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Digitalisaatio on muuttanut kuluttajien ostokäyttäytymistä ja saman muutoksen on nähty 

heijastuneen myös yritysten väliseen kaupantekoon (B2B). Asiakaspolkuja on kuitenkin tut-

kittu aiemmin lähinnä kuluttajanäkökulmasta (B2C) B2B-kontekstin sijaan. 

Tämä kandidaatin tutkielma on toteutettu toimeksiantona lentoyhtiölle ja sen tarkoituksena 

on tutkia digitaalisia asiakaspolkuja B2B-kontekstissa. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena 

tapaustutkimuksena. Tavoitteena oli ymmärtää syvällisemmin alan äkillisesti lisääntyneen 

digitalisaation taustasyitä sekä muutoksen aiheuttamia vaikutuksia asiakaspolkuihin. Tulok-

set toimivat työkaluna siihen, miten muutokseen voidaan jatkossa vastata paremmin ja mihin 

resursseja tulisi suunnata uusien asiakaspolkujen yleistyttyä esimerkiksi asiakassuhteiden 

hallinnan näkökulmasta.  

Tulokset osoittivat digitaalisen muutoksen syntyvän alalla monen tekijän summasta, joista 

merkittävämpiä olivat ulkoapäin syntyneen motivaation lisääntyminen sekä nuorempien ikä-

luokkien siirtyminen yritysten johtoportaisiin. Digitalisaation vaikutukset asiakaspolkuun 

näkyvät kolmivaiheisen polun ensimmäisessä vaiheessa, joka sisältää eri osapuolien sopi-

musprosessia kauppojen aikaansaamiseksi. Ensimmäisen vaiheen läpikäyminen yksinker-

taistuu ja nopeutuu sekä asiakkaalle että myyjälle.   
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Digitalization has changed consumers' purchasing behavior, and the same change has also 

been seen to have been reflected in business-to-business transactions (B2B). However, cus-

tomer journeys have been studied in the past mainly from a consumer perspective (B2C) 

rather than a B2B context. 

This bachelor's thesis has been implemented as a commission for the airline and aims to 

explore digital customer journeys in the B2B context. The study was carried out as a quali-

tative case study. The aim was to understand more deeply the background reasons for the 

sudden increase in digitalization in the sector and the impact of the change on customer 

journey. The results serve as a tool for responding better to change in the future and where 

resources should be directed as new customer journeys become more common, for example 

from the perspective of managing customer relationships. 

The results showed that digital transformation was created by the sum of many factors in the 

sector, the most significant of which was the increase in motivation from the outside and the 

transition of younger age groups to the management of companies. The effects of digitaliza-

tion on the customer journey can be seen in the first phase of the three-step journey, which 

includes a contract process for different parties to reach deals. Going through the first step 

is simplified and speeds up for both the customer and the seller.   
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1. Johdanto 

Digitalisaatio on yksi merkittävimmistä globaaleista megatrendeistä, joka on muuttanut ku-

luttajien (B2C) ostokäyttäytymistä, kun ostoprosessit ovat siirtyneet yhä enemmän online-

ympäristöön. Saman muutoksen on kuitenkin nähty heijastuvan myös yritysostamiseen 

(B2B) (Almquist, Cleghorn, Sherer 2018). Viime vuosina digitaalisia asiakaspolkuja sekä 

digitaalista ostokäyttäytymistä on tutkittu merkittävästi (Wright & Beale-Burchell 2015; 

Wang 2015; Scott et al. 2017). Tutkimukset ovat kuitenkin keskittyneet pääosin B2C-mark-

kinoille jättäen merkittävän akateemisen tutkimusaukon B2B-markkinoilla tapahtuvalle 

muutokselle. Myös useat tutkijat korostavat, että B2B-kontekstin akateemiseen tutkimuk-

seen olisi kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota (Lilien 2016; Mora Cortez & Johnston 

2017; Pandey 2020; Wiersema 2013).  

Asiakaspolkuja on tutkittu runsaasti suunnittelun, johtamisen sekä markkinoinnin aloilta 

(Følstad & Kvale 2018). Edelman ja Singer (2015) korostavat asiakaspolun hallinnan tär-

keyttä, joka vaatii automatisointia, kontekstuaalista vuorovaikutusta, personointia sekä in-

novatiivisten matkojen luomista sen sijaan, että yritys keskittyisi vain tuotteen tai palvelun 

myyntiin. Zolkiewskin et al. tutkimus (2017) korostaa, että yritysten johtajien tulisi keskittyä 

enemmän B2B-asiakaspolkuihin ja ymmärtää, mitä nämä matkat sisältävät ja miten ne liit-

tyvät yrityksen strategisiin tavoitteisiin, sen sijaan, että he keskittyisivät ainoastaan asiakas-

uskollisuuteen tai toistuvaan liiketoimintaan (engl. repeat business).  

Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on tutkia lentorahdin digitaalisia asiakaspolkuja 

B2B-kontekstissa. Työ on tehty yhteistyössä kansainvälisesti toimivan lentoyhtiön kanssa, 

josta käytetään työssä tästä eteenpäin nimitystä Yritys X. Tarkoituksena on kartoittaa B2B-

asiakaspolun eri vaiheita ja kanavia digitaalisessa ympäristössä. Lisäksi työllä halutaan lisätä 

ymmärrystä siitä, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet digitaalisen murroksen käynnistymiseen 

lentorahdissa viimeisen parin vuoden aikana. 
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1.1. Tutkimuksen tausta, tavoitteet ja taustakysymykset 

Koko maailmankaupan hyödykkeistä vain 1 % kuljetetaan lentorahdilla, mutta sen arvo vas-

taa maailmankaupasta 35 %, joka dollarimääräisenä tarkoittaa noin kuuden triljoonan dolla-

rin osuutta. Yritykset suosivat lentorahtia varsinkin tilanteissa, jossa kuljetetaan arvokasta 

elektroniikkaa, korkeatasoista muotia ja lääkkeitä, joiden kuljetus vaatii lämpösäänneltyjä 

olosuhteita (Budd ja Ison 2017). Boeingin (2018) mukaan ala on kokonaisuudessa kasvanut 

keskimäärin 4,3 % vuodessa vuosina 2011–2019. Huolimatta toimialan merkittävyydestä 

globaaleilla markkinoilla, toimiala ei ole digitalisoitunut muun maailman tahdissa. Myös 

lentorahdin kattojärjestön International Air Transport Association (IATA) mukaan alalta on 

puuttunut digitaalista integraatiota jo pitkän aikaa. Tämä on johtanut IATA:n mukaan siihen, 

että sidosryhmien yhteistyö ei etene yhtä tehokkaasti, kuin sen olisi mahdollista. Yleistä 

alalla on, että rutiininomaisia, aikaa vieviä prosesseja tuotetaan edelleen manuaalisesti. Asi-

akkaiden näkökulmasta digitalisaation puuttumisen seurauksena alalla ei pääse kehittymään 

läpinäkyvyyttä esimerkiksi hintojen muodostumisen näkökulmasta. Digitalisaation kehitty-

misen seurauksena yrityksillä olisi enemmän dataa käytössään ja päätöksenteko sekä kom-

munikointi helpottuisivat (Westerman et al. 2014, 51). Digitalisaatio auttaa luomaan uusia 

palveluita, tuotteita, liiketoimintamalleja ja prosesseja, joista on hyötyä sekä yrityksille että 

heidän asiakkaillensa. Samalla muutos kuitenkin vaatisi yrityksiltä uudenlaista osaamista, 

johtamista, organisointia, toimintamalleja sekä yrityskulttuuria. Digitaalisen muutoksen ai-

kana menestyminen vaatii joustavuutta ja halukkuutta muutokseen. (Ilmarinen & Koskela 

2015, 15–16.)  

Tilanne lentorahdissa on kuitenkin muuttumassa, sillä jo parin vuoden ajan asiakkaat ovat 

alkaneet jopa vaatimaan digitaalisia ratkaisuja ostoprosessien toteuttamiseksi. Muutos on 

huomattu myös Yritys X:ssä, kun asiakaskunta on osoittanut äkillistä kiinnostusta digitaali-

sia vaihtoehtoja kohtaan, vaikka mahdollisuuksia online-kanaville olisi ollut jo aiemmin.  

Työssä käytetään verkkokanavista online-nimitystä ja verkon ulkopuolella olevista kana-

vista offline-nimitystä. Asiakkaiden muuttuneen suhtautumisen ymmärtämiseksi koettiin 

tärkeäksi tuottaa alan muutosta käsittelevää tutkimusta. Muutosta tutkimalla pyritään selvit-

tämään, millaisia mahdollisia vaikutuksia sillä tulee olemaan B2B-asiakaspoluille. Asiakas-

polkuja tutkimalla yrityksen on mahdollista kehittää palvelukokonaisuuttaan, jonka kautta 
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voidaan vaikuttaa positiivisesti asiakaskokemukseen. Positiivinen asiakaskokemus voi lisätä 

asiakasuskollisuutta. (Bharadway et al. 2012.)  

Työn tavoitteena on siis syventää ymmärrystä toimialalla alkaneesta digitaalisesta muutok-

sesta ja sen taustasyistä. Lisäksi työllä halutaan selvittää, millaisia vaikutuksia muutoksella 

on B2B-asiakaspolkuihin. Asetettujen tavoitteiden täyttämiseksi tutkimuskysymykset muo-

vautuivat seuraavan kaltaisiksi: 

 

Päätutkimuskysymykset:  

 

• Mitkä tekijät ovat johtaneet digitalisten asiakaspolkujen äkilliseen suosioon 

lentorahdissa?  

• Miten digitalisaatio on vaikuttanut B2B asiakaspolkujen eri vaiheisiin ja kos-

ketuspisteisiin lentorahdissa?  

 

Alatutkimuskysymykset: 

 

• Millä keinoilla yritys voi ohjata asiakkaita digitaalisille asiakaspoluille? 

• Miten asiakkaiden jäämistä digitaalisille asiakaspoluille voidaan edistää?  

 

Vastaamalla päätutkimuskysymyksiin kartutetaan syvempää ymmärrystä asiakaspolkujen 

kehityksestä, jolloin niiden hallinnoinnista tulee helpompaa (Chen & Popovich 2003). Muu-

toksen syvällinen ymmärtäminen on tärkeää, sillä organisaatioiden menestys pohjautuu pal-

jolti niiden kykyyn sopeuttaa toimintaansa liiketoimintaympäristössä tapahtuvien muutosten 

asettamien vaatimusten mukaiseksi (Moran & Brightman 2001, 111). Alatutkimuskysymyk-

seen vastaamalla saadaan muodostettua mahdollisia keinoja, joilla Yritys X voi osaltaan li-

sätä alan digitaalista kehitystä kannustamalla asiakkaitaan online-kanaviin ja sujuvoittamalla 

heidän matkantekoaan online-ympäristössä. Lisäksi alatutkimuskysymyksillä pyritään löy-

tämään mahdollisia keinoja asiakkaiden sitouttamiseksi online-järjestelmiin. 
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1.2. Tutkimuksen rajaukset 

Tutkimuksen fokus on pidetty monikanavajohtamisessa, jossa keskitytään asiakkaan perin-

teisen ostoputken (engl. buying funnel) tutkimiseen. Tällöin tutkimuksen keskiössä on asi-

akkaan ostoprosessin vaiheet ja siirtymät vaiheesta toiseen silmällä pitäen eri kosketuspis-

teitä matkan aikana (Lemon & Verhoef 2016). Työ on toteutettu B2B-myyjäosapuolen nä-

kökulmasta, joten ostoprosessin sijasta työssä puhutaan asiakaspolusta. Asiakaspolku kuvaa 

asiakkaan tekemää ostoprosessia myyjän näkökulmasta. (Casna 2017.) 

Asiakasnäkökulma rajataan tämän tutkimuksen ulkopuolelle, sillä tämä tutkimus on toteu-

tettu puhtaasti myyjän näkökulmasta. Valittua näkökulmaa perustellaan Rosenbaum et al. 

(2017) tutkimuksella, jonka mukaan yritysjohdon tehtävänä on tunnistaa kaikki kriittisimmät 

kosketuspisteet, joita asiakas kohtaa ostoprosessinsa aikana. Ymmärtämällä nämä kriittiset 

pisteet yrityksen on mahdollista luoda realistisempia asiakaspolkuja ja parantaa asiakasko-

kemusta. Myös Casna (2017) argumentoi, että haastattelemalla työntekijöitä myyjäyrityksen 

eri osastoilta voidaan saavuttaa mahdollisimman realistinen kuva asiakaspolusta. Lisäksi 

myyjäpuolen näkökulmaa puoltaa se, että Yritys X:ssä ollaan vasta digitalisaation alkuvai-

heessa eli digitoimisessa, eikä näin ollen digitaalisista asiakaspoluista ole vielä kerättävissä 

juuri laisinkaan asiakasdataa, joka estää asiakkaiden kokemusten kattavan tarkastelun. Asia-

kaskokemuksen muodostuminen esitetään kuitenkin osana työn teoreettista viitekehystä, 

mutta sitä ei käsitellä teorialuvuissa omana lukunaan. Vaikka työssä asiakaskokemukselle ei 

ole annettu teoreettisessa mielessä suurta painoarvoa, ei sitä ole kuitenkaan voitu jättää ko-

konaan tarkastelun ulkopuolelle. Asiakaskokemus on vahvasti sidoksissa asiakaspolun ra-

kentumiseen ja positiivisen asiakaskokemuksen katsotaan luovan asiakassitoutumista (Le-

mon et al. 2016). Koska työssä käsitellään asiakkaiden sitouttamista online-ympäristössä, on 

tärkeää ymmärtää mistä tekijöistä sitoutuminen teorian tasolla muodostuu. Tämän johdosta 

asiakaskokemus on esitettynä osana teoreettista viitekehystä, vaikka sitä ei käsitellä erikseen 

työn teoriakappaleissa. Asiakaskokemus kuitenkin esiintyy teemana useaan otteeseen työssä 

erityisesti online-järjestelmien käyttöön sitouttamisen yhteydessä. Tämän tutkimuksen rooli 

on ennen kaikkea luoda teoreettinen pohja lentorahdin digitaalisesta muutoksesta ja sen vai-

kutuksista asiakaspolkuihin, jolloin jatkotutkimuksien tuottaminen mahdollistuu. Jatkotut-

kimuksissa asiakkaiden asiakaskokemusta tulisi sen sijaan painottaa, sillä tällöin muutoksen 
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syvällinen ymmärtäminen on nykyistä pidemmällä ja uudenlaiset polut ovat kehittyneet sekä 

otettu laajemmin käyttöön asiakkaiden keskuudessa. 

Myös työn teoriaosuudessa tarkastellaan asiakaspolkuja ja niiden muodostumista B2B-kon-

tekstissa erityisesti myyjäyrityksen näkökulmasta. Lisäksi teoriassa esitetään digitalisaation 

vaikutuksia asiakaspolkujen muodostumiselle sekä esitetään keinoja, joilla asiakkaan liik-

kumista poluilla voidaan edesauttaa digitaalisessa ympäristössä. Asiakaspolkujen muodos-

tuminen nähdään työssä kolmivaiheisena Rosenbaumin et al. (2017) tutkimuksen mukai-

sesti. Rosenbaum et al. (2017) kategorisoi asiakaspolun vaiheet myyjäyrityksen puolelta pal-

velua edeltävään, palvelun aikaiseen sekä palvelun jälkeiseen vaiheeseen. Kosketuspisteet 

luokitellaan tapahtuviksi online- ja offline-kanavissa (Rosenbaum et al. 2017), mutta lisäksi 

niiden hallintaa tarkastellaan osittain myös Lemon et al. (2017) tutkimuksen mukaan, jossa 

kosketuspisteet ovat luokiteltuina yrityksen -, kumppaneiden – ja asiakkaiden hallitsemiin 

kosketuspisteisiin sekä sosiaalisiin kosketuspisteisiin. Näistä tärkeimpiä luokkia ovat tämän 

työn kannalta yrityksen ja kumppaneiden hallitsemat kosketuspisteet, joiden osalta suorite-

taan myös tarkempaa tarkastelua.  

Empiriaosuudessa työ rajautuu kohdeyrityksen toimialan perusteella koskettamaan vain len-

torahdissa tapahtuvaa digitalisaatiota ja sen vaikutusta B2B-asiakaspolkuihin. B2C-asiakas-

polut rajautuvat työn tutkimusalueen ulkopuolelle, sillä ne muodostavat Yritys X:ssä pro-

milleiden osuuden liiketoiminnasta. Yritys X:n digitaalisten asiakaspolkujen tarkastelussa 

keskitytään erityisesti sopimusasiakkaiden ulkopuolisiin kertaluontoisiin kuljetuksiin. Li-

säksi asiakaspolkua tarkastellaan erityisesti yrityksen oman online-järjestelmän kautta, sillä 

muiden alustojen hallinta kuuluu yhteistyökumppaneille, eikä Yritys X voi juurikaan vaikut-

taa näissä muodostuviin asiakaspolkuihin. Ulkopuolisia online-järjestelmiä kuitenkin sivu-

taan niiden globaalin merkityksen vuoksi. (kts. 5.2)  

Sillä tutkimus on toteutettu toimeksiantona lentoyhtiölle, ei se ole sellaisenaan suoraan ver-

rannollinen muiden toimialojen B2B-toimijoille. Maantieteellisesti työ käsittelee erityisesti 

Suomessa tapahtuvaa kehitystä, mutta globaalista toimialasta johtuen työ sivuaa myös muu-

alla Euroopassa sekä Aasiassa tapahtuvaa muutosaaltoa. 
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1.3. Teoreettinen viitekehys 

Teoreettisen viitekehyksen tarkoituksena on havainnollistaa tutkimuksen käsitteitä kokonai-

suutena ja siten helpottaa kokonaisuuden ymmärtämistä. Teoreettinen viitekehys on esitetty 

kuvassa 1. Se kuvaa asiakaspolun tärkeimpiä vaiheita ja kosketuspisteitä sekä kategorisoi 

asiakaspolun myyjän näkökulmasta kolmeen eri vaiheeseen. Vaiheiden sisään on kuvattuna 

kosketuspisteitä. Kuviossa asiakkaan sitouttamista yritykseen kuvaa kuvion silmukkamai-

suus, joka on seurausta positiivisesta asiakaskokemuksesta. Ulkoisena vaikutuksena asiakas-

polkuun tarkastellaan digitalisaatiota, joka käy ilmi kuvan ulkoreunasta. Digitalisaation ul-

koreunalle on kuvattuna nuolella siihen vaikuttavia taustatekijöitä, joita käsitellään kappa-

leissa 3.1 sekä 5.1. 

 

 

Kuva 1. Tutkielman teoreettinen viitekehys 
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1.4. Käsitteet ja määritelmät 

B2B ostoprosessi   

B2B ostoprosessi kuvastaa prosessia, jonka B2B-ostajat käyvät läpi. Sen eri vaiheiden tul-

kinta on kuitenkin tutkijalähtöistä ja eri vaiheiden tulkinnan skaala vaihtelee ennakko-os-

tosta, ongelman ja oston jälkeisen tarpeen tunnistamiseen sekä lopuksi tuotteen käyttöön. 

(Webster & Wind 1972; Grewal et al. 2015; Lemon et al. 2016; Court et al. 2009) Ostopro-

sessi kuvaa asiakaspolkua asiakkaan näkökulmasta, kun asiakaspolku puolestaan kuvaa asi-

akkaan tekemää matkaa yrityksen näkökulmasta. (Lemon et al. 2016.) 

B2B ostokäyttäytyminen 

B2B ostajien on aiemmin tulkittu tekevän päätöksiään perustuen kognitiiviseen, järkevään 

ja objektiiviseen ajatteluun, joiden ainoana arviointikriteerinä on toiminut voitto. Ostopro-

sessiin osallistuu usein eri sidosryhmiä, pitkällinen neuvotteluprosessi sekä suuria ostoti-

lauksia korkeilla kustannuksilla. B2B ostokäyttäytyminen on monimutkainen päätöksente-

koprosessi, johon vaikuttavat yksilölliset, sosiaaliset, organisatoriset ja ympäristötekijät sekä 

lisäksi siihen liittyy useita henkilöitä, tavoitteita ja päätösperusteita (Webster & Wind 1972). 

Impulsiiviset ostopäätökset ovat harvinaisia B2B-kontekstissa, koska päätöksentekoproses-

sia ohjaa selkeät kriteerit, kuten aikataulut ja tuotantotarpeet minimihintatasolla (Grewal et 

al. 2015). 

Asiakaspolku 

Asiakaspolku on kuvaus asiakkaan ostoprosessin tapahtumasarjasta, jossa asiakas on vuoro-

vaikutuksessa yrityksen kanssa. Yritysjohdon tehtävänä on tunnistaa kaikki yrityksen kos-

ketuspisteet, joita asiakas kohtaa ostoprosessin aikana. Asiakaspolun kosketuspisteet esiin-

tyvät kronologisessa järjestyksessä, eli yrityksellä on kosketuspisteitä ennen ostopäätöksen 

muodostumista, sen aikana sekä palvelun ostamisen jälkeen. Perinteisellä asiakaspolulla 

polku päättyy palvelun oston jälkeisten toimien jälkeen. (Rosenbaum et al. 2017.)  

Lemonin et al. (2016) mukaan asiakaspolku (tai päätöspolku) on ”prosessi, jonka asiakas 

käy läpi kaikissa vaiheissa ja kosketuspisteissä ja joka muodostaa asiakaskokemuksen”. 

Polku sisältää kaikki asiat, jotka tapahtuvat ennen tuotteen kokemista, sen aikana ja sen jäl-

keen (Maechler, Neher & Park 2016). 
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Kosketuspisteet 

Kosketuspisteet ovat asiakaspolun rakennuspalasia ja kaikki kosketuspisteet yhdessä muo-

dostavat lopullisen asiakaspolun. Kosketuspisteiksi kutsutaan hetkiä, jolloin asiakas sekä or-

ganisaatio ovat kontaktissa toisiinsa. Kosketuspisteiden synonyymeinä voidaan käyttää 

usein esimerkiksi palvelutapahtumaa. (Følstad et al. 2016.) 

Asiakaskokemus  

Asiakaskokemus on asiakkaan sisäinen ja subjektiivinen reagoiminen kaikkiin suoriin tai 

epäsuoriin yhteyksiin yrityksen kanssa (Meyer & Schwager 2007). Asiakaskokemus muo-

dostuu asiakaspolun aikana eri kosketuspisteiden kautta. Asiakaskokemuksen kehittämisellä̈ 

tavoitellaan parempia suhteita asiakaskantaan, sekä suurempaa asiakasuskollisuutta. Yliver-

taisten asiakaskokemusten luomisesta onkin tullut yksi palveluorganisaatioiden päätavoit-

teista. (Verhoef, Lemon, Parasuraman, Roggeveen, Tsiros & Schlesinger 2009.)  

Asiakkaan sitouttaminen 

Asiakkaan sitouttamisesta käytetään englanniksi kahta termiä; commitment ja engagement. 

Näistä engagement viittaa syvempään asiakassuhteeseen, jossa asiakas aktiivisesti osallistuu 

suhteen ylläpitämiseen omilla toimillaan, kun puolestaan commitment tarkoittaa lähinnä ha-

lua jatkaa suhdetta (Raies, Mühlbacher & Gavard-Perret 2015). Tässä työssä asiakkaan si-

touttamista tutkitaan nimenomaan customer commitmenttina. Tulkintaan päädyttiin, sillä se 

on pitkään nähty kirjallisuudessa tärkeänä käsitteenä asiakasuskollisuuden ja asiakkaiden 

säilyttämisen ymmärtämisen kannalta (Celuch, Walz & Jones 2018). 

 

1.5. Tutkimusmenetelmä ja aineisto 

Tutkielmassa käytetään asiakaspoluista, B2B asiakassuhteista, digitalisaatiosta sekä lento-

rahdista jo olemassa olevaa kirjallisuutta. Tämän lisäksi tutkielman tueksi sekä tutkimusky-

symyksiin vastaamiseksi toteutetaan tutkimuksen tekijän tuottama haastattelu. Primääriai-

neistona tutkimuksessa käytetään Yritys X:ssä syksyllä 2021 kerättyä haastatteludataa B2B-

asiakaspoluista. Sekundääriaineistona käytetään Yritys X:n sisäisiä koulutusmateriaaleja ku-

ten erilaisia Powerpoint-esitelmiä.  
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Tutkimus toteutetaan kvalitatiivisin tutkimusmenetelmin ja tutkimusaineisto on kerätty 

haastattelemalla Yritys X:n johtoryhmään kuuluvia henkilöitä. Kvalitatiivinen tutkimus so-

veltuu tutkielman tutkimustavaksi, sillä työn tarkoituksena on tuottaa numeerisia lukuarvoja 

syvällisempää tietoa ja ymmärrystä digitaaliseen asiakaspolkuun liittyvistä haasteista. Kva-

litatiivisen tutkimuksen kaksi perinteistä vaihetta – havaintojen pelkistäminen sekä arvoi-

tuksen ratkaiseminen – käsitellään tutkielman empiria kappaleessa. Havaintojen pelkistämi-

sen tarkoituksena on keskittyä raakadatan tarkasteluun vain tutkimuksen kannalta oleellisen 

teoreettisen viitekehyksen näkökulmasta. Arvoituksen ratkaisemisessa pohditaan, mitä tut-

kimuksen kannalta oleellista haastatteluaineisto kertoo ja mitä johtopäätöksiä tämän pohjalta 

voidaan tehdä. (Alasuutari 2011.) 

Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina, jotta haastatteluissa olisi mahdollisuus oppia 

lentorahtiyrityksen B2B-asiakassuhteista sekä asiakaspolusta, jotain mitä haastattelija ei 

välttämättä muuten ymmärtäisi kysyä. Haastattelukysymykset kategorisoitiin koskemaan 

asiakassuhteita, asiakaspolun muodostumista sekä offline- että online-ympäristössä, digita-

lisaation tarjoamia haasteita ja mahdollisuuksia sekä muutoksen tuomia tulevaisuudennäky-

miä yleisesti alalla. Haastattelukysymyksien kategorisointi haluttiin pitää linjassa tutkimus-

kysymyksien ja työn teoriaosuuden kanssa. Haastattelut on toteutettu vallitsevan Covid-19 

tilanteen johdosta pääosin etäyhteyksien avulla hyödyntäen Microsoft Teams-palvelinta. 

Haastatteluiden keskimääräinen kesto on noin tunnin verran. Haastattelutilanne on pyritty 

pitämään mahdollisimman luontevana avaamalla haastateltavalle haastattelun rakenne sekä 

tarkoitus, kuitenkin niin, ettei haastateltavalle ole jaettu ennakkoon haastatteluun valmista-

vaa materiaalia kuin yleisesti aiheeseen liittyen. Haastateltavat johtoportaan henkilöt ovat 

kaikki työskennelleet asiakaspolun ja sen digitalisoimisen parissa useita vuosia. 

 

1.6. Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus sisältää johdannon ja loppupäätelmien lisäksi neljä muuta pääliukua. Johdannossa 

käsitellään työn taustaa, tavoitteita, toteutusta sekä esitetään työn tutkimuskysymykset. Li-

säksi johdanto sisältää työn teoreettisen viitekehyksen sekä olennaisimpien käsitteiden ku-

vailua, jotta lukijan olisi mahdollisimman helppoa päästä mukaan tutkimuksen seuraaviin 

lukuihin ja ymmärtää niissä käytettäviä termejä ilman lisävaivaa. Johdannon lopussa esitel-

lään työn rakenne. Työn teoriakappaleet on jaettu kahteen erilliseen pääkappaleeseen. 
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Ensimmäinen teoriakappale keskittyy yleisesti B2B-asiakaspolkujen teorioiden tarkaste-

luun. Toisessa teoriakappaleessa, eli työn kolmannessa luvussa esitellään tarkemmin digi-

taalista muutosprosessia sekä sen vaikutuksia asiakaspolkuun. Lisäksi luvussa syvennytään 

siihen, kuinka asiakkaan liikkumista poluilla voidaan edesauttaa digitaalisessa ympäristössä.  

Työn neljännes pääluku käsittelee tutkimuksen metodologiaa ja se on jaettu kolmeen osaan. 

Kaksi ensimmäistä alalukua käsittelevät työssä käytettyjä tutkimusmenetelmiä sekä työn 

empiriaosuuden toteuttamista. Lisäksi luvun lopussa on case-kuvaus työn toimeksiantajasta 

sekä lentorahdin kuvailua toimialana. Tämän jälkeen työssä siirrytään tutkimuksen empiria-

osuuteen, joka on jaettuna kahteen alalukuun. Jaottelu lukujen välillä on toteutettu niin, että 

ensimmäinen alaluku käsittelee digitaalista muutosta lentorahdissa ja toinen puolestaan di-

gitaalisia asiakaspolkuja lentorahdin tilavarauksien yhteydessä. Empiriaosuuden avulla 

muodostetaan johtopäätökset tutkimuksesta, jotka ovat esitettyinä työn viimeisessä luvussa. 

Lisäksi viimeisessä luvussa tehdään yhteenveto tutkimuksesta ja vastataan tutkimuskysy-

myksiin sekä esitetään mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 
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2. Asiakaspolku 

Tämä luku on omistettu työn ensimmäiselle teoriaosuudelle. Kappale koostuu asiakaspolun 

tarkastelusta B2B-kontekstissa siirtyen yleisemmän tason tarkastelusta yksityiskohtaisem-

paan tulkintaan polkujen rakentumisesta.  Alakappaleet käsittelevät esimerkiksi asiakaspol-

kukartan luomista sekä asiakaspolun vaiheita ja kosketuspisteitä. 

 

2.1. Asiakaspolku B2B kontekstissa 

Keskusteltaessa asiakaspolusta käsitteenä, liitetään se usein B2C-ympäristöön B2B:n sijaan 

(Lemon et al. 2016; Puccinelli et al. 2016). Useiden tutkijoiden mukaan B2B:n asiakkaat 

ovat kuitenkin myös muuttaneet ostokäyttäytymistään digitalisaation tarjoamien mahdolli-

suuksien myötä (Puccinelli et al. 2019). B2B-ostajat ovat saaneet digitalisaation myötä uu-

denlaisia kokemuksia arkielämän B2C-ympäristössään ja uudenlaisen kokemusmaailman 

myötä he ovat alkaneet odottaa saavansa samanlaisia kokemuksia myös B2B-ympäristössä. 

(Maechler et al. 2017).  

Yritysten tulisi pyrkiä pysymään muutoksen tahdissa vastatakseen asiakkaidensa muuttuviin 

tarpeisiin ja siksi olisi tärkeää, että organisaatiot kykenisivät omaksumaan uudenlaisen B2B-

ympäristön. Asiakkaiden odotusten täyttämiseksi, yrityksen tulisi kohdata asiakkaita asia-

kaspolun eri kosketuspisteissä hyödyntämällä saatavilla olevia digitaalisia työkaluja. Dun-

can et al. (2013) esittävät, että yritysten tulisi asiakaskokemuksen kokonaisuutta kehittääk-

seen luoda yksityiskohtainen asiakaspolku ostoprosessin alusta loppuun. Yritysten tulisi tun-

nistaa tärkeimmät polut ja heidän tämänhetkinen tasonsa ja suoriutumisensa näillä poluilla. 

Usein asiakaspolun hahmottelu tuo esille niitä epäkohtia, joissa yrityksen toimintamallit ovat 

ristiriidassa asiakasta parhaiten palvelevien käytäntöjen kanssa (Duncan et al. 2013). Myös 

Edelman et al. (2015) esittää, että tehokkaan asiakaspolun luomisesta on tullut nykyään 

vahva kilpailuetu. 

Asiakaspäätösmatka on perinteisesti nähty ammattikirjallisuudessa ja aiemmassa tutkimuk-

sessa lineaarisena prosessina, joka tarkastelee päätöksen tekoa uuden asiakkaan näkökul-

masta. Tällöin matkan katsotaan alkavan tarpeen tunnistamisesta tai halun heräämisestä, 
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päättyen ostetun hyödykkeen tai palvelun kulutukseen tai käyttöön (Lemon & Verhoef 2016, 

75). Court et al. (2009) mukaan perinteinen päätöksentekoprosessi sisältää neljä eri vaihetta 

tietoisuuden, tuttuuden, harkinnan, oston ja lopulta asiakasuskollisuuden.  

Taiminen ja Järvinen (2016, 166–167) kuitenkin määrittelevät asiakaspolun koskemaan po-

tentiaalisten asiakkaiden lisäksii myös nykyisiä asiakkaita, jotka voivat tehdä uusintaostoja. 

He näkevät asiakaspolun enemminkin silmukkana, johon nykyiset asiakkaat voivat tulla yhä 

uudelleen. Samankaltainen näkemys käy ilmi myös Edelmanin ja Singerin (2015, 90) ku-

vaillessa asiakaspolkua silmukkana, johon asiakas voi astua sisään yhä uudestaan.  Asiakas-

polun näkeminen silmukkana korostaa erityisesti varsinaisen oston jälkeen tapahtuvaa vai-

hetta.  

Asiakaspolut poikkeavat asiakkaiden päätöksentekomalleista, sillä asiakaspolkuja pidetään 

epälineaarisina, sillä ne sisältävät paljon eri kosketuspisteitä ja kanavia matkan varrella, 

joista asiakaspolku lopulta muodostuu. Sen sijaan päätöksentekoprosessin katsotaan olevan 

lineaarinen, sillä päätöksentekoon johtavat vaiheet koostuvat hierarkkisesti (Wolny & Cha-

roensuksai 2014). Tärkeimmät liiketoimet sisältyvät asiakaspolun kosketuspisteisiin, jotka 

sisältävät myös ostoprosessin näkökohtia ja teemoja, kuten suhteita, verkostoja, vaikutteita 

ja tilanteita (Gerdt & Korkiakoski 2016, 46).  Alla olevissa kuvissa on kuvattuna pelkistet-

tyinä asiakkaan tekemä asiakaspäätösmatka sekä asiakaspolku.  

 

 

 

Kuva 2. Asiakaspolun ja asiakaspäätösmatkan vertailu 
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Kolmivaiheinen asiakaspolku 

Myös Steward et al. (2019) väittää, että asiakaspolku ei ole sama kuin ostoprosessin edusta-

minen, vaan pikemminkin monimutkaisemman ja asiakkaan ja toimittajan välisen prosessin 

konseptointi, mukaan lukien kaikki vuorovaikutukset, kokeelliset elementit ja niiden virtaus 

eri ajanjaksoina. B2B-poluista tulee monimutkaisia, koska niiden on sovittava lisäpalveluja 

ja erityistä räätälöintiä vaativien pienten asiakasryhmien erityistarpeisiin (Maechler et al. 

2016). Digitaalinen aikakausi antaa asiakkaille mahdollisuuden siirtyä polulleen uudella ta-

valla, sillä matkan aikana he saattavat etsiä tietoja ja kohdata kolmansien osapuolten tuo-

tearvosteluja tai tietoja muilta foorumeilta, joita varsinainen myyjä ei hallitse (Kannan & Li 

2017).  

Puolestaan Edelman ja Singer (2015) esittävät, että asiakaspolku on asiakkaiden polku yri-

tysten muodostaman ja johtaman palvelun kautta. Koska palvelun hallitseva logiikka sisältää 

yrityksen sitoutumisen asiakkaiden arvontuontiin ja arvonkulutukseen (Grönroos 2009), 

asiakaspolkua voidaan pitää osana näitä prosesseja. Siksi asiakaspolkujen hallinnasta on tul-

lut yhtä tärkeää kuin tuote- tai palvelujohtaminen. Edelman et al. (2015) korostaa, että asia-

kaspolun tavoitteena on lyhentää kanta-asiakassilmukkaa ja lisätä asiakassitouttamista. 

Asiakaspolun keskeisiä osatekijöitä ovat automaatio, personointi, kontekstuaalinen vuoro-

vaikutus ja matkainnovaatiot. Näiden komponenttien hallinta ja parantaminen luo kilpailue-

tua ja vaikutusta asiakasuskollisuuteen. (Lisää kerrottuna myöhemmin luvussa 3.2)  

Asiakaspolun analysoimisen avulla pyritään tutkimaan, miten asiakkaat ovat vuorovaikutuk-

sessa yritysten kanssa eri kosketuspisteissä, siirtyen oston harkinnasta tiedon ja vertailukoh-

tien etsimiseen ja ostopäätöksen tekemisestä oston jälkeisiin vaiheisiin kuten uudelleen os-

tamiseen tai sitoutumiseen (Verhoef et al. 2016; Kooge et al. 2016.) Asiakaspolun tutkimi-

sella on taustoja sekä palvelujohtamisessa että monikanavajohtamisessa. Asiakaspolun tut-

kiminen palvelujohtamisen kautta keskittyy asiakaskohtaamisiin, sekä jokaisen yksittäisen 

palveluelementin vaikutukseen asiakaskokemuksen kokonaisuuden muodostumisessa. Mo-

nikanavajohtamisen näkökulmassa keskitytään asiakkaan perinteisen ostoputken tutkimi-

seen, eli tutkitaan asiakkaan ostoprosessin monia vaiheita ja siirtymiä vaiheesta toiseen sil-

mällä pitäen eri kosketuspisteitä. (Lemon & Verhoef 2016.) 
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2.2. Asiakaspolkukartta 

Asiakaspolun matkakartoitusta ei ole tutkittu laajasti B2B-kontekstissa. Kuten työssä on jo 

aiemmin esitetty, B2B-polut ovat monimutkaisempia kuin B2C-polut ja siksi niiden kartoit-

taminen on vaikeampaa (Grewal et al. 2015). Asiakaspolkuja tehdään kuitenkin nykyään 

useissa onlinekanavissa ja tämän vuoksi on hyvin tärkeää kartoittaa eri polut. Polkujen kar-

toittaminen mahdollistaa yrityksen resurssien tehokkaamman allokoinnin, jolloin moni-

kanavaisten asiakaskokemusten hallinta paranee huomattavasti (Wolny & Caroensuksai 

2014). Yleensä asiakaspolun tutkimisen suorittaa markkinointiyksikkö, mutta Toman et al. 

(2017) tutkimuksen mukaan yhtiön myyntiosasto pitäisi myös kouluttaa tiedostamaan tar-

kemmin, kuinka yrityksen asiakaspolku on rakennettu, sillä se mahdollistaa myyntiosastolle 

syvemmän näkemyksen asiakkaan perspektiivistä, joka taas kehittää heidän jokapäiväistä 

työtänsä. 

Asiakaspolun ymmärtämiseen ja kartoittamiseen on olemassa erilaisia menetelmiä ja tutki-

mushaaroja, kuten asiakaspolun kartoitus (Rosenbaum et al. 2017; Zomerdijk & Voss 2010) 

ja palvelunäkökulmasta; palvelusuunnittelu (Bitner et al. 2008) ja monitasoinen palvelu-

suunnittelu (Patrício et al. 2011). Følstad & Kvale (2018) ehdottavat, että asiakkaiden mat-

kakartoitusta tulisi tutkia enemmän. Rosenbaum et al. (2017) esittää, että monet asiakaspol-

kukartat olettavat, että jokainen asiakas seuraa samoja reittejä ja jokainen kosketuspiste on 

yhtä tärkeä. Heidän tutkimuksensa kyseenalaistaa tämän vision ja ehdottaa, että johdon tulisi 

kerätä enemmän tietoa ja ymmärtää, mitkä ovat kriittisimmät kosketuspisteet realistisempien 

polkujen luomiseksi ja asiakaskokemuksen parantamiseksi.  Vaikka johtamiskirjallisuudessa 

että akateemisessa kirjallisuudessa käsitellään laajasti asiakaspolkukartan artikkeleita ja me-

netelmiä, ei parasta tapaa luoda asiakaspolkukarttoja ole vielä selvitetty (Rosenbaum et al. 

2017). Tutkijat ovat myös huomanneet, että asiakaspolusta on tullut kaikkea muuta kuin li-

neaarinen matka, sillä asiakasvuorovaikutuksen määrä on moninkertaistunut uuden teknolo-

gia-avusteisen viestintä- ja toimituskanavien myötä (Paquin 2013). Matkakartoitus auttaa 

myös silloin, kun markkinointitoimintaa halutaan automatisoida ja ohjata asiakkaita osto-

prosessin läpi kohdistamalla markkinointitoimet ostomatkan eri vaiheisiin (Wolny & Cha-

roensuksai 2014). Kohdistus on termi, jota käytetään, kun markkinointitoimet yhdistetään 

ostoprosessiin. Parannetun tekniikan ansiosta kartoitus- ja kohdistusprosessit ovat paljon 

helpompia toteuttaa, puhumattakaan sen tehokkuudesta ja tarkkuudesta. Big Data ja 
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kaupalliset työkalut ja ohjelmistot, kuten Google Analytics, mahdollistavat ostokäyttäyty-

misen seurannan. (Steward et al. 2019.) 

Yksinkertaisimmillaan asiakaspolkukartta on kaavio, joka havainnollistaa eri polku-ja ja vai-

heita, joita asiakas käy läpi ostoprosessin aikana ja ollessaan vuorovaikutuksessa yrityksen 

kanssa (Richardson 2010). Richardsonin (2010) mukaan on tärkeää ymmärtää, mitkä ovat 

ratkaisevia tekijöitä asiakasmatkan kussakin vaiheessa.  

Esittämässään teoriassa Richardson (2010) ehdottaa neljän segmentin käyttöä kullekin vai-

heelle, joita ovat toimenpiteet, asiakkaan motivaatio, kysymykset sekä esteet. Toimenpitei-

den tarkastelulla tutkitaan asiakkaiden tekoja kyseisessä vaiheessa. Asiakkaan motivaatiolla 

selitetään asiakkaan tuntemuksia ja syitä miksi asiakas on valmis etenemään seuraavaan vai-

heeseen. Kysymyksillä pyritään selvittämään miksi asiakas ei kykene etenemään seuraavaan 

vaiheeseen. Usein syynä voi olla esimerkiksi vaikea ammattikieli tai prosesseihin liittyvät 

epävarmuudet. Esteet puolestaan kuvaavat rakenteellisia tai konkreettisia ongelmia raken-

teissa, prosesseissa tai kustannuksissa, jotka estävät asiakasta siirtymästä seuraavaan vaihee-

seen. 

Rosenbaum et al. (2017) tukee puolestaan hieman erilaista lähestymistapaa. Tutkimuksessa 

esitelty viitekehys sisältää strategisia toimia jokaiselle merkittävälle kosketuspisteelle. 

Nämä strategiset toimenpiteet luokitellaan seuraavasti: asiakkaiden vaatimukset, työnteki-

jöiden toimet, työntekijöiden tuki, toimipaikan suunnittelu ja palveluinnovaatio. Asiakkaan 

vaatimukset velvoittavat yrityksen ottamaan tarkemmin selvää asiakkaan vaatimuksista, joi-

den ymmärtämistä tarvitaan erityisesti polun ensimmäisessä kosketuspisteessä (muun mu-

assa markkinoinnin näkökulmasta). Työntekijöiden toimien määrittelyllä tarkoitetaan konk-

reettisia tekoja, joita vaaditaan kosketuspisteissä asiakkaan vaatimusten täyttämiseksi (liit-

tyy HR-toimiin, eli esim. paljonko palkataan henkilöstöä). Työntekijöiden tukeminen kattaa 

henkilöstön- ja toiminnanohjauksen, joita ovat esimerkiksi lisäkoulutuksen tarjoaminen, tie-

totekniikka, lisenssit, sertifioinnit sekä materiaalit, joita työntekijät tarvitsevat vastatakseen 

kosketuspisteiden vaatimuksiin. Toimipaikan suunnittelu määrittelee ympäristön ärsykkeet, 

jotka asiakkaiden tulisi sekä tuntea että olla tuntematta kussakin kosketuspisteessä, jotta he 

voivat arvioida palvelun laatua (markkinointi, toiminnanohjaus, toimitilan ulkonäkö). Pal-

veluinnovaatiot tarkoittavat strategisia toimia siihen, kuinka kaikki osastot voivat työsken-

nellä yhdessä kussakin kosketuspisteessä asiakaskokemuksen parantamiseksi. Myös mah-

dollisten palveluhäiriöiden ja asiakkaan "kipukohtien" poistamista kosketuspisteistä tulisi 
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harkita. Yrityksien tulisi kuitenkin välttää luomasta asiakaspolkukarttaa, joka kattaa jokaisen 

mahdollisen kosketuspisteen matkan ajalta. Luodusta kartasta tulee tällöin erittäin monimut-

kainen ja asiakkaat voisivat tarkasta kartasta huolimatta käyttäytyä eri tavalla odotetusta. 

(Rosenbaum et al. 2017.) 

 

2.3. Asiakaspolun eri vaiheet 

B2B kontekstissa ostajapuoli puhuu usein ostoprosessista ostoa suunniteltaessa ja toteutta-

essa, mutta myyjäpuolen osalta tämä prosessi nähdään asiakaspolkuna. Ajan myötä tutkijat 

ovat esitelleet erilaisia malleja asiakaspolusta. Tyypillisesti nämä mallit koostuvat kolmesta, 

neljästä tai viidestä erillisestä asiakaspolun vaiheesta. Vaikka vaiheiden määrä vaihtelee hie-

man tutkimusten kesken, voidaan niiden yhdentävää perusajatusta pitää kuitenkin samana. 

Tutkijat ovat huomanneet jo varhain, ettei kaikkia B2B-ostoprosesseja voida yleistää, koska 

ostotilanteet vaihtelevat esimerkiksi tuotteesta ja teollisuudesta riippuen (Steward et al. 

2019). Luodakseen tehokkaan myynti- ja markkinointitoiminnan, yritykset tarvitsevat muu-

takin kuin tiedon siitä, keitä heidän B2B-asiakasyritystensä päättäjät ovat. Yritysten tulisi 

keskittyä niihin kohtiin, joissa niillä on mahdollisuus vaikuttaa eniten asiakasyritystensä 

päätöksentekijöihin (Lingqvist et al. 2013). Toman et al. (2017) esittää, että vaikka asiakas-

polun kartoittamisen tulisi olla tarkka, B2B-asiakkaille ihanteellisin vaihemäärä on viidestä 

kymmeneen, sillä yli kymmenen vaihetta voi tehdä kartasta hankalan ja tehottoman käyttää. 

Jotta yrityksen markkinointi- ja myyntijohtajat voivat vaikuttaa asiakkaiden päätöksenteko-

matkaan menestyksekkäimmällä vaikutuksella, tarvitsevat he toimiensa tueksi näkemystä, 

joka on saatu ymmärtämällä asiakasyritysten päättäjiä, heidän kiinnostuksenkohteitaan sekä 

heille eniten tärkeitä tekijöitä. (Lingqvist et al. 2013.) 

Engel, Blackwell sekä Kollat (1968) olivat ensimmäisiä tutkijoita, jotka hahmottivat asia-

kaspolkumallin, jonka perusteella he esittelivät yleisesti käytössä olevan Engel-Kollat-

Blackwell (EKB)-mallin. Mallissa vaiheet yksilöidään viiteen vaiheeseen, joita ovat tarpeen 

tunnistaminen, tiedon hakeminen, vaihtoehtojen arvioiminen, ostopäätöksen tekeminen sekä 

oston jälkeinen käyttäytyminen (Engel et al. 1968). Toinen suosittu sekä tuoreempi malli 

jakaa asiakaspolku kolmeen eri vaiheeseen, joita ovat ostoa edeltävä vaihe, oston aikainen – 

sekä oston jälkeinen vaihe (Frambach, Roest & Krishnan 2007; Kannan & Li 2017; Lemon 

et al. 2016; Lemon & Verhoef 2016; Rosenbaum et al. 2017). 
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Kuten työssä on aiemmin esitettynä, useimmat asiakaspolkuihin liittyvät tutkimukset ovat 

toteutettu B2C-ympäristössä, B2B-ympäristön sijaan. B2B-ostamiseen keskittyviä tutki-

muksia ovat kuitenkin esimerkiksi Websterin tutkimus vuodelta 1965 sekä Grewal et al. tuo-

reempi tutkimus vuodelta 2015. Webster ja Wind (1972) luoma malli sisältää viisi päävai-

hetta, joita ovat tarpeen tunnistaminen, määrittelyn luominen, vaihtoehtojen tunnistaminen, 

vaihtoehtojen arviointi sekä tavarantoimittajien valinta. Grewalin et al. (2015) luoma malli 

puolestaan sisältää kolme päävaihetta, jota ovat tiedon kerääminen, tuotteen arvioiminen ja 

siitä neuvotteleminen sekä tuotteen ostaminen ja kuluttaminen. Rosenbaum et al. (2017) sen 

sijaan kategorisoi asiakaspolun vaiheet myyjäyrityksen puolelta palvelua edeltävään, palve-

lun aikaiseen sekä palvelun jälkeiseen vaiheeseen. Tutkimuksessa muodostetun asiakaspo-

lun vaiheiden sisältämiä kosketuspisteitä on käsitelty seuraavassa kappaleessa.  Vaikka 

Grewal et al. (2015) sekä Rosenbaum et al. (2017) tutkimuksissa on havaittavissa paljon 

yhtäläisyyksiä, on niiden merkittävin ero tutkimuksissa käytetyissä näkökulmissa. Siinä 

missä Grewal et al. (2015) esittelee asiakaspolun vaiheet ostajan näkökulmasta, Rosenbaum 

et al. (2017) käyttää vaiheiden tulkinnassa myyjän näkökulmaa. Tässä tutkielmassa hyödyn-

netään Rosenbaum et al. (2017) mallia, sillä se tukee parhaiten tämän tutkielman tavoitteita 

niin B2B spesifiytensä kuin myyjänäkö-kulmansa johdosta. Mallia on havainnollistettu alla 

olevassa kuvassa. 

 

 

Kuva 3. Asiakaspolku mukaillen Rosenbaum et al. (2017) 

 

Kaikki asiakkaat eivät kuitenkaan käy läpi kaikkia vaiheita asiakaspolkunsa aikana. Asiakas 

voi esimerkiksi ohittaa tiedonhaun ja vaihtoehtojen arvioinnin silloin kun tuote tai palvelu 

on ennestään tuttu ja kyseessä on uudelleenosto. Pitkissä ostoprosesseissa myyjä- ja osta-

jayritysten on kannattavaa luoda pitkäaikaisia keskinäisiä suhteita ajan säästämiseksi. Täl-

löinkin asiakaspolun kaikkien osien analysoiminen on edelleen tärkeää, jotta 
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vuorovaikutusketjun mahdolliset kipupisteet ja kriittiset hetket voidaan löytää. Uudelleenos-

totilanteissa on tärkeää selvittää ja tunnistaa, miksi tietyt asiakaspolun vaiheet voidaan ohit-

taa ja miten myyjäyritys on voittanut asiakkaan luottamuksen, niin ettei ostaja edes halua 

vertailla muita palveluntarjoajia. (Meyer & Schwager 2007.) 

 

2.4. Kanavat ja kosketuspisteet asiakaspolulla 

Sekä asiakaspolun kanavien että kosketuspisteiden hahmottaminen ja tutkiminen on tärkeää 

yrityksen kannalta, sillä asiakkaiden asiakaskokemus muodostuu asiakaspolulla eri koske-

tuspisteiden muodostaman kokonaisuuden seurauksena. Kosketuspisteet ovat tilanteita, 

joissa asiakas ja yritys ovat keskenään vuorovaikutuksessa. Nykyään asiakkaiden voidaan 

kuitenkin katsoa olevan vuorovaikutuksessa palveluntarjoajan kanssa jollain tavalla koko 

asiakaspolun ajan, sillä vuorovaikutusta tapahtuu ennen palvelun toteutumista, palvelun ai-

kana, sekä palvelun jälkeen eri kosketuspisteiden kautta. Tämä näkyy myös siinä, että vaikka 

osa kosketuspis-teistä on edelleen yrityksen hallittavissa, niin jatkuvasti yhä suurempi määrä 

kosketuspisteitä on yrityksen hallitsemattomissa (Leeflang et al. 2013). 

 

2.4.1. Online- ja offline-kanavat 

Lemonin ja Verhoefin (2016) mukaan ostoprosessin erivaiheissa ostajilla on erilaiset moti-

vaatiot ja mieltymykset siihen, mitä kanavia he haluavat käyttää saadakseen tarvittavia tie-

toja ja edetäkseen ostoprosessissa. Ancillai, Terho, Cardinali ja Pasucci (2019) korostavat, 

että ostaja saattaa käyttää ostoprosessin aikana paljon erilaisia kanavia ja heillä on paljon 

kosketuspisteitä, mutta niiden merkitys vaihtelee merkittävästi. Lingqvist et al. (2015) tutki-

muksen mukaan B2B ostajat käyttävät ostoprosesseissaan keskimäärin kuutta eri kanavaa. 

Lemonin et al. (2016) mukaan ostoprosessin erivaiheissa ostajilla on erilaiset motivaatiot ja 

mieltymykset siihen, mitä kanavia he haluavat käyttää saadakseen tarvittavia tietoja ja ede-

täkseen ostoprosessissa. Havainnollistaakseen vaiheita, joita asiakkaat käyvät läpi ollessaan 

vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa, Richardson (2010) ehdottaa markkinoijia luomaan 

kaavion, jonka avulla voidaan parantaa jokaista vaihetta ja luoda lisäarvoa kosketuspistei-

siin. 
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Kanavat ja kosketuspisteet voidaan jakaa online-kanaviin ja offline-kanaviin (Voorhees et 

al. 2017). Online-kanavia ovat esimerkiksi verkkosivut, sosiaalinen media, hakukoneet ja 

verkkofoorumit. Online-kanavien mahdollisia kosketuspisteitä voivat olla erilaiset mainok-

set, kuten hakumainokset sekä sosiaalisen median julkaisut ja arvostelut. Frambachin, Roes-

tin ja Krishnanin (2007) mukaan online-kanavia suositaan ostajan puolelta asiakaspolun en-

simmäisissä vaiheissa. Heidän mukaansa monimutkaisille tuotteille ja palveluille offline-

kanavat ovat suotuisampia kuin online-kanavat. Vahvan suhteen muodostaminen hyödyntä-

mällä vain online-kanavia nähdään hyvin haasteellisena. Offline-kanavia ovat Rosenbaum 

et al. (2017) ja Voorhees et al. (2017) mukaan esimerkiksi kasvokkain tapahtuvat vuorovai-

kutustilanteet, televisio, radio ja printtimedia. Offline-kanavien mahdollisia kosketuspisteitä 

ovat muun muassa toimittajan vierailu ja perinteiset printtimainokset. Offline-kanavia pide-

tään tärkeinä erityisesti ostoksissa, jotka ovat merkittäviä ja luonteeltaan monimutkaisia 

(Schoenherr and Mabert 2011).  

Neslin et al. (2006) luettelee kuusi tekijää, jotka määrittelevät asiakkaan tekemää kanavava-

lintaa. Näitä tekijöitä ovat yrityksen markkinointitoimet, kanavien ominaisuudet, kanavien 

integraatio, sosiaalinen vaikutus, tilanteelliset muuttujat sekä yksilölliset erot. Esimerkkejä 

kanavien ominaisuuksista ovat niiden helppokäyttöisyys, hinnat, haun mukavuus, palvelut, 

riskit, yksityisyys, turvallisuus, tietojen laatu sekä esteettinen miellyttävyys. Kanavainteg-

raatiolla viitataan puolestaan helppoon siirtymiseen kanavien välillä. Nicholson, Clarke, ja 

Blakemore (2002) jakavat tilannetekijät fyysiseen ympäristöön (kuten sää), sosiaaliseen ym-

päristöön (muiden ihmisteen vaikutus), ajallisiin ongelmiin (oston kiireellisyys), tehtävän 

määrittelyyn (tuotetyyppi) sekä edeltävään tilaan (mieliala).  
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Kuva 4. Offline ja Online-kanavat sekä kosketuspisteet (Kannan et al. 2017 & Verhooes et 

al. 2017) 

 

2.4.2. Asiakaspolun kosketuspisteet 

Kuten kappaleessa on aiemmin esitetty, työssä hyödynnetään Rosenbaum et al. (2017) mu-

kaista kolmivaiheista asiakaspolkua, joka jakaa polun palvelua edeltä-vään, palvelun aikai-

seen sekä palvelun jälkeiseen vaiheeseen. Palvelua edeltävä vaihe tarkoittaa asiakkaan asia-

kaskokemusta ennen varsinaisen palvelun alkamista. Palvelua edeltävän vaiheen kosketus-

pisteet muodostuvat esimerkiksi mainosten näkemisestä tai nettisivuilla vierailusta. Palvelun 

aikaisella vaiheella tarkoitetaan niitä kosketuspisteitä, joita asiakas kokee varsinaisen palve-

lun aikana. Kosketus-pisteitä ovat tällöin esimerkiksi tilauksen tekeminen ja maksaminen 

sekä vuorovaikutus myyjäyrityksen kanssa. Palvelun jälkeisellä vaiheella tarkoitetaan varsi-

naisen palvelun jälkeen tapahtuvaa asiakaskokemusta, joka voi muodostua useiden eri kos-

ketuspisteiden kautta esimerkiksi annetun palautteen tai asiakkaan takaisin paluun kautta. 

Court et al. (2009) kuvaavat kosketuspisteiden olevan tilanteita ja paikkoja, jotka yhdistävät 

ostajan ja myyjän. Kosketuspiste ei kuitenkaan aina vaadi myyjän läsnä-oloa. Tällainen kos-

ketuspiste voi olla esimerkiksi silloin kun ostajapuoli hyödyntää ulkopulista konsulttia apu-

naan. Pawloski ja Pastuszak (2017) mukaan asiakaspolkuja voidaan seurata määritellyillä 

kosketuspisteillä, vaikka asiakas käyttäisi monia erilaisia kanavia, mikäli asiakaspolku on 

ymmärretty oikein. Voorhees et al. (2017) korostaa, että akateemisesta tutkimuksesta puut-

tuu ymmärrys ihmisen vuorovaikutuksen ja teknologian optimaalisesta tasapainosta 
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asiakaspolun aikana. Dhebar (2013) luokittelee asiakaspolun kosketuspisteet kuuteen eri ka-

tegoriaan, joita ovat ihmiskohtaamisiin, tuotteeseen, palveluun, kommunikaatioon ja elekt-

roniseen vuorovaikutukseen liittyviin kosketuspisteisiin. Ramaseshanin ja Steinin vuonna 

2016 tehdyn tutkimuksen mukaan kosketuspisteet voidaan puolestaan jaotella seitsemään 

erilliseen luokkaan: ympäristöön, teknologiaan, viestintään, prosessiin, työntekijän ja asiak-

kaan väliseen vuorovaikutukseen sekä asiakkaiden keskinäiseen vuorovaikutukseen että 

tuotteeseen liittyviin kosketuspisteisiin. Erilaisista luokitteluista voidaan erotella etenkin 

tuotteeseen tai palveluun, viestintään, ympäristöön, teknologiaan sekä asiakkaiden keskinäi-

seen ja yrityksen kanssa käytävään kommunikaatioon liittyvät kosketuspisteet. Rameshan ja 

Stein (2016) ovat puolestaan tunnistaneet seitsemän erilaista kosketuspistetyyppiä, joita 

asiakas kohtaa eri kanavissa asiakaspolkunsa aikana. Luokittelun perusteella kosketuspisteet 

jaetaan, prosessiin, teknologiaan, viestintään, ympäristöön, asiakkaiden väliseen vuorovai-

kutukseen, palveluun liittyviin vuorovaikutustilanteisiin sekä vuorovaikutukseen asiakkaan 

ja työntekijän välillä. Luokittelu ei jaottele kosketuspisteitä kronologisesti, sillä pisteet voi-

vat luokittelun mukaan sijoittua mihin tahansa asiakaspolun vaiheeseen. 

Lemon ja Verhoef (2016) jaottelevat kosketuspisteet neljään eri luokkaan sen mukaan kuka 

niitä hallitsee, jolloin luokittelu toteutuu: yrityksen hallitsemat kosketuspisteet, kumppanei-

den hallitsemat kosketuspisteet, asiakkaiden hallitsemat kosketuspisteet sekä sosiaaliset/ul-

koiset kosketuspisteet. Ymmärtämällä kenen hallussa kriittiset kosketuspisteet ovat, yritys 

voi vaikuttaa niissä tapahtuviin vuorovaikutustilanteisiin. Yrityksen hallitsemiin kosketus-

pisteisiin lukeutuvat kaikki vuorovaikutusmahdollisuudet yrityksen ja asiakkaan välillä, 

jotka yritys on itse luonut ja joihin sillä on täydet kontrollointimahdollisuudet. Tällaisia kos-

ketuspisteitä ovat esimerkiksi yrityksen verkkosivut, mainonta sekä kanta-asiakasohjelmat. 

(Lemon ja Verhoef 2016) Kumppaneiden hallitsemia kosketuspisteitä, ovat kosketuspisteet, 

jotka yritys on luonut yhdessä yhden tai useamman yhteistyökumppanin kanssa. Yrityksen 

yhteistyökumppaneita voivat muun muassa olla jälleenmyyjät, markkinointitoimistot tai esi-

merkiksi kanta-asiakasohjelmissa mukana olevat kumppaniyritykset. Erottelu siitä, mitkä 

näistä kosketuspisteistä luetaan kumppaneiden hallitsemisiksi ja mitkä yrityksen hallitsemi-

siksi on haastavaa ja siksi yrityksen voi olla haastavaa puuttua näihin kosketuspisteisiin. 

Tällainen tilanne, jossa kumppanin hallitsema alusta vaikuttaa käyttökokemukseen voi syn-

tyä esimerkiksi silloin, jos käytössä on usealle käyttöjärjestelmälle suunniteltu ohjelmisto, 

jonka käyttökokemukseen vaikuttaa myös käyttöjärjestelmän kehittyminen. (Lemon ja Ver-

hoef 2016.)  
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Asiakkaiden hallitsemia kosketuspisteitä ovat sellaiset kosketuspisteet, jotka muovaavat 

tuotteen tai palvelun käyttökokemusta, mutta yritys tai kumppanit eivät pysty millään tavoin 

vaikuttamaan tai kontrolloimaan niitä. Vaikka kosketuspiste on asiakkaiden hallinnassa, ei 

se kuitenkaan ole useinkaan heidän muokattavissa. Kuitenkin näissä pisteissä asiakkaiden 

haluilla ja tarpeilla ovat erityisen suuri painoarvo. Esimerkiksi maksutilanteessa maksutapa 

on asiakkaan päätettävissä, mutta yritys voi rajoittaa asiakkaan mahdollisuuksia rajaamalla 

vaihtoehtoja. Sosiaaliset ja ulkoiset kosketuspisteet sisältävät kaikki loput merkittävät kos-

ketuspisteet, jotka eivät ole sisällytettävissä kolmeen edelliseen kategoriaan. Täysin ulkoi-

sista tekijöistä koostuvat kosketuspisteet ovat läsnä koko asiakaspolun ajan, näitä voivat olla 

esimerkiksi itsenäisesti toimivat tietolähteet sekä toiset asiakkaat. Olennaista on, ettei yritys 

pysty vaikuttamaan laisinkaan näihin kosketuspisteisiin. Ulkoisten kosketuspisteiden on 

mahdollista vaikuttaa asiakkaan tekemällä tarkoituksenmukaisella päätöksellä tai satunnai-

sella vaikutuksella asiakkaan käyttäytymiseen asiakaspolulla sekä sen pohjalta muodostu-

vaan asiakaskokemukseen. Esimerkiksi muiden asiakkaiden läsnäolo ja käyttäytyminen voi 

vaikuttaa käyttäytymiseen asiakaspolulla sekä asiakaskokemukseen tavalla, jota ei ole en-

nalta suunniteltu (Lemon, Verhoef 2016). Baxendalen, Macdonaldin ja Wilsonin (2015) 

teettämän tutkimuksen perusteella ulkoisilla kosketuspisteillä, kuten toiselta asiakkaalta 

kuullulta kehulla tai kritiikillä, on varsinaista mainostamista suurempi vaikutus asiakkaan 

ostokäyttäytymiseen ja mielikuvaan brändistä. Kolmansien osapuolien luomat informaa-

tiolähteet, kuten arviointisivustot ja sosiaalinen media, vaikuttavat myös asiakkaisiin. Vaik-

kakin sosiaalisen median vaikutusta ostokäyttäytymiseen on tutkittu, sen vaikutuksia asia-

kaskokemukseen ei ole tunnistettu. (Lemon ja Verhoef 2016.)   
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3. Digitalisaatio osana asiakaspolkua 

Tässä luvussa käydään läpi teoriaa digitoinnin ja digitalisaation taustalla sekä käsitellään 

yleisesti digitaalista transformaatiota. Toisessa alaluvussa tarkastellaan digitalisaation vai-

kutuksia asiakaspolkuihin ja siihen, kuinka asiakkaan liikkumista poluilla voidaan edesaut-

taa digitaalisessa ympäristössä. 

 

3.1. Digitaalinen transformaatio 

Digitalisaation on määritelty olevan yksi merkittävimmistä trendeistä yhteiskuntaa ja liike-

toimintaa muovaavana tekijänä nykypäivänä ja tulevaisuudessa (Parviainen, Tihinen, Kää-

riäinen & Teppola 2017).  Lisäksi se on esiintynyt aiheena tiuhasti tieteellisessä tutkimuk-

sessa jo yli vuosikymmenen. ajan. Digitalisaatioon liittyvä tutkimus on kuitenkin keskittynyt 

tarkemmin teknologisiin innovaatioihin, kuten informaation digitointiin, eikä niinkään digi-

talisaation aiheuttamaan digitaaliseen transformaatioon yrityksissä (Parviainen et al. 2017).  

Digitointi, digitalisaatio ja digitaalinen transformaatio ovat hyvin samankaltaisia termejä ja 

usein niitä käytettäessä saatetaan tarkoittaa myös samaa asiaa, sillä niille ei ole yleisesti hy-

väksyttyjä kansainvälisiä määritelmiä. Digitointi tarkoittaa analogi-sen informaation muut-

tamista digitaaliseen muotoon elektronisten välineiden avulla, joka on tekninen prosessi ja 

digitalisaation keskeisin käsite (Brennen & Kreiss 2016). Digitalisaatio puolestaan tarkoittaa 

digitoinnin ja digitaalisen teknologian omaksumista ja hyödyntämistä. Digitalisaatio ei siis 

tarkoita pelkästään nykyisten prosessien muuntamista digitaaliseen muotoon, vaan ottaa 

huomioon laajemman kuvan (Parviainen et al. 2017). Digitalisaatio on yhteiskunnallinen 

ilmiö, jossa huomioidaan digiteknologian vaikutuksia yrityksiin, sekä kuluttajiin (Brennen 

& Kreiss 2016). Digitalisaatiosta puhuttaessa keskitytään usein yrityksiin, koska yritykset 

ajavat teknologista kehitystä eteenpäin. Digitaalisesta transformaatiosta puhuttaessa tarkoi-

tetaan sen sijaan muutosta työskentelyssä, rooleissa ja liiketoiminnan tarjonnassa (Parviai-

nen et al. 2017). Digitaalinen transformaatio tarkoittaa siis yrityksen siirtymistä digitaaliseen 

aikakauteen ja sillä kuvataan prosessia, joka kattaa yrityksen koko toiminnan ja siinä tapah-

tuvan muutoksen. 
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Digitalisaation ja digitoinnin peruspilareita ovat laskentatehon kasvu, muistin kasvu, sekä 

internet yhteyksien nopeutuminen. Myös teknologian yleisen kehityksen voidaan katsoa ole-

van merkittävässä roolissa. Laskentatehon kasvun myötä informaatiota pystytään käsittele-

mään nopeammin, muistin kasvun myötä sitä pystytään varastoimaan enemmän, sekä inter-

netin kehityksen myötä se on aina saatavilla. Digitoinnin kautta mahdollistuu entisten tuot-

teiden tai palveluiden muuttaminen digitaalisiksi, tarjoten sitä kautta etuja konkreettiseen 

tuotteeseen verrattuna (Gassmann, Frankenberger & Csik, 2014). Digitaalisen informaation 

hyöty liiketoiminnassa johtuu sen edullisuudesta, helppoudesta sekä helposta siirrettävyy-

destä (Brennen & Kreiss 2016). Digitalisaatio tarjoaa yrityksille uusia mahdollisuuksia to-

teuttaa liiketoimintaa, uusia palveluja ja uusia tuotteita (Parviainen et al. 2017) Digitointi 

vaikuttaa liiketoimintaan myös muutenkin kuin vain tuotteen näkökulmasta. Prosessointi-

tehon kasvun ja internetin tuomien mahdollisuuksien myötä ohjelmistojen avulla on mah-

dollista kerätä ja koota dataa, automatisoida toimintoja, tarkkailla toimintojen suorituskykyä, 

määrittää riskejä sekä arvioida kustannuksia (Parviainen et al. 2017). Helposti suoritettavat 

työtehtävät voidaan automatisoida täysin digitoinnin mahdollisuuksia hyödyntäen. Digi-

tointi lisää merkittävällä tavalla asioiden ja ilmiöiden välistä yhdisteltävyyttä luoden näin 

edellytyksiä uudenlaiselle liiketoiminnalle ja liiketoimintamalleille (Alasoini 2015). Digita-

lisaatiossa yritysten tuotteiden ja palvelujen lisäarvo muodostuu siis teknologian avulla kus-

tannussäästöistä, uusista ominaisuuksista, sekä tehokkuuden kasvusta. Digitalisaation tuo-

milla parannuksilla, uudella teknologialla ja toimintatavoilla yritykset voivat saavuttaa te-

hokkaammat prosessit yrityksen sisällä ja tarjota kokonaisuudessaan paremman asiakasko-

kemuksen asiakkailleen. (Olanrewaju & Willmott 2013, 2–3.)  

Digitaalisen transformaation menestyksekäs läpivienti edellyttää, että organisaatio osaa 

muuntautua hyödyntäen digitaalisen teknologian tuomat hyödyt, eikä keskity ainoastaan uu-

den teknologian käyttöönottoon (Westerman et al. 2011). Olennaista on, että organisaatiot 

ymmärtävät, miten liiketoimintamallit implementoidaan ja kuinka digitaalista muutosta or-

ganisaatiossa johdetaan (Legner et al. 2017).  Digitaalinen transformaatio vaikuttaa kaikilla 

organisaatiotasoilla ja siksi sen johtamisessa onkin tärkeää ymmärtää, ettei se tarkoita aino-

astaan yksittäisten uusien järjestelmien ja prosessien käyttöönottoa. Sen sijaan muutosta olisi 

hyvä tarkastella holistisesta näkökulmasta kokonaisvaltaisesti ja nähdä se sarjana operatiivi-

sen sekä strategisen tason muutoksia. (Babar & Yu 2015) Digitaalisessa transformaatiossa 

on tärkeää arvioida omaa toimintaa kriittisesti ja tarvittaessa uskaltaa uudistaa omaa ydinlii-

ketoimintaa. Perinteisten ajatusmallien sijaan tulisi irtautua vanhan teknologian rajoitteista 
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ja yritysten tulisi miettiä liiketoimintamalleja sekä asiakkaan merkitystä täysin uudella ta-

valla (Westermann & Bonnet 2015). Liiketoimintamallien muuttuminen digitaalisen trans-

formaation myötä voi olla joko digitaalisesti muokattua liiketoimintaa tai kokonaan uutta 

digitaalista liiketoimintaa. Digitaalisesti muokatuissa liiketoimintamalleissa tuodaan digi-

taalisia kerroksia perinteisten palveluiden ympärille. Esimerkiksi Posti voi tarjota digitaa-

lista postilaatikkoa perin-teisen toiminnan lisänä. Digitaalinen transformaatio mahdollistaa 

myös eri toimintojen keskittämisen, kuten taloushallinnon tai henkilöstöosaston, lisäksi esi-

merkiksi suunnittelutoiminnot voitaisiin keskittää digitaalisten työkalujen mahdollistaen 

työskentelyn ja prosessit. (Westerman et al. 2011.) 

 

3.2. Digitalisaation vaikutukset ja mahdollisuudet asiakaspolulla 

Kuten työssä on aiemmin esitetty, asiakaspolku havainnollistaa asiakkaan ja yrityksen inter-

aktioita, mutta ostopäätöksen kannalta relevantein tekijä asiakaspolulla on sen kautta muo-

dostunut asiakaskokemus. Kasvanut tiedonsaanti useiden eri medioiden ja kanavien kautta 

on johtanut kosketuspisteiden määrän kasvuun ja sitä kautta aiempaa monimutkaisempiin 

asiakaspolkuihin (Brynjolfsson et al. 2013). Digitaalisten kosketuspisteiden määrä kasvaa 

vuosittain 20 prosenttia, kun yhä useammat offline-asiakkaat siirtyvät käyttämään digitaali-

sia työkaluja ja nuorempi digitaalisesti suuntautunut sukupolvi on siirtymässä ostajaryhmiin 

(Bughin 2014). Monimutkaisemmat asiakaspolut, kosketuspisteiden määrän kasvu ja asiak-

kaiden keskenvälisen kommunikoinnin kehittyminen on johtanut tilanteeseen, jossa asiakas-

kokemuksen hallitseminen on entistä haastavampaa, mutta samalla myös aiempaa tärkeäm-

pää. Digitalisaation myötä yleistynyt ja helpottunut kokemuksien jakaminen sekä lisääntynyt 

kommunikaatio sosiaalisen median välityksellä tarjoaa yrityksille mahdollisuuksien mukana 

myös riskejä. (Leeflang et al. 2013) Se, että asiakaspolut ovat luonteeltaan monimutkaisem-

pia ja digitaalisten kanavien määrä kasvaa, vaikeuttaa sen mittaamista, kuinka paljon mikä-

kin kanava todella vaikuttaa organisaation menestykseen (Anderl et al. 2016).  

Digitalisaatio tarjoaa kuitenkin myös merkittäviä mahdollisuuksia kehittää asiakaspolkuja 

aiempaa paremmiksi. Esimerkiksi asiakkaan matkaa asiakaspolulla voidaan nopeuttaa ja hel-

pottaa automatisoimalla polun eri vaiheita. (Edelman & Singer 2015). Edelmanin ja Singerin 

(2015) mukaan asiakaspolun digitalisoimisessa on neljä toisiinsa liittyvää ominaisuutta ja 

mahdollisuutta; automaatio, ennakoiva personointi, kontekstuaalinen vuorovaikutus sekä 
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asiakaspolun innovointi. Nämä luovat yksin ja yhdessä asiakaspoluista huomattavasti hou-

kuttelevampia. Lopulta niiden avulla asiakkaat tulevat jäämään pysyvästi yrityksen asiak-

kaiksi. 

Automaatio tässä kontekstissa sisältää asiakaspolun digitoimisen sekä polkujen virtaviivais-

tamisen, joka on aikaisemmin tehty manuaalisesti. Esimerkiksi Edelman et al. (2015) antaa 

esimerkkinä aikoinaan käytettyjen shekkien lunastamisen. Ennen tuli lähteä pankkiin toteut-

tamaan prosessi, mutta nykyään asian voi hoitaa digitaalisesti muutamalla vaiheella. Auto-

maation avulla kuluttajilla on mahdollisuus suorittaa aiemmin monimutkaisia prosesseja no-

peasti ja helposti. Vaikka automaation rooli saattaa tuntua selkeältä, ovat yritykset vasta äs-

kettäin alkaneet rakentaa vankkoja automaatioalustoja, jotka on suunniteltu nimenomaan 

asiakaspolkujen parantamiseksi. Ostajille automaation rooli on tärkeä ja sen toimivuus on 

todettavissa helposti matkan aikana. Automaatio on keino muuttaa monimutkaiset taustatoi-

minnot yksinkertaisiksi ja käyttäjäystävälliseksi. Yritys pystyy luomaan ennakoivaa perso-

nointia silloin, jos se automaatiokykyä hyödyntäen ottaa joko aiemmista vuorovaikutuksista 

asiakkaan kanssa tai olemassa olevista lähteistä kerättyä tietoa ja käyttää niitä asiakaskoke-

muksen välittömään mukauttamiseen. (Fotedar 2020.)  

Toinen keskeinen ominaisuus on käyttää tietoa siitä, missä asiakas tarkalleen on (virtuaali-

sesti), saadakseen hänet eteenpäin tilanteeseen, johon yhtiö pyrkii asiakkaan saamaan. Tämä 

voi tarkoittaa seuraavan näytön ulkoasun muuttamista tai asiakkaan nykyisen kontekstin lau-

kaiseman asiaankuuluvan viestin näyttämistä. Esimerkiksi lentoyhtiön puhelinsovellus voi 

avata matkalipun samalla hetkellä, kun asiakas kävelee lentokentän tiloihin tai esimerkiksi 

jokin verkkokauppa voi avata asiakkaan tekemän tilauksen heti etusivulle, kun asiakas vie-

railee uudelleen kyseisellä sivustolla. Monet yhtiöt ovat vieneet tätä vielä pidemmälle, esi-

merkiksi tarjoamalla henkilökohtaisia suosituksia asiakkaille sovelluksiensa kautta. Asia-

kaspolun innovaatiot syntyvät puolestaan jatkuvan kokeilun sekä asiakkaiden tarpeiden, tek-

nologioiden ja palveluiden aktiivisen analysoinnin avulla, jotta löydetään mahdollisuudet 

laajentaa suhdetta asiakkaan kanssa. Viime kädessä tavoitteena on löytää uusia arvon lähteitä 

(source of value) sekä yritykselle että asiakkaille. Asiakaspolun innovaatio voi olla yhtä yk-

sinkertainen kuin ohjelma, joka muistaa aiemmat tilaukset ja käyttää niitä ensisijaisina eh-

dotuksina. Innovaatio voi olla myös pidemmälle viety ja laajentaa asiakaskokemusta integ-

roimalla useita palveluita yhdeksi yhtenäiseksi asiakaskokemukseksi. Näiden laajennettujen 

asiakaspolkujen avain on usein niiden integrointi muiden palveluntarjoajien kanssa. Koska 
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tämä lisää matkan arvoa, asiakkaiden huolellinen luovuttaminen toiselle yritykselle voi itse 

asiassa parantaa asiakaspolun kankeutta. (Edelman et al. 2015.)  

Yritysten tulisi hyödyntää uusia teknologioita, prosesseja ja organisaatiorakenteita, jotta ne 

pystyisivät proaktiivisesti ohjaamaan asiakkaita asiakaspolulla. Proaktiivisuudella tarkoite-

taan asiakaspolun suunnittelua siten, että se on houkutteleva, osallistava ja koukuttava. Yksi 

onnistuneen asiakaspolun tuntomerkeistä on asiakkaan hyötyminen jo polusta itsestään 

(Edelmann & Singer 2015). B2B-ostoa tehdessään asiakkaat odottavat yksinkertaisia digi-

taalisia palveluita ja enemmän osallistumista kuten kasvokkain tapahtuvissa ostotilanteissa 

(Gandhi, Jamjoum & Heider 2019). Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi helppokäyttöisiä palve-

luita, jotka vastaavat asiakkaan tarkkoja tarpeita. Tämä edellyttää yrityksiltä monikanavais-

ten kokemuksien tarjoamista kohdeasiakkaillensa. Globaalin markkinakilpailukyvyn kasvat-

taminen on johtanut yritysten kiinnostukseen parantaa asiakaskokemuksia myös B2B-suh-

teissa. Digitaaliset kanavat ovat lisänneet käytettävissä olevien kosketuspisteiden määrää ja 

antavat markkinoijille paremmat mahdollisuudet olla yhteydessä asiakkaisiin. Lisäksi asiak-

kailla on enemmän mahdollisuuksia olla vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa. (Brodie et al. 

2011.) 
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4. Metodologia 

Tässä luvussa esitellään tutkielman tutkimuslähestymistapa ja metodologiset menetelmät 

sekä esitellään tietojen keruu- ja analysointimenetelmät. Lisäksi luvussa perustellaan syyt 

tehdyille menetelmävalinnoille. 

 

4.1. Tapaustutkimus 

Tämä tutkimus on toteutettu hyödyntämällä laadullisia tutkimusmenetelmiä. Laadullisten 

tutkimusmenetelmien käyttöä tutkimuksessa tukee Erikssonin & Kovalaisen (2008, 4) näke-

mys laadullisten menetelmien hyödyntämisestä silloin, kun tutkimuksen tavoitteena on ku-

vata, tulkita ja saada sekä syvällistä että kokonaisvaltaista käsitystä tutkittavasta ilmiöstä. 

Sillä tämän kandidaattityön tarkoituksena on edistää ymmärrystä digitalisaation vaikutuk-

sista yritys X:n asiakaspolun muodostumiseen, tutkimuksen toteuttamista laadullisin mene-

telmin pidettiin merkityksellisenä kokonaisvaltaisen ymmärryksen takaamiseksi. Laadulli-

sen tutkimuksen katsotaan kuvaavan todellista, moniulotteista elämää mahdollisimman ko-

konaisvaltaisella tavalla. Tästä syystä aineisto tulisi kerätä luonnollisissa ja todellisissa ti-

lanteissa. Laadullisessa tutkimuksessa ihmisellä on keskeinen rooli tiedonkeruussa ja esi-

merkiksi tutkimuksen kohdejoukko valitaan tarkoituksella harkiten eikä satunnaisesti vali-

koiden. Laadullisessa tutkimuksessa tutkija nähdään osana tutkimusta ja siksi tutkijalla kat-

sotaan olevan vaikutusta tutkimuksesta saataviin tuloksiin. Laadullisen tutkimuksen omi-

naispiirteenä on tutkijan keskittyminen pieneen määrään tapauksia, joita pyritään analysoi-

maan mahdollisimman tarkasti (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009). Laadullisin menetel-

min toteutetun tutkimuksen tavoitteena ei ole hypoteesien tai teorian testaaminen, vaan ai-

neiston tarkastelu. (Hirsjärvi et al. 2009, 164.) 

Tapaustutkimus on yksi laadullisen tutkimuksen muoto ja tähän tutkielmaan valikoitunut 

tiedonkeruun strategia (Metsämuuronen 2011, 212). Metsämuurosen (2011, 222) mukaan 

tapaustutkimusta voidaan kuvata empiiriseksi tutkimukseksi, joka moninaisia tietoja hyö-

dyntäen tutkii olemassa olevaa yksittäistä tapausta (Gillham 2000, 1). puolestaan esittää, että 

tapaustutkimus on tutkimusmenetelmä, jolla tutkitaan ja vastataan erityisiin 
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tutkimuskysymyksiin, joita voidaan tutkia tai ymmärtää vain tietyssä yhteydessä, jossa ih-

misen toiminta reaalimaailmassa on mukana ja joka on sidottu tiettyyn aikaan tietyssä ym-

päristössä. Tapaustutkimus soveltuu erityisesti tilanteisiin, joissa halutaan ymmärtää moni-

mutkaista ja sosiaalista ilmiötä (Yin 2009). Yinin (2009) mukaan menetelmän vahvuus on 

siinä, että sen avulla tutkijat voivat säilyttää tutkimuksen taustalla olevan tosielämän ilmiön 

kokonaisvaltaiset piirteet. Tapaustutkimus soveltuu usein menetelmäksi tutkimuksiin, joissa 

keskitytään nykytapahtumien tutkimiseen ja joissa tutkimuskysymyksen muoto on ”miten” 

tai ”miksi”. Usein tutkimuksen kohteena oleva ilmiön ja kontekstien väliset rajat eivät ole 

selvät (Yin 2009). Tämän tutkimuksen tutkimusongelman ollessa nykyhetkeen perustuva ja 

tutkimuskysymyksien muodon olevan sekä ”miksi” että ”miten”, tapaustutkimus on mene-

telmänä looginen ja sopiva tähän työhön käytettäväksi. 

Suuresta suosiosta huolimatta tapaustutkimusmenetelmää kohtaan esitetään jonkin verran 

kritiikkiä. Menetelmän suurimpana heikkoutena pidetään sen alhaista ulkoista pätevyyttä, 

joka johtuu siitä, että muiden tutkijoiden on vaikea toistaa samaa tapaustutkimusta (Gagnon 

2010; Yin 2009). Toisena merkittävänä heikkoutena nähdään se, että yksittäisen tapaustut-

kimuksen tulokset eivät useinkaan päde koko väestöön eikä tapaustutkimuksesta pääteltyä 

teoriaa voida yleistää (Gagnon 2010). Toisaalta esimerkiksi Farquhar (2012, 7) näkee ta-

paustutkimuksen mahdollistaman tilannekohtaisen lähestymistavan yritystutkimuksessa 

merkittävänä etuna, sillä tavoitteena on saada syvällistä ymmärrystä ilmiöstä useiden tieto-

lähteiden kautta ja tämän ymmärryksen avulla laajentaa tai testata teoriaa. Näkemyksen mu-

kaan tapaustutkimuksilla voidaan saavuttaa ihanteellisia tuloksia tutkimusaiheille, joissa on 

suljettu konteksti, mikä on arvokasta yritystutkimuksen kannalta; tutkimuskysymyksiä voi-

daan tutkia toimialakohtaisista näkökulmista ja toiminnoista (Farquhar 2012, 7).   

Tämän tutkielman tavoitteena on lisätä kokonaisvaltaista ymmärrystä ja kartuttaa syvällistä 

tietoa Yritys X:n kohtaamasta digitaalisesta muutosaallosta toimialalla ja sen vaikutuksista 

yrityksen asiakaspolkuihin. Siksi on huomattava, että tämän tutkimuksen tulokset ovat erit-

täin asiayhteydestä riippuvaisia, eikä niitä voida täysin yleistää laajemmassa mittakaavassa 

muille toimialoille. 
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4.2. Tutkimusaineisto 

Laadullisen tutkimuksen toteuttamiseksi, on mahdollista hyödyntää useita erilaisia tiedon-

keruumenetelmiä, kuten haastatteluja, havainnointia ja kyselyitä (Metsämuuronen 2008). 

Tutkijasta ja tutkimusongelmasta riippuen voidaan käyttää joko useita menetelmiä yhdessä 

tai yhtä yksittäistä menetelmää (Tuomi & Sarajärvi 2017). Tämän tutkimuksen primääriai-

neisto on kerätty haastatteluilla, sillä tavoitteena on kerätä Yritys X:n johtoportaassa työs-

kentelevien henkilöiden näkemyksiä yhteen ja muodostaa niiden pohjalta syvällisempää ym-

märrystä toimialan muutoksesta ja sen vaikutuksista asiakaspolun muodostamiseksi. Haas-

tateltavat valittiin lumipallo-otannalla. Sekundääriaineistona tutkimuksessa on hyödynnetty 

Yritys X:n sisäisiä koulutusmateriaaleja. Hyödynnettyjä sekundääriaineistoja olivat kaksi 

koulutustarkoitukseen tuotettua Powerpoint-esitystä sekä yksi video. Sekundääriaineistoa 

hyödynnettiin lentorahdin prosessien ymmärtämiseksi ja sen perimmäisenä tarkoituksena oli 

tukea tutkijan valmistautumista toteutettuihin haastatteluihin. 

Hirsjärven & Hurmeen mukaan (2001, 41) haastattelun tarkoituksena on käsitellä haastatel-

tavan ajatuksia, käsityksiä sekä kokemuksia käsiteltävästä aihepiiristä. Tässä tutkielmassa 

haastattelut toteutettiin Yritys X:ssä puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Puolistruktu-

roitu haastattelu on lomakehaastattelun ja täysin avoimen haastattelun välimuoto. Puo-

listrukturoidussa teemahaastattelussa haastattelun aihepiiri, teemat ja alustavien kysymysten 

muoto ovat kaikille haastateltaville yhtäläiset. Haastateltavat vastaavat kysymyksiin omin 

sanoin eikä vastausvaihtoehtoja ole määritelty (Hirsjärvi & Hurme, 2001, 48; Eskola & Suo-

ranta 2003; Metsämuuronen 2011, 117). Haastattelutyyppinä puolistrukturoitu teemahaas-

tattelu antaa haastateltavalle mahdollisuuden ohjata haastattelua avoimien haastattelukysy-

myksien kohdalla. Samalla tämä haastattelutyyppi kuitenkin jättää tilaa myös haastattelijalle 

esittää haastattelun aikana tarkentavia lisäkysymyksiä aiheesta. Lisäkysymysten kysyminen 

voi auttaa tutkijaa löytämään uutta olennaista tietoa tutkimuksen teoreettisesta viitekehyk-

sestä (Tuomi & Sarajärvi 2018).  Metsämuurosen (2008) mukaan puolistrukturoitu haastat-

telu sujuvoittaa käytyä keskustelua erityisesti silloin kun haastattelun aihe, teemat ja kysy-

mykset ovat herkkiä tai vaikeita. Haastattelut toteutettiin tutkijan ja haastateltavan välisinä 

kahdenkeskisinä keskusteluina. Kahdenkeskisten haastatteluiden etuna on niiden kyky tuot-

taa rikasta, yksityiskohtaista ja syvällistä tietämystä tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä 

(Saunders et al. 2016). Muita hyötyjä kahdenkeskisissä keskusteluissa on se, että tietoa 



36 

 

jaetaan enemmän, jatkokysymysten kysyminen on helpompaa ja muut haastateltavat eivät 

vaikuta haastatteluihin (Saunders et al. 2015). Nämä seikat koettiin tutkimuksen tavoitteen 

kannalta oleellisiksi, joten kahdenkeskiset haastattelut toimivat ryhmähaastatteluja parem-

min. 

Tutkimuksen haastateltavat valittiin lumipallo-otannalla ja lopulta haastatteluihin valikoitui 

Yritys X:n johtoportaassa työskenteleviä henkilöitä useilta eri osastoilta. Haastateltavista 

kaksi työskenteli yrityksen tietohallinnossa ja loput kaksi myynnin sekä operatiivisen johdon 

parissa. Lumipallo-otannassa tutkija ottaa ensiksi yhteyttä avainhenkilöön, joka ehdottaa tut-

kijalle mahdollisia haastateltavia. Tämän jälkeen tutkija on yhteydessä haastateltaviin. Laa-

dullisessa tutkimuksessa on tärkeää, että haastateltavat ovat tietoisia tutkitusta aiheesta tai 

että heillä on kokemusta tutkitusta asiasta (Tuomi & Sarajärvi 2018). Lumipallo-otantaan 

päädyttiin siksi, että Yritys X:ssä työskentelee paljon ihmisiä tutkimusaiheiden parissa, jol-

loin järkevimpänä nähtiin, yrityksen yhteyshenkilön valitsevan haastateltavat. Näin pysyttiin 

taata mahdollisimman rikastuttavat tutkimusaineisto.  

Koska tämän tutkimuksen tarkoituksena on muodostaa alustavaa asiakaspolkukarttaa digi-

taalisista asiakaspoluista, haastateltavien valinta rajautuu yrityksen sisällä työskenteleviin 

henkilöihin.  Yrityksen työntekijöiden haastatteleminen auttaa selvittämään, miten yrityksen 

sisällä olevat henkilöt näkevät asiakaspolun ja mitkä kosketuspisteet tai asiakkaan ”kipupis-

teet” he tunnistavat (Casna 2017).  Ymmärtämällä nämä kriittiset pisteet yrityksen on mah-

dollista luoda realistisempia asiakaspolkuja ja parantaa asiakaskokemusta (Rosenbaum et al. 

2017). Tämän työn kannalta oleellisinta on tutkia digitaalista muutosta ja sen vaikutuksia 

asiakaspolun vaiheisiin ja kosketuspisteisiin Yritys X:n kannalta, joten haastateltavien rajaus 

Yritys X:ssä työskenteleviin henkilöihin, on perusteltua. Haastatteluja toteutettiin yhteensä 

neljä kappaletta ja kaikki haastateltavat kuuluivat eri osastojen johtoportaaseen. Haastatel-

tavista kolme työskenteli Helsinki-Vantaan lentokentällä ja yksi Hong Kongissa. Valitse-

malla johtoportaassa työskenteleviä henkilöitä haastateltaviksi, varmistettiin henkilöillä ole-

van ajankohtaisin tietämys viimeaikaisesta kehityksestä lentorahdissa.  

Haastattelussa käsitellyt teemat olivat vahvasti sidonnaisia tutkimuksen teoreettiseen viite-

kehykseen ja tutkimuskysymyksiin. Kysymyspatteristo suunniteltiin alkamaan kevyemmillä 

ja yleistasoisemmilla kysymyksillä edeten avoimempiin ja enemmän haastateltavan panosta 

vaativiin kysymyksiin. Haastattelut aloitettiin keskustelemalla yleisesti Yritys X:n asiakas-

kunnasta sekä asiakkaiden tekemästä ostoprosessista että käytössä olevista digitaalisista 
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alustoista. Seuraavaksi haastatteluissa käsiteltiin asiakaspolun muodostumista, sen vaiheita 

ja kosketuspisteitä sekä kehitystä digitaalisten alustojen käyttöönoton myötä. Lisäksi haas-

tatteluissa käsiteltiin asiakkaiden ohjaamista polun aikana ja heidän sitouttamistaan digitaa-

lisille alustoille.  Myös toimialan yleinen digitalisaatio sekä tulevaisuudennäkymät nousi 

usein keskusteluissa esille. Haastattelurunko on esitettynä liitteessä 1. Haastattelijan rooli 

haastattelussa oli kysyä kysymyksiä, sekä tarkentavia kysymyksiä, ilman, että haastattelua 

ohjattaisiin teemaa lukuun ottamatta tiettyyn suuntaan.  

Lopulliset haastattelut toteutettiin kasvokkain videoyhteyden avulla marraskuussa 2021. Ny-

kyisen COVID-19-tilanteen vuoksi haastatteluja ei ollut mahdollista järjestää paikan päällä 

tavaten ja siksi verkkohaastattelut nähtiin parhaana vaihtoehtona. Kaikki haastattelut toteu-

tettiin Microsoft Teams -alustan kautta ja ne äänitallennettiin nauhurilla. Haastatteluiden to-

teuttamisen jälkeen äänitallenteet litteroitiin. Kun aineisto oli litteroitu, se tarkastettiin ja 

tallennettiin analysointia varten. Tukija myös luki aineiston huolellisesti läpi useaan ottee-

seen, jotta pystyi muodostamaan mahdollisimman tarkan kokonaiskuvan aineistosta. Tämä 

mahdollisti myös uusien ajatuksien ja oivalluksien syntymisen aineistosta. Tutkimuksen ai-

neiston analysoimisessa hyödynnettiin sisällönanalyysiä, joka on laadullisen tutkimuksen 

perusanalyysimenetelmä. Tuomi & Sarajärvi (2018) mukaan aineistoa tulee tällöin analy-

soida systemaattisesti ja objektiivisesti, jotta tutkittavasta aihealueesta saadaan kuvaus ylei-

sessä sekä tiivistetyssä muodossa. Sisällönanalyysi perustuu tutkijan päättelyyn ja tulkin-

taan, jossa tutkija etenee empiirisestä aineistosta kohti käsitteellistä kuvausta tutkittavasta 

aiheesta. Sisällönanalyysissä voidaan hyödyntää aineiston luokittelua, teemoittelua ja tyy-

pittelyä. 

Tässä tutkimuksessa litteroitu aineisto yhdistettiin teemoihin, jotka on esitetty teoreettisessa 

viitekehyksessä. Pääpaino aineiston analysoimisessa oli se, mitä haastateltavat kertoivat kus-

takin teemasta. Näin ollen teemoista luotiin luokat, jotka jaettiin digitaaliseen muutokseen, 

asiakaspolkuun, asiakaskokemukseen sekä digitalisaation vaikutuksiin. Digitaalista muu-

tosta käsittelevän teeman alle kerättiin haastatteluissa esiin nousseita taustasyitä sekä sen 

läpiviemiseen liittyviä haasteita.  Asiakaspolun alle kerättiin aineistosta ne kohdat, jotka kä-

sittelivät asiakaspolun rakentumiseen liittyviä seikkoja eli esimerkiksi vaiheiden ja koske-

tuspisteiden kanavia.  Asiakaskokemuksen alle kerättiin yrityksen puolelta tiedossa olevia 

tekijöitä positiivisen ja negatiivisen asiakaskokemuksen luomiseksi sekä esimerkiksi työn-

tekijöiden kertomia toiveita, joita he uskoivat asiakkaillaan olevan asiakaspolkua kohtaan. 
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Digitalisaation vaikutus oli luokista kaikista suurin kokonaisuus, sillä se kattoi digitalisaa-

tion vaikutukset sekä yrityksen että toimialan toimintaan ja lisäksi myös digitalisaation tuo-

mat muutokset asiakaspolkuun, asiakaskokemukseen sekä yleisesti asiakassuhteisiin. Tämän 

jälkeen analyysissä hyödynnettiin tyypittelyä, eli teemojen sisältä etsittiin yhteneväisyyksiä 

haastatteluiden kesken, mutta lisäksi huomioitiin myös eroavaisuudet haastateltavien näke-

myksissä. Aineiston yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia kirjattiin eri värein. Näin teemoista 

löydettiin toistuvia ominaisuuksia, joita voitiin aineiston perusteella yleistää.  

 

4.3. Toimeksiantajan kuvaus 

Lentorahdin merkitys maailmantaloudelle on suuri, sillä se edistää globaalia talouskehitystä 

ja luo miljoonia työpaikkoja. Lentorahdilla kuljetetaan yli kuuden biljoonan Yhdysvaltain 

dollarin arvosta tavaroita, ja prosentuaalisesti sen osuus maailmankaupan arvosta on 35 %. 

(IATA 2021.)  

Tämä tutkimus on tehty yhteistyössä Yritys X:n kanssa, joka on yksi suurimmista lentorahtia 

kuljettavista verkostolentoyhtiöistä Pohjois-Euroopan ja Baltian alueella. Yrityksen toimi-

alueeseen kuuluu 19 kaupunkia Aasiassa ja 4 Pohjois-Amerikassa sekä lisäksi yli 80 koh-

detta Euroopassa. Yrityksen onnistuneen strategian myötä Helsingistä on muodostunut Eu-

rooppa-Aasia-liikenteen solmukohta, jossa suurin osa Aasiasta tulevasta tuontiliikenteestä 

jatkaa muualle Eurooppaan. Yritys lentää lyhyttä pohjoista reittiä Euroopan ja Aasian välillä 

ja on erikoistunut kuljettamaan rahtia, joka vaatii lämpökontrolloitua kuljetusta. Vuonna 

2019 Yritys X:n liikevaihto oli 212 miljoonaa euroa ja vuonna 2020 alkaneesta ja maailman-

talouteen laajalti vaikuttaneesta COVID-19-tilanteesta huolimatta, yrityksen rahtivolyymi 

on ollut kasvussa. Yritys X toimii B2B-markkinoilla, joka on huomattavissa tarkastelemalla 

sen asiakasjakaumaa. Asiakaskunnasta lähes sata, noin 99 prosenttia, on B2B-asiakkaita. 

Näistä asiakasyrityksistä käytännössä kaikki ovat huolintaliikkeitä. Huolintaliikkeet ovat 

yrityksiä, jotka hoitavat omissa nimissään toimeksiantajan tavaroiden kuljetuksia tuotta-

matta itse varsinaisia kuljetuspalveluita. Yritys X lentää päivittäin asiakkaillensa noin 800 

tuhatta kiloa rahtia, josta yli 100 tuhatta kiloa on erikoisolosuhteita vaativia tuotteita.  
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Globaalista toimialasta huolimatta, lentorahti on tunnettu hitaudestaan uudenlaisten tekno-

logioiden käyttöönotossa. Nyt tilanteeseen on kuitenkin havahduttu laajemmin ja digitali-

saatio on muodostunut esimerkiksi päästöjen kompensoinnin rinnalla alan kehitystä ohjaa-

vaksi voimaksi. Alan kattojärjestö IATA, pyrkii johtamaan alan digitalisaatiota, jotta tähän 

mennessä manuaalisesti tuotettuja prosesseja voitaisiin hoitaa alusta loppuun digitaalisin 

menetelmin. Uusia innovaatioita kehitetään jatkuvasti ja näitä tukee IATA:n kansainväliset 

standardit, jotka pyrkivät kannustamaan yrityksiä muuttamaan prosessejaan. Ala on yleisesti 

vielä digitaalisen transformaation ensimmäisessä vaiheessa, jossa oleellisin rooli on digitoi-

misella. (IATA 2021.)  

Tämä kehityssuunta on huomattu myös Yritys X:ssä ja vaikka teknologiaan investoiminen 

on nähty tärkeänä aikaisemminkin, on sen rooli muuttunut aiempaa tärkeämmäksi. Yritys X 

on investoinut merkittävästi teknologiaan tavoitteenaan parantaa kuljetusketjun tehokkuutta 

ja läpinäkyvyyttä. Vuonna 2018 Yritys X avasi Suomeen Euroopan moderneimman rahtiter-

minaalin, joka tukee tavoitetta uudistaa rahtiliiketoimintaa digitalisaation avulla. Terminaali 

hyödyntää esimerkiksi robotiikkaa ja varastoautomaatioälykkyyttä ja se on osana muokkaa-

massa perinteikästä toimialaa kohti paperitonta, dataohjautuvaa tulevaisuutta. Lisäksi käy-

tössä on myös Internet-seurantajärjestelmä, joka toimittaa reaaliaikaista tietoa Helsingin val-

vontakeskukseen, osoittaa jokaisen kuorma-auton, lentokoneen ja lähetyksen sijainnin. Se 

näyttää saapumisajat ja jatkokuljetukset sekä tulevaisuudessa myös tarkkailee lastin lämpö-

tilaa matkan ajan. Terminaalin voidaan katsoa toimivan tärkeänä ilmentymänä koko alalla 

tapahtuvalle murrokselle, jonka myötä digitaalinen käyttöaste tulee lisääntymään merkittä-

västi ja sen tarjoamat mahdollisuudet implikoidaan laajemmin liiketoimintaan.  



40 

 

5. Tutkimuksen löydökset 

Tässä luvussa esitellään haastattelututkimuksen löydöksiä, joiden perusteella rakennetaan 

syvällisempää kokonaiskuvaa toimialalla tapahtuvasta digitaalisesta kehityksestä ja sen vai-

kutuksista asiakaspolkuihin. Ensimmäisessä alaluvussa keskitytään digitoimisen äkillisesti 

lisääntyneeseen suosioon sekä muutoksen taustalla vaikuttaviin syihin ja ilmiöihin. Toinen 

alaluku on puolestaan rajattu koskettamaan digitaalisia asiakaspolkuja sekä niiden kehitystä 

että hallintaa Yritys X:ssä. 

 

5.1. Digitaalinen muutos lentorahdissa 

Kuten työssä on aiemmin esitetty, lentorahdissa ollaan toimialana yleisesti vasta digitalisaa-

tion alkuvaiheessa, jossa keskeisenä teemana on digitoiminen ja sen juurruttaminen laajalti 

toimialalle. Tämä oli haastateltavien keskuudessa merkittävä syy siihen, miksi ala koettiin 

yleisesti vanhanaikaiseksi ja jähmettyneeksi. Haastateltavista kaikki olivat kuitenkin samaa 

mieltä siitä, että etenkin kuluneen parin vuoden aikana digitalisaation merkitykseen ja sen 

tarjoamiin mahdollisuuksiin liiketoiminnan kehittämiseksi on alettu kiinnittämään toi-

mialalla huomiota aivan uudenlaisella tavalla. Digitalisaatio ja digitoiminen on alan tärkeim-

piä kehitystrendejä muun muassa päästöjen hiilineutralisoimisen rinnalla.  

Eräs haastateltavista kuvasi digitalisaation kiinnostumisen heräämistä alalla seuraavan lai-

sesti:  

”Tilanne on ikään kuin sellainen, että me ollaan toimialana katseltu jo pitkään 

digitalisaatiota vierestä ja mietitty, että vaikuttaa kyllä ihan siistiltä jutulta, 

muttei kuitenkaan olla tehty juuri mitään sen eteen ja nyt on sitten jopa vähän 

paniikin omainen tilanne päällä aina välillä tän kanssa. Sama tilanne, kun olis 

odottanut viimeiseen iltaan esseen kirjottamista ja työtä oliskin odotettua 

enemmän eikä meinaa ehtiä deadlineen.”   

 

Haastattelijat kokivat, että motivaatio digitoimiselle ja digitalisaatiolle on lähtenyt käyntiin 

yrityksessä alun perin sisäisen motivaation kautta, sillä digitalisaatio on nähty tärkeänä stra-

tegisena kulmakivenä ja merkittävänä kilpailutekijänä alalla jo pitkään. Digitaaliset 
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asiakaspolut koetaan yrityksessä esimerkiksi asiakaskäyttäytymisen syvällisemmän ymmär-

tämisen mahdollistajana. Muutaman vuoden aikana yrityksen ulkoapäin syntynyt paine on 

kuitenkin kasvanut, sillä esimerkiksi asiakkaat ovat alkaneet jopa vaatimaan digitaalisia pal-

veluita offline-palveluiden rinnalle. Uusien toivottujen online-palveluiden lisäksi asiakkaat 

ovat alkaneet valittamaan nykyisistä offline-kanavista, joiden käyttö koetaan kankeaksi, hi-

taaksi sekä raskaaksi. Asiakkaiden aito halu digitalisoitua on nähtävissä myös muiden len-

toyhtiöiden toiminnassa ja myös Yritys X:ssä koetaan tärkeänä vastata asiakkaiden muuttu-

neisiin tarpeisiin.  

Myös alan kilpailutilanne on muuttunut radikaalisti aiempaan verrattuna, sillä perinteisten 

toimijoiden rinnalle on syntynyt uudenlaisia kilpailijoita suurista verkkokauppatoimijoista, 

jotka ovat perustaneet omia lentoyhtiöitä ja ostaneet samalla myös omia lentokenttiä. Tällai-

sia kilpailijoita ovat esimerkiksi verkkokauppa Amazon, joka on investoinut lentokoneiden 

lisäksi omiin lentokenttiin, joiden kautta se hoitaa huolinnan itse ja huomattavasti dataoh-

jautuvammin kuin perinteiset lentorahtitoimijat (Schwieterman, Walls, Gonzales Morgado 

2020). Ulkoapäin syntyvää motivaatiota lisää se, että digitoimisella ja digitalisaatiolla on 

myös merkittävä rooli alan pitkän tähtäimen ympäristötavoitteiden täyttämisessä. Digitali-

saation avulla voidaan saavuttaa esimerkiksi alan paperittomuus sähköisten rahtikirjojen 

avulla sekä vähentää polttoainemääriä hyödyntämällä tekoälyä suunnitteluprosesseissa. (Ku-

rien 2021.)  

 

Muutosagentit  

Vaikka markkinatilanne on muuttunut uudenlaisten kilpailijoiden myötä, ei se yksin riitä 

selittämään alalla alkanutta digitalisaatiota.  Sen sijaan ohjaavana voimana muutokselle näh-

dään asiakkaiden aito halu digitalisoitua, mikä on näkynyt myös muiden lentoyhtiöiden toi-

minnassa. Yrityksessä koetaan tärkeäksi lähteä vastaamaan asiakkaiden muuttuneisiin tar-

peisiin ja sitä myötä kehittyneeseen kilpailutilanteeseen.  

Lisääntyneen digitaalisen kiinnostuksen taustalla nähtiin useita vaikuttavia tekijöitä ja muu-

toksen koettiin ennen kaikkea syntyneen monen asian yhteissummasta. Yksi merkittävim-

mistä tekijöistä muutoksen takana kuitenkin on muuttuva maailmamme. Maailma on digita-

lisoitunut voimakkaasti 1980-luvulta lähtien sekä erityisesti 2000-luvulta digitaalinen kehi-

tys on ollut räjähdysmäistä. Kuitenkin myös tällä hetkellä kasvu on voimakkaampaa kuin 
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koskaan aiemmin uudenlaisen teknologian myötä. (Westerman et al. 2014, 69) Digitalisaatio 

on tullut suureksi osaksi ihmisten jokapäiväistä arkea ja erityisesti B2C-elämässään kulutta-

jat ovat saaneet sen myötä uudenlaisia palveluja ja hyötyjä, joita he toivovat myös B2B-

ympäristöönsä. Samaa tukee myös Puccinelli et al. (2019) tutkimus siitä, että B2C-ympäris-

tössä koetut positiiviset kokemukset heijastuvat myös henkilöiden työskennellessä B2B-

kontekstissa. Tällöin B2B-palveluilta kaivataan muun muassa samanlaisia kokemuksia help-

poudesta, vaivattomuudesta sekä nopeudesta, joita on saatu B2C-palveluissa. Eräs haastatel-

tavista vertasi asiakkaiden toivovan lentorahdin tilavarauksien olevan yhtä vaivaton prosessi 

kuin mitä pizzan tilaaminen puhelinsovelluksen avulla on.  

Haastatteluista kävi ilmi, että erityisesti näitä palveluita kaipaavat nuoremmat ikäryhmät, 

milleniaalit, jotka ovat päässeet viimevuosina osaksi alan yritysten johtoportaita vanhempien 

ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle. Erityisesti lentorahdissa sukupolven vaihdoksella johto-

portaissa on suuri merkitys, sillä alaa leimaavat pitkät työsuhteet sekä pienet piirit, joissa 

samat henkilöt työskentelevät uransa aikana eri yhtiöissä jakaen kollegoidensa kanssa usein 

aiempia yhteisiä työpaikkoja. Digiohjautuvat ja digitalisaation mukana kasvaneet milleniaa-

lit koettiin erityisen suurena yksittäisenä ajovoimana digitaaliselle muutokselle. Sen lisäksi, 

että nuoremmat ikäluokat osaavat kaivata digitaalisia palveluita, heidän uskotaan olevan 

edeltäjiään rohkeampia digitalisaation toteuttamisessa. Nuorempien ikäluokkien siirtyminen 

johtoportaisiin myös muilla toimialoilla koettiin tärkeänä, sillä sitä kautta Yritys X:n asiak-

kaiden, eli huolintaliikkeiden, asiakasyritykset todennäköisesti uudistavat toimintaansa di-

gitaalisemmaksi. Ilman digitalisaation synnyttämää muutosta, lentorahti ei välttämättä pysty 

tulevaisuudessa vastaamaan asiakkaidensa ja asiakkaidensa asiakkaiden kautta syntyviin 

vaatimuksiin. 

Eräs haastateltavista kuvasi milleniaalien roolia alan digitaalisessa kehityksessä alla ole-

vasti:  

”Nyt, kun milleniaalit alkaa tulemaan työelämään mukaan niin heillä on jo 

vaatimuksena, ettei asioita voi tehdä enää paperilla, vaan pitää olla sähköisiä 

metodeja työnteossa ja bisneksessä ylipäätään. Tuntuu, että aikaisemmin se oli 

niin, että jos olisi ollut joku applikaatio tai online-alusta ylipäänsä, niin se 

olisi koettu enemmän negatiivisena asiana. Nykyään tämä (digitaalinen por-

taali) on heidän puoleltaan jo lähes vaatimuksena.” 
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Asiakkaiden muuttuvien asenteiden takana nähtiin kuitenkin myös muita syitä kuin yleinen 

digitalisaatio ja sen mukana kasvaneet ikäryhmät. Esimerkiksi maailmanlaajuisella COVID-

19 pandemiatilanteella koettiin olevan laaja-alaisia vaikutuksia asiakkaiden kiinnostukseen 

digitalisaatiota kohtaan. Pandemiatilanteen myötä ihmisten henkilökohtaisen elämän digi-

kokemukset ovat lisääntyneet ja laajentuneet myös vanhempien ikäryhmien keskuudessa, 

kun esimerkiksi yritysmaailman siirtyessä etätyöskentelyyn hekin joutuivat käyttämään eri-

laisia digitaalisia alustoja. Pandemiatilanne on myös vaikuttanut kuluttajien digitaalisten pal-

velujen käytön laajenemiseen, kun esimerkiksi ruokaostoksia on alettu tilaamaan puhelinso-

velluksien avulla kotiovelle perinteisen kaupassakäynnin sijasta. Uudenlaisten digitaalisten 

palvelujen kautta kartutetut positiiviset kokemukset koettiin haastatteluissa tärkeiksi, sillä 

niiden uskotaan kannustavan ihmisiä koittamaan lisää digitaalisia palveluja myös tulevai-

suudessa. Positiiviset kokemukset erilaisten digipalvelujen parissa koettiin lisäksi merkittä-

vänä tekijänä siinä, miksi myös vanhemmat ikäryhmät ovat alkaneet vaatimaan perinteisellä 

alalla uudenlaisen teknologian käyttöönottoa.  

Edellä mainitulla COVID-19 tilanteella on kuitenkin ollut myös muita laaja-alaisia vaiku-

tuksia lentorahtiin kuin uudenlaisten työskentelytapojen käyttöönotolla. Pandemiatilanteen 

johdosta lentorahdin kilpailutilanne on kuumentunut ennen näkemättömällä tavalla, kun 

käytettävissä olevasta kapasiteetista kilpaillaan hintojen kohotessa. Kuumentuneeseen kil-

pailuun vaikuttaa ennen kaikkea pandemiatilanteen aiheuttama ennalta-arvattomuus, kun 

lentoaikataulut elävät ja muuttuvat jatkuvalla tahdilla. Suunnitelmallisuuden merkittävä vä-

heneminen ja aikataulujen sekä hintojen jatkuva muuttuminen on ohjannut asiakkaita online-

kanavien pariin, sillä se on ainoa keino saada jatkuvaa ajantasaista tietoa tilavarauksien te-

kemiseksi.  

 

Muutoksen haasteet  

Digitalisaation muutosaalto ei kuitenkaan ole jakautunut tasaisesti eri markkina-alueiden 

kesken, sillä Euroopassa kiinnostus on yleisesti ottaen selkeästi korkeampaa kuin Aasian 

markkinoilla, jossa ollaan jopa hyvin vastahakoisia muuttamaan toimintoja digitaaliseksi.   

Haastatteluissa ilmeni, että erot digitalisten alustojen käyttöasteiden välillä ovat suuria sillä 

käyttöaste on suurimmillaan 80% ja pienimmillään 0%, riippuen tarkasteltavasta markkina-

alueesta. Tästä kertoo myös se, että Euroopassa muutosta on ajettu aktiivisesti parin vuoden 
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ajan, saaden kaikki tärkeimmät markkinat osaksi online-järjestelmiä. Sen sijaan Aasiassa ei 

olla vielä siirrytty lainkaan digitaalisiin järjestelmiin, eikä muutoksen myöskään koeta ole-

van ajankohtainen laajemmassa mittakaavassa näillä markkinoilla vielä lähivuosienkaan ai-

kana. Kuitenkin yksi maa Aasian markkina-alueelta on osoittanut kiinnostusta digitalisaa-

tiota ja uusia online-järjestelmiä kohtaan niin paljon, että maassa on tällä hetkellä pilottiko-

keilu digitaalisten alustojen käyttöönotossa. Muut maat eivät kuitenkaan ole ainakaan tois-

taiseksi osoittaneet vähäistäkään kiinnostusta online-alustojen käyttöönottoon. Merkittävin 

syy sille, miksi kiinnostus ei ole jakautunut tasaisemmin markkina-alueiden välillä koettiin 

syntyvän kulttuurisista eroista. Aasiassa henkilökohtaisilla suhteilla on yrityselämässä hyvin 

tärkeä rooli ja niiden ylläpitämiseksi odotetaan jatkuvaa aktiivista toimintaa. Toinen merkit-

tävä syy koettiin olevan toimialueiden erilaisten toimintamallien synnyttämä, sillä eri mark-

kina-alueilla samoja liikeasioita hoidetaan hyvin eri tavoin. Näin ollen digitaalinen muutos 

vaatisi perustavanlaatuisia muutoksia yritystoiminnassa sekä erityisesti yrityskulttuurissa 

eikä siihen olla markkinoilla vielä laajemmin valmiita. Tästä johtuen digitaalista muutosta 

ei voida lähteä ajamaan kaikilla markkina-alueilla samanaikaisesti vaan se kannattaa suun-

nata sen sijaan sinne, missä sitä asiakkaiden toimesta selkeästi kaivataan. Liian aikainen ja 

väärin ehdoin suoritettu muutos koettiin haastatteluissa yleisesti selkeänä hidasteena muu-

toksen laajemmalle toteutumiselle, sillä sen pelättiin aiheuttavan vakavaa vahinkoa yrityk-

sen kansainväliselle markkina-asemalle. Ihmisten toimintamallien muuttaminen koettiin 

kuitenkin myös kotimaassa haasteeksi, sillä toimialan työsuhteiden luonteiden johdosta, mo-

net alalla työskentelevät henkilöt tuntevat toisensa entuudestaan ja offline-kanavien käyttö 

koetaan siksi houkuttelevampana. Lisäksi kansainvälisessä mittakaavassa muutoksen nopeu-

den koettiin olevan riippuvaista alan kattojärjestelmän tekemistä linjauksista sekä otsittain 

myös viranomaispuolesta.  

 

Muutoksen ydinhaastetta kuvattiin haastattelussa seuraavan laisesti:  

”Suurin kynnyskysymys muutoksen laajalle toteutumiselle ei synny teknisestä 

valmiudesta vaan ihmisistä ja heidän tapojensa muuttamisesta”  

 

Ihmisten toimintamallien ja kansainvälisten linjauksien lisäksi hidasteena nähtiin itse yrityk-

selle osittain myös COVID-19 pandemiatilanne. Vaikka pandemiatilanne on suurilta osin 

lisännyt ihmisten kiinnostusta online-kanavia kohtaan, aiheuttaa se kuitenkin samalla suuria 
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haasteita toimialalle, jotka heijastuvat online-kanavien tekniseen toteutukseen. Pandemiati-

lanne on sekoittanut alan markkinatilanteen ja vaikka ala näennäisesti voi hyvin pandemian 

johdosta, kun kilpailu on kovaa, hinnat korkealla ja tilavaraukset täysiä, on se kuitenkin vai-

keuttanut alan ennakoitavuutta merkittävästi. Ennen lentoyhtiön oli mahdollista tietää kaikki 

tulevat lennot vuoden ajalta ja nyt pandemian vuoksi vastaavaa ei voida suunnitella edes 

seuraavan kuukauden ajalle. Tämä on lisännyt online-järjestelmiin liittyvää manuaalista 

työtä yrityksessä, kun suunnittelusykli on lyhyt. Tämän lisäksi hetkessä päivittyvien lento-

aikataulujen ja hintojen koettiin manuaalisesti kirjattavan päivityksensä vuoksi altistavan 

online-järjestelmän mahdollisille virheille, jotka voisivat johtaa negatiiviseen asiakaskoke-

mukseen. 

 

5.2. Digitaalinen asiakaspolku lentorahdissa 

Viimevuosien aikana digitalisaatio on lisännyt lentorahdissa sähköistä kaupankäyntiä ja sen 

suosiota. Noin viisi vuotta sitten puhelimitse hoidetut tilavaraukset siirtyivät pääosin sähkö-

postiin ja nyt parin viimevuoden aikana online-alustojen suosio on lähtenyt selkeään kas-

vuun. Vaikka muutoksen olisi toivottu olevan alalla nopeampaa, on se kuitenkin vihdoin 

alkanut laajemmassa mittakaavassa. Digitalisaatiolla on moninaisia vaikutuksia asiakaspol-

kuihin ja siksi sen ymmärtäminen koetaan tärkeäksi. 

Yritys X:n asiakaspolkujen ja asiakkaan ostoprosessin rakentumiseen vaikuttaa merkittä-

västi se, onko kyseessä rahdin säännöllinen vai yksittäinen tilanvaraus. Säännöllisessä tava-

raliikenteessä luodaan sopimuksia asiakkaan ja yrityksen välillä sitovista hinnoista, kapasi-

teetista sekä aikatauluista esimerkiksi puolelle vuodelle tai vuodelle. Sopimuksen teon jäl-

keen ostoprosessiin ei kuulu sopimusajalla muuta kuin varsinaisten toimituksien varauspro-

sessien hoitamista. Näitä ovat esimerkiksi varauksen toteutumisen ilmoittaminen lentoyhti-

ölle ja tulli-ilmoitusten tekeminen. Sen sijaan yksittäisen tavaraliikenteen tilavarauksien os-

toprosessit ovat monivaiheisia ja usein hyvin pitkälti manuaalisesti suoritettavia. Yksittäisiä 

lähetyksiä ovat lähetykset, joissa lentoyhtiön asiakkaan asiakkaalle, eli huolintaliikkeen asi-

akkaalle, tulee tarve tavaran toimitukselle. Tällöin huolintaliikkeen asiakas, esimerkiksi 

Kone, on yhteydessä huolintaliikkeisiin, kuten DHL tai UPS, jotka puolestaan ovat yhtey-

dessä lentoyhtiöihin. Huolintaliike lähettää normaalisti tarjouspyyntöjä useille lentoyhtiöille 

sähköpostitse tai puhelimitse. Tarjouspyynnössä kerrotaan normaalisti kuljetettavan tavaran 
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tiedot sekä ilmoitetaan ajankohta ja kohde, johon tavara on tarkoitus kuljettaa. Huolitsija 

tekee saamiensa tarjousten perusteella tarjouksen omalle asiakkaallensa ja tämän jälkeen 

asiakas joko hyväksyy tai hylkää tarjouksen. Mikäli asiakas hyväksyy huolintaliikkeen tar-

jouksen, huolintaliike tekee varauksen lentoyhtiöön aiemmin saamansa tarjouksen perus-

teella ja julkaisee rahtikirjan, jolloin sopimus kuljetuksesta astuu voimaan. Asiakaspolun 

toisessa vaiheessa (palvelun aikaisessa) vaiheessa lähetys kuljetetaan ja lähetyksen saavuttua 

määränpäähänsä, asiakasta laskutetaan sähköisesti. Käytössä on IATA:n luoma järjestelmä, 

jonka avulla lentoyhtiöt voivat laskuttaa käytännössä kaikkia huolintaliikkeitä sähköisesti. 

Yhteydenpito asiakkaaseen loppuu, kun toimitus on noudettu kohdemaassa asiakkaan toi-

mesta.  

Haastatteluissa ilmeni, että digitalisaatiolla halutaan erityisesti tehostaa yksittäisiä kuljetuk-

sia, sillä manuaalisesta toteutuksesta huolimatta niiden hit rate on korkea. Hit ratella tarkoi-

tetaan sitä, kuinka iso osa yrityksen potentiaalisista asiakkaista saadaan todellisiksi asiak-

kaiksi eli tunnuslukuna se siis kertoo myynnin tehokkuudesta sekä kannattavuudesta (Cam-

bridge 2021). 

Prosessin automatisoinnilla sekä sitä kautta tehokkuuden kasvattamisella nähdään olevan 

suuri rooli liiketoiminnassa. Manuaalisesti offline-kanavissa suoritettava ostoprosessi on 

sekä asiakkaalle että myyjälle asiakaspolun näkökulmasta raskas. Erityisen kuormittavana 

pidetään ennen varsinaista palvelua tapahtuvaa vaihetta, jossa vaihe koostuu useiden päivien 

ajan edestakaisista sähköposteista, viesteistä tai puheluista. Viestien lähettely ja odottaminen 

toimijoiden kesken koettiin prosessia hidastavana tekijänä, joka usein johtaa päiviä kestä-

vään pallotteluun. Erityisen turhauttavana nähtiin tilanteet, joissa asiakas lopulta olisi valmis 

tekemään varauksen, mutta tila on ehtinyt mennä prosessin aikana toiselle asiakkaalle. Tur-

hautuneisuutta offline-poluissa lisäsi, se että hinnat saattavat muuttua kesken sopimuksen-

teon, joka hidastaa sopimukseen pääsemistä sekä vähentää polun läpinäkyvyyttä asiakkaalle.  

 

Asiakaspolut online-kanavissa 

Aiemmin offline-kanavissa suoritetut asiakaspolut ovat kuitenkin siirtyneet hiljalleen on-

line-kanaviin. Kehitys on tapahtunut erityisesti parin viime vuoden aikana, jonka myötä toi-

mialalla on otettu käyttöön uusia digitaalisia alustoja. Online-kanavat voidaan jakaa Yritys 

X:ssä kahteen luokkaan, ensimmäiseen luokkaan kuuluu yrityksen itsensä hallinnoima 
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alusta, joka toimii yrityksen verkkosivujen kautta. Toiseen luokkaan kuuluvat kolmansien 

osapuolien hallinnoimat alustat, joiden kautta on mahdollista vertailla eri lentoyhtiöiden hin-

toja ja tehdä varauksia näiden pohjalta. Yritys X:n kannalta oleellista on kehittää erityisesti 

heidän hallitsemaansa online-järjestelmää tilavarauksien digitoimiseksi. Tämä nousi esiin 

myös haastatteluissa, sillä oman järjestelmän kehittäminen nähtiin asiakaspolkujen digitoi-

misen keskiössä ja ydintekijänä, kun puolestaan suhtautuminen yrityksen ulkopuolisiin alus-

toihin muodostui lisäarvon luomisesta asiakkaille.  

Yrityksen hallitseman alustalla tehty polku lähtee liikkeelle järjestelmään kirjautumisesta, 

jonka jälkeen alustalle syötetään hakuparametrit, joiden pohjalta muodostuu eri reitti- ja hin-

tavaihtoehtoja. Asiakas valitsee tämän jälkeen vaihtoehdoista mieleisimmän, jolloin hän 

pystyy tekemään itsenäisesti varauksen kuljetukselleen järjestelmän kautta. Palvelun aikai-

sessa vaiheessa asiakas pystyy seuraamaan lähetyksensä etenemistä myös ongelmatilan-

teissa reaaliajassa sekä tekemään tarvittaessa päivityksiä lähetykseen liittyen. Järjestelmän 

erikoisuutena on se, että sen kautta on mahdollista saada täydet offline-kanavien palvelut, 

kuten erikoisrahtien tilavaraukset ja tullin viitenumeroiden lisäykset lähetykseen (ilman oi-

keaa viitenumeroa lähetys ei pääse etenemään). Lisäksi alusta on online-yhteydessä Yritys 

X:n tilavarauksiin, jonka johdosta alustalla on aina ajankohtaiset tiedot ja hinnat. Tämä lisää 

merkittävästi asiakaspolun läpinäkyvyyttä asiakkaille ja keventää radikaalisti palvelua edel-

tävää vaihetta. Kolmansien osapuolien hallitsemat järjestelmät tarkastavat alustalla olevien 

lentoyhtiöiden tilavarauksien tilannetta, mutta eivät pysty päivittämään tietoja onlinena. Näi-

den järjestelmien kautta suoritetut polut vaativat toteutuakseen usein myös offlline-kanavia, 

sillä esimerkiksi ajantasaisen tiedon takaamiseksi asiakkaan tulee olla erikseen yhteydessä 

maassa toimivaan tahdotun lentoyhtiön myyntiyksikköön ja pyytää heitä tekemään päivityk-

set. Järjestelmien kautta on lähinnä siis mahdollista nähdä onlinena lentojen kapasiteetti ja 

hinnat sekä alustavat varaukset. Kyseisten järjestelmien hyöty asiakkaan kannalta on kuiten-

kin se, että niiden kautta on mahdollista vertailla helposti useita eri toimijoita samanaikai-

sesti, joka vähentää heidän asiakaspolkunsa ensimmäisen vaiheen työmäärää helpottamalla 

vaihtoehtojen etsintää ja vertailua. Näille ulkopuolisille alustoille maksetaan komissio jokai-

sesta varauksesta, joten niiden käyttö ei tuota lentoyhtiöille kiinteitä lisäkustannuksia. Usei-

den alustojen käyttöä puoltaa myös maiden väliset erot, sillä haastatteluissa ilmeni eri on-

line-järjestelmien suosion riippuvan tarkasteltavasta markkina-alueesta. Esimerkiksi Sak-

sassa ja Espanjassa suositaan kolmansien osapuolien hallinnoimia järjestelmiä, sillä näistä 

järjestelmistä toinen on luotu Saksassa ja toinen Espanjassa. Kaikki järjestelmistä eivät 
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myöskään ole globaalisti jalkautettuja, joten osaltaan rajausta käyttäjien keskuudessa aiheu-

tuu myös puhtaasti tämän vuoksi. Kun asiakas on tehnyt valitsemassaan järjestelmässä tila-

varauksen ja toimittanut lähetyksen tarkastettavaksi, saa asiakas omaan järjestelmäänsä tie-

don tavaran muuttuneesta statuspäivityksestä. Asiakkaan on mahdollista saada tahtoessaan 

tietoonsa myös lennon rakennusvaiheet. Lennon lähtiessä asiakas saa tiedon ja vastaavasti 

myös lennon saapuessa kohdemaahan asiakkaalle lähetetään tieto siitä, milloin lähetys on 

noudettavissa. Tämän jälkeen suoritetaan vielä sähköinen laskutus.  

 

Digitalisaation vaikutukset asiakaspolkuun   

Digitalisaatiolla on monia merkittäviä vaikutuksia asiakaspolkuun ja ne tekevät asiakkaalle 

polusta helpomman suorittaa. Asiakkaan kannalta keskeisimmät muutokset polulla ilmene-

vät polun vaiheiden kevenemisenä. Kevyempi asiakaspolku on rakenteeltaan nopeampi sekä 

yksinkertaisempi ja se tarjoaa asiakkaalle tehokkuusetuja verrattuna offline-kanavissa suo-

ritettuun polkuun. Digitaalisen asiakaspolun vaiheiden rakentumisessa keskeisenä periaat-

teena pidetään haastatteluissa usein esiin noussutta ”yhden painalluksen” -periaatetta. Tar-

koituksena on, että aikaisemman polun sijasta asiakkaalla olisi mahdollisuus yrityksen oman 

järjestelmän kautta saada kaikki tarvitsemansa tiedot yhdellä painalluksella tilavarauksen 

tekemiseksi.  

Vaikka hinnat ovat sekä digitaalisten järjestelmien että online- ja offline-kanavien kautta 

kaikkialla samat, on asiakkaan mahdollista suoriutua ostoprosessista nopeammin, joka joh-

taa toiminnan tehokkuuteen ja sitä kautta kustannussäästöihin. Online-järjestelmän kautta 

asiakas pystyy tekemään tilavarauksen minuutissa, kun offline-kanavissa saman varauksen 

teko saattaa kestää jopa muutaman päivän. Lisäksi digitaalisten asiakaspolkujen lyömättö-

mänä etuna pidetään niiden ajankohtaisia tietoja lennettävistä reiteistä, päivittyvästä kapasi-

teetista sekä muuttuvista hinnoista. Reaaliajassa päivittyvät tiedot lisäävät asiakkaan kan-

nalta polun läpinäkyvyyttä ja luovat asiakkaalle varmuuden oikeasta tiedosta. Asiakkaan 

mahdollisuus päästä käsiksi aina ajankohtaisimpaan tietoon online-kanavien kautta, nähdään 

haastattelujen perusteella myös helpottavan asiakkaiden puolelta syntyvää kynnystä yhtey-

denpidossa palvelun aikaisessa vaiheessa. Soittamisen tai viestin sijaan riittää, kun asiakas 

käy tarkastamassa haluamansa tiedot online-järjestelmästä. Tämä pätee lähitulevaisuudessa 

myös kuljetuksiin mahdollisesti liittyvissä ongelmatilanteissa, kun asiakas näkee suoraan 
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järjestelmän kautta lähetyksen muuttuneet tiedot ja saa sitä kautta tiedon esimerkiksi kor-

vaavasta lennosta. Läpinäkyvyyttä lisää myös se, että yhtiön online-järjestelmässä asiakkaan 

on mahdollista tarkastella kaikkia saatavilla olevia palveluja samanaikaisesti.  Erään haasta-

teltavan mukaan asiakas saattaa löytää online-järjestelmien kautta palveluita tai vaihtoeh-

toja, joista hän ei ole ollut tietoinen aiemmin, sillä ei ole koskaan nähnyt tarjontaa koskaan 

kokonaan. Tilanne on voinut johtua esimerkiksi siitä, jos asiakas on aina aiemmin hoitanut 

varaukset puhelimitse. Vaikka digitalisaatio ennen kaikkea yksinkertaistaa ja nopeuttaa asia-

kaspolkua tarjoaa se asiakkaille myös konkreettisia muutoksia työntekoon. Offline-kana-

vissa tapahtuvan tarjouspyyntöjen lähettämisen ja vastaanottamisen sijaan huolintaliike voi 

online-kanavien avulla muuttaa tarjousprosessiaan asiakkaallensa huomattavasti nopeam-

maksi ja sitä kautta myös tehostaa omaa toimintaansa. ”Huolintaliike voi esimerkiksi asiak-

kaansa kanssa puhua puhelimessa ja samalla katsoa koneelta tai puhelimesta lentoyhtiöiden 

portaalia läpi ja tehdä tarjouksen jo siinä hetkessä sille asiakkaalle” kuvasi yksi haastatelta-

vista.  

Vaikka digitalisaation edut nähdään kiistattomina Yritys X:ssä, nousi eräässä haastattelussa 

esiin yksi digitalisaation kääntöpuolen mahdollinen ongelma. Asiakassuhteiden muodosta-

miselle erityisesti kolmansien osapuolien hallinnoimat alustat nähtiin osittain ongelmalli-

sina. Asiakkaat, jotka tekevät kaikki varauksensa näiden alustojen kautta ilman offline-yh-

teydenottoja, ovat kosketuksissa Yritys X:n kanssa vain tässä yhdessä yhteistyökumppanin 

hallitsemassa kosketuspisteessä. Tällöin asiakkaalla ei ole lainkaan kontaktia Yritys X:ään, 

jolloin asiakkuuden ja asiakassuhteen määrittäminen voi olla vaikeaa. Riskinä on, ettei 

myyntitiimi ole tarpeeksi aktiivinen asiakkaan suuntaan ja asiakkuus jää huomioimatta, 

koska online-kanavien myötä toimituksenkaan tiimoilta ei tarvitse olla erikseen yhteydessä. 

Haastateltavien mukaan online-kanavilla on ollut merkittävä rooli uusien asiakkuuksien han-

kinnassa, sillä niiden kautta on tavoitettu sellaisia toimijoita, jotka eivät todennäköisesti pää-

tyisi muiden kanavien kautta Yritys X:n asiakkaiksi. Yrityksen kannalta oleellisimmat muu-

tokset asiakaspolulle digitalisaation myötä kohdistuvat kuitenkin asiakassuhteisiin ja -hal-

lintaan. Keskeinen vaikutus tulee olemaan sillä, että itse kuljetuksiin liittyvien tietojen ja 

toimintojen siirtyessä online-järjestelmiin, säännölliset myyntikeskustelut asiakkaiden 

kanssa vapautuvat jättäen tilaa asiakassuhdetta syventäville keskusteluille. Haastateltavien 

mukaan myyntikeskustelut saattavat olla hyvinkin yksityiskohtaisia ja pitkiä ja resurssien 

ollessa rajallisia niissä on pystytty käsittelemään vain kuljetuksiin liittyviä yksityiskohtia, 
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jolloin varsinaista asiakassuhdetta kehittäviä keskusteluja ei päästä käymään. Digitaaliset 

asiakaspolut mahdollistavat yritykselle myös muutoin resurssien vapautumista, kun tarjous-

pyyntöihin liittyvä manuaalisen työn määrä vähenee ja siksi digitaaliset asiakaspolut näh-

dään yritykselle edullisempana vaihtoehtona.  

Haastatteluissa kävi ilmi, että digitaalisen asiakaspolun myötä aiemmin lentoyhtiön hallin-

nassa ollut lennon rakentaminen, vähenee huomattavasti ja muutoksen myötä hallinta siirtyy 

käytännössä asiakkaille. Siinä missä aiemmin lentoyhtiö on voinut pienen tiimin voimin 

suunnitella ja päättää, mitä milläkin lennolla kuljetetaan, poistuu sen myötä, kun tilavarauk-

set siirtyvät online-järjestelmiin. Aiemmin lentoyhtiöllä on ollut päätösvalta jokaista lähe-

tystä kohtaan ja ei-kiireellisten lähetysten on voitu päättää jäädä odottamaan sopivaa kulje-

tusta. Nyt asiakkaalle on kuitenkin online-järjestelmän kautta valta päättää, mille lennolle 

hän lähetyksen tarkalleen haluaa.  

 

Asiakkaiden ohjaaminen digitaaliselle polulle  

Digitaalisten asiakaspolkujen tarjoamisessa halutaan haastatteluiden mukaan painottaa vaih-

toehtojen tarjoamista asiakkaille. Vaihtoehtoisuus näkyy eri online-järjestelmien vaihtoeh-

toina mutta myös vaihtoehtoina asiakkaille siitä, kuinka he haluavat tehdä yrityksen kanssa 

yhteistyötä. Tämä tarkoittaa sitä, että jää lopulta asiakkaan päätökseksi käyttää offline- vai 

online-kanavia. Tavoitteenakaan ei ole saada kaikkia asiakaspolkuja digitaaliseksi, mitä 

puoltaa Frambachin (2007) tutkimus siitä, että erityisesti kompleksien tuotteiden ja palve-

luiden B2B-asiakaspolut kannattaa toteuttaa offline-kanavien kautta. Kuitenkin kuten työssä 

on aiemmin esitetty, tavoitteena on lisätä digitaalisia asiakaspolkuja yksittäisliikenteellä kul-

kevien lähetysten tilavarauksissa.  

Asiakkaita kuitenkin kannustetaan digitaalisille poluille erityisesti markkinoinnilla. Yleisim-

piä markkinoinnin keinoja ovat asiakkaiden tiedottaminen ja kouluttaminen online-järjestel-

mien käytöstä. Asiakkaita ei kuitenkaan pyritä aktiivisesti sitomaan digitaalisille asiakaspo-

luille, vaan sen sijaan heitä halutaan tiedottaa erilaisista vaihtoehdoista asiakaspolun luo-

miseksi. Järjestelmiin liittyvillä koulutuksilla asiakkaille pyritään osoittamaan erityisesti jär-

jestelmien käytön helppoutta ja nopeutta. Haastatteluista kuitenkin ilmeni, että erityisesti 

positiivisilla käyttökokemuksilla on huomattu olevan yhteys siihen, siirtyykö asiakas online-

järjestelmien käyttäjäksi. Positiivisia kokemuksia online-järjestelmässä on pyritty lisäämään 
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kuuntelemalla asiakkaiden toiveita ja kehittämällä järjestelmää niiden mukaiseksi. Järjestel-

mästä on pyritty luomaan mahdollisimman helppo ja yksinkertainen käyttää ja näiden edis-

tämiseksi järjestelmässä on hyödynnetty esimerkiksi esitäytettyjä kenttiä sekä ponnahdusik-

kunoita, jotka sulavoittavat asiakkaan matkan tekoa. Positiivisten käyttäjäkokemuksien 

kääntöpuolena on huomattu, että mikäli asiakas saa online-järjestelmässä negatiivisen käyt-

täjäkokemuksen esimerkiksi teknisen virheen takia, asiakas suuremmalla todennäköisyy-

dellä palaa takaisin offline-kanavien käyttäjäksi. Tätä pyritään estämään kehittämällä järjes-

telmää jatkuvasti käyttäjäystävällisemmäksi sekä tehokkaammaksi niin ettei virheitä sattuisi 

esimerkiksi siinä, että lentojen tiedot jäisivät päivittymättä. Haasteita tässä lisää kuitenkin 

COVID-19 pandemiatilanne kuten kappaleessa 5.1 on aiemmin esitettynä.  

Haastatteluiden mukaan hinnat eivät nykyisin eroa online- ja offline-kanavien kesken, mutta 

sitä ei haluta kuitenkaan poissulkea tulevaisuudessa. Mahdollisuutena olisi esimerkiksi aset-

taa alennuksia online-järjestelmän kautta tehdyille tilanvarauksille. Myös online-järjestel-

mien kautta toimiva kanta-asiakkuusjärjestelmä voisi haastateltavien mukaan toimia kan-

nustavana tekijänä online-poluille siirtymiseksi.  Tulevaisuudessa digitaalisilla asiakaspo-

luilla nähdään olevan myös monia muita kannustavia tekijöitä, jotka todennäköisesti lisäävät 

asiakkaiden online-järjestelmien käyttöastetta. Tulevaisuudessa asiakaspolun ongelmatilan-

teissa, eli esimerkiksi silloin, jos lento peruuntuu, asiakas voi käydä tarkistamassa reaa-

liajassa järjestelmästä lähetyksensä muuttuneet tiedot. Järjestelmän kehittyessä eteenpäin, 

asiakkaalle tullaan tarjoamaan enemmän mahdollisuuksia matkan räätälöimiseksi. Asiak-

kaan tekemiä matkan räätälöintejä voivat esimerkiksi olla valinnat siitä, millaisella polttoai-

neella hän haluaa kuljetuksen toteutuvan. Eli tällöin asiakas voisi valita esimerkiksi normaa-

lin polttoaineen ja ympäristöystävällisen polttoaineen väliltä. 
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6. Yhteenveto ja johtopäätökset 

Seuraavassa kappaleessa käsitellään tämän tutkimuksen pohjalta tehdyt olennaiset havainnot 

ja johtopäätökset. Päätutkimuskysymyksiin vastataan käsittelemällä haastattelututkimuksen 

empiirisiä löydöksiä, yhdistettynä kirjallisuuskatsauksen pohjalta muodostettuun teoriaan 

asiakaspolusta ja digitalisaation vaikutuksesta polkujen rakentumiseen. Lopuksi käsitellään 

tulosten hyödyntäminen, sekä rajoitukset ja jatkotutkimusaiheita. 

 

6.1. Yhteenveto ja tutkimuskysymyksiin vastaaminen 

Tämän tutkielman pohjimmaisena tarkoituksena on ollut selvittää digitaaliseen muutokseen 

johtaneita syitä sekä lisätä ymmärrystä siitä, millaisia vaikutuksia muutoksella on B2B-asia-

kaspolkuihin. Tutkimus toteutettiin haastattelututkimuksena muodostaen laajan kokonaiskä-

sityksen digitaalisesta muutoksesta ja sen vaikutuksista asiakaspolkuihin. Digitaalisen asia-

kaspolun hahmottamisella tarkasteltiin muutoksen luomia vaikutuksia polun vaiheisiin ja 

kosketuspisteisiin. Tutkimuksen toteuttamiseksi hyödynnettiin varhaisempia tutkimuksia 

kokonaiskuvan hahmottamiseksi. Tutkimukset asiakaspolusta rajoittuivat kuitenkin pitkälti 

B2C-ympäristöön, jossa niitä oli toteutettu erityisesti vähittäis- ja verkkokauppakonteks-

tissa. Lentorahti sekä digitalisaatio muodostavat ominaispiirteiltään hyvin erilaisen sekä ka-

pea-alaisen ympäristön, jossa empiirinen tutkimus on yleisesti ottaenkin erittäin vähäistä. 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin erään lentoyhtiön kohtaamaa digitalisaatiota sekä sen myötä 

muuttuvia B2B-asiakaspolkuja Rosenbaum (2017) tutkimukseen nojaten. Tämä tutkielma 

toi esiin uusia näkemyksiä sekä uutta informaatiota alalla alkaneesta digitalisaatiosta sekä 

sen vaikutuksista asiakaspolkuihin.  

Empiirisen tutkimuksen ja tehdyn kirjallisuuskatsauksen pohjalta on mahdollista vastata tut-

kimuskysymyksiin.  Tutkimuskysymyksiin vastaaminen aloitetaan vastaamalla ensin pää-

tutkimuskysymyksiin, jonka jälkeen vastataan kahteen alatutkimuskysymykseen.  

Mitkä tekijät ovat johtaneet digitalisten asiakaspolkujen äkilliseen suosioon lentorahdissa? 
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Digitalisaation käyttöönotto on ollut alalla hidasta, mutta viimeisen parin vuoden aikana ti-

lanteessa on tapahtunut selkeää muutosta, kun kiinnostus online-järjestelmiä kohtaan on kas-

vanut. Muuttuneiden asenteiden takana vaikuttaa monen tekijän yhteissumma, jotka yhdessä 

edistävät alan digitaalista transformaatiota. Toimialan yritysten ulkoapäin muodostuva mo-

tivaatio digitalisaatiolle on lisääntynyt uudenlaisten, dataohjautuvimpien kilpailijoiden il-

maannuttua perinteikkäälle toimialalle. Uudenlaiset kilpailijat lisäävät alan painetta digitali-

soitua ja tämä heijastuu myös Yritys X:n asiakaskunnan kiinnostuksena digitaalisia ratkai-

suja kohtaan. Myös ympäristöön liittyvä motivaatio lisää alan yritysten ulkoapäin syntyvää 

painetta digitalisaatiolle ja se on osaltaan lisännyt asiakasyritysten digitalisaation tarvetta 

myös asiakaspoluilla. Muun maailman ollessa jo pitkällä digitaalisessa transformaatiossa 

lentorahdin on pystyttävä vastaamaan muiden toimialojen asettamiin vaatimuksiin. Tämä 

heijastuu erityisesti Yritys X:n asiakkaiden toimintaan, joiden asiakkaat ovat muiden toi-

mialojen B2B-yrityksiä. Asiakkaiden uudistaessaan toimintaansa digitaalisemmaksi, kaiva-

taan myös lentorahtiin enemmän digitaalisia ratkaisuja prosessien yhtenäistämiseksi ja te-

hostamiseksi.  

Tutkimuksen pohjalta on todettavissa milleniaalleilla olevan suuri rooli digitaalisen trans-

formaation käynnistämisessä ja läpiviemisessä alalla. Nuoret ikäryhmät ovat siirtyneet alan 

yrityksien johtoportaisiin ja koska he ovat kasvaneet digitalisaation mukana ja sen myötä 

tottuneet käyttämään laajasti digitaalisia palveluja, kaipaavat he samaa vaivattomuutta myös 

B2B-ympäristöön (Puccinelli et al. 2019). Yritysten johtoportaiden sukupolven vaihdoksilla 

on alan työsuhteiden luonteen vuoksi suuri merkitys yritysten toiminnan kehittämiseen. 

Myös esimerkiksi Westerman et al. (2014) esittää, että muutosten johtamista voidaan edistää 

ottamalla nuorempia ikäryhmiä osaksi johtoportaita. Myös maailmanlaajuinen COVID-19 

pandemiatilanne osoittautui digitalisaatiota kiihdyttäväksi tekijäksi. Pandemiatilanne on li-

sännyt ja laajentanut ihmisten digitaalisia käyttökokemuksia sekä B2C- että B2B-konteks-

tissa myös vanhempien ikäryhmien keskuudessa. Esimerkiksi etäkokouksien mahdollistaja 

Zoom käyttäjäpalvelun osake nousi vuonna 2020 330 %. Positiiviset käyttäjäkokemukset 

muissa digitaalisissa palveluissa osoittivat tutkimuksessa lisänneen eri ikäryhmien kiinnos-

tusta digitalisoida myös lentorahdin ostoprosesseja.  

Alla olevassa kuvassa on kuvattuna tutkimuksessa löydettyjä muutosagentteja digitalisaa-

tiolle:  
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Kuva 5. Toimialan digitalisaatioon vaikuttaneet tekijät 

 

Miten digitalisaatio on vaikuttanut B2B asiakaspolkujen eri vaiheisiin ja kosketuspisteisiin 

lentorahdissa?  

Digitalisaatio on vaikuttanut asiakaspolkujen rakentumiseen huomattavasti. Digitalisaation 

suurin vaikutus asiakaspolkujen vaiheille ja kosketuspisteille on niiden merkittävä vähene-

minen. Erityisesti asiakaspolun ensimmäinen vaihe ennen varsinaista palvelua kevenee, sillä 

sen läpikäyminen helpottuu ja nopeutuu offline-kanavien asiakaspolkuihin verrattuna. 

Vaikka uusilla online-järjestelmillä ei ole ollut vielä varsinaisesti vaikutusta muihin asiakas-

polun vaiheisiin, eli itse palvelun aikaiseen ja sen jälkeiseen vaiheeseen, niin järjestelmien 

kehittyessä muutokset näkyvät todennäköisesti myös näiden vaiheiden rakentumisessa. Kui-

tenkin jo nyt kevyempi asiakaspolku tarjoaa asiakkaalle työskentelyn tehostumista sekä 

mahdollistaa uudenlaisten työskentelytapojen käyttöönoton. Digitaalisen asiakaspolun vai-

heiden rakentumisessa keskeisenä periaatteena pidetään ”yhden painalluksen” -periaatetta. 

Tarkoituksena on, että aikaisemman polun sijasta asiakkaalla olisi mahdollisuus yrityksen 

oman järjestelmän kautta saada kaikki tarvitsemansa tiedot yhdellä painalluksella tilavarauk-

sen tekemiseksi. Online-asiakaspolku vähentää tällöin myös Yritys X:n vaatimaa panosta 

asiakaspolun ensimmäisessä vaiheessa, kun tarjouspyyntöihin ja -kyselyihin liittyvä manu-

aalinen työ vähenee. Offline-kanavissa kauppojen sopiminen vaatii usean päivän yhteyden-

pitoa sekä huolitsijan ja loppuasiakkaan että huolitsijan ja Yritys X:n välillä. Online-kana-

vissa huolitsija ja loppuasiakas voivat sopia kaupoista suoraan Yritys X:n tarjoaman online-

alustan kautta, jolloin yrityksen ei itse tarvitse aktiivisesti osallistua kauppojen syntymiseen. 
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Online-järjestelmässä kosketuspisteeksi yrityksen ja asiakkaan välille muodostuu käytettävä 

alusta. Mikäli alusta kuitenkin on kolmannen osapuolen hallinnoima, ei asiakkaan ja yritys 

X:n välille jää tällöin asiakaspolulla yhtäkään yrityksen itsensä hallinnoimaa kosketuspis-

tettä. Tällöin ainoaksi kosketuspisteeksi jää kolmannen osapuolen hallinnoima alusta, jolloin 

ongelmaksi voi muodostua asiakassuhteen ja asiakkuuden määrittäminen. Lisäksi on tärkeää 

huomioida näiden asiakkaiden asiakaskokemuksen muodostuminen kumppanin hallitseman 

alustan kautta, jolloin esimerkiksi käyttäjäkokemukseen vaikuttaa kumppanin hallinnoimat 

muutokset käyttöjärjestelmässä (Lemon et al. 2016). Myös monet muut tutkimukset osoitta-

vat digitalisaation lisäävän asiakaspolulla muiden hallitsemia kosketuspisteitä, mutta vähen-

tää niitä yritykseltä. (Rosenbaum et al. 2017.)  

 

 

 Kuva 6. Asiakaspolun ensimmäisen vaiheen eroja online- ja offline-kanavien välillä  

 

Millä keinoilla yritys voi ohjata asiakkaita digitaalisille asiakaspoluille?  

Miten asiakkaiden jäämistä digitaalisille asiakaspoluille voidaan edistää? 

 

Tutkimus osoitti, ettei asiakkaiden ohjaamiseksi voida käyttää pakottamis- tai painostusstra-

tegiaa, sillä uhkana on kansainvälisen markkina-aseman heikkeneminen sekä asiakkuuksien 

menettäminen. Asiakkaille halutaan ennen kaikkea tarjota mahdollisuus tehdä valintoja siitä, 
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kuinka he haluavat yhteistyötä toteuttaa Yritys X:n kanssa. Tästä syystä asiakkaille halutaan 

myös jatkossa tarjota mahdollisuus offline-asiakaspolkuihin sekä taata heille eri online-jär-

jestelmien käyttö. Pakottamisstrategian sijaan kannustaminen digitaalisten alustojen käyt-

töönottamiseksi osoittautui toimivammaksi strategiaksi. Kannustamisen tärkeimmät keinot 

muodostuvat erilaisista markkinoinnin toimista, joista merkittävimpiä ovat asiakkaiden tie-

dottaminen ja kouluttaminen esimerkiksi erilasten seminaarien avulla. Asiakkaita ei myös-

kään pyritä aktiivisin toimin sitouttamaan online-asiakaspolkuihin, mutta positiivisten käyt-

täjäkokemuksien on huomattu lisäävän asiakkaiden jäämistä online-asiakaspoluille, jota voi-

daan perustella myös asiakasuskollisuuden syntymisellä. (Edelman et al. 2015.) 

Tutkimuksen mukaan tulevaisuudessa asiakkaiden kannustamiselle ja sitouttamiselle online-

asiakaspoluille tulee olemaan paremmat sekä laajemmat mahdollisuudet. Tällöin kannusta-

misessa voitaisiin esimerkiksi hyödyntää asiakkaalle syntyviä alennuksia online-järjestel-

män kautta tehdyille tilanvarauksille tai järjestelmän kautta toimivaa kanta-asiakkuusjärjes-

telmää. Tulevaisuudessa online-järjestelmän kautta asiakkaan voi olla mahdollista myös 

saada itselleen lisähyötyjä esimerkiksi lähetyksiin liittyvissä ongelmatilanteissa. Tämä tar-

koittaa muun muassa sitä, että ongelmatilanteissa, eli esimerkiksi silloin, jos lento peruun-

tuu, asiakas voi käydä tarkistamassa reaaliajassa järjestelmästä lähetyksensä muuttuneet tie-

dot. Järjestelmän kehittyessä asiakkaalle mahdollistuu myös asiakaspolun räätälöinti online-

järjestelmän kautta. Asiakkaan tekemiä matkan räätälöintejä voivat esimerkiksi olla valinnat 

siitä, millaisella polttoaineella hän haluaa kuljetuksen toteutuvan. Eli tällöin asiakas voisi 

valita esimerkiksi normaalin polttoaineen ja ympäristöystävällisen polttoaineen väliltä. 

 

6.2. Johtopäätökset 

Tutkimustulokset mahdollistavat lentorahdissa digitaaliseen transformaatioon johtaneiden 

taustasyiden hahmottamisen sekä niiden keskinäisten yhteyksien syvällisemmän ymmärtä-

misen, jolloin muutokseen vastaaminen voi helpottua. Lisäksi tutkimuslöydöksiä voidaan 

teoriassa hyödyntää tunnistamaan online-asiakaspolun vaiheiden ja kosketuspisteiden muo-

dostumista, jolloin yrityksen toimintaa voidaan keskittää oleellisimpiin kosketuspisteisiin 

positiivisen online-asiakaskokemuksen luomiseksi. Asiakaspolun hyödyntäminen yritysjoh-

don työkaluna on yksi tutkielman keskeisimmistä hyödyistä. Yritysjohdon ymmärrettyä 
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asiakaspolun kriittiset pisteet on mahdollista luoda realistisempia asiakaspolkuja ja parantaa 

asiakaskokemusta (Rosenbaum et al. 2017).  

Asiakaspolun vaiheiden rakentuminen muuttuu radikaalisti online-kanavissa. Itse tilava-

raukseen johtava asiakaspolku tulee lyhenemään yhden vaiheen mittaiseksi, joka koostuu 

Yritys X:n asiakkaan kannalta yhden kosketuspisteen kautta. Mikäli tarkastellaan koko asia-

kaspolkua alkaen ajasta ennen tilavarauksen tekemistä päättyen kuljetuksen toteutumiseen, 

on online-kanavien painottaminen asiakaspolun alkupäähän kannattavaa myös muiden tut-

kimuksien mukaan. Frambachin, Roestin ja Krishnanin (2007) Tilavarauksien online-asia-

kaspolkujen myötä resursseja vapautuu sekä Yritys X:ltä että heidän asiakaskunnaltaan. Va-

pautuneita resursseja voidaan uudelleenohjata kannattavampaan liiketoimintaan ja sitä 

kautta tehostaa työskentelyä.  

Tutkimuksen mukaan suurimpia vaikutuksia digitaalisilla järjestelmillä tulee olemaan konk-

reettisen asiakaspolun lisäksi niiden vaikutukset asiakassuhteissa sekä mahdollisesti myös 

asiakaskunnassa. Asiakassuhteiden uudelleen määrittäminen on tärkeää erityisesti kahdesta 

syystä: online-kanavat muuttavat asiakassuhteiden hallintaa ja tuovat uusia asiakkaita, joihin 

ei välttämättä synny automaattisesti lainkaan asiakassuhdetta kuin välillisesti kolmannen 

osapuolen hallinnoiman alustan kautta. Näin ollen online-alustojen käyttöönoton lisäänty-

essä olisi tärkeää panostaa asiakassuhteiden uudelleen määrittämiseen sekä uudenlaisten hal-

linnointikeinojen käyttöönottoon. Erityisesti toimintamallien aktiivinen kehittämien osaksi 

uudenlasta toimintaympäristöä sekä syvien asiakassuhteiden ja sen myötä syntyvän asiakas-

uskollisuuden lisääminen liiketoiminnassa toimivat tilanteessa ehkäisevänä tekijänä. 

Tällä hetkellä online-asiakaspoluilta puuttuu asiakaskokemuksen seuraaminen käytännössä 

kokonaan. Offline-kanavia käyttäessään asiakkaalla on mahdollisuus antaa palautetta suo-

raan yrityksen edustajalle, jonka kanssa hän on kontaktissa esimerkiksi kauppojen sopimi-

sesta. Online-ympäristössä tätä mahdollisuutta ei kuitenkaan luonnostaan ole samanlaisena 

saatavilla. Tästä johtuen asiakaskokemuksen seuraamiseksi tulisi tehdä asiakkaille palaut-

teen antamisesta vaivatonta myös online-alustoilla. Tutkimuksessa kuitenkin ilmeni, etteivät 

asiakkaat halua joutua antamaan palautetta jokaisen toimituksen jälkeen. Palautteen anto 

voitaisiin kuitenkin toteuttaa esimerkiksi kyselyillä, jotka tapahtuisivat automaattisena pon-

nahdusikkunana asiakkaalle tietyin väliajoin, kuten esimerkiksi 20 tai 30 kuljetuksen välein. 

Kysely voisi sisältää esimerkiksi muutaman kysymyksen, jotka käsittelisivät yleistä asiakas-

kokemusta online-alustan kautta sekä asiakkaan tyytyväisyyttä ostamiinsa palveluihin.  
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Online-asiakaspolkujen toinen suuri haaste on, että ne siirtävät yrityksen aiemmin hallitse-

mia toimia asiakkaille. Online-alustojen myötä tämä haaste kohdataan erityisesti lennon ra-

kennuksessa. Liiketoiminnan kannalta on tärkeää tiedostaa hallinnan vähenemisen merkitys 

ja ymmärtää syvällisesti siitä mahdollisesti aiheutuvat seuraukset. Hallinnan muuttumiseen 

tulisi ennakoida, jotta mahdolliset negatiiviset seuraukset voitaisiin kompensoida muilla kei-

noin.   

Mahdollisista haasteista huolimatta digitaalinen transformaatio on tarpeellinen alalla ja sen 

johtamiseksi yrityksessä tulisi tehdä aktiivisia toimia. Tutkimuksesta kuitenkin ilmeni, ettei 

kaikkia asiakaspolkuja kannata digitalisoida, vaan mahdollisuus offline-poluille tulee pitää 

myös jatkossa. Päätelmää tukee myös aiemmin mainittu Frambach et al. (2007) tutkimus, 

jonka mukaan erityisesti monimutkaisille tuotteille ja palveluille offline-kanavat ovat suo-

tuisampia kuin online-kanavat. Muutosta kannattaisikin ohjata erityisesti yksittäisliikenteen 

tilavarauksien digitoimiseksi, sillä ne ovat sopimussuhteisiin perustuvia säännöllisen tava-

raliikenteen kuljetuksia yksinkertaisempia palveluja ja asiakassuhteita. Sopimussuhteet vaa-

tivat myös syvällisemmän suhteen muodostamista toimijoiden välille, jonka nähdään olevan 

hyvin haasteellista vain online-kanavien kautta. Mitä enemmän yksittäisasiakkaita saadaan 

ohjatuksi online-kanaville, sitä enemmän resursseja vapautuu esimerkiksi uusien sopimus-

suhteiden luomiseksi. 

 

6.3. Tutkielman luotettavuus ja jatkotutkimusaiheita 

Tutkielman johtopäätöksiä ja luotettavuutta arvioitaessa tulee muistaa, että kyseessä on ta-

paustutkimus. Tutkielma antaa syvällisen kuvanyksittäisen yrityksen näkökulmasta mutta ei 

koko lentorahdista toimialana. Aineiston rajallisuuden johdosta tulokset eivät ole universaa-

listi yleistettävissä. Jatkotutkimuksia ajatellen tutkimusta voisikin laajentaa ottamalla huo-

mioon useampia alalla toimivia yrityksiä. Muita tutkielman aikana heränneitä jatkotutkimus-

aiheita ovat asiakkaan näkökulman tutkiminen siinä vaiheessa, kun digitalisaatio on edennyt 

alalla pidemmälle. Tällöin tutkimusnäkökulmana voisi olla asiakaskokemuksen muodostu-

minen digitaalisessa ympäristössä. Asiakaskokemuksen muodostumisen on huomattu eroa-

van online- ja offline-kanavien kesken, sillä erityisesti asiakkaiden kohtaaminen ja sitä 

kautta luodut asiakassuhteet muuttuvat online-kanaviin siirtyessä. Onnistuneen digitaalisen 

asiakaskokemuksen luominen vaatii, asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden oikein 
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ymmärtämistä sekä niiden implikointia palveluihin. (Filenius 2015, 26–39) Digitaalista asia-

kaskokemusta tutkimalla myös Yritys X voisi kehittää toimintaansa kohtaamaan asiak-

kaidensa toiveita aiempaa paremmin ja sitä kautta luoda lisää asiakassitoutumista. Myös 

B2B-asiakassuhteiden hallintaan liittyvää tutkimusta voitaisiin tuottaa, sillä online-järjestel-

millä tulee olemaan merkittävää vaikutusta asiakassuhteisiin, kuten tästä tutkielmasta on il-

mennyt. 
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Liitteet 

Haastattelurunko 

1. Kuvaile nykyistä ostoprosessia asiakkaan kannalta? Millaisia vaiheita asiakas käy 

läpi ja mitä näihin vaiheisiin sisältyy?  

 

2. Kuinka monta alustaa teillä on tällä hetkellä käytössä ja mikä rooli kullakin alustalla 

on? Miten alustoilla tehdyt matkat eroavat toisistaan?  

 

3. Miten näet ostoprosessin muuttuneen viimevuosien aikana, kun digitaalisten alusto-

jen käyttöönotto on lisääntynyt?  

 

4. Millaisia syitä olette yleisesti huomanneet lisääntyneen digitalisaation taustalla? 

Minkä uskot vaikuttaneen muutokseen?  

 

5. Minkä näet ajaneen digitaalista muutosta yrityksessänne? (Onko paine tullut sisältä 

vai ulkoa) 

 

6. Miten digitaalinen muutos on konkreettisesti näkynyt yrityksessänne?  

 

7. Entä miten se on näkynyt asiakkaillenne? 

 

8. Miten kuvailisit digitaalista asiakaspolkuanne? Mitä ovat sen päävaiheet ja merkittä-

vimmät kosketuspisteet?  

 

9. Voisitko antaa esimerkkejä siitä, miten hallinnoitte näitä vaiheita ja kosketuspisteitä? 

Miten niiden hallitseminen näkyy asiakaspolulla? 



 

 

10. Jääkö joitain tärkeitä kosketuspisteitä näiden yrityksen hallitsemien pisteiden ulkopuo-

lelle? (Entä kenen hallinnassa ne ovat ja missä kohtaa ja miten ne ilmenevät asiakaspolulla?)  

 

11. Millaisia vaikutuksia digitaalisilla alustoilla on ollut asiakaspolun vaiheisiin ja kosketus-

pisteisiin? (Onko vaiheita/pisteitä jäänyt pois tai tullut lisää? Entä miten muutos näissä on 

näkynyt asiakkaille?)  

 

12. Millaisena näet asiakaspolun lähitulevaisuudessa, kun digitaalisten alustojen käyttöön-

otto on yleistynyt? Muuttuvatko sen vaiheet ja kosketuspisteet tämänhetkisestä polusta?  

 

13. Millaisia toiveita ja tavoitteita koet, että asiakkaillanne on digitaalista asiakaspolkua aja-

tellen? Mistä nämä toiveet ja tavoitteet tulevat teille ilmi?  

 

14. Miten pyritte vastaamaan näihin? Miten ne näkyvät asiakaspolulla?  

 

15. Miten priorisoitte asiakkaidenne toiveita asiakaspolulla? Onko joitain uskomianne asi-

akkaiden toiveita ja tavoitteita, joihin ette ole pystyneet vastamaan tai jotka olette tietoisesti 

jättäneet toteuttamatta asiakaspolulla? (Millaisia ja miksi?)  

 

16. Miten olette pyrkineet ohjaamaan asiakkaita digitaalisille poluille?  

 

17. Mitkä keinot ovat onnistuneet ja mitkä eivät? Mitä syitä tähän mahdollisesti on?  

 

18. Entä miten olette pyrkineet pitämään asiakkaat digitaalisilla poluilla?  

 



 

19. Mitkä näistä keinoista ovat osoittautuneet onnistuneiksi ja mitkä eivät? Miksi? 

 


