokemusta ei ole mahdollista rakentaa ilman investointeja digitalisaatiota 

mahdollistavaan teknologiaan. Esimerkiksi asiakaspalveluportaalit, pikaviestimet (chatbot), 

markkinointia ja myyntiä tehostavat ratkaisut (automaatio ja sosiaalisen kuuntelun ohjelmistot. 

(Gerdt 2018, 17)  

 

Asiantuntija C:n mukaan asiakaslähtöisyys voi vaihdella myyjäkohtaisesti.  ”Myyjien 

vakiintuneet toimintatavat voivat riippua toimialasta ja liiketoiminnasta. Yritystenvälisessä 

myynnissä asiakkaassa on myyjälle enemmän potentiaalia, kuin vain yhden kaupan verran. 

Asiakaslähtöisyys mahdollistaa myyjän menestymisen ja paremmat myyntitulokset. Myyjä 

ymmärtää miten asiakas käyttäytyy ja miten asiakas ajattelee asioista.” 

 

 ”Yritysmyynnin puolella myyntityö on pitkäaikaista asiakkaasta välittämistä ja myyntiä 

tehdään asiakkaan saaman hyödyn ohjaamana.” 

 

Asiantuntija D:n mukaan asiakaslähtöisyys on myyntityön perusedellytys. Ilman sitä ei pysty 

myymään. Myyjä tekee sen minkä lupaa. Katteettomat lupaukset ovat myyjän perussynti.  

Myynnissä pyritään hahmottamaan mitä asiakas oikeasti tarvitsisi ja mitä lisähyötyä 

myyjäorganisaationa pystytään tälle tarjoamaan. Myyjä tekee kotiläksyt hyvin ja on asiakkaan 

näkökulmasta asiantuntija. Asiakaslähtöisyys voi lähteä organisaatiosta myynnin tukitoimina. 



68 

 

   

 

Asiakaslähtöisyys voi olla kirjoitettuna organisaation arvoihin, jolloin sitä toteutetaan kaikkien 

toimesta. Myyjien luontainen asiakaslähtöisyys vaihtelee persoonittain. Se voi olla opittua ja 

omaksuttua. Jotta myynnissä onnistutaan ja kauppoja saadaan maaliin, niin se riippuu yleensä 

henkilökohtaisesta asiakaslähtöisyydestä ja konkreettisesta tekemisestä. Asiantuntijan mukaan 

asiakaslähtöisyys ja asiakastyytyväisyys ovat lähellä toisiaan. Asiakaskokemusta ja 

asiakassuhdetta voidaan mitata säännöllisesti ja sitä kautta varmistua asiakastyytyväisyydestä. 

Asiakastyytyväisyysmittauksilla selvitetään miten asiat sujuvat ja osallistutetaan asiakasta 

kehittämisprosessiin.  

 

”Myyjän tulisi olla avainasiakkaalleen luotettu neuvonantaja.” 

 

Asiantuntijoiden mukaan myynnin asiakaslähtöisyys voi vaihdella myyjästä ja toimialasta 

riippuen. Perinteisessä myyntityössä asiakaslähtöisyys tai sen puute lähtee myyjän 

omakohtaisesta tekemisestä. Asiantuntijoiden mukaan myyntiä tulisi mitata laadullisesti, 

esimerkiksi asiakaskyselyillä. Teoria tukee asiantuntijoiden näkemyksiä jatkuvasta 

mittaamisesta, sillä mittareiden avulla kehitetään asiakaskokemusta asiakaslähtöisesti. Teorian 

mukaan mitattavia asioita ovat esimerkiksi tavoitteellisuus, jatkuvuus ja suositushalukkuus. 

Monitasoinen ja säännöllinen, asiakkaalle huomamaton mittaaminen on mahdollista vain 

digitaalisessa kanavassa, sillä jokainen tapahtuma synnyttää tietoa, jota voidaan mitata. 

Esimerkiksi myynnin ja palvelun poikkeamien tilastointi ja analyysi ilman dataa keräävää 

ohjelmistoa ei ole mahdollista. Teorian mukaan myynti ja palvelut muuttuvat teknologian 

myötä reaktiivisesta ennakoivaksi ja proaktiiviseksi ja tasalaatuiseksi. Tasalaatuisuus on 

sitouttamisen kannalta keskeinen tekijä. Teknologian lisäksi koko organisaatio kehittää 

asiakaskokemusta tehokkaiden ja virheettömien sekä integroituvien sisäisten prosessien kautta. 

Asiakaslähtöisyyttä ja kokemusta voi kehittää vain koko organisaation toimesta. 

Organisaatiokulttuuri, kyvykkyydet, prosessit, brändi ja mittaaminen vaikuttavat 

asiakaslähtöisyyteen. (Gerdt 2018, 15)  

   

Asiantuntija C:n mukaan organisaatio voi omalta osaltaan kouluttaa myyjät näkemään 

asiakkaat yhtenäisellä tavalla, antamalla myyjille avaimia, joita he voivat hyödyntää 

asiakassuhteen rakentamisessa. Organisaatio voi mahdollistaa myyjille onnistumisia 

vuorovaikutustilanteissa ja ohjata myyntiä välittämään oikeanlaista viestiä ja tunnetilaa 
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henkilökohtaisessa myyntityössä. Esimerkiksi, jos myyntiä ei arvosteta, niin se saattaa 

tiedostamatta välittyä myyjän kautta asiakkaisiin. Asiakaslähtöisyyttä tuovat siis myös sisäiset 

pelisäännöt, läpinäkyvät prosessit, datapankit, materiaalit. Organisaation pitää luoda prosessi, 

jotta asiakkaan tiedot ovat helposti saatavilla ja myynti on ajan tasalla siitä missä asiakkuuden 

kanssa mennään. Myyjällä tulee olla valmiudet ja välineet asiakkuuden hoitoon ja hallintaan. 

 

”Asiakaskohtaamisissa asiakkaan tulisi voida kokea olevansa tervetullut. Kohtaamisissa 

välittyy aito arvostus.”  

 

Teoria tukee asiantuntijan näkemystä siitä, että organisaatiolla on merkittävin vastuu asiakkaan 

kokemasta asiakaslähtöisyydestä. Koulutuksen ja arvojen lisäksi asiantuntija nosti esille 

tehokkaat prosessit ja asiakaslähtöiset sisällöt. Teorian mukaan arvoa tuovat digitaaliset 

palvelut ja niihin kytkeytyvät teknologiat ovat kriittinen menestystekijä muutoksessa 

pysymiseen ja kilpailukyvykkyyden säilyttämiseen. (Rubanovitchin ja Aminoffin 2015, 55-56) 

Onnistunutta asiakaskokemusta ei ole mahdollista rakentaa ilman investointeja digitalisaatiota 

mahdollistavaan teknologiaan. (Gerdt 2018, 46-47) 

 

Asiantuntija C:n mukaan mitä enemmän faktapohjaista tietoa organisaatiosta on eri medioissa 

tarjolla, niin sen paremmin asiakas on mahdollista vakuuttaa. Vakuuttavuutta lisää, jos 

organisaation henkilöihin on törmännyt mediassa, esimerkiksi internetissä. Kumppania 

valitessa, tarkistetaan taustoja ja selvitetään, minkälainen yritys on kyseessä. Kartoitetaan, onko 

yhtiö vakavarainen ja muita mahdollisia riskitekijöitä. Kartoituksen jälkeen, esimerkiksi 

viidestä potentiaalisesta yrityksestä jää kolme vaihtoehtoa jäljelle. Jos verkkosivut on 

rakennettu asiakaslähtöisesti ja hyvin, niin johdon ja henkilöstön esittelyt löytyvät sivustolta. 

Toimialaosaaminen referensseineen, palveluosaaminen ja kehittäminen ovat myös näkyvillä.  

 

”Organisaation vakuuttavuutta lisää, jos siitä on käyty keskustelua esimerkiksi internetissä” 

 

Asiantuntija nosti vastauksessaan esille digitaalisen presenssin, verkkonäkyvyyden tärkeyden. 

Teoria tukee asiantuntijan näkemystä ja tarjoaa verkkonäkyvyyden työkaluksi sisältöstrategiaa. 

Teorian mukaan sisältöstrategialla hallitaan, kehitetään ja tuotetaan tietoa verkossa aikaansa 

viettäville asiakkaille. Organisaatio on läsnä digitaalisissa kanavissa brändiä rakentavalla 



70 

 

   

 

tavalla. Sisältöstrategiaa rakennetaan muun muassa yleisöjen viestejä tutkimalla ja niistä 

oppimalla. Organisaation verkkotoiminnan tulisi olla yhtenäistä, tavoitteellista ja asiakkaita 

sitouttavaa. (Hakolan ja Hiilan mukaan 2012, 95) Asiakkaat luottavat yrityksiin ja brändeihin, 

jotka ovat teknologiaedelläkävijöitä. Heikkolaatuiset kotisivut ja digitaalisten palvelujen 

puuttuminen herättävät epäluottamusta. (Gerdt, 2018) 

 

Asiantuntija E:n mukaan asiakaslähtöisyys on sitä, että palvelu joustaa asiakkaan mukaan. 

Myyjä ei aseta tiukkoja sääntöjä ja byrokratiaa asiakasta kohtaan. Lähtökohtaisesti asiakkaan 

on helpointa mennä yhden toimijan katon alle, jotta voisi optimoida oman palvelunsaantinsa.  

 

”Yhden toimijan kautta tuotettu palvelu toteutetaan ehkä korkeammalla hinnalla, mutta 

asiakkaalle helpommalla tavalla.”  

 

Asiantuntijan nostamaan byrokratiattomaan joustavuuteen, asiakaslähtöisyyden lisäämiseen, 

teknologia tuo mahdollisuuksia läpinäkyvillä ja integroituvilla prosesseillaan. Teoriassa 

kuvattu alustatalous on suora vastine asiantuntijan esittämälle vaatimukselle keskitetystä 

kokonaispalvelusta, josta ratkaisu tulee yhden kumppanin kautta, vaikka varsinaisia 

palveluntuottajia olisi useita. Teorian mukaan datan, ohjelmointirajapintojen API-rajapintojen 

avulla syntyy uuden tyyppisiä palvelutuotteita alustaan kytkeytyneille organisaatioille.  (Still et 

al. 2017, 1) Digitaaliset alustat luovat arvoa integroitavuudellaan. Toimialat kohtaavat 

paremmin toisensa ja niiden väliset tiukat rajat katoavat. Palvelujentarjoajat voivat kehittää 

uusien kumppaneiden kanssa uudenlaisia arvoa tuottavia palveluja. Perinteiset toimintatavat ja 

arvoketjut muuttuvat. Alustojen myötä asiakkaat saavat enemmän arvoa palveluista, 

räätälöityjä ratkaisuja ja helposti hallittavia palvelukokonaisuuksia. (Still et al. 2017, 2-6) 

Teknologian kehitysvauhdin kiihtyessä työkin muuttuu samanlaisella kiihtyvällä vauhdilla. 

Palvelujen helppous edistää kehitystä ja sitä kautta madaltaa kaikkien kynnystä niiden käyttöön. 

Teknologia on asiakkaalle ja käyttäjälle huomaamatonta, vaikka se itsessään monimutkaistuu. 

(Varamäki 2019, 16) 

 

Seuraavat asiantuntija E:n kuvaukset alustatalouden mahdollisuuksista on kuin suoraan 

teoriasta (Koski et al. 2019, 115-117). Asiantuntija E:n mukaan alustatalous mahdollistaa sen, 

että organisaatio on osa arvoa tuottavaa verkostoa. Esimerkiksi toimijalla voi olla oma tekoäly-
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yksikkö, jonka keräämää dataa ja taustaa pystyvät hyödyntämään eri toimijat. Alustojen 

keräämä data ja siihen liitetty tekoäly, käyttöliittymä, mahdollistavat itseoppivuuden, perustuen 

siihen, että nähdään ja ymmärretään erilaisia tapahtuma ketjuja. Tekoäly analysoi dataa ja 

yhdistää lähes rajattomalla nopeudella skenaarioita, analysoi ja tuottaa ratkaisut. Algoritmien 

avulla rakennetaan asiakkaalle palvelupolkuja. Datoja yhdistelemällä löydetään parhaita 

mahdollisia ratkaisuja yksilöille ja organisaatioille. Tekoälyn avulla nähdään dataperusteinen 

konkretia nykytilanteesta, minkälaisia ratkaisuja tarvitaan välittömästi sekä pitkän aikavälin 

skenaarioita. Kun alustan datamäärä on kymmeniä miljoonia yksiköitä, transaktioita, niin 

tekoälyn tekemän analyysin avulla on mahdollista antaa aidosti yksilöllisempiä 

palvelusuunnitelmia. Datan perusteella on mahdollista ymmärtää tarve tarkemmalla tasolla. 

Liian vähillä parametreilla annettujen suositusten osumatarkkuus jää puolestaan matalaksi. 

Dataa voidaan hyödyntää myös analysoinnissa, minkälaista osaamista ja kyvykkyyksiä 

organisaatio tarvitsee tulevaisuudessa, asiakaslähtöisten asiantuntijapalvelujen suunnitteluun ja 

tuotteistamiseen. Isossa kuvassa, dataa on mahdollista hyödyntää koko yhteiskunnan hyväksi. 

Tällä hetkellä data-analytiikan ja tekoälyn hyödyntämisessä on päästy liikkeelle ja alkuun.  

 

Asiantuntija E:n mukaan yritykseltä yritykselle (B2B) tapahtuvassa myynnissä monimutkaisia 

ongelmia tunnistamalla, löydetään asiakaskohtaisia ratkaisuja. Datan perusteella voidaan 

analysoida nykytilannetta ja ennustaa tulevaisuuden skenaarioita eri parametreillä.  Kun dataa 

opitaan yhdistelemään, niin johtopäätökset ovat terävämpiä sekä tarkempia ja ne ohjaavat 

aidosti kohti kilpailukykyisempää toimintaa. Datan avulla on mahdollista ymmärtää paremmin 

myös negatiiviset tapahtumat, kuten asiakaspoistumat. Esimerkiksi missä vaiheessa asiakas on 

jäänyt pois jostakin keskeisestä toiminnasta tai lopettanut jonkin tietyn palvelun käytön. 

Esimerkiksi seuraamalla verkkopalvelun dataa, voidaan ymmärtää mihin asti asiakas on 

edennyt palvelussa ja missä vaiheessa tämä on jäänyt pois. Löydöksen perusteella prosessia 

tulee muuttaa tunnistamalla tekijät, jotka etäännyttävät asiakkaita palvelusta ja löytämällä 

keinoja, jolla he saadaan takaisin myynti- tai palveluprosessin. Esimerkiksi inhimillistä 

vuorovaikutusta lisäämällä, johonkin tunnistettuun vaiheeseen. Data mahdollistaa tiedon 

keräämisen, jotta asiakasta voidaan palvella paremmin.  Tekoäly ei poista ihmistä prosessista, 

mutta voi parantaa prosessin tehokkuutta ja lisätä asiakaslähtöisyyttä. Tekoäly voi ohjata 

myyjäorganisaatiota oikeantyyppiseen ja aikaiseen palveluun. Asiakas löytää datan pohjata 

erilaisia vaihtoehtoja. Selkeiden vaihtoehtojen ja johtopäätöksien tuominen oikeille 
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sidosryhmille oikea-aikaisesti helpottaa ja optimoi ratkaisutarjontaa ja päätöksentekoa. Ihmisen 

tekemät päätökset ja ratkaisut voivat tulevaisuudessa perustua ihmisälyn lisäksi myös tekoälyllä 

analysoituun dataan.  

 

Asiantuntija E:n mukaan alustalla kannattaa olla, jotta palvelun löydettävyys paranee. 

Asiakkaan näkökulmasta, löydetään paremmin itselle tai organisaatiolle sopiva palvelu 

esimerkiksi maantieteellisesti tai muita tärkeitä tekijöitä vertailemalla. Alustan kautta voidaan 

jakaa suosituksia ja sitä kautta mahdollistetaan luottamuksen kasvaminen organisaatiota 

kohtaan. Asiakas voi kokea alustan kautta ostamisen riskittömämpänä, varsinkin jos 

palveluntarjoaja on entuudestaan tuntematon. Alustalla on takuu, johon palveluntarjoaja 

sitoutuu ja alustaorganisaation takana on puolestaan organisaatio, jonka maine on 

kysymyksessä. Esimerkkinä, jos asiakas ei maksa tai toimittaja ei pysty toimittamaan 

palvelulupauksen mukaisesti, niin alustan maine voi kärsiä. Asiakas voi luottaa, että alustalla 

olevan palveluntarjoajan tiedot ovat ajan tasalla. Pitkään toimineella alustalla on massaa ja sitä 

pidetään luotettavana kumppanina sekä myyjän ja ostajan näkökulmista. Alustaa voidaan pitää 

myös vaihtoehtojen kartoituskanavana, koska se herättää luottamusta. Alustalla olevat 

palveluntarjoajat koetaan mahdollisesti luotettavammiksi toimijoiksi.  

 

Asiantuntija E:n mukaan alusta antaa ostajalle tunteen paremmasta riskienhallinnasta ja takuun. 

Pitkään toimineella alustalla on todisteita tyytyväisistä asiakkaista, massaa ja kokemusta. Mitä 

suurempi alusta, niin sitä luotettavammaksi se koetaan eri osapuolien näkökulmasta. Koposen 

(2019, 93) mukaan verkostovaikutus voi toisaalta tarkoittaa sitä, että käyttäjämäärän 

kasvaminen lisää muiden verkoston jäsenten hyötyjä, mutta tarkemmin esitettynä, 

vuorovaikutus kasvattaa ulkoisvaikutuksia. Taloudellisten alustojen toiminta ja kilpailukyky 

perustuu ulkoisvaikutusten hyödyntämiseen. Ulkoisvaikutuksia ovat esimerkiksi, miten 

toiminta vaikuttaa luontoon ja ympäristöön. Tällöin vaikutukset ovat laajemmat, kuin vain 

vaikutus myyjään ja ostajaan. 

 

Asiantuntija E:n mukaan alustatalous mahdollistaa, että myös kuluttaja voi olla palvelun 

tuottaja. Joskus asiakkaalla on oma osuus palvelutuotannossa, mutta alusta on mahdollistanut 

onnistuneet valinnat ja helppouden ja tehokkuuden. Laajemmassa mittakaavassa alustatalous 

on osa asiakastyytyväisyyttä. Isot alustatoimijat, antavat toimitusaikojen nopeuteen perustuvia 
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palvelulupauksia. Toisin sanoen, palvelun voi tilata ajasta ja paikasta riippumatta, takuut ja 

peruutukset onnistuvat palvelulupausten puitteissa. Suomessa etäisyydet ovat pitkiä ja 

etäisyyksien vuoksi perinteiset palvelut saavuttavat paremmin kaupunkilaiset kuin maakunnat. 

Asiakastyytyväisyyden näkökulmasta vaivattomuus, helppous, nopeus, saumattomuus, 

peruuttaminen ovat alustoja yhdistäviä palvelulupauksia. Kun kriittinen massa on ylitetty 

palvelun tai tuotteen voi saada alustan kautta edullisemmin. Toisinaan tuotemaailman 

huippubrändit lähtevät pois alustalta, koska brändin kaikki kärjet ja erilaistumistekijät voivat 

osittain hävitä alustan myötä. Samalla alustalla myydään rinnakkaisia tuotteita, niin myös 

kovassa kilpailussa näkyvyydestä joutuu maksamaan enemmän.  

 

Asiantuntija E:n mukaan huippubrändit haluavat lisätä asiakastyytyväisyyttä ja erottua 

massasta. Mitä suurempi ja merkittävämpi brändi, niin sitä enemmän he pyrkivät erottautumaan 

asiakaslähtöisyydellään ja asiakastyytyväisyydellään, johon laajemmassa mittakaavassa 

kuuluvat mielikuvat ja muut vastaavat asiat. Erottautuminen on kilpailuetu, jonka vuoksi 

esimerkiksi toimitaan osittain tai kokonaan muualla kuin alustalla. Segmenttien tuntemista ja 

aidosti ymmärtämistä edellyttää, että asioita on aidosti kysytty ja tutkittu. Alusta ei välttämättä 

pysty vastaamaan kaikkiin organisaation odotuksiin. Alustalle tullessaan, joutuu aidosti 

miettimään, että on sitoutunut alustaorganisaation sääntöihin ja ehtoihin, nopeuteen, 

joustavuuteen ja helppouteen.  

 

6.3 Myyntiprosessi  

 

Kaikkia viittä asiantuntijaa pyydettiin kertomaan omia näkökulmiaan palvelu- ja 

myyntiprosessista. Haastateltujen asiantuntijoiden näkemyksiä voidaan pitää parhaina 

käytäntöinä myyntiprosessin määrittelyssä.  Myyntiprosessin päävaiheiksi ajateltiin alku-, 

keskikohta- ja lopetus- vaiheet. Arvon luonti, luottamuksen rakentaminen, myynnin tehokkuus, 

teknologian hyödyntäminen, liidien hankinta, segmentointi, henkilökohtainen myyntityö ja 

myynnin johtamismittaristo nähtiin keskeisiksi osa-alueiksi myyntiprosessissa. 

Digitaalisten kanavien merkitys korostui haastateltavien kertoessa tehostamiskeinoista ja 

myyntiprosessin alkuvaiheista. Asiakkaiden tekemät vertailut ja niiden kilpailukykytekijöiden 

ymmärtäminen koettiin tärkeiksi. Asiakkaisiin koettiin voivan vaikuttaa verkon kautta 
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tehokkaammin esimerkiksi Big Dataa ja tekoälyä hyödyntämällä. Asiantuntijoiden mielestä 

tarjous on myyntiprosessin tärkein vaihe. Tarjoukseen tiivistyy myyntiprosessin osat.  

Myynnin keski- ja päätösvaiheisiin sisältyy asiantuntijoiden mukaan paljon henkilökohtaista 

myyntityötä. Keski- ja päätösvaiheissa teknologiaa hyödynnetään vähemmän kuin prosessin 

alkuvaiheessa. Keskivaiheilla ohjelmisto palveli asiakasyhteistyön rakentamista tukevana 

välineenä ja arvoa tuovana palveluna. Suhteiden kehittäminen ja ylläpito nähtiin ihmisen 

toimesta tehtävänä asiantuntijatyönä. 

 

Asiantuntija A:n mukaan digitaalinen prosessi säästää asiakkaan ja myyjän aikaa. Se määrittää 

reunaehdot asiakaslähtöiseen toimintaan. Sen tulee palvella molempia osapuolia, ostajaa ja 

myyjää. Myynnin fokus paranee ja kustannus laskee, kun myynti keskittyy niihin tehtäviin, 

jotka eivät ole teknologian avulla suoritettavissa. Digitaalisenprosessin avulla on mahdollisuus 

määrittää rajat sille mikä on myyjän omaa arvoa tuovaa, uniikkia toimintaa ja mikä on toistuvaa 

ja vakioitua.  Myyjän insentiivien, tavoitteiden ja bonuksien tulisi tukea arvoa tuovaa tekemistä. 

 

 ”Digikanava voi madaltaa asiakkaan kynnystä tarkastella eri vaihtoehtoja.” 

 

Asiantuntija B:n mukaan myynnin tehottomuutta ovat esimerkiksi aikaa vievät rutiinit sekä 

myyntiprosessin alkuvaiheen ”kylmät” lähestymiset potentiaalista asiakasta kohtaan. Myyjän 

osaamista ei kannata tuhlata rutiineihin ja myyntiprosessin alkuvaiheen tehtäviin. Tuloksien 

saavuttamiseksi, myyjän tulisi voida keskittyä asiakkuuksien saavuttamiseen, rakentamiseen, 

kehittämiseen ja sitouttamiseen.  Asiakkaalle tulee antaa hallinnan tunne myyntiprosessissa. 

Laadukas myyntiprosessi tukee asiakkaan ostoprosessia ja päästää asiakkaan vaikuttamaan 

prosessiin. Liidien hankinta digitaalisissa kanavissa on osa myyntiprosessia. Myynnin ja 

markkinoinnin raja hälvenee. Digikanavissa tapahtuva myyntiliidien syntyminen mahdollistaa 

lyhyemmän ja nopeamman myyntiprosessin, kuin esimerkiksi kylmäsoitoista lähteneet 

myyntiprosessit. Asiantuntija D:n mukaan perinteisessä myyntiprosessissa alku voi mennä heti 

pieleen. Ensimmäinen yhteydenotto ja kriittiset 30 sekuntia määrittävät lähteekö hommat 

etenemään vai ei. Asiantuntija E:n mukaan verkossa läsnäolo on tärkeää ja sisällön tulisi olla 

kohderyhmään vetoavaa ja merkityksellistä. Kun tietyt segmentit huomaavat, että sisältö on 

heille sopivaa, niin se lisää tunnettuutta kyseisen toimialan keskuudessa. Asiantuntijuuden 

kasvattaminen ja osallistuttava vuorovaikutus digikanavissa sitouttaa asiakasta brändiin. 
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Tunteisiin vetoava ja asiantuntijuutta kasvattava tiedonjakaminen sitouttaa myös brändiin. 

Kerrotaan kenelle ja mitä varten organisaatio on olemassa. Keskeistä on viestiä ymmärrettävästi 

mitä organisaation ratkaisut ovat, kenelle ne on tarkoitettu ja ovatko ne edullisia, räätälöitäviä 

vai sekä että. 

 

”Onnistuneessa prosessissa asiakas kokee palvelun proaktiiviseksi reaktiivisuuden sijaan, 

mutta ei kuitenkaan tyrkyttäväksi.” 

 

Teoria vastaa täysin edellä esitettyjä asiantuntijoiden näkemyksiä myyntiprosessin 

tehottomuustekijöistä sekä sitä, että ostoprosessin ja myyntiprosessin tulisi tukea toinen 

toistaan. Tehokkuuteen liittyen, Rubanovitsch ja Aminoffin (2015, 86-89) mukaan myyjän on 

tehtävä noin kahdeksan puhelinsoittoa tavoittaakseen uuden potentiaalisen ostajan. 2020-luvun 

päättäjät ja ostajat etsivät ja löytävät sopivia kumppaneita internetistä. Ostoprosessi on siirtynyt 

digitaaliseen kanavaan. Potentiaalisia kumppaneita vertaillaan. Teoria on asiantuntijoiden 

kanssa yksimielinen siitä, että ostajan ollessa kiinnostunut organisaatiosta, myynnille on 

paremmat edellytykset. Todennäköisyys myynnin onnistumiselle kasvaa. Teorian mukaan 

ostajan kiinnostusta herätetään markkinoinnin automaatiolla. Markkinoinnin automaation 

avulla personoidaan sisältöä asiakkaan tarpeita ennakoivasti.  Uusien asiakkaiden löytäminen 

tehostuu ja myyntiprosessi lyhenee. Markkinointiautomaatio mahdollistaa tehokkaamman ja 

nopeamman prosessin. Myyjällä on asiantuntemusta, jota hyödyntää automaation tuottamat 

liidit ja aloittaa henkilökohtainen myyntityö ostajan kanssa.   

 

Myyntiprosessin digitalisointi edellyttää toimintoketjun, prosessin vakioimista ja 

vaiheistamista. Teorian mukaan työtehtävistä, voi löytyä kehitettävää ja yksinkertaistettavaa. 

Tehtävien vaihtelun poistamisen jälkeen, rutiineja voi standardoida ja automatisoida. 

Vakioinnin myötä osa tehtävistä luontaisesti poistuu ja aikaa vapautuu arvoa tuottavaan 

tekemiseen. (Marttinen 2018, 68). Niemisen ja Tomperin mukaan (2008, 76) mukaan 

organisaation oman ohjelmistoympäristön tulee tukea myyntiä ja myynnin johtoa. 
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Myyntiprosessin alkuvaiheet 

Luottamuksen ja ostohalukkuuden herättäminen tulee tapahtua myyntiprosessin alkuvaiheessa. 

Asiantuntija A:n mukaan asiakkaaseen tulee vedota tunne tai järkiperusteisesti, ymmärtäen 

yksilöllisesti ostopäätökseen vaikuttavat tekijät. Myyntiprosessin alkuvaiheessa organisaation 

brändiä, imagoa ja kokemusta tuodaan esille. A:n kokemuksen mukaan luottamusta herättäviä 

tekijöitä voivat kustannustehokkuuden lisäksi olla, innovaatiot, tekoälyn ja teknologian 

hyödyntäminen. 

Asiantuntijan mukaan asiakkaaseen vaikutetaan joko toiminnallisiin hyötyihin tai tunteisiin 

vedoten. Vastauksen perusteella molemmat lähestymistavat ovat siis mahdollisia toimialasta ja 

asiakaskunnasta riippumatta. Teoria avaa lisää asiantuntijan pohdintaa vaikuttamiskeinojen 

valintaa määrittävistä tekijöistä. Esimerkiksi hintakilpailun syynä voi olla, että asiakkaat ovat 

muokanneet tiedostamattaan omia odotuksiaan yritysten kilpailullisten viestinnän ja 

myynnillisten lupausten perusteella. Asiakkaat odottavat saman toimialan organisaatioilta 

samankaltaisia asioita. Kilpailu on kovempaa, kun ei erottauduta muista toimijoista. Teorian 

mukaan tätä asetelmaa tulisi pyrkiä muuttamaan erottumalla massasta markkinoinnin avulla. 

Tunteisiin vetoavat organisaatiot voivat tuoda uusia ominaisuuksia palveluihinsa lisätäkseen 

asiakkaalle näkyvää toiminnallisuutta ja vastaavasti toiminnallisuuteen vetoavat alat voivat 

lisätä palveluihinsa tunnetta, kun aikovat lisätä kysyntää. (Chan Kim ja Mauborgnen 2005, 92-

93) Gerdtin (2018, 15) mukaan digitaalisissa kanavissa hyödynnettävä teknologia mahdollistaa,

että sisältö on vastaanottajalle hyödyllistä. Sosiaalisen kuuntelun ohjelmistot, dataa analysoiva

oppiva tekoäly arvioivat sopivat vaikuttamiskeinot. Henkilökohtaisen datan perusteella tarjotut

suositukset perustuvat massadataa hyödyntäviin algoritmeihin, ei yksittäisen ihmisen

yksittäiselle asiakkaalle miettimään suositukseen.

Asiantuntija A:n mukaan myynnin liidikanavien seurannan avulla ymmärretään mistä fiksut 

liidit tulevat ja siten on mahdollista näkyä oikeissa myyntikanavissa. Liidikanavia pitäisi olla 

mahdollista seurata digitaalisesti data-analytiikkaa hyödyntäen. Asiantuntija E:n mukaan 

keskeistä myyntiprosessissa on ymmärtää ja tehostaa sitä prosessia, mistä saadaan myyntiliidejä 

eli myyntimahdollisuuksia inbound myyntisuppiloon ja uusia asiakkaita organisaatiolle. 

Asiantuntija E:n mukaan myyntisuppilossa tulee olla oikeassa balanssissa nopeasti ja 
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hitaammin läpimeneviä myyntimahdollisuuksia. Myyntisuppilossa tulisi huomioida se, kuinka 

pitkä on keskimääräinen kaupan läpimenoaika ja kuinka monta yhteydenottoa se 

myyjäorganisaatiolta vaatii. Lähtökohtaisesti asiakkaalla tulee olla tarve, jotta keskusteluja 

jatketaan aktiivisesti. Asiantuntija B:n mukaan ennustettavuutta ja hallinnan tunnetta lisää se, 

että asiakas esimerkiksi itse esittää myyntiprosessin pituuden, siihen liittyvät aikataulut ja joita 

myyjä noudattaa.  

 

Teoria tukee ja täydentää asiantuntijoiden näkemyksiä teknisellä näkökulmalla ja sopivalla 

teknologialla. Teorian mukaan myyntiprosessin suorituskykyä on mahdollista analysoida data-

analytiikan avulla. Koposen (2019, 356) mukaan tekoäly ja algoritmit tarvitsevat Big Dataa 

toimiakseen. Siukosen ja Neittaanmäen (2019, 314) mukaan big dataa syntyy muun muassa 

internetsivustoilta, sosiaalisen median käyttötiedoista. Liiketoimintadataa hyödyntämällä on 

mahdollista analysoida tuloksia dataperusteisesti ja parantaa ymmärrystä liiketoimintaa 

ohjaavista ja vaikuttavista tekijöistä. Liiketoiminnan kannalta tärkeimpiä analysoitavia alueita 

ovat muun muassa asiakkaat, markkinointi sekä hinnoittelu. Esimerkiksi ostoskorianalyysin 

avulla voidaan selvittää minkä tyyppisiä palveluja tai tuotteita asiakkaat ostavat samalla kerralla 

(Runkler 2016,1-2)   

 

Asiantuntija E:n mukaan markkinointi tekee jatkuvaa tunnettuustyötä auttaen myyntiä 

lähtökohdissa. Myyntiprosessin alku on siis lähtökohdan ja tilanteen hakua varsinaiseen 

asiakashankintaan. Segmentoinnin tulee olla onnistunutta ja myynnin tulee tietää mitä 

myyntisuppiloon tulisi saada, jotta myynti on linjassa myyntistrategian kanssa. 

Myyntiprosessin valinnat ja painopisteet tulisivat olla strategiassa määriteltyjä. Esimerkiksi 

missä segmenteissä ja tuotteissa halutaan olla johtavia toimijoita. Asiantuntija E:n mukaan Big 

Datasta saadaan paremmin esiin asiakassegmenttejä ja sellaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat 

myyntiprosessin vaiheisiin ja kykyyn määritellä optimaalinen ratkaisu asiakkaalle. Datan avulla 

organisaation osaamista pystytään hyödyntämään myyntiprosessissa ja ratkaisua 

määriteltäessä. Kartoitusvaiheessa analysoidaan kriteerejä ja parametreja, joihin voidaan 

fokusoida myyntikeskusteluissa. Miten kyseisen asiakkaan kriteerit painottuvat ja verrataan 

niitä mahdollisiin ratkaisuehdotuksiin.  
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Teoria rikastaa asiantuntijoiden näkemystä asiakassegmentoinnista. Teorian mukaan 

digitalisaatio, markkinoinnin ja myynnin automaatio, tuovat uusia mahdollisuuksia 

segmentointiin. Sosiaalisen kuuntelun ohjelmistot, data-analytiikka, oppiva tekoäly ja 

algoritmit mahdollistavat asiakkaiden analysoinnin uudella tavalla. Segmentointia tehdään 

jatkuvana prosessina. Päätös teknologian hyödyntämisestä tulisi lähteä strategiasta, sillä 

teknologian vaikutus tavoitteiden, kasvun ja asiakkaan arvon saavuttamisessa on ilmeistä. 

 Teorian mukaan organisaation kannattaa seurata ja analysoida asiakkaidensa käyttäytymistä 

jatkuvasti ja suhtautua löydöksiin vakavasti. (Filenius 2015) Hakolan ja Hiilan mukaan (2012, 

128) Organisaation verkkotoiminnan tulisi olla yhtenäistä, tavoitteellista ja asiakkaita 

sitouttavaa. Organisaation tulisi analysoida omaa sisältöä ja kehittää sitä saamiensa tulosten 

perusteella. Yleisön viestintää tutkimalla organisaatio voi kehittää omaa viestintäänsä niin, että 

se vastaa tai ohjaa käsitystä haluttuun suuntaa. Yleisöjä seuraamalla voi löytyä myös uusia 

asiakaskohderyhmiä. Digitalisaation ymmärtäminen antaa organisaatiolle kilpailukykyä ja 

etumatkaa alan muihin toimijoihin verrattuna. Porterin (1998, 247) mukaan segmentointia ei 

kannattaisi tehdä samalla tavalla kuin kilpailijat tekevät, sillä omalla organisaatiolla voi olla 

parempi kyvykkyys tunnistaa asiakastarpeet. Tärkeää on ymmärtää asiakkaan tarpeet niin 

hyvin, että asiakas- ja tuotesegmentoinnilla saavutetaan kilpailuetua. Digitalisaation 

aikakaudella teknologiaosaaminen voi olla kilpailuetua tuova kyvykkyys.  Chan Kim ja 

Mauborgnen (2005, 92) mukaan kaikilla toimialan toimijoilla on samankaltainen näkemys 

asiakaskuntansa ostokäyttäytymisestä ja mikä heihin vetoaa ostopäätöstä tehdessä. Markkinoita 

voi löytää kyseenalaistamalla oman toimialan toiminnallisuus ja tunnevaltaisuuden myynnissä 

ja markkinoinnissa. Segmentoinnin tavoitteena on ohjata myyntiä ja markkinointia 

suuntaamaan kaupalliset aktiviteetit ja viestinnälliset sisällöt tunnistettuihin asiakasryhmiin. 

Segmentointi ohjaa myyntiä tarjoamaan palveluja suunnatusti ja kampanjanomaisesti. Tällöin 

kysyntä ja tarjonta kohtaavat todennäköisimmin ja myynti on optimaalisen tehokasta. Niemisen 

ja Tomperin mukaan (2008, 77) asiakkaita on mahdollista segmentoida esimerkiksi asiakkaan 

koon, toimialan, sijainnin, asiakkaan käyttämän teknologian, ostokäyttäytymisen, 

asiakaskohtaisen markkinaosuuden mukaan. Aaltosen ja Merilehdon (2019, 126) mukaan 

suhteiden, yhteyksien ja vuorovaikutuskuvioiden, kysymyksien tunnistaminen on lähtökohta 

ennakoinnille ja asioihin vaikuttamiselle. Heidän mukaansa tulisi tunnistaa kokonaisuuksia ja 

mahdollisuuksia, joihin vaikuttamalla on mahdollista ohjata omaa tulevaisuutta.  
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Niemisen ja Tomperin (2008, 75-76) mukaan myyntistrategia on väline tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Chan Kim ja Mauborgnen (2005, 98) mukaan strategian luomisen keskiössä 

tulisi aina olla asiakas ja lähteä rakentamaan uutta liiketoimintamallia arvoketjujen kautta. 

Trendillä, jota strategia myötäilee, tulisi olla strateginen ja arvoperusteinen yhteys yrityksen 

ydinliiketoimintaan. Trendin tulee myöskin olla pysyvä kehityssuunta ja trendin kehitystä on 

mahdollista visioida ja sitä jo tehdään. Niemisen ja Tomperin mukaan (2008, 76) tehokkaat 

prosessit ja ohjelmistot ovat edellytys myynnin kasvun ja tavoitteiden saavuttamisessa. Porterin 

(1998, 166) mukaan teknologia tuo kilpailukykyä yrityksen arvoketjuun. Liiketoiminnan osa-

alueiden tulisi integroitua myynnin työkaluihin.  

 

Asiantuntija E:n mukaan sivustoille voidaan tehdä hakusanaoptimointia. Brändin 

rakentamisessa tulisi miettiä sitä miksi halutaan olla hyviä jossakin ja ketä tarina puhuttelee. 

Brändillä välitetään mielikuvaa siitä missä organisaatio on paras. Palvelun tuomilla 

ulkoisvaikutuksilla löydetään ja vaikutetaan uusiin segmentteihin. Teoria tukee asiantuntijan 

mielipidettä hakukoneista. Teorian mukaan Ihmisten tekemät hakukone haut ovat kääntyneet 

laskuun. Tulevaisuudelta odotetaan, että koneille suunnataan markkinointia ihmisten sijaan. 

(Gerdt 2018, 50) Koposen (2019, 29-30) mukaan alustan rooli on tehdä liiketoimintaa. 

Verkostojen ulkoisvaikutukset huomioimalla on mahdollista tunnistaa uusia liiketoiminnan 

muotoja ja kilpailuetua alustaliiketoiminnan näkökulmasta. Verkostovaikutukset tuovat uusia 

asiakassegmenttejä. 

 

Myyntiprosessin keskivaihe 

 

Asiantuntija A:n mukaan tarjoukseen tiivistyy luottamusta rakentavat myyntiprosessin osat. 

Tarjousvaiheessa poistetaan mahdollisia riskitekijöitä asiakkaan näkökulmasta. Vahvistetaan 

yhteistä arvomaailmaa, brändiä, otetaan kantaa riskienhallintaan ja selkiytetään ratkaisun 

käyttöarvoa. Ennen tarjousta on mahdollista tehdä yhdessä asiakkaan kanssa tarvekartoituksia 

tai esimerkiksi järjestelmäarkkitehtuurisuunnitelmia. Palvelukuvaus, lupaus, toimitusehdot ja 

aikataulu ovat osa tarjousta. Asiantuntijaa tulisi olla mahdollista tavata ennen varsinaista 

ostopäätöstä. Asiantuntija B:n mukaan tarjousvaiheessa sovitaan tarkalla tasolla siitä, miten ja 

minkälaisessa aikataulussa edetään. Täsmällisyys ja lupausten pitäminen ovat tärkeitä. 

Asiakkaan tulee saada haluamansa tieto reaaliaikaisesti, asiakkaalle sopivalla tarkkuudella. 
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Tiedon tarvetta, on mahdollista tunnustella prosessin alkuvaiheista asti. Asiantuntija D:n 

mukaan tarjous on yksi myyntiprosessin kriittisimmistä vaiheista.  

 

”Onko hinnoiteltu oikein ja millainen on kilpailutilanne.” 

 

Asiantuntijan vastauksessa tuli uutena aiheena esille asiakkaan riskien poistaminen. Teoria 

tarkentaa asiantuntijan mainitsemia riskitekijöitä. Asiakkaan kokemia riskejä on mahdollista 

poistaa eri tavoin. Esimerkiksi tuotteistamisen myötä palvelun myynti ja tarjoaminen on 

helpompaa. (Tuominen et al. 2015, 9) Heikkilän et al. (2007, 8) mukaan varsinaisen 

riskianalyysin avulla tunnistetaan toimintaan, laitteistoon ja järjestelmään haitallisten 

seuraamusten todennäköisyydet ja haitan laajuuden. Arvioitavat haitalliset seuraukset voivat 

kohdentua ihmisiin, omaisuuteen tai ympäristöön.  

 

Myynnin keskivaiheilla tehdään myös henkilökohtaista myyntityötä. Asiantuntija C:n mukaan 

olisi huolestuttavaa, jos organisaatioiden välisiä aitoja keskusteluja ei käytäisi. 

Henkilökohtainen myyntityö on myyjän tekemää asiakaslähtöistä vuorovaikuttamista 

myyntiprosessin aikana. Tällä hetkellä pelkkä verkkopalvelu ei riitä. Asiantuntija D:n mukaan 

vuorovaikutus on yhtä kuin henkilökohtainen myyntityö, jolla on merkittävä vaikutus 

myynnissä onnistumiseen. Asiantuntija B:n mukaan osa ostajista ovat tottuneet perinteiseen 

asioimiseen ja haluavat olla kanssakäymisissä oikean ihmisen kanssa, jotta saavat 

omakohtaisen kokemuksen organisaatiosta.  Kaikkien asiantuntijoiden mukaan digitaaliselle 

myyntikanavalle tulisi löytyä vaihtoehtona myös perinteinen ihmistenvälinen toimintatapa. 

Asiantuntija D:n mukaan digitaalisen ostokanavan käyttö riippuu ihmisestä, organisaatiosta, 

brändistä. 

 

Asiantuntija D:n mukaan asiakassuhteen rakentaminen lähtee uudelle tasolle, kun molempien 

osapuolten asiantuntijat, tuotepäälliköt ja liiketoimintajohtajat keskustelevat keskenään. Myyjä 

omalla työllään vaikuttaa siihen, että asiakassuhdetta rakennetaan monella tasolla. Myynti on 

asiakassuhdetta syventävää ja edistävää toimintaa. Hyviä tuloksia saadaan aikaiseksi, kun 

vuorovaikuttaminen ei ole vain yhdellä tasolla. On tärkeää, että myyjän yhteydenpito ei ole 

vuorovaikutusta vain yhteen henkilöön. Myyjällä on verkot laajasti vesillä asiakkaan 

organisaatiossa. Myyjä on yhteydessä eri henkilöihin ja kehittää asiakassuhdetta eri tasoilla. 
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Tärkeää on löytää ostavan organisaation vaikuttajat. Myyjä löytää oikeat kontaktit ja kerää 

tiedonjyväsiä. Yleensä päättämässä on päällikkötason henkilöitä kuten talouspäällikkö, 

toiminnosta vastaava päällikkö, tietohallintopäällikkö, suunnittelupäällikkö tai 

turvallisuuspäällikkö. Tapaamisessa tulee olla mukana kaikki päätökseen osallistuvat henkilöt. 

Asiakassuhdetta syvennetään esittelemällä tiimi ja referenssit. Myyjä voi saada ensiarvoisen 

tärkeää tietoa myös operatiivisella tasolla toimivilta henkilöiltä. Esimerkiksi silloin, kun 

myyntiprosessi pitkittyy, syitä ja lisätietoa voi saada organisaation eri tasoilta.  Asiantuntija D:n 

mukaan myyntiprosessin keskivaiheilla tavataan asiakasta ja käydään tarvittavat neuvottelut ja 

edetään tarjousvaiheeseen. Tarjousvaiheen jälkeen seuraa lisää neuvotteluja ja annetun 

tarjouksen tarkennusta. Tämän jälkeen pidetään asiakkaalle räätälöidyt demot ja tarjotaan 

mahdollinen testijakso, sovitaan referenssitapaamisista.”  

 

”Pelkästään myyjä ei neuvottele asiakasorganisaation kanssa, vaan neuvottelupöydän ääressä 

on molemmilta puolilta eri toimenkuvalla olevia henkilöitä.” 

 

Asiantuntija E:n mukaan, myynnissä pitää ymmärtää sitä, miten asiakkaat vertailevat 

kilpailijoita keskenään. Myyjän pitää olla prosessin eri vaiheissa, oikea aikaisesti, asiakkaaseen 

yhteydessä, jotta asiakkaalle syntyy luottamus. Myyjällä pitää olla tieto siitä, miten asiakas 

vertailee ratkaisujaan ja rakentaa oma ratkaisu sen perusteella. Tarjouksen tekeminen ja kaupan 

päättäminen tulee tehdä oikea-aikaisesti. Huomioidaan myyntiprosessin pituus ja ennakoidaan 

kaupan syntymisajankohta. Ei olla liian aikaisin tai liian myöhään liikkeellä. 

 

Teoria tukee asiantuntijan näkemyksestä vertailtavuudesta. Rubanovitschin ja Aminoffin 

(2015, 202) mukaan 70 % ostopäätöksistä on tehty ennen myyjän kohtaamista. Esikarsinta 

tapahtuu digitaalisissa kanavissa. Julkisilla referensseillä on merkitystä karsinnassa. 

Ostoprosessi muuttuvat myyntikanavia nopeammin. Aiemmin ostajat etsivät palveluita hakujen 

avulla. Tulevaisuudessa virtuaaliset assistentit yleistyvät. Asiakkaat ostavat palveluja 

äänikomentoja hyödyntämällä. Nykymuotoinen haku katoaa kokonaan ostoprosessista. 

Esimerkiksi vuonna 2014 asiakkaista yli 50 %:n ostoprosessi alkoi hakukoneista, vuonna 2017 

hakukoneesta alkoi 25 % ostoprosesseista. (Gerdt 2018, 49) Suurin osa asiakastarpeista ovat 

arkipäiväisiä. Toisinaan hyvään asiakaskokemukseen voi riittää perusasioissa onnistuminen. 

Riittää, että asiat tapahtuvat nopeasti, vaivattomasti ja huomaamattomasti. (Filenius 2015) 
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Myyntiprosessin päätös 

 

Tässä myyntiprosessin päätöskappaleessa olen nostanut esille asiantuntijoiden omia 

näkemyksiä myyntiprosessin päätöksestä. Vastauksiin ei ole nostettu teoriaa, sillä pohdinta on 

hyvin kokemuksellista ja käytännönläheistä. 

 

Asiantuntija B:n mukaan sähköinen allekirjoittaminen on yleistynyt ja tekee sopimusprosessista 

sekä myyjälle, että ostajalle miellyttävämmäksi. Asiantuntija A ja C:n mukaan myyjän tehtäviin 

kuuluu asiakkaan sopimuksen jälkeinen seuranta. Asiantuntija D:n mukaan 

takaisinmaksulaskelmat helpottavat asiakkaan päätöksen tekoa. Rahoitukseen liittyvät 

kysymykset voivat myös vaikuttaa päätöksentekoon. Myyjä lähtökohtaisesti tukee asiakkaan 

ostopäätöstä eri tavoin.  Asiantuntija D:n mukaan päätöksentekoon vaikuttavat myös 

kokemukset kyseisestä toimittajasta, mutta vastaavasti kokemukset muista toimittajista, hinta, 

myyjä persoonana, tiimin kokemukset ja näkemykset.  

 

Asiantuntija E:n mukaan, jos asiakas ei ole sitoutunut tai päätöksentekoprosessi ei selkeydy 

niin kauppaa kannattaa ohjata päätökseen jo varhaisessa vaiheessa. Tällöin voi saada tärkeää 

tietoa, esimerkiksi tarkennuksia vaativista asioista. ja prosessista. Päätöksentekoprosessi ja 

siihen liittyviä ajankohta selviää, kun ymmärtää päätöksentekoprosessin kaikkien sidosryhmien 

näkökulmasta. Esimerkiksi projektipäällikkö koordinoi hanketta ja tietää siihen liittyvän 

aikataulun. Sidosryhmät tulee sitouttaa hankkeeseen jo myyntiprosessin varhaisessa vaiheessa, 

jotta lopputuloksena on tyytyväinen asiakas. Organisaation johto tulisi tavata myyntiprosessin 

aikana. Kaikille osastoille tulisi järjestää demot ja esittelyt huomioiden osastokohtaiset tarpeet 

ja data. Tällöin ymmärretään paremmin esimerkiksi olemassa oleva arkkitehtuuri ja sen 

mahdolliset rajoitteet, jotka tulee ottaa huomioon. Sidosryhmien näkökulmat tulee huomioida 

päätöksenteossa.  

 

”Keskustelut käydään koko virtuaalisen päätöksenteko-organisaation kanssa.”  

 

 

 



83 

 

   

 

6.4 Vuorovaikutus 

 

Kaikkia viittä asiantuntijaa pyydettiin kertomaan omia näkökulmiaan vuorovaikutuksesta.  

Asiantuntijat toivat haastattelujen aikana esille teknologiamyönteisyyttä, mutta he eivät 

ottaneet vuorovaikutteisuuden osalta kantaa siihen, miten ja millä teknologialla 

vuorovaikutusta tulisi edistää digitaalisesti. Vuorovaikutukseen liittyvät tarpeet olivat ihmisten 

väliseen vuorovaikutukseen liittyviä. Tämä voi johtua osittain siitä, että vuorovaikutteista 

teknologiaa hyödynnetään käytännössä vielä vähän. Vuorovaikutusta, kuten muitakin tekijöitä 

onkin hyvä pohtia käyttötarpeen mukaan, jotta mitään olennaista ei jäisi puuttumaan. 

Teknologia on keino ratkaista käyttötarpeisiin liittyviä tarpeita, eikä ohjata käyttötarvetta. 

Kaikkien asiantuntijoiden mielestä teknologia yleensä nähtiin asiakkaan arvoa lisäävänä 

tekijänä. Seuraava analyysi ei ole käytännön ja teknologiahypetyksen vastakkainasettelua, vaan 

ratkaisukeskeistä pohdintaa tulevaisuuden mahdollisuuksista tuottaa asiakasarvoa 

myyntiprosessiin vuorovaikutteisen teknologian keinoin. Haastateltujen asiantuntijoiden 

näkemyksiä voidaan pitää parhaina käytäntöinä myynnin vuorovaikutuksesta. 

 

Asiantuntija A:n mukaan asiakaslähtöistä on kuunnella asiakasta. Asiakasta autetaan ja 

ohjataan fiksuilla kysymyksillä myyntiprosessin aikana. Asiakaslähtöisyys välittyy asiakkaalle, 

kun myyjä ja asiakas löytävät vuorovaikutteisesti yhdessä ratkaisuja. Myyjän tehtävänä on 

huolehtia, että kaikille asiakkaille ei tarjota toisistaan erinäköisiä ja irrallisia ratkaisuja, sillä se 

ei ole asiakaslähtöistä ja kannattavaa liiketoimintaa. Keskeistä on, että hyödynnetään 

organisaation olemassa olevaan kokemusta mahdollisimman paljon.  Asiakaslähtöinen ratkaisu 

sisältää yhdistelmän liiketoimintaa mahdollistavia ja kasvua tuovia tekijöitä. Asiakaslähtöinen 

myyjä on avoin myyntitilanteelle, kuuntelee asiakasta, haistelee ja aistii asiakkaan 

nykytilannetta.  

 

”Asiakaslähtöisyys on myös heittäytymistä, sillä kaikki ei ole aina valmista ja asiakas täytyy 

kuitenkin pystyä vakuuttamaan.”  

 

Teoria tukee ja muuntaa asiantuntijan käyttötarkoitusta kuvaavan vaatimuksen tekniseksi 

vastaavuudeksi. Teorian mukaan tekoälyteknologian kieli- ja puheteknologian 

hahmotunnistusmenetelmät mahdollistavat, että kone voi puheentunnistamisen avulla tunnistaa 
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ihmisen puhetta, myös vaieta ja keskeyttää tarvittaessa puheen tuottamisen. TTS-teknologian 

(Text to Speech) avulla kone puolestaan tulkitsee tekstin ja muuntaa tekstin puheeksi. 

(Siukonen ja Neittaanmäki 2019, 321-322) Tekoälyn avulla käyttäjä voi ohjata konetta ja esittää 

sen hakukoneelle kysymyksiä omalla puheellaan. (Siukonen ja Neittaanmäki 2019, 172) 

Tekoälyn ohjaama puheentunnistus on edellytys ja vaatimus keskustelevaan 

vuorovaikutteisuuteen.  Siukosen ja Neittaanmäen (2019, 326) mukaan oppivan tekoälyn, kuten 

IBM Watsonin osaamisalueita ovat tekstinymmärrys, rakenteettoman tiedon hallinta ja 

visuaalinen tunnistus. Oppiva tekoäly, IBM Watson osaa vastata monimutkaisiin kysymyksiin, 

jolloin se ymmärtää ja tuottaa puhetta, puhesynteesiä. Puhe voi olla myös vuorovaikutteista 

dialogia, keskustelua. Haikosen (2017, 49) mukaan tekoäly kuuntelee ja vastaa, mutta ei se ei 

aidosti ymmärrä sisältöä, koska se ei osaa havainnoida maailmaa. 

 

Asiantuntija A:n mukaan keskustelukumppanin tulee osata luovasti reagoida muuttuviin 

tilanteisiin ja keskustelun käänteisiin sekä valita kommunikaation tyylilaji, esimerkiksi rentous 

tai muodollisuus. Kaikki päätöksentekoon vaikuttavat tekijät eivät ole rationaalisia ja faktoihin 

perustuvia.  Myynnillisessä kohtaamisessa aistitaan ja ”haistellaan”, minkälainen 

kommunikaatiotyyli sopii toiselle osapuolelle ja kyseiseen tilanteeseen. Puhutaan asiakkaan 

kanssa samaa kieltä ja käytetään samanlaista terminologiaa. Vuorovaikutuksessa on 

mahdollista mennä toisen osapuolen asemaan. Huomioidaan vastapuolen kokemus tilanteeseen 

liittyen. Asiakaskohtaamisessa asiakas on mahdollista ihastuttaa ja valloittaa, osoittaa hoivaa ja 

huolenpitoa.  

 

”Transformaatio alkaa yleensä tietyn tyyppisistä ihmisistä.” 

 

Asiantuntijan vastauksesta välittyy tarpeet aitoihin ihmisten välisiin keskusteluihin ja 

kohtaamisiin. On mahdollista, että asiantuntijan vastauksesta on ikään kuin rajattu teknologia 

pois sen vuoksi, että vuorovaikutteisen teknologian käyttö ei ole vielä kovin yleistä, eikä ole 

hyvää kokemusta monipuolisesta koneen ja ihmisen välisestä vuorovaikutuksesta. Teoriassa 

kuvattu teknologia antaa kuitenkin vastineen asiantuntijan esittämään vaatimukseen ja sitä 

kautta vaatimuksessa kuvattu käyttötarkoitus on mahdollista visioida teknologialla 

toteutettavaksi. Teorian mukaan organisaatiot vaikuttavat ennen kaikkea omalla toiminnallaan 

asiakkaidensa odotuksiin ja sitä kautta ostopäätökseen vaikuttaviin tekijöihin. (Chan Kim ja  
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Mauborgne 2005, 92) Gerdtin (2018, 35-36) mukaan tulevaisuudessa asiakaskokemus, palvelu 

ja kommunikaatio ovat teknologian, digitaalisen automaation, ansiosta aiempaa 

yksilöllisempää. Teknologian avulla poistetaan asiakaskokemusta heikentäviä tekijöitä ja 

vaikutetaan asiakkaan päätöksentekoon yksilöllisellä vuorovaikutuksella ja viestinnällä. 

Paremman asiakaskokemuksen mahdollistavat henkilökohtaisen ja julkisen datan, tekoälyn ja 

algoritmien hyödyntäminen sekä sosiaalisen kuuntelun ohjelmistojen ja palvelujen 

hyödyntäminen. (Siukosen ja Neittaanmäen (2019, 326) mukaan oppivan tekoälyyn perustuva 

kielen konekääntäminen mahdollistaa eri kielillä puhuvien ymmärtämään toisiaan.  

Vuorovaikutuksen lisäksi, oppiva tekoäly oppii, ymmärtää ja päättelee ratkaisuja datamäärän 

jatkuvasti kasvaessa. Teorian mukaan ihmisten digitaaliseen ihastuttamiseen ja valloittamiseen 

on käytetty esimerkiksi Hatsune Miku-nimistä digitaalista avatarta. Digitaaliset avattaret ja 

agentit voivat olla menestyksekkäitä ja ne voivat saada osakseen suurta suosiota.  Avattaret ja 

agentit voivat osoittaa myös hoivaa ja huolenpitoa, sillä ne oppivat käyttäytymiseen, tarpeisiin 

ja vastaamiseen liittyvät ominaispiirteet. (Aaltonen ja Merilehto 2019, 109) 

 

Asiantuntija B:n mukaan tekoäly ei ole sopiva neuvottelukumppani. Esimerkiksi chatbot-

tyyppinen digipalvelu oli asiantuntijan mielestä asiakastyytyväisyyttä laskeva tekijä. Niiden 

antamat vastaukset olivat toistaiseksi vielä puutteellisiksi ja käyttäjän hyötyaste jäi sitä kautta 

heikoksi. Asiakastyytyväisyys ei parane, vaan enemmin aiheuttaa tyytymättömyyttä. 

Luottamusta tarjoajaa kohtaan voi heikentää, jos keskustelukumppanin ei kerrota olevan 

tekoäly ja käyttäjälle on epäselvää, käykö hän keskustelua ihmisen vai jonkin muun kanssa. 

Myyjä antaa kasvot yritykselle ja tekee koko organisaatiota helpommin lähestyttäväksi. 

Robottien käyttöä esimerkiksi verkkosivuilla, tulisi tuoda avoimesti esille. Avoimuus ja 

rehellisyys kasvattavat luottamusta organisaatiota kohtaan. Asiantuntija B:n mukaan 

digitaalisessa kanavassa käytävät ihmistenväliset asiakaskohtaamiset ovat yleistyneet. 

Tapaamisia voidaan sopia tehokkaasti ja joustavasti etäisyyksistä riippumatta.  

 

”Asiakkaan tulisi tietää, milloin keskustelukumppanina on ihminen ja milloin robotti.” 

 

Asiantuntija C:n mukaan myyntiprosessin ja palvelu- sekä reklamaatioprosessin jälkeen tulisi 

kysyä asiakastyytyväisyyttä sekä selvittää prosessin kehityskohteita. Tällaiset asiat saavat 

asiakkaat tulemaan uudelleenkin. Pidetään asiakas ajan tasalla siitä, miten prosessi etenee ja 
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kysytään palautetta. Pidetään ennakoitavasti ajan tasalla. Selkeästi selitetty prosessi 

aikatauluineen rauhoittaa. 

 

”Pompottelusta asiakas suuttuu.”  

 

Asiantuntijoiden kuvaamat haasteet vuorovaikutustilanteissa ovat teorian mukaan 

ratkaistavissa vuorovaikutustarpeiden ymmärtämisellä ja siihen perustuvalla suunnittelulla. 

Teorian mukaan vuorovaikutteisten palvelujen suunnittelija ymmärtää ihmisen 

elämismaailmaa, sosiaalisuutta, tarpeita, toiveita ja odotuksia. Tuotekehityksessä asetutaan 

käyttäjän rooliin ja ratkaistaan käyttäjän kohtaamia ongelmia. (Saariluoma et al., 2010, 24-26) 

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu (User Centric Design UCD) alkaa käyttäjien 

vuorovaikutustarpeiden ymmärtämisestä. (Norman ja Kirakowski 2019, 113) Saariluoma et 

al. (2010, 40) mukaan käyttäjälähtöisyyttä korostava suunnittelu (Human Centred Design 

HCD) alkaa käyttäjälle suunnatusta tarvekartoituksesta ja käyttäjävaatimusten määrittelystä. 

Kun käyttäjät ja sidosryhmät ovat mukana palvelun suunnittelussa alusta asti, niin palvelu 

vastaa aidosti tarpeisiin. Arviointi on luotettavaa, kun käyttäjiltä saadaan kehitysorientoituneita 

näkemyksiä esimerkiksi markkinoilla jo olevista tuotteista. Oppivaa tekoälyä ja sosiaalista 

dataa hyödyntävä digitaalinen avatar on esimerkki teknologisesta vaihtoehdosta, tarjota 

helposti lähestyttävyyttä ja kasvot organisaatiolle. (Aaltonen ja Merilehto 2019, 109) Hyvään 

asiakaskokemukseen kuuluvat integroidut kommunikointikanavat, palvelun saatavuus, nopeus, 

taustatietojen hyödyntäminen, proaktiivinen ote jatkotoimenpiteissä. (Gerdt 2018, 25) 

 

Asiantuntija D:n mukaan vuorovaikutus voi olla saman tyyppisten ja saman toimialan ostajien 

kanssa samankaltaista. Samantyyppiset asiakkuudet painivat samanlaisten haasteiden kanssa. 

Toimialalla voi olla esimerkiksi standardeja, asetuksia ja määräyksiä, jotka ohjaavat 

määrättyihin hankintoihin. Tällöin ulkoapäin tulevat vaatimukset johtavat tietyn palvelun tai 

ratkaisun tarpeeseen. Vuorovaikutus on yhteisen talon rakentamista. Yhdessä tekemistä 

asiakkaan kanssa, kysymyksiä ja vastauksia esitetään puolin ja toisin. Ratkaisua rakennetaan 

palapalalta. Kun viimeinen tiili laitetaan paikalleen, niin sopimus voidaan allekirjoittaa.  

Jos ostaja ei ole potentiaalinen, niin vuorovaikutus muuttuu yksipuoliseksi. Vuorovaikutuksen 

tulee olla asiakaslähtöistä ja lisäarvoa antavaa. Asiantuntija D:n mukaan yhteiskäyttöistä 

digikanavaa, pilveä tai jotakin tiettyä järjestelmää, voi hyödyntää dokumenttien jakamiseen 
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myyntiprosessin aikana. Suurissa hankkeissa eri toimijat tuottavat aineistoa yhteen tietomalliin. 

Digitaalinen ympäristö tuo ja tulee tuomaan lisää mahdollisuuksia nopeaan tiedon saantiin ja 

jakamiseen sidosryhmien välillä.  Digitaalinen ympäristö voi toimia kanavana dokumentaation, 

aineiston, lähtötietojen, vaatimusmäärittelyiden keräämiseen, johon kutsutaan sopivia 

henkilöitä tietojen tuottamiseen. Projektidokumentaatio, jatkotoimenpiteet, sovitut tapaamiset, 

palaverimuistiot kulkisivat ja säilyisi digikanavassa. Kaikki tiedot tulevat yhdestä paikasta 

sidosryhmille. Asiantuntija D:n mukaan asiakkaan on mahdollista auttaa 

sidosryhmävaikuttamisessa, jos voi jakaa sidosryhmille materiaalit suoraan verkkopalvelun 

kautta. Myyjän täytyy pystyä verkostoitumaan hyvin asiakasorganisaatiossa ja sidosryhmien 

kanssa, jotta tarvekartoitus ja tiedonkerääminen onnistuu. Myynnin ja asiakkaan välillä 

tapahtuu uuden innovointia ja kehittämistä. Uuden innovointi edellyttää pöydän ääressä 

istumista myyntiprosessin eri vaiheissa.  

 

Asiantuntijan kuvaama toimialaspesifi ratkaisu olisi teorian mukaan mahdollista tuottaa 

massadatan ja tekoälyn avulla. Siukosen ja Neittaanmäen (2019, 326) mukaan kognitiivinen 

järjestelmä, oppiva tekoäly, pystyy käsittelemään erittäin suuria tietomääriä ja poimimaan sieltä 

olennaisimmat tiedot ja samanaikaisesti käymään läpi useita erilaisia ratkaisuyhdistelmiä. 

Alustatalous mahdollistaa liiketoimintaympäristömme edellyttämän verkostoitumisen 

vuorovaikutuksen. Perinteinen kaupankäynti on alustojen avulla siirretty digikanaviin. Alustat 

ovat vuorovaikutteisia markkinapaikkoja ja ekosysteemejä, jotka perustuvat usean toimijan 

innovaatioyhteistyöhön. Verkostovaikutukset tehostavat alustalla olevien organisaatioiden 

liiketoimintaa. (Still et al. 2017, 1). Alustatalous verkkosivuja (2020) mukaillen 

markkinatransformaatio tapahtuu digialustoilla.  

 

Asiantuntija E:n mukaan vuorovaikutuksessa luottamuksen rakentaminen on ensisijaisen 

tärkeää, jotta asiakas voi avoimesti kertoa edustamansa organisaation asioista myyjälle. Myynti 

edustaa luottamusta yritystä kohtaan. Luottamuksen rakentamisessa menee aikaa, kuten 

kaikissa ihmisten välisissä suhteissa. Tämä tulee huomioida myyntiprosessissa. Myyjän on 

ymmärrettävä asiakkaan suorista ja epäsuorista kommenteista missä vaiheessa asiakas on 

menossa ostoprosessissa. Esimerkiksi, ei anneta asiakkaalle tarjousta, jos asiakas ei ole varma 

siitä, että soveltuuko palvelu hänelle. Kun luottamus on luotu ja asiakasta kuunneltu, niin 

voidaan edetä seuraaviin vaiheisiin. Luottamusta voidaan kasvattaa esimerkiksi avoimesti 
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viestimällä asiakastyytyväisyystuloksia. Digitaalisessa kanavassa voi tuoda esille mihin laatu 

ja hinnoittelu perustuu huomioiden tunteisiin vetoavat ja toiminnalliset perustelut. Luottamusta 

lisää, jos myyjä on jonkin edustamansa palvelun asiantuntija ja sitä kautta sitoutunut ja 

innostunut palvelusta. Myyjä on lähtökohtaisesti uskottavampi. 

 

” Harvoin voidaan ajatella, että tuote tai palvelu on niin hyvä, että se myy itse itsensä.” 

 

Asiantuntija A:n mukaan asiantuntijapalveluja myytäessä asiakasta tuetaan päätöksenteossa 

luottamusta rakentamalla, jotta asiakas kokee olevansa valmis ostamaan palveluja 

organisaatiolta. Kilpailijaa korkeampi hinta ei vaikuta päätöksen tekoon, kun asiakkaan ja 

myyjän välille on syntynyt luottamus.  Luottamusta palvelun tarjoajaa kohtaan lisääviä tekijöitä 

ovat esimerkiksi kustannustehokkuus, modernit ratkaisut, tekoälyn ja muun teknologian 

hyödyntäminen.  

 

”Asiakkaan tulee voida kokea ja luottaa, että kumppani tietää ja osaa asiansa, koska on oman 

alansa huipputekijä.”  

 

Teoria rikastaa asiantuntijoiden näkemyksiä luottamuksen rakentamiseen liittyvistä haasteista 

ja asiakaskommunikaation tulkinnanvaraisuuksista. Luottamusta ja vuorovaikutusta voidaan 

rakentaa ja ylläpitää teknologiaa hyödyntäen. Gerdtin (2018, 33) mukaan asiakkaan 

päätöksentekoon voidaan vaikuttaa algoritmien avulla.  Algoritmien tekemät suosittelut 

perustuvat sosiaaliseen analyysiin. Datan, oppivan tekoälyn ja algoritmien avulla tehdään 

monimutkaisia johtopäätöksiä ja uudenlaisia yhteyksiä saadaan näkyväksi. Tekoälyyn ja 

algoritmeihin pohjautuva asioiden ennakointi tehdään tämän hetkisten tapahtumien perusteella 

ja vastaanottajan mielentilaa ymmärtämällä. Edellisten perusteella valikoituvat vaikutuskeinot, 

viestit ja sisällöt, jotka ohjaavat vastaanottajan päätöksiä ja valintoja. Useimmat käytetyt 

analyysit perustuvat historiadataan. Oppiva tekoäly on mahdollista opettaa uuden datan 

rakentamiseen ja kokeilemalla löytää sisällöt, joihin vastaanottaja reagoi. Asiantuntijuuden, 

laadun, teknologiajohtajuuden, tekoälyn ja sitoutuneisuuden viestiminen on mahdollista 

toteuttaa digitaalisesti, henkilökohtaista ja julkista dataa, algoritmejä ja sosiaaliseen kuuntelun 

sovelluksia hyödyntämällä. (Aaltonen ja Merilehto 2019, 90) 
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6.5 Tuotteistus 

 

Kaikkia viittä asiantuntijaa pyydettiin kertomaan omia näkökulmiaan tuotteistuksesta ja sen 

yhteydestä asiantuntijapalvelujen myyntiin. Asiantuntijoiden mielestä tuotteistaminen 

mahdollistaa palvelumyynnin ja edistää koko liiketoimintaa. Tuotteistaminen tuo heidän 

mukaansa selkeyttä ostamiseen ja myyntiin, kannattavuutta, kustannustehokkuutta sekä 

palvelujen monistettavuutta uusiksi tuotteiksi. Tuotteistettuja palveluja on mahdollista tehdä 

modulaarisiksi tuotemyynnin tapaan. Tuotteistaminen mahdollistaa monimutkaisen 

palvelumyynnin siirtämistä digitaaliseen kanavaan. Tuotteistamattomuus puolestaan rajoittaa 

digitaalisen myyntikanavan käyttöä. Tuotteistamisen haasteeksi koettiin, että tuotteistaessa ei 

pitäisi pyrkiä istuttamaan kaikkia asiakkaita samaan muottiin. Tuotteistuksessa tärkeintä on 

ymmärtää toimialan tarpeet ja tehdä tuotteistus oikein asiakkaan näkökulmasta, jotta se palvelee 

tarkoitustaan. Tuotteistuksessa tulisi välittyä asiakkaalle valmiiksi mietityt kokonaisuudet ja 

toimiala-asiantuntemus. Palvelun monistuksen riskinä kuitenkin on, että tuotteistettu 

perusrunko on liian jäykkä esimerkiksi toiselle toimialalle. Haastava kysymys onkin, miten 

pitkälle eri palvelutuotteet on mahdollista viedä digitaalisiin kanaviin. Monimutkaisten 

palvelujen osalta paketoituja osakokonaisuuksia mahdollisesti pystyisi myymään 

verkkopalvelun kautta. Seuraavia asiantuntijoiden näkemyksiä voidaan pitää parhaina 

käytäntöinä palvelujen tuotteistamisesta.    

 

Asiantuntija A:n mukaan tuotteistaminen on kaiken ydin. Sen avulla määritellään palvelu. 

Tuotteistus saa asiakkaan haluamaan palvelua. Se on paketti, joka on helppo ostaa. 

Asiakaslähtöisyyttä lisää se, että asiakkaan on helppo nähdä tuotteistuksen avulla mitä saa 

yhdeltä kumppanilta. Hyvin tuotteistettu palvelu on vakuuttava ja kasvattaa myyntiä. Se on 

helposti ymmärrettävä ja lähestyttävä. Tuotteistus tuo myyjälle helppouden ratkaista asiakkaan 

ongelmia ja saada liiketoiminta kukoistamaan. Asiakkaalle voi antaa valmiita 

ratkaisuehdotuksia. Esimerkiksi verkkokaupassa voidaan määritellä ratkaisut selkeästi ja ottaa 

kantaa yleisesti tunnistettuihin haasteisiin, joiden kanssa segmentin yritykset painivat 

ratkaisupuu-tyyppisesti. Palvelumyynnissä on keskeistä auttaa keskustelukumppania 

oivaltamaan tilanteeseensa sopiva ratkaisu. Uuden luominen tapahtuu vuorovaikutuksessa. 

Tuotteistaminen mahdollistaa palvelun mittaamisen asiakkaan ja myyjän näkökulmista. On 

tärkeää ymmärtää mitä lisäarvoa palvelu tuottaa ja miten palvelua voisi edelleen kehittää. 
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Tuotteistettua palvelua voidaan kehittää esimerkiksi kustannustehokkaaseen suuntaan, parantaa 

palvelun laatua ja tuottaa enemmän lisäarvoa. Tuotteistus on myös riskienhallintaa, kun on 

dokumentoitu ja tiedetään, mitä palvelu pitää sisällään.  

 

Asiantuntija A:n mukaan harvoin yksi palvelu sopii kaikille ja on niin sanottua bulkkipalvelua. 

Kun palvelu on pilkottu pieniksi palasiksi, moduuleiksi, niin asiakkaan on helppo valita mitä 

niistä tarvitsee. Palvelua voi halutessaan täydentää tai karsia. Tuotteistus mahdollistaa, että 

asiakas voi itse hallita ja joiltakin osin räätälöidä palvelua. Asiantuntija B:n mukaan 

tuotteistetun palvelun tai ratkaisun tulee olla sopiva asiakkaalle. Esimerkkinä tuotteistetut 

ohjelmistopalvelujen rajapinnat ja yhteensopivuudet vaikuttavat päätöksentekoon. Tuotteistus 

näkyy myös markkinoinnissa, jossa rakennetaan näkyvää tuotekuvaa. Tuotteistaminen lisää 

asiakasvirtaa.  

 

Asiantuntija C:n mukaan mitä monimutkaisempi palvelu on, niin ostamisen kynnystä kasvattaa 

puutteellinen tuotteistus. Paketti ei tällöin vastaa kaikkiin asiakkaan kysymyksiin. Kun 

alkudata, tietopaketti, hinnasto olisivat saatavilla, niin se helpottaisi seuraavia myynnin 

vaiheita. Tuotteistaminen kertoo yrityksen monipuolisuudesta ja on sen erottautumiskeino. 

Tuotteistus antaa näkökulmaa asiakkaalle organisaation osaamistasosta. Se on keino vakuuttaa 

asiakas asiantuntemuksella ja kyvykkyydellä tarjota kokonaispalvelua. Jos osaaminen ei ole 

vielä riittävän hyvää tuotteistettavaksi, niin silloin tuotteistamista ei kannata tehdä, vaan tarjota 

kehittämisvaiheessa olevia osa-alueita lisäpalveluina. Asiakas voi haluta testata palvelua, 

tutustua referensseihin ja sitä kautta hallita riskejä sekä hakea perusteluja järki- tai 

tunneperusteiselle ostopäätökselle. Testaamisen, suositusten ja referenssien pohjalta ostaja voi 

samaistua ja poistaa valintaan perustuvia omia riskejään. Asiakkaan osallistaminen sekä 

sitouttaminen tulisi sisällyttää myyntiprosessiin.  

 

”Sähköinen kanava selkeyttää asiakkaalle kokonaisuutta, auttaa kartoituksessa ja 

päätöksentekoprosessissa. Esimerkiksi, kun asiakas pystyy itse yhdistelemään palveluja 

haluamallaan tavalla. Valitsemaan ydintuotteisiin räätälöitävät tuotteet ja lisäarvotuotteet. 

Palvelun ostaminen verkkokanavasta voi olla jopa helpompaa kuin fyysisen tuotteen 

ostaminen.”   

 



91 

 

   

 

Teoria tukee asiantuntijoiden kokemukseen perustuvia näkemyksiä tuotteistuksen tavoitteista 

ja mahdollisuuksista edistää myyntiä ja liiketoimintaa. Teorian mukaan tuotteistamisen 

keskeisiä tavoitteita ovat asiakaslähtöisyys, tehokkuus, markkinoinnin helpottaminen, myynnin 

kasvattaminen, sisäisen viestinnän ja yhteistyön kasvattaminen. Palvelusta tulee helpommin 

myytävä, selkeämmin kuvattu, tasalaatuinen, monistettava ja sen jatkokehittäminen helpottuu. 

(Tuominen et al. 2015, 14-15) Asiantuntijat nostivat haastatteluissa esille, että tuotteistuksen 

avulla helpotetaan asiakkaan ongelmien ratkaisua ja asiakkaan on mahdollista tunnistaa 

paremmin myös itse omat tarpeensa ja verkkopalvelun avulla hallita ja räätälöidä palvelua 

vastaamaan omia tarpeitaan. Teorian mukaan tasalaatuisen palvelun myötä, asiakaspalvelussa 

ja työskentelytavoissa ei ole niin paljon epätasaisuutta kuin ennen tuotteistamista. Kun palvelu 

voidaan monistaa asiakkaalta asiakkaalle niin asiakkaan kokema hyöty kasvaa. (Tuominen et 

al. 2015, 7) Teorian mukaan tuotteistamisen avulla kiteytetään palvelun ja sen tarjoaman arvoa 

asiakkaalle, kuvaamalla ja vakioimalla palvelun osia. Tuotteistuksen avulla halutaan saavuttaa 

selkeä ja yhtenäinen kuva palvelusta. (Tuominen et al. 2015, 5-6.) Asiantuntijat konkretisoivat 

selkeyden ja arvon määritelmää muun muassa asiantuntijuuden kiteyttämisenä palveluun, 

ratkaisujen laadukkuudella, tulevaisuuden kehitystarpeiden huomioonottamisella, 

yhteensopivuudella, arvon jatkuvalla mittaamisella, riskien- ja jatkuvuuden hallinnalla, 

visuaalisuudella, vuorovaikutteisella teknologialla sekä asiakkaan mahdollisuuksilla hallita, 

muuttaa ja räätälöidä palvelua omatoimisesti.  

 

Teorian mukaan (Tuominen et al. 2015, 5-6) tuotteistamisella varmistetaan palvelun 

tasalaatuisuus. Tuotteistamisen avulla etsitään järkevä tasapaino vakioidun ja räätälöinnin 

välille. Liike-elämän asiantuntijapalvelut ovat yleisesti ottaen monimutkaisia ja niitä on totuttu 

räätälöimään paljon. Hiljaisen tiedon hyödyntäminen on niin ikään heikkoa. Tehottomuutta ja 

kannattavuutta ilmenee, jos ratkaisu keksitään jokaisen toimituksen myötä uudelleen.  

Asiantuntijoiden mukaan tuotteistamattoman palvelun myynti ja markkinointi hankaloituu, 

koska palvelun selkeys ja vertailtavuus on matalalla tasolla. Tuotteistamattomasta palvelusta 

asiantuntemus ei välity. Kun palvelua ei ole tuotteistettu, niin ostaja voi kokea hankkeeseen 

liittyvän budjetti-, aikataulu- ja resurssiriskejä. Palvelu on riski myös myyjäorganisaatiolle 

esimerkiksi jatkuvuuden ja ylläpidettävyyden näkökulmista. Asiantuntijoiden mukaan huonosti 

tuotteistettu palvelu jättää liian paljon kysymyksiä asiakkaalle. Asiantuntijat kokivat myös, että 

ylituotteistettu palvelu on niin ikään riski. Liian jäykkä perusrunko ei välttämättä tue 
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monistettavuutta, joka on yksi tuotteistamisen perusajatuksista. Toimiala-asiantuntijuutta ja 

asiakasnäkökulmaa ei pystytä tällöin välittämään asiakkaille. Teoria tukee asiantuntijoiden 

näkemystä ylituotteistetusta palvelusta. Pahimmassa tapauksessa liian jäykkä perusrunko ei 

palvelisi ketään. Kun palvelu on ylituotteistettu, voi siitä tulla liian joustamaton asiakkaalle. 

Liike-elämän palvelujen tuotteistamisen suurin haaste onkin löytää järkevä tasapaino 

vakioinnin ja räätälöinnin välille. Tuotteistamisen tavoitteena on myös lisätä yhteistä 

ymmärrystä ja tiedon sekä osaamisen jakamista organisaatiossa. (Tuominen et al. 2015, 5-6) 

Asiantuntijoiden mielestä tuotteistus on liiketoiminnan lähtökohta ja se lähentää muun muassa 

myyntiä ja palvelutuotantoa. Asiantuntijat ehdottivat, että räätälöintiä siirrettäisiin osittain 

asiakkaiden itsensä tehtäväksi. Heidän ajatuksenaan oli, että asiakkaat voisivat 

verkkopalvelussa hallita omaa palveluaan tehden sitä kautta myös muutoksia. 

 

Teorian mukaan tuotteistamisen tärkein tavoite, on tuottaa asiakkaalle arvoa.  Ennen varsinaista 

tuotteistamista, tulisi kartoittaa mitkä palvelut organisaation kannattaa tuotteistaa. Mitkä 

palvelut ovat organisaation ydinliiketoimintaa, mitkä segmentit ja tuotteet tukevat strategiaa ja 

sen määrittelemiä tavoitteita. Tuotteistamiskelpoisesta palvelusta on kysymys silloin, kun 

palvelulla on kysyntää, asiakastarve ja markkina. (Tuominen et al. 2015, 13) Porterin (1998, 

247) mukaan organisaation on tärkeää pohtia olisiko palvelua järkevämpää myydä paketoituna. 

Idean testaaminen voi tapahtua esimerkiksi arvioimalla sitä, että lisäisikö paketointi asiakkaan 

kokemaa asiakastyytyväisyyttä ja helpottaisiko se palvelun myyntiä? Teoria tukee 

asiantuntijoiden näkemystä palvelun läpinäkyvästä mittaamisesta. Asiantuntijoiden mukaan 

asiakkaan tulisi saada palvelun laadusta, kustannuksista ja arvontuottamisesta reaaliaikainen 

tieto. Teorian mukaan yrityksen KPI-mittaristo tulisi rakentaa siten, että se edistää 

tuotteistamista. (Tuominen et al. 2015, 14-15)  

 

Asiantuntijoiden mukaan palvelun tuotteistamisessa tulisi hyödyntää tuotteille ominaista 

modulaarista rakennetta. Esimerkkeinä he mainitsivat ydinpalvelut, joihin on mahdollista 

yhdistellä lisäpalveluja ja räätälöityjä palveluja. Teoria tukee ja jäsentää asiantuntijoiden 

näkemyksiä tuotteistamisesta. Teorian mukaan aluksi määritellään mikä on tuotteistamisen 

kohde. Onko kyseessä yksittäinen palvelu vai palvelukokonaisuus. Samassa yhteydessä 

määritellään mitkä asiakassegmentit käyttävät kyseistä palvelua. Tuotteistamisen voi toteuttaa 

vain osalle palvelutuotetta, ja jättää siihen asiakaskohtaisen räätälöinnin mahdollisuus. 
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Tuotteistaminen mahdollistaa tuotannon ja myynnin kohtaamisen ja integroitumisen.  Tiedon 

kulku paranee. Yhtenäistä prosessia on mahdollista kehittää. (Tuominen et al. 2015, 9-10) 

Asiantuntijoiden mukaan vakioitu ja yhtenäinen myynti-palvelutuotantoprosessi on mahdollista 

siirtää johonkin rajaan asti digikanaviin. 

 

Tuotteistetun palvelun räätälöitävyys. 

 

Asiantuntija D:n mukaan esimerkiksi IT-alan ratkaisut ovat hyvin tuotteistettuja. Tuotteistus on 

ratkaisusta tehty paketti tietynlaiselle ostajakunnalle, toimialalle. Samasta ratkaisusta 

suunnittelijat tarvitsevat oman paketin, johtotaso- ja tukitoiminnot omanlaisensa. 

Tuotteistuksen avulla ratkaisu on monistettavissa. Palveluun tehtävillä pienillä muutoksilla 

saadaan eri kohderyhmille sopivia pakettiratkaisuja ja sitä kautta uusia toimialaräätälöityjä 

ratkaisuja. Ratkaisut ovat yhdisteltävissä toisiinsa A-, B-, C-tyyppisesti. Voidaan ajatella 

tuoterunkoa, johon räätälöitäessä liitetään erilaisia piirteitä. Palvelun tuotteistamisessa 

keskeistä on ymmärtää toimialan tarpeet. Toimialalle paketoitu ratkaisu sopii suurelle osalle 

alan toimijoita. Tuotteistus on valmiiksi ajatellun kokonaisuuden tarjoamista asiakkaalle. 

Ratkaisussa tulee huomioida erilaisten ryhmien tarpeet. Räätälöitävää osuutta on mahdollista 

tuotteistaa asiakaslähtöisyyden ja toimialaosaamisen rajoissa. Tällöin ymmärretään minkälaisia 

tarpeita asiakaskunnasta voi nousta esille räätälöintien osalta. Mikäli räätälöintejä pystytään 

tuotteistamaan, niin vastaavia tarpeita voi olla myös muilla asiakassegmenteissä. Mitä 

enemmän palveluja voidaan monistaa, niin sitä kannattavampaa liiketoiminta voi olla. 

Osaaminen ja kokemus parantavat tehokkuutta ja kustannuksien hallinta on helpompaa. Myynti 

ja tuotanto ovat lähempänä toisiaan. Käyttöönotto, määrittelyt, koulutukset tulisivat esimerkiksi 

erikseen hankittavaksi. Henkilötyön osuus, tuntiperusteinen tai paketoitu kertakorvaus täytyy 

määritellä tapauskohtaisesti erikseen. Mikäli digipalvelu antaa arvioperusteisia tarjouksia, niin 

henkilökohtaista myyntityötä tarvitaan tarjouksen läpikäyntiin.  

 

”Digipalvelun kautta, jos myydään raakaa toteutustyötä arviona, niin se on haaste. ” 

 

Asiantuntija E:n mukaan tuotteistus tehostaa ja tuo laatua myös räätälöitävään osaan. Kun 

perustuote on kunnossa, voidaan keskittyä vain räätälöitävään osaan.  Räätälöitävyys ja 

modulaarisuus yhdistettynä asiakaslupaukseen, käsittäen toimitusajan ja hinnan tuovat 
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selkeyttä ja arvoa asiakkaalle. Digikanavaan meno edellyttää tuotteistamista. Kun palvelun on 

tuotteistettu, niin asiakkaan on mahdollista valita itse sopiva palvelu verkkopalvelusta. 

Asiantuntija E:n mukaan alustan kautta voidaan optimoida palvelua esimerkiksi aika-, budjetti- 

ja resurssinäkökulmista. Esimerkiksi ketterä organisaatio Suomen rajojen ulkopuolelta voi 

tuottaa kustannustehokkaan ja laadukkaan räätälöidyn moduulin Suomalaisen toimijan 

ydinpalveluun tai tuotteeseen. Verkoston ja alihankkijoiden kautta tulevat palvelukomponentit 

vaativat erityyppisiä johtamistaitoja, kun suorat kokonaispalvelutoimitukset. Käytännössä 

esimerkiksi alustalle on koottu vaihtoehtoja tiimeistä, joista asiakas näkee toimitusajan, hinnan, 

palvelulupauksen, niin optimaalisen kumppanin löytäminen on asiakkaalle helpompaa. 

Esimerkiksi koodareista on pulaa ja useimmiten hyödynnetään kansainvälistä osaamista. 

Tuotteistaminen mahdollistaa myös rohkeammat asiakaslupaukset. Asiantuntija E:n mukaan, 

kun palvelu on tuotteistettu, niin se on vertailtavissa muihin palveluihin.  Helppoutta 

asiakkaalle päin on, että palvelua voi vertailla ja varata verkon kautta. Kuvilla vahvistetaan 

mielikuvaa toimijasta.  Esimerkiksi perinteisistä matkatoimistoista suurin osa on verkossa 

toimivia palveluja. Tuotteistuksessa on huomioitu lisä- ja tukipalvelut, joka on myös 

erottautumistekijä. Tuotteistettu palvelu on kustannustehokas, mutta siinä tulisi olla myös 

räätälöitäviä elementtejä. Esimerkiksi palveluntarjoajalta löytyy useita erikoispalveluja saman 

katon alta nopeasti. Sitä kautta tuotteistaminen tuo asiakkaalle arvoa.  

 

” Kun palvelu on tuotteistettu, niin voidaan luvata asiakkaalle toteutusaikataulu ja pysyminen 

budjetissa.” 

 

Asiantuntijat näkivät räätälöitävien asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen riskinä, mutta 

toisaalta myös mahdollisuutena. Teorian mukaan räätälöinnin määrittely edellyttää, että 

ymmärretään mitkä palvelun osat ovat aidosti räätälöityjä ja mitkä vakiopalveluja.  

Tuotteistaminen on mahdollisuus tarjota asiakkaille räätälöidympiä ratkaisuja, sillä aidosti 

räätälöityjen ratkaisujen määrittelyyn voidaan resursoida enemmän. Perusasioita ei tarvitse 

keksiä aina uudelleen, vaan voidaan suunnata asiantuntemus uuden luomiseen sekä osallistuttaa 

asiakastakin innovointiin. Räätälöinti ja vakiointi tulee tehdä järkevästi ja vain siltä osin, kun 

sillä saadaan aidosti asiakashyötyä. (Tuominen et al. 2015, 9-10) 
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6.6 Käyttökokemus 

 

Kaikkia viittä asiantuntijaa pyydettiin kertomaan omia näkökulmiaan käyttökokemuksesta ja 

käyttökokemuksen yhteydestä asiantuntijapalvelujen myyntiin. Asiantuntijoiden mukaan 

käyttökokemuksen ja käytön pitää olla helppoa, nopeaa, sujuvaa eri laitteilla, miellyttävää, 

hyödyllistä, tehokasta, virheetöntä, proaktiivista, oikea sisältöistä, personoitua, 

vuorovaikutteista ja visuaalista. Hyvä digitaalinen käyttökokemus voi tuoda organisaatiolle 

kilpailukykyä ja jopa markkinajohtajuuden. Käyttökokemus tekee digitaalisesta palvelusta 

asiakaslähtöisen. Hyvä digitaalinen käyttökokemus vastaa asiakkaan kysymyksiin. 

 

Asiantuntija A:n mukaan mitä selkeämpää ja nopeampaa palvelua, niin sen parempaa se on 

asiakkaan näkökulmasta. Vasteajaksi riittää kuitenkin pidempikin aika, jos siitä on yhdessä 

sovittu asiakkaan kanssa. Myyjän ei kannata luvata sellaista, mitä ei voi pitää. Myyjälle tutut 

asiat eivät välttämättä ole asiakkaalle tuttuja asioita.  Toisinaan haasteena voi olla rakentaa 

selkeä ja ymmärrettävä dokumentointi, josta tulee asiakkaan arvo ja ratkaisun idea esille.  

Asioita tulee katsoa asiakkaan housuista, puhua asiakkaan kieltä ja materiaalien pitää olla 

ymmärrettäviä ja selkeitä. Palvelukuvaus ja lupaus kertovat asiakkaalle mikä hankitaan, mihin 

tarpeeseen ja mitä saadaan. Palvelukuvauksessa on selkeästi esitetty reunaehdot siitä, mitä 

palvelu ei sisällä ja mitä ostajalla tulee jo olla, että hankinta on mahdollinen. Jos luottamuksen 

saa rakennettua sähköisesti niin palveluja olisi mahdollista ostaa sähköisesti. Verkkopalvelun 

kautta välitetään myös organisaation arvomaailmaa ja brändiä.  Yrityksen arvojen tulisi välittyä 

verkkopalvelun kautta esimerkiksi visuaalisina tilastoina. Palvelujen hinnat, toimitusajat, 

toimitusehdot sekä kaupan sopimusehdot ovat esillä. Verkkopalveluun vietävä palvelu sisältää 

hinnan, palvelukuvauksen palvelulupauksen ja sopimuksen. Asiantuntija C:n mukaan 

ennakoitava standardiprosessi tuo asiakkaalle luottamusta organisaatiota kohtaan. 

Organisaation asiantuntijoiden yhteystietojen ja osaaminen tulisi olla esillä. 

 Asiantuntija D:n mukaan, selkeästi, ennakoitavasti ja läpinäkyvästi esitetty tieto herättää 

luottamusta ja saa asiakkaan haluamaan palvelua. Organisaation ja asiakkaan vastuita ja riskejä 

voidaan selkeyttää ja jakaa toimitus- ja sopimusehdoilla. Asiantuntija D:n mukaan toimivassa 

käyttöliittymässä ei ole raskaita valikoita ja lomakkeita. Sieltä on saatavissa visuaaliset 

statistiikat ja raportit myynnin tueksi.  Huonossa verkkopalvelussa käyttö tökkii ja aikaa kuluu 

turhaan. Palvelusta ei löydä mitään ja siinä tapahtuu virheitä sekä tulee virheilmoituksia. Sisältö 
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ja tiedot ovat puutteellisia ja palvelu latautuu hitaasti. Kun toiminnallisuudet on väärin 

määritelty, niin se ei herätä luottamusta.  Verkkopalvelussa tulisi olla selkeästi näkyvissä, mitä 

tietoja tulee syötettynä ja mitä pitää olla. Olemassa olevat tiedot ovat muokattavissa helposti.  

Kaikkien asiantuntijoiden mukaan segmentoidut referenssit lisäävät luottamusta. Ratkaisuihin 

sopivia referenssejä tulisi esitellä asiakkaan toiminnallisten kiinnostusten ja asiakkaan 

toimialan ja koon perusteella. Merkittävät referenssit lisäävät uskottavuutta. Sopivan 

referenssin löytäminen voi olla haaste perinteisessä prosessissa.  

 

”Asiakas ei saa kokea, että ei ymmärrä mitään. Asiakaslähtöisyyden haaste on selkeydessä.” 

 

Asiantuntija C:n mukaan hyvä käyttökokemus edellyttää yhtä selkeää näkymää, josta käyttäjä 

voi helposti nähdä mistä ja miten asiat palvelussa tapahtuvat. Tarjottavat palvelut olisivat 

modulaarisia, joita asiakkaan itse olisi mahdollista yhdistellä toisiinsa 

verkkopalvelunäkymässä. Valitun yksittäisen tai yhdistetyn ratkaisun hyödyt esitettäisiin 

saman tien. Verkkopalvelussa ei kannata jakaa kaikille samaa materiaalia. Esimerkiksi 

käyttäjän kokemat liian yksityiskohtaiset tiedot voivat hankaloittaa ostamista. Palvelussa tulisi 

näkyä esimerkiksi mitkä ovat asiakkaiden viisi yleisintä kysymystä. Hyvässä verkkopalvelussa 

viestintä on onnistunut kuvien ja tekstin avulla. Hintavertailu on helppoa. Immateriaalista 

tuotetta on helpompaa ostaa kuin konkreettista tuotetta. 

  

”Asiakkaan tulee heti ymmärtää mitä saa, mitä maksaa ja miten sen saa.” 

 

Asiantuntija A:n mukaan verkkopalvelussa olisi määrätyt perusasiat, mutta lisätarpeet 

kartoitettaisiin esimerkiksi tapaamisen tai online-tapaamisen yhteydessä. On riittävää, että saa 

verkkopalvelun kautta tiedot asiantuntijan kokemuksesta ja osaamisesta, aikataulu- ja 

hintatietoineen.  Asiantuntija C:n mukaan monimutkaisissa substanssia vaativissa palveluissa 

on muuttujia ja riskejä.  Palvelu ei välttämättä vastaa kaikkiin tärkeisiin kysymyksiin, 

riskienhallintaa ei ole ehkä riittävällä tasolla huomioitu ja tuotteistus voi olla puutteellista. 

Ensimmäiset vaiheet voidaan viedä sähköiseen kanavaan. Esimerkiksi niin, että alkudata, 

tietopaketti ja hinnasto olisivat saatavilla.  
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”Haasteena digikanavaan menoon on asiakkaan yksityiskohtiaset kysymykset, joihin hän 

tarvitsee vastauksia.”  

 

Teoria haastaa asiantuntijoiden vastauksissa nousseet pitkät vasteajat. Markkinoinnin ja 

asiakaspalvelun digitalisaation ja automaation avulla mahdollistetaan asiakaspalvelun ja 

viestinnän selkeys, reaaliaikaisuus, nopeus, ja toisaalta myös oikea-aikaisuus, oikea sisältö sekä 

prosessien sujuvuus. Teorian mukaan personoinnin myötä asiakasodotukset kasvavat ja 

odotuksiin voidaan vastata digitaalisilla prosesseilla perinteistä toimintatapaa paremmin. 

Tulevaisuudessa asiakaskokemusta parannetaan teknologian keinoin. (Gerdt 2018, 15) 

Palvelujen personointi tarkoittaa, että palvelut ovat yksilöitävissä visuaalisesta näkökulmasta. 

Visuaalisuus ja visuaalinen suunnittelu on yksi tärkeimmistä osa-alueista sisällön 

selkeyttämiseksi, sillä tiedon vastaanotto ja palautteenanto perustuvat suurimmaksi osaksi 

näköaistiin. (Saariluoma et al.  2010, 161-163) Ostajien ostokäyttäytyminen muuttuu ja siirtyy 

entistä enemmän verkkoon. Digitaaliset palvelut ovat saatavilla asiakkaan aikataulun mukaan. 

(Rubanovitch ja Aminoff 2015, 55-56) Markkinointiautomaatio mahdollistaa reaaliaikaisesti 

saatavilla olevan tehokkaan ja nopean prosessin. Kielivaihtoehdot, maksutavat ja riittävät 

tuotetiedot ovat myyntiä edistäviä tekijöitä. (Rubanovitch ja Aminoff 2015, 55-56) Oppiva 

tekoäly osaa vastata monimutkaisiin kysymyksiin ymmärtäen ja tuottaen puhetta sekä 

keskustelua (Siukonen ja Neittaanmäki 2019, 84-85) Fileniuksen (2015) mukaan suurin osa 

asiakastarpeista ovat kuitenkin arkipäiväisiä. Hyvään asiakaskokemukseen voi riittää 

perusasioissa onnistuminen. Riittää, että asiat tapahtuvat nopeasti, vaivattomasti ja 

huomaamattomasti. Teorian mukaan ostajilla on valta-asema ja he vaikuttavat 

myyjäorganisaatioiden tarjontaan aiempaa enemmän. Asiakkaat haluavat ratkaisuja, tietoa, 

vastauksia ja hintoja jo myyntiprosessin varhaisissa vaiheissa. Tiedon tulisi olla saatavilla heti 

tarpeen ja kiinnostuksen syntyessä (Rubanovitch ja Aminoff 2015, 162-163) 

 

Asiantuntia E:n mukaan käyttökokemus on äärimmäisen tärkeä. Esimerkiksi Applen menestys 

perustuu käyttökokemukseen. Keskeistä on, että palvelut saadaan kätevästi, ne ovat käytettäviä 

ja helppoja. Tärkeää on myös sisältö. Eli mitä palvelussa pystytään tekemään. Brändi ja 

käyttökokemus ovat kilpailutekijöitä. Kun jostakin brändistä on tullut käyttökokemuksen 

näkökulmasta markkinajohtaja, niin sanottu johtava yritys, niin kilpailuun mukaantulo on hyvin 

vaikeaa. Kun käyttökokemus on merkittävän korkealla tasolla, niin sen ylittäminen toimintoja 
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jatkokehittämällä kilpailevan organisaation toimesta ei voita markkinoita puolelleen. Täytyy 

olla täysin uudentyyppinne ratkaisu, jotta voi haastaa käyttökokemukseen perustuvan 

markkinajohtajuuden ja brändin. Hyvää käyttökokemusta luotaessa, tulisi ymmärtää asiakkaan 

piilevät ja ei tiedostetut tarpeet. Tulevaisuudessa viestintävälineet optimoivat vastaanottajalle 

sopivimman viestintäkanavan joustavuuden, käytettävyyden, ajan ja paikan huomioiden. 

Viestimien kyvykkyys lähettää ja vastaanottaa viestejä muuttuu joustavammaksi. Laitteesta 

riippumatta pääsee omaan dataan ja ympäristöön. Teknologia tuo yleisen helppouden. 

Rajapintaa ei tarvita eri laitteiden välillä. Datan hallinta ja saatavuus tehostuu. 

 

Asiantuntija A:n mukaan hyvä käyttökokemus muodostuu kokonaisuudesta. Teknisesti 

verkkopalvelun tulee olla helppokäyttöinen. Se ei saa olla monimutkainen, eikä siinä saa olla 

virheitä. Onnistuneesta kokemuksesta kerrotaan eteenpäin. Verkkopalvelulla tuotetaan aidosti 

lisäarvoa asiakkaalle. Esimerkiksi monimutkaisempi myynnillinen kokonaisuus voi vaatia, että 

järjestelmäarkkitehtuuria tulee miettiä yhdessä asiakkaan edustajien kanssa. Myyntiprosessin 

lisäksi, digikanavassa tulisi olla asiakasta sitouttavia palveluja. Sen tulisi olla väline myös 

kumppanuuden rakentamiseen. Verkkopalvelu mahdollistaa yhden toimijan kautta tilattavan 

palvelupaketin, joka tuotetaan monen palvelun tarjoajan toimesta. Asiakkaan näkökulmasta 

arvoketjun kaikkia toimijoita tulisi pystyä hallinnoimaan yhden kumppanin kautta, yhtenä 

ratkaisuna ja ilman näkyvää rajapintaa.  Verkkopalvelun helppouden tulisi näkyä esimerkiksi 

niin, että asiakas voi seurata palvelun toimitusta, hallita ja tehdä siihen tarvittaessa muutoksia. 

Esimerkiksi tilata, poistaa ja muuttaa palvelukokonaisuuttaan. Asiakas voisi seurata palvelun 

kautta oman projektinsa etenemistä, siihen liitettyjä palvelumittareita ja antaa palautetta ja 

kehitysehdotuksia. Palvelunhallinta olisi jatkumo digitaaliselle tilaus-toimitus-prosessille.  

Asiantuntija B:n mukaan myyjä ei ärsytä asiakasta tiedusteluillaan, kun ohjelma tekee 

muistutukset ja tiedustelut automatisoidusti. Tekoäly ohjaisi myyntiä ja asiakasta arvoa 

tuottaviin kohtaamisiin. Asiantuntija B:n mukaan verkkopalvelut mahdollistavat myös 

jälleenmyyntikanavan rakentamisen.     

 

”Ostamisen lisäksi palvelun seurannan tulisi olla helppoa.” 

 

Asiantuntijat pitivät hyvää käyttökokemusta erittäin tärkeänä liiketoiminnan edistäjänä ja 

vastaavasti huonoa käyttökokemusta heikentävänä riskitekijänä. Teorian mukaan 
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käytettävyystutkimuksen ja suunnittelun avulla tutkitaan muun muassa käytön helppoutta, 

tehokkuutta, miellyttävyyttä ja hyödyllisyyttä. Virheettömyyttä ja tehokkuutta arvioidaan 

mittaamalla. Silloin kun laitteen käytettävyys on hyvä, niin käyttäjä tekee vähemmän virheitä. 

(Saariluoma et al. 2010, 24-26) 

 

Asiantuntijan esittämä vaatimus kumppanuuden rakentamisvälineestä ja saumattomasta 

arvoketjun hallinnasta vastaa alustatalouden määritelmää ja toimintaperiaatetta. Teorian 

mukaan alustatalous mahdollistaa arvontuotannon asiakkaalle usean organisaation toimesta. 

Alustataloudella tarkoitetaan yhtenäisiä tietoteknisiä järjestelmiä ja toimintaperiaatteita (T. 

Siukosen ja P. Neittaanmäki 2019, 199-200) Alustaliiketoiminta ja tekoälyn hyödyntäminen 

ovat keino ja mahdollisuus rakentaa digitaalinen liiketoimintamalli, jonka avulla voi saavuttaa 

uutta markkinaa ja kasvua. (Still et al. 2017, 1) Toisiinsa integroituvat alustat mahdollistavat 

eri toimialojen keskinäisen verkostovaikutuksen ja uudentyyppisten palvelukokonaisuuksien 

tarjonnan asiakaskunnalle. (Alustatalous verkkosivut 2020) Arvon luonti edellyttää avoimuutta 

uusien kumppaniorganisaatioiden kanssa. Asiakkaalle näkymättömät rajapinnat mahdollistavat 

innovatiivisten palvelujen syntymisen. (Still et al. 2017, 1) 

 

Asiantuntija B:n mukaan asiakaslähtöinen toiminta edistää tuotteen ja organisaation 

tunnettuutta. Tulevaisuudessa asiakas saa netistä tarvittavat perustiedot sekä näkee muiden 

asiakkaiden suositteluja ja keskusteluja palveluun sekä organisaatioon liittyen. On ostajia, ketkä 

tekevät päätöksensä pelkkien suositusten perusteella. Suosittelut voivat johtaa 

hankintapäätökseen ja myyjää ei välttämättä tarvita ostoprosessin aikana.  Aiemmat 

kokemukset luotettavuudesta tai epäluotettavuudesta voivat ohjata asiakasta. Luottamusta 

verkkopalvelua kohtaan on mahdollisuus lisätä esimerkiksi suojatulla yhteydellä, varmenteilla, 

referensseillä, henkilökunnan yhteystiedoilla.  

 

Asiantuntija D:n mukaan esimerkiksi oikein salattu yhteys ja GDPR-selosteet käytön ja 

kirjautumisen yhteydessä herättävät luottamusta. Digikanavissa tulisi huomioida GDPR-

vaatimukset.  Asiantuntija B:n mukaan kokeneet verkkopalvelujen käyttäjät ja ostajat ovat 

valveutuneita verkkokauppoja kohtaan ja arvioivat niiden luotettavuutta, maksutapoja, 

tositteiden kirjanpitokelpoisuutta ja tietoturvaa. Kun verrataan palvelu- ja tuotemyyntiä, niin 
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palvelua ei voi  kokeilla ennen ostoa kuten tuotetta. Prosessi on tietoturvallinen, reaaliaikainen 

ja läpinäkyvä. Verkkopalvelussa tulisi voida kirjautua Google, SSO-tyyppisesti. 

”Positiivinen sana leviää, kun toiminta on aidosti asiakaslähtöistä. Osa asiakkaista voi päätyä 

tilaamaan verkosta puhtaasti ajansäästöllisistä syistä.” 

Teoria tukee asiantuntijan näkemystä suosittelujen myönteisiin vaikutuksiin myynnin 

edistämisessä. Suosituimpien verkkopalvelujen arvostelut perustuvat käyttäjien antamien 

arvostelujen keskiarvoon. Keskiarvo edustaa suuren massan tai pienen joukon näkemyksiä. 

Keskiarvo ei välttämättä ole sovellettavissa eri ryhmien tai yksittäisen käyttäjän tarpeisiin. 

Käyttäjien antamia palautteita pidetään luottamusta herättävinä. Henkilökohtaiseen dataan 

perustuvat suositukset perustuvat algoritmeihin. Digitaalisessa maailmassa algoritmin tekemä 

suositus on tarkempi. (Gerdt 2018, 35) 

Teoria tukee asiantuntijoiden näkemyksiä suojauksien tärkeydestä. Teorian mukaan 

organisaatioiden tulisi siirtyä vaihtoehtoisiin salausmuotoihin, joiden avulla suojataan tietoja 

yli 10 vuotta. (Siukonen ja Neittaanmäki 2019, 110-111) Aaltosen ja Merilehdon mukaan 

yksityisyyden suojaaminen, inhimillisen arvokkuuden ja turvallisuuden huomioiminen on 

oltava mukana tekoälyn kehittämisessä.  Kansalaisten perusoikeudet ja tietoturvakysymykset 

edellyttävät tietosuoja-asetuksen GDPR:n noudattamista ja ovat lähtökohta tietojenkäsittelylle. 

(Elinkeinoelämän keskusliitto 2015, 20) 
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7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tässä työssä olen tarkastellut ratkaisu- ja asiantuntijapalvelumyynnin digitalisaatiota 

kokeneiden myynnin- ja liiketoiminnan asiantuntijoiden näkökulmasta. Tutkittavana ilmiönä 

on myynti digitalisaation aiheuttaman muutoksen kohteena. Tutkimukseni tarkoituksena oli 

tuottaa digitaalisen myyntikananavan, verkkopalvelun vaatimusmäärittely, joka on nähtävissä 

liitteessä 1. Työni keskittyi toiminnallisten ohjelmistovaatimusten keräämiseen 

teemahaastattelemalla asiantuntijoita, vaatimusten analysointiin soveltuvan teorian avulla ja 

vaatimusmäärittelydokumentaation tuottamiseen edellisten perusteella. Haastateltavien esiin 

tuomat asiat olivat ihmiskeskeisiä, aitoon käyttötarpeeseen ja kokemukseen perustuvia tarpeita 

ja vaatimuksia. Asiantuntijoilta tulleet vaatimukset edustavat vaatimusmäärittelyn 

liiketoiminta- ja asiakasvaatimuksia. 

 

Vaatimusmäärittely 

 

Vaatimusmäärittelyn (liite 1) liiketoimintatavoitteet ovat tuotu kaikista haastatteluteemoista. 

Myynnin tehostaminen, kilpailukyvykkyys, teknologinen kehittyminen, liiketoiminnan 

mittaaminen, prosessin kehittäminen, asiantuntijapalvelujen tuotteistus, segmentointi- ja 

strategiakyvykkyydet, brändin rakentaminen ja verkkonäkyvyys nousivat 

liiketoimintatavoitteiksi asiantuntijahaastatteluista. Vaatimukset valikoituivat ja täsmentyivät 

liiketoimintatavoitteiksi niiden luonteen perusteella. Myynnin tehokkuus saavutetaan 

digitaalisella prosessilla ja tuotteistuksen avulla. Digitaalinen ja tehokas myyntiprosessi tuottaa 

myyntimahdollisuuksia (liidejä) myynnin ja markkinoinnin automaation avulla. Tehokkuutta 

prosessiin tuodaan sillä, että digitaalisen prosessin kautta tulevat liidit ovat myynnillisesti 

laadukkaita, jonka vuoksi myynnin läpimenoaika lyhenee ja kaupan todennäköisyys paranee. 

Liiketoiminnallista kilpailukykyä lisäävät teknologian käyttö markkinatuntemuksen 

lisäämiseksi, mukana olo digitalisaatiossa sekä verkosto- ja alustataloudessa. Kilpailukykyä 

lisää korkeatasoinen teknologia asiakas- ja käyttökokemuksen parantamiseksi. Teknologinen 

kehittyminen tuottaa asiakkaalle arvoa, tasalaatuisemman prosessin ja paremman 

asiakastyytyväisyyden myötä. Tasalaatuisuus on tärkeää, sillä se on yksi keskeisimmistä 

asiakkaiden sitouttamiskeinoista. Teknologian hyödyntäminen niin ikään edistää asiakkaiden 
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luottamusta myyjäorganisaatiota kohtaan. Myyjäorganisaation teknologiajohtajuutta voi 

hyödyntää myös markkinoinnillisen vaikuttamisen keinona.  

 

Tuotteistaminen on edellytys monimutkaisten ratkaisujen ja palvelujen myynnille ja 

digitaaliseen kanavaan menemiselle. Liiketoiminnan parempi mitattavuus mahdollistaa tiedolla 

johtamisen ja päätöksentekokyvykkyyden liiketoiminnassa. Mitattavia osa-alueita ovat 

esimerkiksi digitaaliset prosessit ja tuotteistetut palvelut. Myyntiprosessin kehittäminen, 

digitaaliset ja integroituvat prosessit lähentävät organisaation toimintoja toisiinsa. 

Liiketoimintaa edistää kyvykkyys tunnistaa sisäisesti ja ulkoisesti liiketoimintaa ja markkinaa 

ohjaavia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Tietoa voi hyödyntää muun muassa segmentoinnissa 

ja tuotteistamisessa sekä strategiassa. Teknologia, esimerkiksi tekoäly ja massadata, 

mahdollistaa jatkuvan segmentoinnin ja uusien kohderyhmien tunnistamisen. Teknologian 

avulla organisaatiosta tulee segmentointikyvykäs. Segmentointiosaaminen kasvattaa 

organisaation kilpailukykyä. Brändiä rakennetaan strategian ohjaamana, digitaalista 

teknologiaa hyödyntäen. Markkinoinnin automaatio tuottaa sisällöltään strategianmukaisen 

verkkonäkyvyyden. Digitaalinen markkinointi ja myyntiprosessi vaikuttaa ostajaan 

myyntiprosessin eri vaiheissa. Verkkopalvelu niin ikään tukee liiketoiminnallisia tavoitteita 

digitaalista myyntiprosessia, brändin rakentamista ja kilpailukykyistä segmentointia. 

 

 
Kuva 3. Vaatimusten osuus teemoittain 
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Kuvassa 3 on havainnollistettu vaatimusten määrää ja niiden suhteellista osuutta teemoittain. 

Teemahaastatteluista muodostui yhteensä 152 vaatimusta, joista liiketoimintatavoitteita on 10 

kpl, 7 %:n osuudella kaikista vaatimuksista. Asiakaslähtöisyys-vaatimuksia on 17 kpl, 11 %:n 

osuudella, myyntiprosessi-vaatimuksia on 24 kpl, 16 %:n osuudella, vuorovaikutusvaatimuksia 

on 27 kpl, 18 % osuudella, tuotteistusvaatimuksia on 28 kpl 18 % osuudella ja 

käyttökokemusvaatimuksia 46 kpl 30 % osuudella.   

 

Asiakaslähtöisyys-teema tarkoittaa asiakaskohtaista näkökulmaa ja asiakaskohtaisten tarpeiden 

täyttämistä. Asiantuntijoiden mukaan asiakaslähtöisyyttä tuovat arvoa lisäävät ratkaisut, 

tasalaatuisuus, luottamuksen rakentaminen, investoinnit teknologiaan, asiakasta hyödyttävä 

sisältö ja verkkonäkyvyys, saumattomuus sekä byrokratiattomuus. Asiakaslähtöisyyteen 

liittyviä vaatimuksia oli vähiten. Tämä voi johtua osittain siitä, että koko myynti voidaan nähdä 

asiakaslähtöisenä toimintana. Asiakaslähtöisyys teeman vaatimukset ovat luonteeltaan 

kokonaisuuksia tai toimintatapoja ja linjauksia siitä, miten asioita tulisi tehdä. 

Asiakaslähtöisyys oli ensimmäinen haastatteluteema, joka antoi hyvä orientaation muihin 

teemoihin. Muiden teemojen sisällä asiakaslähtöisyys-aihe toistui. Tämä kuvaa hyvin sitä, että 

asiakaslähtöisyyden tulisi näkyä kaikissa myynnin toiminnoissa ja toisaalta sitä, että muut 

myyntiä ohjaavat näkökulmat voivat olla myynnin esteitä. 

 

Myyntiprosessi-teema oli toinen haastatteluteema. Prosessi nähtiin kolmivaiheisena 

tapahtumaketjuna, jossa on alku-, keski- ja loppuvaiheet. Prosessi on aiheena selkeä, rajattu 

kokonaisuus ja mahdollisesti sillä on vaikutusta syntyneiden vaatimusten määrään. 

Asiantuntijoiden mukaan digitaalisen myyntiprosessin avulla saavutetaan asiakaslähtöistä 

arvoa tuovaa kilpailukykyä. Tasalaatuinen ja tehokas perusprosessi sekä jatkuvasti ja 

prosessimaisesti tarkentuva segmentointi mahdollistavat organisaation markkina-aseman 

kasvun ja laajentumisen kilpailijoihinsa verrattuna. Prosessi antaa rajat ja tuo selkeyttä myyjän 

tehtäväkenttään ja myyjä voi keskittyä aitoon, arvoa tuottavaan työhön sekä oman substanssinsa 

kehittämiseen ja hyödyntämiseen myyntityössä. Organisaatio saa paremman kyvykkyyden 

johtaa, seurata ja mitata myyntiä ja myyntiprosessia. Digitaalinen arvoa tuova prosessi 

mahdollistaa, että henkilökohtainen myyntityö on fokusoituneempaa ja laadukkaampaa sekä 

työtä voidaan tehdä tehokkaammin ja fiksummin. Verkkopalvelu tukee ja mahdollistaa 
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henkilökohtaista myyntityötä poistaen siitä tehottomuustekijät standardoimalla ja 

automatisoimalla rutiineja. Myyntityö kehittyy ja uudistuu kokonaisvaltaisesti digitalisaation 

myötä. Digitaalinen prosessi tuo tehokkuutta ja laatua myyntiprosessin alkupäähän. Vaikka 

digitaalista prosessia hyödynnetään kaikissa myyntiprosessin vaiheissa, niin prosessin keski- ja 

loppuvaihe edellyttävät valmiuksia henkilökohtaiseen myyntityöhön. Muun muassa 

organisaatioiden välisten suhteiden monitasoinen rakentaminen tapahtuu yhä henkilöiden 

välisessä kanssakäymisessä. Organisaatiot ovat edelleen ihmisiä varten, mutta 

kanssakäymiseen tuotetaan arvoa digitaalisilla palveluilla. 

Vuorovaikutus-teema oli kolmas haastatteluteema ja siitä nousevien vaatimusten määrä sijoittui 

puoliväliin. Vuorovaikutus oli haastateltavien tunteita esiin nostava teema. Myyntityö 

lähtökohtaisesti edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja. Pitkään myyntityötä tehneet asiantuntijat 

ovat kokeneita vuorovaikuttajia ja taitavia sosiaalisessa kanssakäymisessä. Myynnin 

asiantuntijoiden näkemykset ja vaatimukset vuorovaikutukseen liittyen, ovat erittäin arvokasta 

tietoa vuorovaikutteisia palveluja suunniteltaessa. Asiantuntijat olivat hyvin 

teknologiamyönteisiä, mutta he eivät ottaneet vuorovaikutteisuuden osalta kantaa siihen, miten 

ja millä teknologialla vuorovaikutusta tulisi edistää.  Tämä voi johtua osittain siitä, että 

vuorovaikutteista teknologiaa hyödynnetään käytännössä vielä vähän ratkaisu- ja 

asiantuntijapalveluja myytäessä. Teoria puolestaan toi teknologisia ratkaisuja asiantuntijoiden 

näkökulmiin ja vaatimuksiin. Vuorovaikutusta mahdollistava teknologia on avain siirtää 

monimutkainenkin myynti digitaaliseen kanavaan. Muun muassa tekoälyavusteinen 

puhesynteesi, puheen ymmärtäminen, dialogi, oppiva tekoäly, digitaaliset avattaret ja agentit, 

sosiaalinen analyysi ja -kuuntelu, IBM Watson, tekstin ymmärrys, rakenteettoman tiedon 

hallinta, visuaalinen tunnistus, päättely, oppiminen ovat teknologioita, jotka mahdollistavat 

digitaalisen vuorovaikuttamisen. 

Tuotteistus-teema oli neljäs haastatteluteema ja siitä nousi toiseksi eniten vaatimuksia. 

Näkökulmat ja vaatimukset kuvaavat mielestäni sitä, että tuotteistaminen on yleinen haaste 

monimutkaisia palveluja myytäessä. Asiantuntijoiden mukaan tuotteistuksen avulla 

verkkokaupassa olevat palvelut ovat viimeisteltyjä, myynnillisiä ja markkinoinnillisia 

kokonaisuuksia. Tuotteistettujen palvelujen yhdisteleminen toisiinsa onnistuu helposti myös 

asiakkaan itsensä toimesta. Tuotteistetun palvelun tarjoaminen verkkopalvelun kautta vähentää 
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tarjottavan palvelun monimutkaisuutta ja poistaa ostajan kokemia riskejä. Tehdään ostaminen 

asiakkaalle helpoksi. Tuotteistus on niin ikään edellytys digitaaliselle myyntiprosessille ja 

verkon kautta tapahtuvalle myynnille. Palvelun tuotteistuksessa voidaan hyödyntää samoja 

piirteitä kuin fyysisissä tuotteissa, kuten esimerkiksi modulaarisuutta. 

 

Käyttökokemus-vaatimuksia tuli merkittävästi eniten. Käyttökokemus on konkreettinen asia, 

johon on helpohkoa tarttua. Käyttökokemukseen liittyy paljon ohjelmistoihin ja 

verkkopalveluihin yleistettäviä ominaisuuksia ja vaatimuksia. Työn aihe, ratkaisu- ja 

asiantuntijapalvelumyynnin digitalisointi on orientoinut haastateltavia niin ikään 

käyttökokemus-asiaan. Teema oli haastattelujen viimeinen teema ja sitä myöten edelliset 

teemat ovat ohjanneet ajatuksia käyttökokemukseen. Verkkopalvelun käyttökokemus 

konkretisoi muiden teemojen käyttötarpeisiin liittyvät vaatimukset. Käyttökokemuksen ja 

käytön pitää olla helppoa, nopeaa, sujuvaa eri laitteilla, miellyttävää, hyödyllistä, tehokasta, 

virheetöntä, proaktiivista, oikea sisältöistä, personoitua, vuorovaikutteista ja visuaalista. Hyvä 

digitaalinen käyttökokemus voi tuoda markkinajohtajuuden. Käyttökokemus tekee 

digitaalisesta palvelusta asiakaslähtöisen. Hyvä digitaalinen käyttökokemus vastaa asiakkaan 

kysymyksiin sujuvalla ja helpolla tavalla. 

 

Teemahaastatteluissa esiin nousseita rajoitteita 

 

Haastatteluista nousi esille neljä rajoitetta, jotka vaikuttavat sovelluksen suunnitteluun, 

toteutukseen ja käyttöön. Rajoitteita ovat prosessi, tuotteistaminen, organisaation kyvykkyydet 

ja resurssit, henkilökohtainen myyntityö. Prosessi on rajoitteena silloin kuin myynnin 

työtehtäviä ei ole selkiytetty. Tehtävät tulisi selkeyttää, jotta ohjelmiston käyttötarpeen 

ymmärtäminen on mahdollista. Tuotteistamattomuus on rajoite, sillä tuotteistamatonta 

monimutkaista ratkaisua tai palvelua ei voi myydä verkkopalvelun kautta. Mikäli 

verkkopalvelu antaa arvioperusteisia tarjouksia, niin henkilökohtaista myyntityötä tarvitaan 

tarjouksen läpikäyntiin. Jos verkkopalvelun kautta myydään arvioon perustuvaa toteutustyötä, 

niin se on haaste. Organisaation kyvykkyydet ja resurssit, toisin sanoen niiden puutteet voivat 

olla rajoitteita. Digitaalisen palvelun suunnittelu, toteutus ja käyttö edellyttävät teknologian, 

markkinoinnin ja myynnin automaation tuntemista, tuotteistusosaamista, johtamisosaamista. 

Alustatalous edellyttää verkostojohtamisosaamista. Henkilökohtaista myyntityötä, kuten 
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suhteiden rakentamista monella tasolla ei voi tehdä verkkopalvelulla. Asiantuntijat pitivät 

huonoa käyttökokemusta myyntiä heikentävänä riskitekijänä. Käytettävyys-tutkimusta ja -

suunnittelua tarvitaan palvelun suunnittelussa. 

Asiakaslähtöisyys, myyntiprosessi, tuotteistus, vuorovaikutus ja käyttökokemus linkittyvät 

tiiviisti toisiinsa. Liiketoimintaympäristömme on muuttunut nopeasti. Verkossa rakennettu 

luottamus myyjäyritystä kohtaan on keskeisin tekijä, kun asiakas tekee ostopäätöstä. Digiaika 

edellyttää, että ostaminen on helppoa ajasta ja paikasta riippumatta. Verkkokaupat tavoittavat 

ostajat mihin aikaan hyvänsä. Tulevaisuuden verkkopalvelut mahdollistavat yhä enemmän 

yritysten välistä liiketoimintaa ja liiketoiminta siirtyy verkkoon. Verkkoympäristössä tapahtuva 

kaupankäynti on läpinäkyvämpää ja jäljitettävämpää. Palvelu- ja ratkaisumyynnin siirtämistä 

verkkoon voi pitää perusteltuna asiakaslähtöisyyden, kannattavan kasvun ja kilpailukyvyn 

näkökulmista. Lähtökohdat ratkaisu- ja asiantuntijapalvelumyynnin digitalisaatiolle ovat hyvät 

sillä verkko-ostaminen on kasvussa.  
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SOVELLUSALUEEN JA TARPEEN KUVAUS 

Digitaalisen palvelun tavoitteena on mahdollistaa monimutkaisten asiantuntijapalvelujen ja 

ratkaisujen myynti digitaalisessa kanavassa, eli verkon kautta. Digipalvelulla edistetään myynnin 

asiakaslähtöisyyttä, myyntiprosessia, tuotteistusta, vuorovaikutusta ja edellisiin liittyvää 

käyttökokemusta.  

1. LIIKETOIMINTATAVOITTEET

Asiantuntijahaastattelut tuottivat seuraavat kymmenen taulukossa esitettyä, liiketoimintatavoitteita 

tukevaa vaatimusta. Liiketoimintatavoitteet on kerätty kaikista haastatteluista ja kaikista teemoista. 

Empiriaan perustuen myynnin tehokkuus saavutetaan tehokkaalla prosessilla ja tuotteistuksen avulla. 

Tehokas myyntiprosessi tuottaa automatisoidusti myyntimahdollisuuksia (liidejä) automaation 

avulla. Prosessin kautta tulevat liidit ovat laadukkaampia ja myynnin läpimenoaika lyhenee sekä 

myyntiprosessi tehostuu. Kilpailukykyä lisää teknologian käyttö, läsnäolo digitalisaatiossa, verkosto- 

ja alustataloudessa. Kilpailukykyä lisää korkeatasoinen asiakas- ja käyttökokemus. Teknologian 

hyödyntäminen tuo tasalaatuisuutta myyntiprosessiin. Teknologia edistää asiakkaiden luottamusta 

myyjäorganisaatiota kohtaan. Tuotteistaminen mahdollistaa monimutkaisten palvelujen myynnin ja 

on edellytys digikanavaan menemiselle. Liiketoiminnan parempi mitattavuus mahdollistaa tiedolla 

johtamisen liiketoiminnassa. Mitattavia osa-alueita ovat esimerkiksi digitaaliset prosessit ja 

tuotteistetut palvelut. Prosessin kehittäminen, digitaaliset ja integroituvat prosessit lähentävät 

toimintoja toisiinsa.  

ID Pvm Analyysiin perustuva 
vaatimus 
(Asiakasvaatimus ja 
teoria yhdistyvät) 

Asiakasvaatimuksen kuvaus Huomautuksia 

A 11/2019 Myynnin tehostaminen, 
Myynnin ja 
markkinoinnin 
automaatio 

Tehokas myyntiprosessi 

Liidit ovat laadukkaampia ja myynnin 
läpimenoaika lyhenee. Tehokas myynti 
kasvattaa liiketoimintaa. 

Liidien määrä ja 
laatu kasvaa 
digitaalisen 
automaation 
avulla.  

A,
B, 

11/2019 Kilpailukyvykkyys 
(tekoäly, sosiaalisen 

Hyvä markkinatuntemus, digitalisaatiossa 
ja verkosto- ja alustataloudessa mukana 

Kilpailukykyä 
rakennetaan 
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C, 
D, 
E 

kuuntelun ohjelmistot, 
massadata (big data)) 

olo, korkea tasoinen asiakas- ja 
käyttökokemus 

teknologian 
avulla. 

A,
B, 
C, 
D, 
E 

11/2019 Teknologinen 
kehittyminen 
(tekoäly, sosiaalisen 
kuuntelun ohjelmistot, 
massadata (big data) 

Korkea asiakastyytyväisyys, 
arvonluominen asiakkaalle, tasalaatuisuus, 
sitouttaminen, luottamuksen rakentaminen 

Asiakaslähtöinen 
teknologia edistää 
liiketoimintaa, 
kun asiakkaan 
kokema arvo 
kasvaa. 

A, 
B, 
C, 
D, 
E 

11/2019 Liiketoiminnan 
mittaaminen  

Digitaaliset prosessit, palveluiden 
tuotteistus, liiketoiminnan mittaristo 

Mahdollistaa 
tiedolla 
johtamisen 
liiketoiminnassa. 

C, 
D 

11/2019 Digitaaliset, integroituvat 
prosessit 

Prosessin kehitys Myynnin ja 
muiden 
toimintojen 
lähentyminen 
toisiaan kohti. 

A, 
B, 
C, 
D, 
E 

11/2019 Tuotteistus Tuotteistaminen mahdollistaa 
palvelumyynnin ja edistää koko 
liiketoimintaa. 

Tuotteistaminen 
mahdollistaa 
monimutkaisen 
palvelumyynnin 
siirtämistä 
digitaaliseen 
kanavaan. 

A 11/2019 Segmentointikyvykkyys 
teknologiaa 
hyödyntämällä 

Segmentointi. Kyky tunnistaa 
liiketoimintaa ohjaavat ja vaikuttavat 
tekijät. 

Teknologia 
mahdollistaa 
jatkuvan 
segmentoinnin, 
uusien 
kohderyhmien 
löytäminen. 
Teknologia tekee 
organisaatiosta 
segmentointikyvy
kkään. 

E 11/2019 Strategiakyvykkyys 
teknologiaa 
hyödyntämällä 

ymmärrys liiketoimintaan vaikuttavista ja 
ohjaavista tekijöistä 

E 11/2019 Digitaalisen brändin 
rakentaminen 

Brändin rakentaminen 

C 11/2019 Verkkonäkyvyys 
digitaalinen presenssi 

Verkkonäkyvyys 

2. ASIAKASLÄHTÖISYYS

Asiakaslähtöisyydessä esiin nousseita vaatimuksia löytyi 17 kappaletta. Vaatimukset on listattu alla 

olevaan taulukkoon. Tässä yhteydessä asiakaslähtöisyydellä tarkoitetaan myynnin vastaamista 
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asiakkaan yksilölliseen tarpeeseen. Haastateltujen asiantuntijoiden näkemyksiä voidaan pitää 

parhaina käytäntöinä asiakaslähtöisyyden edistämisessä. Asiakaslähtöisyys nousi esille myös muissa 

tutkimuksen teemoissa. Sen vuoksi rajanveto oli asiakaslähtöisyyden ja muiden teemojen osalta oli 

jokseenkin vaikeaa. 

 

 

ID Pvm Johdettu, analyysiin 
perustuva vaatimus 
(Asiakasvaatimus ja 
teoria yhdistyvät) 

Käyttötarpeeseen perustuvan 
vaatimuksen kuvaus 

Huomautuksia 

A 11/2019 Kognitiivinen järjestelmä 
(esim. IBM Watson),  
 
järjestelmällä on 
päättelyyn liittyviä 
ominaisuuksia, 
analytiikka ja näyttöön 
perustuvan päätöksen 
teon tuki, kysymyksiin 
vastaaminen teknologian 
avulla. (Siukonen ja 
Neittaanmäki 2019, 326) 

Asiakaslähtöisten ratkaisujen löytäminen Kognitiiviset 
järjestelmät 
pystyvät 
käsittelemään 
erittäin suuria 
tietomääriä ja 
poimimaan sieltä 
olennaisimmat 
tiedot ja 
samanaikaisesti 
käymään läpi 
useita erilaisia 
ratkaisuyhdistelmi
ä 

A 11/2019 Oppiva tekoäly 
Mobiilisovellukset 

Asiakkaan osallistaminen myyntiprosessin 
kehittämiseen 

Oppiva tekoäly 
oppii jatkuvasti 
asiakkaan 
reaktioista 

A 11/2019 Oppiva tekoäly, 
algoritmeihin perustuva 
viestintä 

Asiakkaan ohjaaminen 
asiakaslähtöisyyteen 

Asiakasta 
ohjataan 
asiakaslähtöisyyte
en. Asiakas 
saadaan 
kokemaan 
palvelun olevan 
asiakaslähtöinen. 

B 11/2019 Kytkeytyminen alustaan Asiakkaan ostoprosessin helpottaminen  Markkinan ja 
palveluiden 
vertailu 

B 11/2019 Alusta osaksi 
markkinoinnin ja 
myynnin automaatiota 
 

Lyhyempi myyntiprosessi  Myyntiprosessi 
alkaa alustalta 

B 11/2019 Sosiaalisen kuuntelun 
työkalut ja analyysit 

Asiakaslähtöinen tuotekehitys Tunnistetaan 
markkinatarpeet 

C 11/2019 Pikaviestimet, 
Sosiaalisen kuuntelun 
ohjelmistot, 
Myynnin ja 
markkinoinnin 
automaatiojärjestelmä 
Digitaalinen 
asiakaspalveluportaali 

Oikea-aikaiset ja sisältöiset 
myyntiaktiviteetit 

Myynnin 
aktiviteettien 
hallinta 
huomioiden eri 
myyntiprosessin 
vaiheissa olevat 
asiakkaat ja 
potentiaaliset 
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asiakkaat. 
Esimerkiksi 
nykyasiakas, uusi 
asiakas ja 
potentiaalinen 
asiakas 

C 11/2019 Pikaviestimet, 
Sosiaalisen kuuntelun 
ohjelmistot, 
Personoitu prosessi, 
Myynnin ja 
markkinoinnin 
automaatiojärjestelmä 
Digitaalinen 
asiakaspalveluportaali 
(Gerdt 2018, 17) 

Yksilöllinen palvelukokemus Asiakkaan tulisi 
voida kokea, että 
hän on tärkeä ja 
että hänestä 
välitetään 

11/2019 Pikaviestimet, 
Sosiaalisen kuuntelun 
ohjelmistot, 
Myynnin ja 
markkinoinnin 
automaatiojärjestelmä 
Digitaalinen 
asiakaspalveluportaali 
(Gerdt 2018, 17) 

Systemaattinen yhteydenpito eri 
myyntiprosessin vaiheissa oleviin 
asiakkaisiin (kaikkiin asiakkaisiin) 

Kaikkiin 
asiakkaisiin tulisi 
olla 
systemaattisesti 
yhteydessä, 
esimerkiksi 2-3 
kk:n välein 

C 11/2019 Integroituvat digitaaliset 
palvelut, sovellukset, 
ohjelmistot, algoritmit 

Organisaation asiakaslähtöisyys Myyjällä tulee 
olla valmiudet 
ja 
välineet 
asiakkuuden 
hoitoon 
ja hallintaan. 

C 11/2019 Sisältöstrategia 
Algoritmit 
Sosiaalisen kuuntelun 
ohjelmistot 
Oppiva tekoäly 

Luottamuksen rakentaminen, 
sisältöstrategiasta lähtevän digitaalinen 
markkinoinnin ja viestinnän avulla. 

Faktapohjaista 
tietoa 
organisaatiosta eri 
medioissa 

C 11/2019 Korkealaatuiset 
verkkosivut 

Luottamuksen rakentaminen 
verkkosivuilla 

Verkkosivut on 
rakennettu 
asiakaslähtöisesti 
ja hyvin. 
Esimerkiksi 
johdon ja 
henkilöstön 
esittelyt löytyvät 
sivustolta. 

C 11/2019 Vuorovaikutus Nostettiin esille asiakaslähtöisenä tekijänä 

D 11/2019 Verkkopalveluun 
integroituvat sisäiset 
prosessit 

Asiakaslähtöisyyttä ja kokemusta voi 
kehittää vain koko organisaation toimesta. 

Organisaatiokulttu
uri, kyvykkyydet, 
prosessit, brändi 
ja mittaaminen 
vaikuttavat 
asiakaslähtöisyyte
en. 
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E 11/2019 Näkymätön prosessi, 
teknologia 

Vältetään asiakkaalle aiheutuvaa 
byrokratiaa 

 

E 11/2019 Alustaan kytkeytyminen Palveluvalikoiman kilpailukykyisyys Arvoa tuovien 
uusien palvelujen, 
räätälöityjen 
palvelujen, 
palvelukokonaisu
uksien tarjonta 

E 11/2019 API-rajapinta Integroituvuus Integroituvuus 
alustaan 

’ 

3. MYYNTIPROSESSI 

 
Myyntiprosessiin liittyviä vaatimuksia löytyi 24 kappaletta. Vaatimukset on listattu alla olevaan 

taulukkoon. Myyntiprosessin vaiheiksi nimettiin alku-, keskikohta- ja päätös- vaiheet. Alla esitetyt 

vaatimukset kohdistuvat kaikkiin myyntiprosessin vaiheisiin. Korkealla tasolla, arvon luonti, 

luottamuksen rakentaminen, myynnin tehokkaat prosessit, teknologian hyödyntäminen, liidihankinta, 

segmentointi, henkilökohtainen myyntityö ja mittaristo nähtiin keskeisiksi asioiksi 

myyntiprosessissa. 

 

 

ID Pvm Johdettu, analyysiin 
perustuva vaatimus 
(Asiakasvaatimus ja 
teoria yhdistyvät) 

Vaatimuksen kuvaus Huomautuksia 

E 11/2019 Tukee myyntistrategia Myyntistrategia ohjaa myyntiä ja 
markkinointia, auttaa tavoitteiden 
saavuttamisessa 

 

E 11/2019 Asiakassegmentit  
tekoälyä, 
algoritmeja, 
oppivaa tekoälyä 
hyödyntämällä 

Segmentit ohjaavat myyntiä ja 
markkinointiviestintää 

 

A 11/2019 Markkinoinnin 
automaatio 
data-analytiikkaa, 
oppivaa tekoälyä, 
algoritmeja 
hyödyntämällä 
 

Tunteisiin vetoava markkinointi 
esimerkiksi brändiin, imagoon, 
teknologiaan vedoten. 

 

A 11/2019 Markkinoinnin 
automaatio 
data-analytiikkaa, 
oppivaa tekoälyä, 

Toiminnallisuuteen perustuva 
markkinointi esimerkiksi  
kustannustehokkuuteen vedoten. 
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algoritmeja 
hyödyntämällä 

A 11/2019 Teknologia-avusteinen 
myynnin ohjaaminen 
data-analytiikkaa, 
oppivaa tekoälyä, 
algoritmeja 
hyödyntämällä 

Ohjaa myyntiä asiakaslähtöisiin tehtäviin, 
henkilökohtaiseen myyntityöhön 

Myynnin 
tekeminen 
tehostuu, 
kustannukset 
laskevat ja 
toiminta on 
aidosti 
asiakaslähtöistä. 

A 11/2019 Myynnin mittarit ja data 
analytiikka 

Mittaa ja analysoi myynnin suoritusta Myynti keskittyy 
niihin tehtäviin, 
jotka eivät ole 
teknologian avulla 
suoritettavissa.   

A, 
E 

11/2019 Markkinoinnin ja 
viestinnän mittarit 
data-analytiikka 
big data 

Mittaa markkinoinnin suoritusta, 
esimerkiksi: 
liidikanavien tehokkuutta 
sisällön vaikuttavuutta 

Mittaa 
markkinoinnin 
suoritusta 

B 11/2019 Markkinoinnin ja 
myynnin automaatio 
data-analytiikka 
big data 

Uusien asiakkaiden hankinta, 
prospektointi 

Myyjän osaamista 
ei kannata tuhlata 
tehottomiin 
rutiineihin ja 
myyntiprosessin 
alkuvaiheen 
ensimmäisiin 
tehtäviin.  

B 11/2019 Data-analytiikka,  
big-data 
algoritmit 
Myynnin ennustaminen, 
mittaaminen ja 
ohjaaminen 

Myyntiprosessin keston ennakointi 
ja myynnin tarkka ennustaminen ja 
skenariointi 
myyntiprosessin eri vaiheet huomioiden. 

Myynnin 
ennustaminen 
tarkentuu 
analytiikkaa 
hyödyntämällä. 

B 11/2019 Algoritmeja hyödyntävä 
markkinoinnin ja 
myynnin automaatio, 
Personoitu, ennakoiva 
markkinointiviestintä 

Asiakkaan proaktiivinen, oikea aikainen ja 
sisältöinen lähestyminen. 

Ei tyrkyttävä, 
vaan proaktiivinen 
lähestyminen. 

E 11/2019 Hakukoneoptimointi Ohjaa liikennettä halutuille verkkosivuille 

A 11/2019 Tarjouslaskuri, joka 
laskee tarjouksen 
asiakkaan toivoman 
tarkkuustason mukaan. 

Tarjoukseen tiivistyy luottamusta 
rakentavat myyntiprosessin osat. 
Tuotteistettu palvelu. Nopea 
tarjousprosessi. 

Palvelukuvaus, 
lupaus, 
toimitusehdot ja 
aikataulu 
tarjouksessa. 
Tarjous on yksi 
myyntiprosessin 
kriittisimmistä 
vaiheista. 

A 11/2019 Riskianalyysi 
osana myyntiprosessia 
(osana tarjousta) 

Myytävään palveluun liittyvien riskien 
poistaminen 

Riskianalyysilla 
selvitetään 
millaiset 
tapaukset voivat 
aiheuttaa riskin 
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toteutumisen ja 
mitkä ovat 
seuraukset. Mikä 
on 
todennäköisyys 
riskille. (Heikkilä 
et al. 2007, 8) 

D 11/2019 Takaisinmaksulaskelma 
osana myyntiprosessia 

Tuotteistetun palvelun 
takaisinmaksulaskelma 

Takaisinmaksulas
kelmat helpottavat 
asiakkaan 
päätöksen tekoa. 

D 11/2019 Rahoituslaskelma osana 
myyntiprosessia (osana 
tarjousta). 

Tuotteistetun palvelun rahoituslaskelma 
luottotietojen perusteella.  

Tarvittaessa 
investointiin 
liittyvä 
luottotietoihin 
perustuva 
rahoitussopimus. 
Myyjä tukee 
asiakkaan 
ostopäätöstä 
tarjoten 
rahoitusmahdollis
uutta. Myyntiä 
edistävä tekijä. 

D  11/2019 Vaihtoehtoiset 
maksutavat 

Asiakas voi valita vaihtoehdoistaan 
sopivan maksutavan. 

Myyntiä edistävä 
tekijä 

E 11/2019 Arkkitehtuurin 
mallinnukset osana 
myyntiprosessia 

Ratkaisun ja palvelun arkkitehtuurin 
mallinnukset tuovat arvoa asiakkaalle ja 
poistavat riskejä. 

Ymmärretään 
paremmin 
esimerkiksi 
asiakkaan 
olemassa oleva 
arkkitehtuuri ja 
sen mahdolliset 
rajoitteet, jotka 
tulee ottaa 
myytävässä 
ratkaisussa tai 
palvelussa 
huomioon. 
 

E 11/2019 Arkkitehtuurin 
rajoitteiden läpikäynti ja 
tunnistaminen osana 
myyntiprosessia 

Ratkaisun ja palvelun arkkitehtuurin 
rajoitteiden tunnistaminen 

 

D 11/2019 Mahdollistaa 
henkilökohtaisen 
myyntityö 

Henkilökohtaista myyntityötä tarvitaan 
myyntiprosessin keski- ja loppu vaiheissa.  
 

(Esimerkiksi 
johdon ja 
päättäjien 
tapaaminen 
prosessin keski- ja 
loppuvaiheissa) 

E 11/2019 Demoympäristöt Sidosryhmille räätälöidyt demoympäristöt   Sitouttaminen 

E 11/2019 Esittelyt Sidosryhmille räätälöidyt esittelyt Sitouttaminen 

E 11/2019 Ohjattu kaupan 
päättäminen 

Antaa lisätietoja myyntiprosessista  

E 11/2019 Sopimus Digitaalinen sopimusprosessi Sähköinen 
allekirjoittaminen 
on yleistynyt. 
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E 11/2019 Teknologiaohjattu 
yhteydenpito 

Kaupan päättämisen jälkeinen 
yhteydenpito. 

proaktiivinen ote 
myynnin jatko- 
toimenpiteissä. 

 

4. VUOROVAIKUTUS 

 
Vuorovaikutukseen liittyviä vaatimuksia löytyi 27 kappaletta. Vaatimukset on listattu alla olevaan 

taulukkoon. 

 

ID Pvm Johdettu, analyysiin 
perustuva vaatimus 
(Asiakasvaatimus ja 
teoria yhdistyvät) 

Vaatimuksen kuvaus Huomautuksia 

A 11/2019 Tekoäly 
(puheentunnistus) 
 

Asiakkaan kuunteleminen (kuuntelu) Puheentunnistami
sen avulla 
tunnistaa ihmisen 
puhetta, vaieta ja 
keskeyttää 
tarvittaessa 
puheen 

A 11/2019 Puheen tuottaminen 
(puhesynteesi), puheen 
ymmärtäminen, puheen 
vuorovaikutus (dialogi) 
Esim. IBM Watson 
(Siukonen ja 
Neittaanmäki 2019, 326) 
 
TTS (Text to Speech) 
(Siukonen ja 
Neittaanmäki 2019, 321-
322) 

Asiakasta ohjaavat kysymykset Oppivan tekoälyn, 
kuten IBM 
Watsonin 
osaamisalueita 
ovat 
tekstinymmärrys, 
rakenteettoman 
tiedon hallinta ja 
visuaalinen 
tunnistus. IBM 
Watson osaa 
vastata 
monimutkaisiin 
kysymyksiin. Sen 
vuorovaikutus on 
muun muassa 
puhetta ja 
keskustelua. 
(Siukonen ja 
Neittaanmäki 
2019, 326) 

A 11/2019 Dataan perustuva 
sosiaalinen kuuntelu, 
sosiaalinen analyysi, 
palvelun yksilöiminen 
(Aaltonen ja Merilehto 
2019, 93-96) 

Kommunikointi tyylin valinta, 
rationaalinen, irrationaalinen 
kommunikointi, (rento, muodollinen, 
tunne toiminnallinen) 

Henkilökohtaisen 
ja julkisen datan 
hyödyntäminen 
vuoro- 
vaikutuksessa. 

A 11/2019 Dataan, tekoälyyn 
perustuva sosiaalinen 
kuuntelu, sosiaalinen 

Yhteinen kieli ja terminologia Henkilökohtaisen 
ja julkisen datan 
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analyysi, palvelun, 
suositusten yksilöiminen 
persoonan ja toimialan 
mukaan. 
Tekoäly, Oppiva tekoäly, 
IBM Watson: kielen 
konekääntäminen  

hyödyntäminen 
vuoro- 
vaikutuksessa. 
 
kielen 
konekääntäminen 
mahdollistaa eri 
kielillä puhuvien 
ymmärtämään 
toisiaan. 

A 11/2019 Henkilökohtaista ja 
julkista dataa hyödyntävä 
sosiaalinen analyysi, 
sosiaalinen kuuntelu. 
(Aaltonen ja Merilehto 
2019, 93-96) 
 
Oppiva tekoälyn, IBM 
Watsonin ominaisuudet 
 
Ymmärtäminen: 
tekstinymmärrys, 
rakenteettoman 
tiedon hallinta, 
visuaalinen tunnistus.  
 
Päättely: analytiikka, 
näyttöön perustuvan 
päätöksen teon tuki, 
kysymyksiin 
vastaaminen.  
 
 
Oppiminen: 
koneoppiminen ja 
tietovarastot. 
Vuorovaikutus: puhe, 
keskustelu 
(Siukonen ja 
Neittaanmäki 2019, 326) 
 

Huomioidaan vastapuolen aiempi 
kokemus ja osaaminen vuorovaikutuksessa 

Henkilökohtaisen 
ja julkisen datan 
hyödyntäminen 

A 11/2019 Digitaalinen avatar, 
Oppiva tekoäly IBM 
Watson 
 
Henkilökohtaiseen ja 
julkiseen dataan 
perustuva sosiaalinen 
kuuntelu, sosiaalinen 
analyysi, palvelun 
yksilöiminen (Aaltonen ja 
Merilehto 2019, 93-96) 

Mahdollistaa Ihastuttamisen ja 
valloittamisen 

 

A 11/2019 Digitaalinen avatar, 
Oppiva tekoäly IBM 
Watson 
 
Dataan perustuva 
sosiaalinen kuuntelu, 

Osoitetaan hoivaa ja huolenpitoa  
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sosiaalinen analyysi, 
palvelun yksilöiminen 
(Aaltonen ja Merilehto 
2019, 93-96) 

A 11/2019 Oppiva tekoäly IBM 
Watson 

Ratkaisuehdotusta tarkentava ratkaisupuu 

A 11/2019 Oppiva tekoäly IBM 
Watson 

Mahdollistaa uusien ratkaisujen luomisen 

B 11/2019 Chatbot Chatbot-palvelulupaus Viestitään 
avoimesti, että 
keskustelukumppa
ni on chatbot sekä 
sen antamien 
vastausten 
rajoitteet 

B 11/2019 Digitaalinen avatar, 
oppiva tekoäly 
esimerkiksi 
IBM Watson 

Dataan perustuva 
sosiaalinen kuuntelu, 
sosiaalinen analyysi, 
palvelun yksilöiminen 
(Aaltonen ja Merilehto 
2019, 93-96) 

Tarjoaa kasvot yritykselle palvelun 
yksilöiminen 

B 11/2019 Digitaalinen avatar, 
oppiva tekoäly 
esimerkiksi 
IBM Watson 

Dataan perustuva  
sosiaalinen kuuntelu, 
sosiaalinen analyysi, 
palvelun yksilöiminen 
(Aaltonen ja Merilehto 
2019, 93-96) 

Helposti lähestyttävä Palvelun 
yksilöiminen 

B 11/2019 Integroidut 
kommunikointikanavat 

Digitaalisessa kanavassa käytävät 
asiakaskohtaamiset ovat yleistyneet. 
Tapaamisia voidaan sopia tehokkaasti ja 
joustavasti etäisyyksistä riippumatta 

Hyvään 
asiakaskokemukse
en kuuluvat 
integroidut 
kommunikointika
navat, palvelun 
saatavuus, 
nopeus, 
taustatietojen 
hyödyntäminen, 
proaktiivinen ote 
jatkotoimenpiteiss
ä. (Gerdt 2018, 
25) 

C 11/2019 Asiakaspalautteet Asiakaspalautteen kerääminen myynti, 
reklamaatio ja palveluprosessista 

Palveluja 
kehitetään 
vuorovaikutteisest
i asiakkaan kanssa 
pitkäaikaisen 
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asiakassuhteen 
varmistamiseksi. 

D 11/2019 Alusta Rakennusalusta, johon tuotetaan ratkaisua 
vuorovaikutteisesti pala kerrallaan. 
Mahdollistaa yhdessä tekemisen. 

Dokumentit ja 
data tuodaan 
yhteiselle alustalle 
uudella tavalla 
hyödynnettäväksi. 
Alustat 
mahdollistavat 
uudentyyppisten 
palvelujen 
innovoinnin 
alustaan 
kytkeytyneille 
organisaatioille. 

D 11/2019 Oppiva tekoäly, 
henkilökohtaiseen ja 
julkiseen dataan 
perustuva sosiaalinen 
kuuntelu, sosiaalinen 
analyysi, palvelun 
yksilöiminen (Aaltonen ja 
Merilehto 2019, 93-96) 

Sisältö hyödyllistä ja arvoa tuovaa. 

11/2019 Oppiva tekoäly 
esimerkiksi IBM Watson 

Asiakassegmenttiin sopiva 
vuorovaikuttaminen 
Huomioidaan standardit, asetukset, 
määräykset, jotka ohjaavat määrättyihin 
hankintoihin. Tällöin ulkoapäin tulevat 
vaatimukset johtavat tietyn palvelun tai 
ratkaisun tarpeeseen.  

Oppiva tekoäly, 
pystyy 
käsittelemään 
erittäin suuria 
tietomääriä ja 
poimimaan sieltä 
olennaisimmat 
tiedot ja 
samanaikaisesti 
käymään läpi 
useita erilaisia 
ratkaisuyhdistelmi
ä. 

D 11/2019 Alusta Mahdollistaa dokumenttien jakamiseen 
myyntiprosessin aikana.  

Suurissa 
hankkeissa eri 
toimijat tuottavat 
aineistoa yhteen 
tietomalliin. 

Dokumentit ja 
data tuodaan 
yhteiselle alustalle 
uudella tavalla 
hyödynnettäväksi. 

D 11/2019 Asiakas toiminnot Asiakas voi jakaa materiaalia haluamilleen 
vastaanottajille 

Asiakkaan on 
mahdollista auttaa 
sidosryhmävaikutt
amisessa, jos 
materiaalit 
voidaan jakaa 
sidosryhmille 
suoraan 
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verkkopalvelun 
kautta. 
 

D 11/2019 Alusta Verkostoituminen asiakasorganisaation ja 
sidosryhmien kanssa, 
jotta tarvekartoitus ja tiedonkerääminen 
onnistuu. 
 

Alustat yhdistävät 
toimialoja ja 
sektoreita.  
Alustat 
mahdollistavat 
uudentyyppisten 
palvelujen 
innovoinnin 
alustaan 
kytkeytyneille 
organisaatioille 

D 11/2019 Alusta Tiedonjakopaikka sidosryhmien jäsenten 
välillä. 

Dokumentit ja 
data tuodaan 
yhteiselle alustalle 
uudella tavalla 
hyödynnettäväksi.  

D 11/2019 Alusta Alusta toimii kanavana dokumentaation, 
aineiston, 
lähtötietojen,  
vaatimusmäärittelyiden keräämiseen.   
 

Alustalle 
kutsutaan sopivia 
henkilöitä tietojen 
tuottamiseen. 

E 11/2019 Dataan perustuva 
sosiaalinen kuuntelu, 
sosiaalinen analyysi. 
Oppivaan tekoälyyn ja 
algoritmeihin perustuvat 
suosittelut, markkinointi 
ja viestintä (Aaltonen ja 
Merilehto 2019, 93-96) 

Luottamuksen rakentaminen  

E 11/2019 Tekoälyyn ja 
algoritmeihin pohjautuva 
oppiminen ja asioiden 
ennakointi sekä 
digitaalinen viestintä. 
(Aaltonen ja Merilehto 
2019, 93-96) 

Ostoprosessin ymmärtäminen (vaiheiden 
ja aikataulujen ymmärtäminen) 

Asiakkaan 
vuorovaikutuksen 
oikea tulkinta 
(kommentit, 
palaute, 
kysymykset, 
aikataulu), datan 
tulkinta. 

E 11/2019 Dataan perustuva 
sosiaalinen kuuntelu, 
sosiaalinen analyysi. 
Algoritmeihin perustuvat 
suosittelut, markkinointi 
ja viestintä (Aaltonen ja 
Merilehto 2019, 93-96) 

Datan hyödyntäminen viestinnässä. Asiakastyytyväisy
yttä,  
laatua, 
hinnoittelua 
viestivä 
digimarkkinointi. 

E 11/2019 Dataan ja algoritmeihin 
perustuva sosiaalinen 
kuuntelu, sosiaalinen 
analyysi, kohdennetut 
sekä yksilölliset 
suosittelut, markkinointi 
ja viestintä (Aaltonen ja 
Merilehto 2019, 93-96) 

Asiantuntijuuden ja sitoutuneisuuden  
välittyminen asiakkaalle. 

Asiantuntijuutta ja 
sitoutuneisuutta 
viestivä 
digimarkkinointi.  

A, 
E 

11/2019 Dataan perustuva 
sosiaalinen kuuntelu, 

Ymmärtää ja ohjaa asiakkaan 
päätöksentekoa. 

Asiakasta tuetaan 
päätöksenteossa. 
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sosiaalinen analyysi. 
(Aaltonen ja Merilehto 
2019, 93-96) 

Oppivaan tekoälyyn ja 
algoritmeihin perustuva 
viestintä ja 
kommunikaatio.  

Oppivan tekoälyn piirteitä 
monipuolisesti 
hyödyntäen. 
Ymmärtäminen: 
tekstinymmärrys, 
rakenteettoman 
tiedon hallinta, 
visuaalinen tunnistus. 
Päättely: analytiikka, 
näyttöön perustuvan 
päätöksen teon tuki, 
kysymyksiin 
vastaaminen.  
Oppiminen: 
koneoppiminen ja 
tietovarastot. 
Vuorovaikutus: puhe, 
keskustelu. (Siukonen ja 
Neittaanmäki 2019, 326) 

Myyjän  
on ymmärrettävä 
asiakkaan suorista 
ja epäsuorista 
kommenteista 
missä vaiheessa 
asiakas on 
ostoprosessissa. 

5. TUOTTEISTUS

Tuotteistukseen liittyviä vaatimuksia löytyi 28 kappaletta. Vaatimukset on listattu alla olevaan 

taulukkoon. Asiantuntijoiden mielestä tuotteistaminen mahdollistaa palvelumyynnin ja edistää koko 

liiketoimintaa. Tuotteistaminen niin ikään mahdollistaa monimutkaisen palvelumyynnin siirtämistä 

digitaaliseen kanavaan. 

ID Pvm Johdettu, analyysiin 
perustuva vaatimus 
(Asiakasvaatimus ja 
teoria yhdistyvät) 

Vaatimuksen kuvaus Huomautuksia 

A 11/2019 Helposti ostettavat paketit Saa asiakkaan haluamaan palvelua 

A 11/2019 Visuaaliset palvelu 
mittaristot 

Asiakkaan ja myyjän näkökulmasta 
esitetään kustannukset, laatu, lisäarvo. 

A 11/2019 Selkeät, helposti löytyvät 
ja tarkat dokumentaatiot 

Palvelunkuvaus, rajoitteet ehdot, vastuut Parantaa asiakkaan ja 
myyjän 
riskienhallintaa. 
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A 11/2019 Tekoäly avusteinen 
ratkaisupuu 

Auttaa asiakasta oivaltamaan 
tilanteeseensa sopivan ratkaisun.   

 

C 11/2019 Asiakas ymmärtää 
valikoiman nähdessään 
mitä tarvitsee. 

Sähköinen kanava ja tuotteistetut palvelut 
selkeyttää asiakkaalle kokonaisuutta ja 
auttaa kartoituksessa ja 
päätöksentekoprosessissa. 

Esimerkiksi asiakas 
pystyy yhdistelemään 
palveluja haluamallaan 
tavalla A, B, C 
ydintuotteet ja näiden 
lisäksi D, E, F 
räätälöidyt tuotteet, 
jotka tuottavat 
lisäarvoa A, B, C:n 
päälle 

C 11/2019 Räätälöitävät ratkaisut Tuotteistuksen avulla voidaan selkeyttää 
räätälöitävät osa-alueet. 

 

C 11/2019 Huomioi ja ennustaa 
tekoälyn avulla asiakkaan 
tulevaisuuden 
kehitystarpeet 

Ohjaa asiakasta myös tulevaisuuden 
kehitystarpeisiin 

 

C 11/2019 Testausmahdollisuus Ennalta rajatut testattavat palvelut Palvelua voidaan 
haluta testata, hakea 
perusteluja 
ostopäätökselle. 
Asiakkaan 
osallistaminen sekä 
sitouttaminen.  
 

C 11/2019 Markkinoinnin 
automaatio tekee 
tuotteistettua valikoimaa 
tutuksi. 

Markkinointi rakentaa asiakkaille näkyvää 
tuotekuvaa. 

 

C 11/2019 Organisaation 
asiantuntemus välittyy 

Tuotteistaminen vakuuttaa asiakkaan 
asiantuntemuksella ja kyvykkyydellä 
tarjota kokonaispalvelua. 

 

A 11/2019 Asiakas voi itse valita ja 
yhdistellä helposti 
palveluja ja ratkaisuja 

Mahdollistaa valinnan ja yhdistelyt  Valittavissa vain 
toimivia 
kokonaisuuksia 

A 11/2019 Asiakas voi itse laajentaa 
tai karsia palvelua 

Asiakas voi laajentaa tai karsia palvelua 
omatoimisesti. Vain toimivia 
kokonaisuuksia mahdollisuus rakentaa. 
 

Valittavia parametreja 
esim. palvelutaajuus, 
toimiala, palvelun 
laajuus  (laaja, suppua) 

A 11/2019 Asiakas voi itse räätälöidä 
palvelua sopivilla 
kriteereillä 

Esimerkiksi lisäpalvelut, palvelun laajuus, 
frekvenssi 

Asiakkaan on 
mahdollistaa itse 
hallita ja räätälöidä 
palvelua. 

E 11/2019 Lisä- ja tukipalvelujen 
selkeyttäminen 

Lisä- ja tukipalvelujen selkeä esittely  

A 11/2019 Valmiita 
ratkaisuehdotuksia 
asiakkaalle 
tekoälyä hyödyntäen 

Tarjoaa valmiita ratkaisuehdotuksia 
asiakkaalle 

 

A 11/2019 Koko tarjoaman 
selkeyttäminen ja 
visualisointi 

Asiakkaan on helppo nähdä tuotteistuksen 
avulla mitä voi ostaa yhdeltä kumppanilta. 

Asiakas näkee helposti 
mitä voi saada yhdestä 
paikasta, yhdeltä 
kumppanilta. 

B 11/2019 Varmistettavuus, että 
ratkaisu sopii asiakkaalle 

Mahdollista tarkistaa, että reunaehdot ja 
rajoitteet eivät vaikuta hankintaan. 

Esimerkiksi rajapinnat 
löytyvät tai niitä on 
mahdollista toteuttaa, 
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tarvittavat sertifikaatit 
jne. 

B 11/2019 Lisää asiakasvirtaa Tuotteistuksen tulee lisätä asiakasvirtaa 

D 11/2019 Aikataulussa ja budjetissa 
pysyminen 

Tuotteistus parantaa aikataulussa ja 
budjetissa pysymistä. 

Vähentää riskejä. 

D 11/2019 Välittyy asiakkaalle 
valmiiksi mietityt 
kokonaisuudet ja 
toimiala-asiantuntemus 

Ratkaisussa tulee ymmärtää ja huomioida 
erilaisten ryhmien tarpeet.   

Toimialat ja 
ostajakunnat 
huomioitu 

D 11/2019 Tuotteistuksessa 
huomioitu ostajan eri 
sidosryhmät 

Samasta ratkaisusta suunnittelijat 
tarvitsevat oman paketin, johtotaso- ja 
tukitoiminnot omanlaisensa. 

ostajan sisäiset ja 
ulkoiset sidosryhmät 
huomioitu 

D 11/2019 Monistettavuus 
Tekoälyn hyödyntäminen 

Mikäli räätälöintejä pystytään 
tuotteistamaan, niin vastaavia tarpeita voi 
olla myös muilla asiakassegmenteissä 

Luodaan uusia 
tuotteistuksia.  
Mitä enemmän 
palveluja voidaan 
monistaa, niin sitä 
kannattavampaa 
liiketoiminta voi olla. 

D 11/2019 Yhteistyö tiivistyy Myynti ja tuotanto ovat lähempänä 
toisiaan. 

E 11/2019 Vertailtavuus Vertailtavuus helpottaa ostamista 

E 11/2019 Erikoispalvelujen esittely Asiakas näkee, että palveluntarjoajalta 
löytyy useita erikoispalveluja saman katon 
alta nopeasti. 

D 11/2019 Tuotteistamattomat 
palvelut 

Mahdollistaa myös paketoimattomien 
palvelujen myynnin, jossa laskutus 
perustuu toteutuneeseen työmäärään 

Esimerkiksi, 
käyttöönotto, 
määrittely, koulutus 

E 11/2019 Ostamisen optimointi 
mahdollisuus aikataulu-, 
budjetti- ja 
resurssinäkökulmista.  

Alustan kautta voidaan optimoida palvelua 
esimerkiksi aika-, budjetti- ja 
resurssinäkökulmista, kun palvelut ja 
ratkaisut on tuotteistettu. 

Esimerkiksi ketterä 
organisaatio Suomen 
rajojen ulkopuolelta 
voi tuottaa 
kustannustehokkaan ja 
laadukkaan 
räätälöidyn moduulin 
suomalaisen toimijan 
ydinpalveluun tai 
tuotteeseen. 

A 11/2019 Paketoidut ydinpalvelut Selkeä palvelukuvaus ja palvelulupaus, 
jotka vastaavat kilpailutilanteeseen 

A 11/2019 Segmentoitu 
palvelukuvaus 

Segmentoitu palvelukuvaus ja lupaus 
kertovat asiakkaalle mikä hankitaan, mihin 
tarpeeseen ja mitä saadaan. 
Palvelukuvauksessa on selkeästi esitetty 
reunaehdot siitä mitä palvelu ei sisällä ja 
mitä ostajalla tulee jo olla, että 
hankkiminen on mahdollista. 
Mahdollisuus tutustua karkealta tasolta 
tarkalle tasolle. 
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6. KÄYTTÖKOKEMUS

Käyttökokemukseen liittyviä vaatimuksia löytyi 46 kappaletta. Vaatimukset on listattu alla olevaan 

taulukkoon. 

ID Pvm Johdettu, analyysiin 
perustuva vaatimus 
(Asiakasvaatimus ja 
teoria yhdistyvät) 

Vaatimuksen kuvaus Huomautuksia 

A 11/2019 Käytettävyystutkimus 
lähtökohtana 
helppokäyttöisyys 
tehokkuus 
virheettömyys  

Ohjelmiston pitää olla helppokäyttöinen, 
tehokas ja virheetön 

Tutkitaan muun 
muassa käytön 
helppoutta, 
tehokkuutta, 
miellyttävyyttä ja 
hyödyllisyyttä. 
Virheettömyyttä 
ja tehokkuutta 
arvioidaan 
mittaamalla. 

E 11/2019 Helppo palvelun saanti Palvelun saanti on helppoa 

E 11/2019 Palvelun sisältö ja 
hyödynnettävyys 

Sisältö on arvoa tuovaa ja sen käyttö on 
hyödyllistä. 

E 11/2019 Palvelee tiedostettuja ja 
tiedostamattomia tarpeita 
Sosiaalisen kuuntelun 
ohjelmistot, tekoäly, 
personoitu palvelu 

Sitouttaa palveluun 

E 11/2019 Optimoi vastaanottajalle 
oikean viestintäkanavan  

Käytön sujuvuus eri laitteita ja kanavia 
hyödyntäen. 

E 11/2019 Skaalautuu kaikkiin 
laitteisiin 

Ei laiterajoitteita 

E 11/2019 Käyttökokemuksen 
markkinajohtajuus 

Kilpailukykyä käyttökokemuksella Kun 
käyttökokemus on 
merkittävän 
korkealla tasolla, 
niin käyttäjät 
sitoutuvat ja 
kilpailijoiden on 
haastavampi tulla 
markkinoille. 

D 11/2019 Nopea latautuminen Nopea latautuminen on käytön sujuvuutta. 

D 11/2019 Tietojen tallentamisen 
helppous 

Verkkopalvelussa tulisi olla selkeästi 
näkyvissä, mitä tietoja tulee syötettynä ja 
mitä pitää olla.  

D 11/2019 Tietojen muokattavuus Olemassa olevat tiedot ovat muokattavissa 
helposti. 

D 11/2019 Visuaaliset raportit ja 
statistiikat myynnin 
tueksi 

Reaaliaikaiset raportit myynnille 

D 11/2019 Hyvät hakuominaisuudet 
ja tiedon löydettävyys 

Käytön sujuvuus ja helppous Tiedot löytyvät 
oikeellisina, 
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täydellisinä ja 
reaaliaikaisesti 

D 11/2019 Ei virheilmoituksia Käytön miellyttävyys  

D 11/2019 Ei valikoita tai 
lomakkeita 

Käytön sujuvuus ja helppous  

A 11/2019 Viestii brändiä Käytetty teknologia ja palvelun 
visuaalisuus viestii brändiä 

 

B 11/2019 Viestii arvoja arvojen tulisi välittyä   

C 11/2019 Yksi selkeä ja 
visuaalisesti intuitiivinen 
näkymä 

Asiakkaan tulee saada kokonaiskuva 
yhdestä näkymästä. 

 

C 11/2019 Visuaalinen ja 
modulaarinen 
ratkaisuvalikoima  

Asiakas voi toimia itse arkkitehtina ja 
yhdistellä modulaarisia ratkaisuja 
palveluja visuaalisesti. Ratkaisujen hyödyt 
ja hinnat ovat reaaliaikaisena näkyvissä 

Asiakasta 
osallistutetaan ja 
sitoutetaan 

C 11/2019 Tieto- ja materiaalipankki  Asiakas voi porautua palvelu- ja 
ratkaisukuvauksissa yleiseltä tasolta 
tarkalle tasolle 

Esimerkiksi liian 
yksityiskohtaiset 
tiedot voivat 
hankaloittaa 
ostamista. 

C 11/2019 Asiakkaiden yleisimmät 
kysymykset 

Vastaukset asiakkaiden yleisimpiin 
kysymyksiin. 

 

A 11/2019 Ratkaisuarkkitehtuurin 
suunnittelu-, hallinta- ja 
arkistointiympäristö 

monimutkaisempi kokonaisuus voi vaatia, 
että järjestelmäarkkitehtuuria tulee 
suunnitella projektiryhmän toimesta. 
 

Asiakkaalle arvoa 
tuova palvelu 

A, 
B, 
C, 
D 

11/2019 Asiantuntijoiden, tiimien 
ja ratkaisujen visuaalinen 
esittely 

Asiantuntijat, palvelut ja ratkaisut esillä 
selkeinä kokonaisuuksina.  

Palvelukuvaus, 
palvelulupaus 
hintatiedot 

A 11/2019 Reaaliaikainen  
visuaalinen 
projektinseuranta 
Toimituksen seuranta 

Kaikkien arvoketjun toimijoiden hallinta 
yhdestä näkymästä 
 

Palvelut tuottavat 
ja sitouttavat 
asiakasta. 
Asiakkaalle arvoa 
tuova palvelu. 

A 11/2019 Palvelunhallinta 
mittaristo/dashboard 
Kytkeytyminen alustaan 

Kaikkien arvoketjun toimijoiden hallinta 
yhdestä näkymästä 
Esimerkiksi asiakas voi tilata, poistaa ja 
muuttaa palvelukokonaisuuttaan. 

Jatkumo 
digitaaliselle 
tilaus-toimitus-
prosessille 

A 11/2019 Ei asiakkaalle näkyviä 
rajapintoja 

Toisiinsa integroituvat alustat 
mahdollistavat eri toimialojen keskinäisen 
verkostovaikutuksen ja uudentyyppisten 
palvelukokonaisuuksien tarjonnan 
asiakaskunnalle. 

 

A 11/2019 Kytkeytyminen alustalle, 
kumppanuuden 
rakennusalusta 
(integroitavuus) 

Toisiinsa integroituvat alustat 
mahdollistavat eri toimialojen keskinäisen 
verkostovaikutuksen ja uudentyyppisten 
palvelukokonaisuuksien tarjonnan 
asiakaskunnalle. 

 

B 11/2019 Kytkeytyminen alustalle, 
jälleenmyyntikanavan 
rakentaminen 
(integroitavuus) 

Toisiinsa integroituvat alustat 
mahdollistavat eri toimialojen keskinäisen 
verkostovaikutuksen ja uudentyyppisten 
palvelukokonaisuuksien tarjonnan 
asiakaskunnalle. 
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A 11/2019 Visuaalinen, personoitu 
käyttöliittymä 

Selkeyden kokemus asiakkaalle 
 
 

Visuaalisuus ja 
visuaalinen 
suunnittelu on 
yksi tärkeimmistä 
osa-alueista 
sisällön 
selkeyttämiseksi, 
sillä tiedon 
vastaanotto ja 
palautteenanto 
perustuvat 
suurimmaksi 
osaksi näköaistiin. 
(Saariluoma et al.  
2010, 161-163) 

A 11/2019 Visuaalinen, selkeä 
dokumentointi 

Visuaalinen, selkeä dokumentointi Rakentaa selkeä ja 
ymmärrettävä 
dokumentointi, 
josta tulee 
asiakkaan arvo ja 
ratkaisun idea 
esille. 
 

A 11/2019 Nopea ja reaaliaikainen 
palvelu, 
markkinoinnin ja 
myynnin automaatio 
järjestelmä  

Mitä nopeampaa palvelua, niin sen 
parempaa se on asiakkaan näkökulmasta. 
 

Markkinointiauto
maatio 
mahdollistaa 
reaaliaikaisesti 
saatavilla olevan 
tehokkaan ja 
nopean prosessin. 
 

A 11/2019 Kielivaihtoehdot Asiakas voi asioida omalla kielellään Myyntiä edistävä 
tekijä 

A 11/2019 Ratkaisuun ja palveluun, 
prosessiin liittyvä 
kommunikointi 
oppivan tekoälyn, 
puheentunnistamisen ja 
puheenkäsittelyn avulla. 

Selkeyttää ratkaisua ja prosessia 
asiakkaalle. Osaa keskustella ja selkeyttää 
palvelulupausta, kuvausta, hinnoittelua, 
asiakkaan tarpeita, siitä mitä palvelu ei 
sisällä 

 

A 11/2019 Ratkaisuun ja palveluun, 
prosessiin liittyvä 
kommunikointi 
Online-tapaamiset 

Selkeyttää ratkaisua ja prosessia 
asiakkaalle. Mahdollista keskustella ja 
selkeyttää palvelulupausta, kuvausta, 
hinnoittelua, asiakkaan tarpeita, siitä mitä 
palvelu ei sisällä 

 

A 11/2019 Personoitu visuaalinen 
tiedonjako 
Visuaalinen, personoitu 
käyttöliittymä 

Selkeä tiedonjako: 
Palvelukuvaus ja lupaus,  
hintatiedot 
vastuumatriisi 
Myyntiprosessi 
Asiantuntijoiden esittely 
 

 

A, 
B, 
C, 
D, 
E 

11/2019 Tekoälyä hyödyntävä 
referenssipankki 
Visuaalinen, personoitu 
käyttöliittymä 

Segmenttikohtaisten referenssien esittely 
Tekoälyä hyödyntävä kattava 
referenssipankki  

Ratkaisuihin 
sopivia 
referenssejä tulisi 
esitellä asiakkaan 
kiinnostusten, 
toimialan ja koon 
perusteella. 
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Merkittävät 
referenssit lisäävät 
uskottavuutta. 

D 11/2019 Visuaalinen ja 
aikataulutettu myynti 
prosessi 

Selkeästi, ennakoitavasti ja läpinäkyvästi 
esitetty prosessi 

Selkeästi ja 
läpinäkyvästi 
esitetty tieto 
herättää 
luottamusta ja saa 
asiakkaan 
haluamaan 
palvelua. 

B 11/2019 Asiakasta ohjaavat  
muistutukset 

Myyjä ei ärsytä asiakasta tiedusteluillaan, 
sillä ohjelma tekee sen automatisoidusti.  

Esimerkiksi 
sopimusprosessi 

C 11/2019 Asiantuntijoiden esittely Organisaation asiantuntijoiden 
yhteystietojen ja osaamisen tulisi olla 
esillä  

A 11/2019 Visuaalinen, personoitu 
käyttöliittymä 

Selkeästi ja läpinäkyvästi esitetty tieto 

A 11/2019 Markkinoinnin ja 
myynnin automaatio, 
digitaaliset markkinointi- 
ja 
asiakaspalvelutoiminnot 

Nopeus Automatisoitu 
prosessi 

B 11/2019 Suosituksien kerääminen 
ja jakaminen 

Suositukset edistävät tuotteen ja 
organisaation tunnettuutta. Positiivinen 
sana leviää,  
kun toiminta on aidosti asiakaslähtöistä. 

B 11/2019 Asiakaslähtöiset 
tekoälyyn ja 
algoritmeihin perustuvat 
suosittelut ja sisällöt, 
jotka perustuvat 
henkilökohtaiseen ja 
julkiseen dataan 

Suositukset edistävät tuotteen ja 
organisaation tunnettuutta. 

B, 
D 

11/2019 Vaihtoehtoinen salaus-
teknologia 

Tietoturva Tietoturva lisää 
luottamusta 
palveluun. 

B 11/2019 Kertakirjautuminen, SSO Kerta- 
kirjautuminen sujuvoittaa käyttöä 

D 11/2019 GDPR-selosteet käytön ja 
kirjautumisen yhteydessä  

GDPR- selosteet lisäävät luottamusta 
palveluntarjoajaa kohtaan 

7. RAJOITTEET

Seuraavassa taulukossa on kuvattu neljä tunnistettua rajoitetta, jotka vaikuttavat sovelluksen 

suunnittelua, toteutusta ja käyttöä. Rajoitteita ovat prosessi, tuotteistaminen, organisaation 

kyvykkyydet ja resurssit, henkilökohtainen myyntityö. Prosessi on rajoitteena silloin kuin työtehtäviä 
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ei ole selkiytetty. (Marttinen, J. 2018, 68) Tehtävät tulisi ensin selkeyttää, muuten ohjelmiston 

käyttötarpeen ymmärtäminen on vaikeaa. Tuotteistamattomuus on rajoite, sillä tuotteistamatonta 

monimutkaista ratkaisua tai palvelua ei voi myydä verkkopalvelun kautta. Mikäli digipalvelu antaa 

arvioperusteisia tarjouksia, niin henkilökohtaista myyntityötä tarvitaan tarjouksen läpikäyntiin. Kun 

digipalvelun kautta myydään toteutustyötä arviona, niin se on haaste. Organisaation kyvykkyydet ja 

resurssit, ts. niiden puute voivat olla rajoitteita. (Gerdt 2018, 15,) Digitaalisen palvelun suunnittelu, 

toteutus ja käyttö edellyttävät teknologian, markkinoinnin ja myynnin automaation tuntemista, 

tuotteistusosaamista, johtamisosaamista. Alustatalous edellyttää verkostojohtamisosaamista. 

Henkilökohtaista myyntityötä, kuten suhteiden rakentamista monella tasolla ei voi tehdä 

verkkopalvelulla. Asiantuntijat pitivät huonoa käyttökokemusta heikentävänä riskitekijänä. 

Käytettävyys tutkimusta ja -suunnittelua tarvitaan palvelun suunnittelussa, koska sen avulla tutkitaan 

muun muassa käytön helppoutta, tehokkuutta, miellyttävyyttä ja hyödyllisyyttä. Virheettömyyttä ja 

tehokkuutta arvioidaan mittaamalla. Silloin kun laitteen käytettävyys on hyvä, niin käyttäjä tekee 

vähemmän virheitä. (Saariluoma et al. 2010, 24-26) 

 

 

ID Pvm Lähde Rajoite Rajoitteen kuvaus Huomautuksia 
  A, B, C, D, E 

(Marttinen, J. 
2018, 68) 
 
 

Prosessit Monimutkaisella tavalla tehtyjen 
tehtävien automatisointi. Tehtävät 
tulisi ensin selkeyttää (Marttinen, 
J. 2018, 68) 
 

 

  A, B, C, D, E  Tuotteistaminen Tuotteistaminen on edellytys, että 
palvelua voi myydä verkon kautta 

 

  A, B, C, D, E 
 
 (Gerdt 2018, 
15,) 

Organisaation 
kyvykkyydet ja 
resurssit 

Teknologia, substanssi, 
johtaminen 

 

  A, B, C, D, E Henkilökohtainen 
myyntityö 

Suhteiden rakentaminen monella 
tasolla  

 

  A, B, C, D, E 
(Saariluoma et 
al. 2010, 24-26) 

Käytettävyystutki
mus ja suunnittelu 

käytettävyystutkimuksen ja 
suunnittelun avulla tutkitaan muun 
muassa käytön helppoutta, 
tehokkuutta, miellyttävyyttä ja 
hyödyllisyyttä. 
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8. KÄYTTÄJÄRYHMÄT 

 
Segmentoinnin avulla määritellään asiakaskäyttäjäryhmät, sidosryhmäkäyttäjäryhmät. Myynti ja 

markkinointi ovat sisäisiä pääkäyttäjäryhmiä. 
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