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Tämän kandidaatintyön tavoite on tutkia vuonna 2019 alkunsa saaneen koronaviruspande-
mian vaikutuksia B2B-asiakassuhteiden näkökulmasta, keskittyen asiakasarvon ja asiakas-
suhteen laadun tarkasteluun. Tutkielman on tarkoitus lisätä tietoa aiheesta ja toimia pohjana 
asiakassuhteiden kehittämiselle tulevaisuudessa. Tutkielma toteutetaan kirjallisuuskatsauk-
sena integroivan kirjallisuuskatsauksen piirtein. 

Tutkielmassa todetaan, että koronaviruspandemia heikensi asiakassuhteiden pysyvyyttä vai-
kuttamalla negatiivisesti asiakkaiden kokemaan arvoon ja asiakassuhteiden laatuun B2B-
markkinoilla. Koronaviruspandemian leviämisestä seurasi yleistä epävarmuutta, lähikon-
takti- ja matkustusrajoituksia sekä toimitusongelmia, jotka aiheuttivat haasteita yritysten lii-
ketoimintaan. Koronaviruspandemian aiheuttamat poikkeukselliset olosuhteet vaativat yri-
tyksiltä reagointia tehokkaan toiminnan ylläpitämiseksi. B2B-asiakassuhteiden edistämisen 
keinot voidaan jakaa viestintään, joustavuuteen ja digitaalisiin ratkaisuihin liittyviin toimen-
piteisiin. 

Osan koronaviruspandemian aiheuttamista muutoksista B2B-liiketoiminnassa oletetaan ole-
van pysyviä. Tulevaisuudessa asiakkaiden kanssa kommunikointi ja myyntityö tapahtuvat 
entistä vahvemmin virtuaalisesti etäyhteyksien varassa, ja onnistuneen digitaalisen koke-
muksen merkitys kasvaa. Yritysten oletetaan panostavan digitaalisiin itsepalveluratkaisuihin 
sekä toimitusketjujen kehittämiseen koronaviruspandemian nostaessa esille niiden heik-
kouksia.  
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1  Johdanto 

Asiakkaiden tarpeet muodostavat yritysten toiminnalle perustan, eikä mikään yritys voi me-

nestyä ilman asiakkaita. Asiakassuhteiden merkitys etenkin B2B-markkinoilla on hyvin 

suuri, ja yritysten väliset suhteet ovatkin nousseet merkittäväksi tutkimusalueeksi viime vuo-

sikymmeninä (Ulaga & Eggert 2006). B2B lyhenne tulee englannin kielen sanoista business-

to-business, jolla tarkoitetaan organisaatioiden välistä kaupankäyntiä (Puusa et al. 2014, s. 

146). Tutkimukset ovat keskittyneet erityisesti yritysten välisten asiakassuhteiden luontee-

seen, vuorovaikutukseen, keskeisiin ominaisuuksiin ja laatuun. B2B-markkinoilla on havait-

tavissa vahva suuntaus kohti läheisempiä toimittajasuhteita tarkasti valittujen avaintoimijoi-

den kanssa. (Ulaga & Eggert 2006) Aiemman tutkimuksen mukaan suhteen laadulla, erityi-

sesti luottamuksella sekä asiakkaiden tyytyväisyydellä toimittajaa kohtaan, on keskeinen 

myönteinen vaikutus asiakkaiden sitoutumiseen (Gil-Saura et al. 2009). 

Koronaviruksen leviäminen vuoden 2019 joulukuusta alkaen aiheutti pandemian, josta seu-

rasi shokki maailmantaloudelle ja yritysten liiketoiminnalle. Pandemian leviämistä estävät 

sulkutoimenpiteet, sosiaalisen kanssakäymisen rajoitukset ja yleinen epävarmuus tulevasta 

heijastuivat B2B-markkinoilla myös asiakassuhteisiin. (Arslan et al. 2022) Pandemia toi mu-

kanaan monenlaisia haasteita asiakasymmärrykseen ja asiakkaiden tarpeisiin vastaamiseen, 

mikä horjutti asiakassuhteiden pysyvyyttä. Aihetta on tärkeä tutkia, sillä asiakaskeskeisyys 

toimii merkittävänä kilpailuedun lähteenä (Parmiatong 2017, s. 7). Lisäksi pandemian ai-

heuttamat toimintaympäristön muutokset ovat osittain pysyviä, minkä vuoksi pandemian 

seurauksena toteutetuista toimintatavoista ja käytännöistä puhutaan usein uutena normaa-

lina. 

Koronaviruspandemian vaikutuksia B2B-asiakassuhteisiin on ehditty tutkia vasta vähän ai-

heen tuoreuden ja pandemian vaikutusten monitahoisuuden vuoksi. Tähänastiset tutkimuk-

set ovat keskittyneet pitkälti asiakassuhteiden vuorovaikutuksen muutoksiin ja siitä seuran-

neisiin haasteisiin (Arslan et al. 2022; Rangarajan et al. 2021) sekä strategisiin toimenpitei-

siin kassavirtojen ylläpitämiseksi (Kang et al. 2020). Aiemmassa tutkimuksessa vähemmälle 

huomiolle on jäänyt koronaviruspandemian tuomien vaikutusten yhteys asiakasarvoon ja 

asiakassuhteen laatuun, joilla on merkittävä kytkös asiakassuhteiden menestykseen ja pitkä-

kestoisuuteen (Jiang et al. 2016).  
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1.1  Työn tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tutkia koronaviruspandemian aiheuttamia vaikutuk-

sia B2B-asiakassuhteiden näkökulmasta, keskittyen asiakasarvon ja asiakassuhteen laadun 

tarkasteluun. Tarkoituksena on perehtyä siihen, miten pandemian tuomat muutokset B2B-

yritysten toiminnassa vaikuttivat asiakassuhteisiin ja millaisilla toimintatavoilla havaittuihin 

vaikutuksiin voidaan vastata. Tutkimusongelman pohjalta työn päätutkimuskysymys on:  

• Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut B2B-asiakassuhteisiin? 

Päätutkimuskysymys jakautuu kolmeen osakysymykseen, joiden avulla tutkimusongelmaa 

lähestytään. Osakysymykset ovat muodostettu helpottamaan päätutkimuskysymykseen vas-

taamista ja selkeyttämään työn rakennetta. Niiden avulla pyritään muodostamaan kattava 

kokonaisuus siitä, millaisia yritysten välisten asiakassuhteiden luonne ja merkitys ovat, mitä 

muutoksia koronapandemia on aiheuttanut yrityksissä ja millainen yhteys näillä muutoksilla 

on asiakassuhteisiin. Tunnistettujen yhteyksien pohjalta tarkastellaan keinoja, joiden avulla 

asiakassuhteita voidaan edistää koronaviruspandemian seurauksena. Työn osakysymykset 

ovat:  

• Millaisia ovat asiakassuhde, asiakasarvo ja asiakassuhteen laatu B2B-kontekstissa ja 

mikä niiden merkitys on? 

• Mitä seurauksia koronaviruspandemia aiheutti yritysten toiminnassa ja kuinka ne 

vaikuttivat B2B-asiakassuhteisiin?  

• Millaisilla toimenpiteillä koronaviruspandemian aiheuttamiin seurauksiin asiakas-

suhteissa pystytään vastaamaan? 

Kandidaatintutkielman tavoite on toimia monipuolisena, mutta selkeänä katsauksena siitä, 

millaisten asioiden ympärille yritysten väliset asiakassuhteet rakentuvat, miten pandemian 

kaltainen maailmanlaajuinen shokki vaikutti niihin ja miten näihin vaikutuksiin kyettiin vas-

taamaan. Koronaviruspandemian poikkeuksellisten olosuhteiden takia siihen liittyvien ai-

heiden tutkiminen on hyvin ajankohtaista ja tärkeää. Historia osoittaa, että maailmanlaajui-

silla kriiseillä on tapana toistaa itseään, minkä vuoksi niiden vaikutusten tutkiminen on hyö-

dyllistä myös tulevaisuuden kannalta. Näin ollen tämän tutkimuksen tavoite ei ole ainoastaan 
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lisätä tietoa aiheesta, vaan myös luoda pohjaa sille, kuinka vastaaviin tilanteisiin voidaan 

jatkossa reagoida paremmin ja miten asiakassuhteita voidaan kehittää entisestään. 

 

1.2  Rajaukset ja tutkimusmenetelmä 

Työ on rajattu tutkimaan pelkästään yritysten välisiä asiakassuhteita, jonka vuoksi kuluttaja-

asiakassuhteita ei käsitellä lainkaan. Tutkielmassa ei myöskään syvennytä asiakkuudenhal-

lintaan tai siihen liittyviin järjestelmiin, vaan keskitytään asiakassuhteiden arvoon ja laatuun. 

Rajaukset on tehty yritysten välisten asiakassuhteiden ominaispiirteiden ja työn sopivan laa-

juuden vuoksi. Koronapandemian vaikutuksia asiakassuhteisiin tarkastellaan yleisellä ta-

solla yritysten toiminnan näkökulmasta. Tutkittaessa asiakassuhteita ja koronapandemian 

vaikutuksia niihin, keskittyy tarkastelu pääasiassa yritysten jo olemassa oleviin asiakassuh-

teiden laatuun ja arvoon. Toimenpiteet, joiden avulla voidaan vastata koronaviruspandemian 

vaikutuksiin B2B-asiakassuhteissa, ovat esitelty asiakassuhteiden näkökulmasta keskittyen 

siihen, miten olemassa olevia voidaan edistää.  

Työ toteutetaan kuvailevana kirjallisuuskatsauksena integroivan kirjallisuuskatsauksen piir-

tein. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tarkoitus on luoda yleiskatsaus aiheesta käyttäen laa-

jaa aineistoa (Salminen 2011, s. 6). Integroiva kirjallisuuskatsaus tarkastelee ja arvioi kriit-

tisesti tutkittavasta aiheesta olemassa olevaa aineistoa siten, että uusia viitekehyksiä ja nä-

kökulmia syntyy (Torraco 2005). Työssä käytetään pääasiassa hyödyksi aiheeseen liittyvää 

teoriakirjallisuutta, tutkimuksia sekä tieteellisiä artikkeleita, mutta myös muita sähköisiä 

lähteitä. Tärkeimmät aineiston keruussa käytetyt tietokannat ovat LUT Primo, Scopus ja El-

sevier. Keskeisimpiä hakusanoja ovat B2B relationship, customer value ja relationship qual-

ity, COVID-19, coronavirus ja pandemic. 

 

1.3  Rakenne 

Työ alkaa johdannolla, jossa kerrotaan työn tausta, tavoite, tutkimuskysymykset, työssä teh-

dyt rajaukset sekä tutkimusmenetelmä. Kaikkiaan työ koostuu viidestä luvusta. Johdannon 

ja johtopäätösten lisäksi työ jakautuu kolmeen teoriankäsittelykappaleeseen. Nämä kappa-

leet on jaettu työn johdannossa esitettyjen osakysymysten perusteella siten, että kukin kap-

pale käsittelee yhteen osakysymykseen vastaamista.  
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Ensimmäisessä käsittelykappaleessa tarkastellaan B2B-asiakassuhdetta. Kappaleessa käsi-

tellään asiakassuhteen roolia liiketoimintamallissa, B2B-asiakassuhteen ominaispiirteitä ja 

eroja kuluttaja-asiakassuhteisiin verrattuna sekä määritellään, mitä tarkoittavat asiakasarvo 

ja asiakassuhteen laatu, mistä asioista ne rakentuvat ja mikä niiden merkitys on asiakassuh-

teessa. Tarkoituksena on muodostaa perusteellinen kuva siitä, mikä on asiakassuhteiden 

merkitys liiketoiminnalle, mitä ominaisuuksia yritysten välisiin asiakassuhteisiin liittyy ja 

mitkä asiat muodostavat asiakassuhteen perustan sekä syventävät asiakassuhdetta ja siten 

parantavat sen pysyvyyttä. 

Toisessa käsittelykappaleessa tutkitaan koronaviruspandemian aiheuttamia seurauksia yri-

tysten toiminnassa ja niiden yhteyksiä asiakassuhteisiin. Kappaleessa käsitellään koronapan-

demiasta aiheutuneita kysynnän ja asiakastarpeiden, vuorovaikutuksen sekä toimitusvar-

muuden muutoksia. Ilmiöitä tarkastellaan B2B-asiakassuhteen näkökulmasta, tutkimalla 

sitä, miten ne vaikuttavat asiakkaiden kokemaan arvoon ja asiakassuhteen laatuun.  

Kolmannessa käsittelykappaleessa kerrotaan, millä toimenpiteillä koronaviruspandemian ai-

heuttamiin seurauksiin asiakassuhteissa voidaan vastata. Kappaleessa esitellään keinoja, joi-

den avulla yrityksissä reagoitiin toisessa käsittelykappaleessa esille nouseviin vaikutuksiin 

asiakassuhteiden edistämiseksi ja vahvistamiseksi. Kappaleessa käsitellään viestinnän kes-

keistä roolia luottamuksen rakentamisessa, digitaalisia ratkaisuja sekä erilaisia tapoja edistää 

joustavuutta yritysten toiminnassa.  

Työn lopuksi esitetään työn johtopäätökset. Johtopäätökset perustuvat työn teoriaan ja tut-

kimustuloksiin. Tarkoituksena on koota yhteen osakysymysten vastaukset ja niiden avulla 

muodostaa selkeä vastaus työn päätutkimuskysymykseen. Lisäksi johtopäätöksissä käsitel-

lään tulevaisuuden näkymiä sekä esitetään jatkotutkimusaiheet. 
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2  B2B-asiakassuhde 

Yritysten olemassaolo perustuu siihen oletukseen, että ne luovat asiakkailleen arvoa. Onnis-

tuessaan ensin tässä, pystyvät yritykset vastavuoroisesti saamaan arvoa asiakkailtaan. (Ku-

mar & Reinartz 2016). Asiakassuhde perustuu tälle vastavuoroisuudelle, jossa suhteen mo-

lemmat osapuolet tunnustavat sen olemassaolon ja kokevat hyötyvänsä siitä. Se voidaan 

määritellä jatkuvaksi prosessiksi, jossa vastikkeellisten hyödykkeiden, kuten tavaroiden ja 

palveluiden, vaihtoa tapahtuu silloin tällöin, mutta joka on voimassa myös näiden vaihtojen 

ulkopuolella. Päätös suhteen syntymisestä on aina asiakkaan, mutta omaa toimintaansa ke-

hittämällä yritykset voivat edesauttaa asiakassuhteiden syntymistä. (Grönroos 2001, s. 66–

67)  

Tarkasteltaessa asiakassuhteita on hyvä erottaa kuluttaja- ja yritysasiakkaat toisistaan. Syynä 

tälle ovat asiakassuhteiden erilainen luonne ja asiakaskäyttäytymisen erot. Vaikka molem-

missa asiakassuhteissa päätöksenteon takana on ihminen, asettavat organisaatioympäristö ja 

siellä toimivan henkilön rooli erilaiset olosuhteet ostoprosessille ja asiakastarpeille. (Puusa 

et al. 2014, s. 146)  

Gummessonin (2017) mukaan asiakaslähtöisyyden merkitys on korostunut entisestään suh-

demarkkinointikäsitteen kehittyessä 1980-luvulla vastaamaan tarpeeseen muuttaa kertaluon-

toiset tapahtumat ostajan ja myyjän välillä pitkäaikaisiksi ja jatkuviksi suhteiksi. Ylipäätään 

asiakaskeskeisen ajattelutavan on tunnistettu olevan äärimmäisen keskeinen yritysten liike-

toiminnassa ja strategian luonnissa jo 1950-luvulta lähtien. Tämän taustalla on luottamuksen 

kautta rakennettujen vahvojen asiakassuhteiden muodostamisen voimakas kytkös yrityksen 

kilpailuedun saavuttamiseen markkinoilla. (Parniangtong 2017, s. 89–90)  

 

2.1  Asiakassuhde osana liiketoimintamallia 

Liiketoimintamalli käsitteenä on muovautunut monella tapaa vuosien varrella, painottaen ja 

huomioiden erilaisia osa-alueita ja elementtejä määritelmästä riippuen. Termin laaja ja jopa 

virheellinen käyttö ovat johtaneet siihen, ettei sen määritelmä ole täysin yksiselitteinen. (Da-

Silva & Trkman 2014; Al-Debei & Avison 2010; Teece 2010) Weiner ja Weisbecker (2011) 
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kiteyttävät liiketoimintamallin olevan objekteista, käsitteistä ja niiden välisistä suhteista 

muodostuva työkalu, joka ilmaisee yrityksen, tuotteen tai palvelun liiketoimintalogiikan. 

Teecen (2010) mukaan liiketoimintamalli määrittelee tavan, jolla yritys luo arvoa asiakkail-

leen, toimittaa sen heille ja muuttaa saadut maksut voitoksi. Kaikkien yrityksien toiminta 

voidaan esittää jonkinlaisella liiketoimintamallilla (Teece 2010). 

Liiketoimintamallin suunnitteluun kehitetyistä työkaluista tunnetuin lienee Osterwalderin ja 

Pigneur’n Business Model Canvas, joka on yhdeksästä eri liiketoiminnan elementistä muo-

dostuva kokonaisuus. Nämä elementit ovat asiakassegmentit, arvolupaus, jakelukanavat, 

asiakassuhteet, tulovirrat, avaintoiminnot, avainresurssit, avainkumppanit ja kustannusra-

kenne. (Osterwalder et al. 2010, s. 16–17) Asiakassuhteiden rooli liiketoimintamallissa on 

kuvata sitä, millaisissa asiakassuhteissa yritys asiakkaidensa kanssa on, kuinka niitä ylläpi-

detään ja kuinka kalliita niiden olemassaolo yritykselle on. Asiakassuhteet voivat vaihdella 

sen välillä, ovatko ne henkilökohtaisia vai automatisoituja. Valittaessa sitä, miten eri asia-

kassuhteita ylläpidetään, tulee yritysten selvittää, miten asiakkaat haluavat olla vuorovaiku-

tuksessa ja millaista suhdetta he odottavat. Se, millaisessa vuorovaikutuksessa yritys asiak-

kaidensa kanssa on, määrittelee vahvasti yrityksen luoman asiakaskokemuksen. Muista lii-

ketoimintamallin elementeistä asiakassuhde linkittyy erityisesti arvolupaukseen ja asiakas-

segmentteihin. (Osterwalder et al. 2010, s. 28)  

Asiakassuhteiden rooli liiketoimintamallissa on lisännyt merkitystään. Kova kilpailu B2B-

markkinoilla on saanut yritykset panostamaan entistä vahvemmin asiakkaidensa kuunteluun. 

Asiakaskeskeisen ajattelutavan on tunnistettu olevan kytköksissä kilpailuedun saavuttami-

seen, minkä vuoksi asiakasymmärryksen painottaminen on noussut keskeiseksi yritysten lii-

ketoiminnan kehittämisessä. Asiakaslähtöisyyden pohjalta on kehitetty asiakaskeskeisen lii-

ketoimintamallin käsite, jossa asiakkaan asema on olla jatkuvassa vuoropuhelussa yrityksen 

kanssa ja liiketoimintaa kehitetään nimenomaan asiakkaiden tarpeiden mukaan. Tämä muut-

taa asiakassuhteen tarkastelua siten, että asiakaskeskeisessä liiketoimintamallissa huomio 

kiinnittyy asiakassuhteiden ylläpidon sijaan kokonaisvaltaisesti siihen, miten liiketoimintaa 

voidaan kehittää asiakkaan tarpeiden pohjalta. (Hänti 2021, s. 106) 
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2.2  B2B-asiakassuhteen ominaispiirteet 

B2B-markkinoilla on kuluttajamarkkinoihin verrattuna omat piirteensä, jotka vaikuttavat 

yritysten välisten asiakassuhteiden luonteeseen. Puusa et al. (2014, s. 152) mainitsevat näistä 

piirteistä muun muassa henkilökohtaisen myyntityön kriittisyyden verrattuna markkinoin-

tiin, asiakkaiden huomattavasti pienemmän määrän verrattuna kuluttajamarkkinoihin sekä 

huomion kiinnittymisen tuotteen tai palvelun lisäksi laajempiin tekijöihin, kuten tuki- ja 

huoltopalveluihin ja tuotteiden saatavuuteen. Asiakkaiden pienemmästä määrästä ja tyypil-

lisesti suurista ostovolyymeistä seuraa se, että B2B-markkinoilla yksittäisen asiakkaan arvo 

on kuluttajamarkkinoita suurempi, jolloin yksittäisten asiakassuhteiden onnistumisen ja yl-

läpidon tärkeys kasvavat (Puusa et al. s. 146–152). 

Huolellinen panostus yksittäisiin asiakassuhteisiin ja ostotapahtumiin B2B-markkinoilla ko-

rostuu myös asiakkaiden puolelta, sillä esimerkiksi tavarantoimitusten viivästyminen saattaa 

aiheuttaa huomattavia vahinkoja yritysasiakkaan omassa liiketoiminnassa (Puusa et al. 2014, 

s. 146). Kuluttajamarkkinoihin verrattuna myös ostoprosessien syyt ovat erilaiset, sillä or-

ganisaatioiden ostoprosessin käynnistämisen takana on pääasiassa aina tarve. Ostopäätök-

seen vaikuttavat asiakkaana toimivan yrityksen omien tuotantotarpeiden ja aikataulujen ob-

jektiiviset kriteerit, minkä vuoksi impulsiivinen ostaminen on yrityksille hyvin harvinaista. 

Ostoprosessi sisältää usein laajoja ja teknillisesti monimutkaisia tarjouksia ehtoineen sekä 

niistä käytäviä pitkiä neuvotteluja. Lisäksi päätöksentekoon osallistuu enemmän kuin yksi 

henkilö, jopa yrityksen ulkopuolisia tahoja, mikä osaltaan lisää ostoprosessin monimutkai-

suutta ja ajallista kestoa. (Grewal et al. 2015) 

Rauyruen ja Miller (2007) nostavat esille myös yksilöidyn asiakassuhteen kehittämisen mer-

kityksen organisaatioiden välisissä asiakassuhteissa. Asiakkaina toimivien yritysten luonne 

ja olosuhteet vaativat niin tuotteiden, palvelujen kuin hintarakenteiden räätälöimistä. Jokai-

sella asiakkaana toimivalla yrityksellä on yksilölliset tarpeet, minkä vuoksi tavarantoimitta-

jien ja palveluntarjoajien on ymmärrettävä perusteellisesti asiakkaidensa toimintaympäristö, 

tarjoama ja käyttäytyminen. Yritysasiakkaat käyttävät myös kuluttaja-asiakkaisiin verrat-

tuna enemmän rahaa, minkä vuoksi B2B-asiakassuhteiden ylläpito voidaan kuvata pitkäai-

kaisena sijoituksena, jonka edut saavuttaakseen tulee asiakassuhteisiin panostaa edistämällä 

asiakasuskollisuutta asiakkaan ja toimittajan välillä. (Rauyruen & Miller 2007)  
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Yritysten väliset asiakassuhteet ovat usein pitkiä ja vaativat säännöllistä viestintää myyjän 

ja asiakkaan välillä. Suhteen ylläpidossa yhteydenpito on tärkeässä osassa niin henkilökoh-

taisella kuin ammatillisella tasolla. (Cristiano 2021) Yritysten valitessa toimittajia on jo 

muodostuneilla suhteilla ja niiden syvyydellä merkitystä, sillä B2B-markkinoillakin osto-

päätöksiä tekevät ihmiset. (Puusa et al. 2014, s. 155) Yhteenvetona voidaan todeta, että B2B-

asiakassuhteiden merkittävimpiä ominaispiirteitä ovat yksittäisten suhteiden suuri arvo, suh-

teiden pitkäaikaisuus, järjestäytyneempi ostotoiminta sekä yksilölliset asiakastarpeet (Tau-

lukko 1). B2B-asiakassuhteet vievät kuluttaja-asiakassuhteisiin verrattuna enemmän aikaa 

ja vaativat syvällistä tietämystä asiakkaan toiminnasta ja tarpeista. 

 

Taulukko 1: B2B-asiakassuhteen ominaispiirteet 

 
 

2.3  Arvo B2B-markkinoilla 

Andersson et al. (2009, s. 6) mukaan arvo on yksi B2B-markkinoinnin kulmakivistä, sillä 

arvon luomisella, viestimisellä ja sen toimittamisella asiakkaalle on hallitseva rooli B2B-

markkinoiden kilpailussa. Tutkimukset osoittavat, että B2B-markkinoilla pärjätäkseen, on 

yritysten ymmärrettävä entistä paremmin, kuinka luoda ja toimittaa asiakkailleen arvoa (Ke-

ränen & Jalkala 2013). Tekemällä tämän kilpailijoitaan paremmin, voi yritys saavuttaa kil-

pailuetua (Woodruff 1997). Ulagan ja Chacour’n (2001) mukaan arvonluonnilla on erittäin 

keskeinen merkitys asiakassuhteissa, sillä ylivertaisen arvon tuottaminen asiakkaille on 

avainasemassa pitkäaikaisten asiakassuhteiden luomisessa ja ylläpidossa. Myös Grönroos 

(2007, s. 9–10) korostaa arvonluontia onnistuneiden asiakassuhteiden perustana ja toteaa, 

että onnistuneet asiakassuhteet puolestaan ovat koko yritystoiminnan kannattavuuden ta-

kana. Arvo myös määrää ostopäätöksen toteutumista, sillä asiakkaat ostavat niitä tuotteita ja 

palveluita, joista he kokevat saavansa eniten arvoa (Grönroos 2007, s. 4). 
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Merkityksellisyytensä vuoksi arvoa on tutkittu laajasti, mutta sille ei ole muodostunut yhtä 

yhteneväistä ja perusteellista määritelmää. Arvon syntymiseen vaikuttavista tekijöistä löytyy 

monia eri teorioita, ja käsitettä voidaan lähestyä useista eri näkökulmista. Yksi tunnetuim-

mista on kuitenkin Zeithamlin (1988) määritelmä, jonka mukaan asiakasarvo on se etu, joka 

muodostuu asiakkaalle saatujen hyötyjen ja annettujen uhrauksien välille. Asiakasarvosta 

puhuttaessa tarkoitetaan usein asiakkaan näkökulmaa, eli asiakkaan mielessä määräytyvää 

subjektiivista käsitystä, joka perustuu sille, mitä hyötyjä asiakas kokee saavansa tuotteista 

tai palveluista. Asiakasarvolla ei suoranaisesti tarkoiteta tiettyjä erityispiirteitä tai yksityisen 

henkilön tai organisaation arvoja, kuten käsitystä oikeasta ja väärästä. Asiakkaan kokema 

arvo on myös tilannesidonnaista. Se riippuu esimerkiksi ostoprosessin vaiheesta ja on erilai-

nen ostopäätöstä tehtäessä verrattu siihen hetkeen, kun tuote on asiakkaalla. (Woodruff 

1997) 

Anderson et al. (2009, s. 6) kuvaavat asiakasarvon olevan B2B-markkinoilla rahayksikköinä 

koettu arvo taloudellisista, teknisistä ja sosiaalisista eduista ja palveluista, jotka asiakasyritys 

saa vastineeksi tuotteesta maksetusta hinnasta. He määrittelevät nämä edut nettohyödyiksi, 

joihin sisältyvät kaikki kustannukset, joita yritysasiakkaalle aiheutuu hyötyjen saamisesta, 

ostohintaa lukuun ottamatta (Andersson et al. 2009, s. 6). Keränen ja Jalkala (2013) koros-

tavat, että tarkasteltaessa asiakasarvoa hyödyt ja kustannukset voidaan ymmärtää joko rahal-

lisesti tai ei rahallisesti.  

Kirjallisuudessa asiakasarvon tutkimukset jaetaan usein kahteen eri näkökulmaan, joista toi-

nen on tavaroiden ja palveluiden arvo ja toinen ostaja-myyjäsuhteiden arvo. Ensimmäinen 

näkökulma lähestyy asiakasarvoa konkreettisesti, korostaen toiminnallisia ja käytännön hyö-

tyjä sekä rahallista puolta. Toinen ulottuvuus puolestaan aineettomien hyötyjen näkökul-

masta, keskittyen esimerkiksi maineeseen, taitoihin ja tietoon. (Keränen & Jalkala 2013)  

Arvoa voidaan tarkastella asiakkaan näkökulman lisäksi myös muista näkökulmista, lähes-

tyen arvoa siltä kannalta, kelle se syntyy. Tällöin arvo voidaan määritellä myös toimittajan 

tai kahdenvälisestä näkökulmasta (Taulukko 2). (Mencarelli & Rivière 2015) Toimittajan 

näkökulmasta arvo syntyy asiakassuhteen suorista ja epäsuorista toiminnoista. Suorat toi-

minnot ovat sidonnaisia nykyhetkeen ja yksittäiseen asiakassuhteeseen. Niihin kuuluvat esi-

merkiksi voiton tuottaminen ja vakaus. Epäsuorat toiminnot puolestaan liittyvät tulevaisuu-

teen ja monien toimijoiden verkostoihin. Niihin kuuluvat esimerkiksi markkinointikontaktit 

ja innovaatioprosessien kehittäminen. (Walter et al. 2001) Kahdenvälisessä näkökulmassa 
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arvoa syntyy sekä toimittajalle että asiakkaalle. Tässä yhteydessä psykologisilla eduilla tar-

koitetaan suhteessa syntyvää luottamusta. Molemmille syntyviä symbioottisia etuja ovat ja-

kaminen, vastavuoroisuus, yhteisymmärrys ja yhteenkuuluvuuden tunne. Toiminnalliset 

edut ovat puolestaan prosesseissa saatavia kustannushyötyjä ja sosiaalisilla eduilla tarkoite-

taan henkilökohtaisia suhteita, joita syntyy yhteisestä toiminnasta. Taloudelliset edut voivat 

koostua esimerkiksi tuloista, hinta-alennuksista ja suosituksista. Strategiset edut liittyvät kil-

pailuasemaa parantaviin tekijöihin, kuten maineen ja asiantuntijuuden paranemiseen. Räätä-

löidyt edut ovat vakiotarjontaan kuulumattomia erityiskohteluita ja palveluksia, joita yhteis-

työkumppani voi suorittaa. (Sweeney & Webb 2002) 

 

Taulukko 2: Koetun arvon rakentuminen B2B-markkinoilla (mukaillen Mencarelli & Ri-

vière 2015) 

 
 

B2B-markkinoilla on nähtävillä vahva suuntaus läheisten suhteiden muodostamiseen valit-

tujen avaintoimittajien kanssa. Tämän trendin vuoksi asiakkaat ovat alkaneet panostaa en-

tistä enemmän toimittajien suorituskyvyn arviointiin. (Ulaga & Eggert 2004) Saadun arvon 

tarkastelu on keskeisessä osassa, kun yritykset päättävät, mitä toimittajasuhteita ylläpidetään 

ja mitkä niistä lopetetaan. Toimittajan näkökulmasta yritysten tulee ymmärtää, mitkä asiat 
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luovat asiakkaille arvoa edistääkseen arvontuotantoa ja siten asiakassuhteita. (Ulaga 2003) 

Lisäksi yritykset voivat nähdä asiakkailta saamansa arvon omaisuutena, jonka tuotto paranee 

asiakassuhteita kehittämällä. Toimittajien näkökulmasta eniten arvoa aiheutuu pitkäaikai-

sista asiakassuhteista, jonka vuoksi asiakkaasta saatavaa arvoa tulisi tarkastella pitkällä ai-

kavälillä. Usein puhutaankin asiakkaiden elinkaariarvosta, jolla tarkoitetaan sitä panosta, 

joka asiakkaiden odotetaan antavan yritykselle koko suhteen aikana. (Parniangtong 2017, s. 

96)  

Tässä tutkielmassa keskeisin näkökulma arvoon B2B-markkinoilla on asiakkaan näkö-

kulma, johtuen sen merkittävästä yhteydestä sekä asiakassuhteiden syntymiseen että niiden 

pysyvyyteen. Ulaga (2003) on tutkinut arvonluonnin syntymistä B2B-markkinoilla asiak-

kaan näkökulmasta selkeyttääkseen ja konkretisoidakseen käsitystä siitä, mitkä asiat luovat 

asiakkaille arvoa. Tutkimuksessa tunnistettiin kahdeksan eri tekijää valmistaja-toimittaja-

suhteessa, jotka valmistajayritysten näkökulmasta luovat heille arvoa (Kuva 1). Tutkimuk-

sessa toteutettujen haastattelujen perusteella etenkin laatu, palvelu ja toimitus nousivat mer-

kittäviksi B2B-suhteiden arvon ajureiksi asiakkaan näkökulmasta. (Ulaga 2003)  

 

Kuva 1: Suhteen arvoajurit (Mukaillen Ulaga 2003) 
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Pelkästään laadulla kilpailu on hyvin vaikeaa, minkä vuoksi tuotteen laatu voidaankin nähdä 

lähinnä asiakkaiden suunnalta tulevana standardina, joka toimittajien tulee täyttää pysyäk-

seen kilpailussa ja voidakseen tulla valituksi. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tuotteiden 

teknisen tason tulee vastata asiakkaiden vaatimuksiin. Palvelutuen näkökulmasta arvo syn-

tyy tuotteisiin liittyvien palveluiden, kuten varaosasaatavuuden lisäksi esimerkiksi asiakkai-

den informoinnista sekä toimintojen ulkoistamisesta. Toimituksen osalta toimittajat voivat 

luoda asiakkailleen arvoa B2B-markkinoilla noudattamalla johdonmukaisesti luvattuja toi-

mitusaikatauluja, mukautumalla joustavasti mahdollisiin asiakkaiden suunnalta saapuviin 

toimitusaikataulujen muutoksiin sekä toimittamalla tarkasti oikeat osat ja määrät. (Ulaga 

2003) 

 

2.4  Asiakassuhteen laatu 

Suhteen laatua pidetään tärkeänä teemana yritysten välisissä asiakassuhteissa ja sen ymmär-

täminen niin teoreettisesta kuin käytännön näkökulmasta on keskeistä. Mikäli käsitykset 

suhteen laadusta ovat korkeat ostaja-toimittajasuhteessa, saavat ne suhteen osapuolet näke-

mään vaivaa suhteen ylläpitämiseksi. (Jiang et al. 2016) Suhteen laatu on monitahoinen kon-

struktio, joille ei ole muodostunut yksimielistä muodollista määritelmää. Tämän vuoksi Woo 

ja Ennew (2004) ehdottavat, että edistääkseen tietämystä suhteen laadusta, tulisi sen määri-

telmään hyväksyä hyvin yleinen näkökulma, jossa suhteen laadulla tarkoitetaan kokonaisar-

viota ostajan ja myyjän välisestä suhteesta. He korostavat, että itse suhteen laadun käsitteestä 

huomio tulisi suunnata vahvemmin niihin tekijöihin, jotka luovat suhteen. On kuitenkin huo-

mioitava, että nämä tekijät voivat olla tyypillisiä vain tietyille toimialoille tai markkinoille. 

(Woo & Ennew 2004) 

Tutkimuksissa on korostettu erityisesti luottamusta, tyytyväisyyttä ja sitoutuneisuutta suh-

teen laadun tekijöinä. Muita tutkimuksissa useasti esille nousseita ulottavuuksia ovat esi-

merkiksi viestintä ja pitkän aikavälin sitoutuminen. (Jiang et al. 2016) Rauyren ja Miller 

(2007) puolestaan ehdottavat suhteen laadun koostuvan luottamuksen, tyytyväisyyden ja si-

toutuneisuuden lisäksi myös palvelun laadusta. Tässä työssä suhteen laatu määritellään näi-

den neljän tekijän avulla. On huomioitavaa, että nykyään kaikki yritykset, jotka valmistavat 

tuotteita, tarjoavat asiakkaillensa myös erilaisia palveluita (Grönroos 2001, s. 24). 
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Luottamuksella asiakassuhteessa tarkoitetaan sitä, että asiakkaat tuntevat olonsa turval-

liseksi asioidessaan toimittajien kanssa ja kokevat ylipäätään suhteessa tapahtuvan vuoro-

vaikutuksen olevan luottamuksellista. Lisäksi luottamus näkyy uskona siihen, että osapuolet 

toimivat suhteessa toisen edun mukaisesti. Sitoutuneisuudella puolestaan tarkoitetaan aiko-

musta jatkaa suhteeseen liittyvää toimintaa, kuten ylläpitää toimittajasuhdetta. (Rauyruen & 

Miller 2007) Jiang et al. (2016) mukaan tyytyväisyys voidaan jakaa taloudelliseen tai sosi-

aaliseen tyytyväisyyteen. Taloudellisella tyytyväisyydellä tarkoitetaan sitä, että asiakassuh-

teen osapuolet ovat tyytyväisiä kumppanuudesta saataviin taloudellisiin hyötyihin ja pitävät 

niitä tavoitteidensa saavuttamisen menestyksenä. Sosiaalinen tyytyväisyys puolestaan tar-

koittaa tyytyväisyyttä suhteen sosiaalisiin tuloksiin ja se voi näkyä esimerkiksi siinä, että 

asiakas pitää henkilökohtaisesta työskentelystä toimittajan kanssa ja arvostaa toimittajan 

kontakteja. (Jiang et al. 2016)  

Palvelun laatu on muihin suhteen laadun tekijöihin verrattuna monisäikeisempi kokonaisuus. 

Ylipäätään palvelut ovat tuotteisiin verrattuna monimutkaisempia ja subjektiivisia proses-

seja, minkä vuoksi palvelun laadun määritteleminen on hankalampaa. Grönroos on kehittä-

nyt palvelun laatua kuvaavan laatumallin, jossa asiakkaan kokema laatu jaetaan kahteen eri 

ulottuvuuteen (Kuva 2). Nämä ovat tekninen ja toiminnallinen laatu.  

 

 

Kuva 2: Koettu kokonaislaatu (Mukaillen Grönroos 2001, s. 105) 
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Tekninen laatu tarkoittaa sitä, mitä asiakkaalle jää tuotantoprosessin ja ostajan ja myyjän 

välisen vuorovaikutuksen päätyttyä. Toiminnallinen laatu kuvaa puolestaan sitä, millä ta-

valla palvelu toimitetaan asiakkaalle ja millaiseksi asiakas kokee kulutusprosessin. Toimin-

nallinen laatu on siis sitä, miten teknisen laadun toimittaminen ja kuluttaminen tapahtuvat. 

Objektiivisuutensa vuoksi teknistä laatua on helpompi arvioida. Näiden kahden ulottuvuu-

den lisäksi koettuun laatuun vaikuttaa myös yrityksen imago. Mikäli asiakkailla on positii-

vinen kuva yrityksestä palveluntarjoajana, saattavat he antaa pieniä virheitä anteeksi. Toi-

saalta toimittajan tehdessä virheitä usein, yrityksen imago kärsii. (Grönroos 2001, s. 100–

102) Mallissa koettu kokonaislaatu muodostuu odotetun ja koetun laadun välille. Toisin sa-

noen laatua voidaan mallin mukaa pitää hyvänä, mikäli asiakkaan kokema laatu vastaa 

odotuksia. (Grönroos 2001, s. 105) 

Rauyruen ja Miller (2007) ovat tutkineet, miten suhteen laatu vaikuttaa asiakkaiden uskolli-

suuteen B2B-markkinoilla. Tulosten mukaan suhteen laadun tekijöistä kaikki neljä, eli luot-

tamus, sitoutuminen, tyytyväisyys sekä palvelun laatu vaikuttavat positiivisesti asiakkaiden 

uskollisuuteen. Tämän vuoksi yritysten tulisi keskittyä rakentamaan luottamusta asiakassuh-

teessa ja ylläpitämään sitoutumisen tasoa. Lisäksi yritysten tulisi pohtia, miten lisätä asiak-

kaiden tyytyväisyyttä ja tarjota erinomaisia palveluita edistääkseen asiakkaiden lojaaliutta. 

(Rauyren & Miller 2007) Myös Ulaga ja Eggert (2004) saivat tutkimuksissaan selville, että 

suhteen laadulla on ratkaisevan tärkeä rooli hallittaessa taipumusta erota toimittajasuhteesta. 

Heidän mukaansa tyytyväisyys kuitenkin edistää asiakkaiden sitoutuneisuutta vain, mikäli 

suhteen luottamus on kunnossa. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös arvon ja suhteen laadun 

yhteyksiä. Esille nousseet tulokset viittasivat siihen, että suhteen arvo toimii suhteen laadun 

edeltäjänä. Lisäksi asiakkaan kokemalla arvolla on suurempi vaikutus suhteen laadussa tyy-

tyväisyyteen, kuin sitoutumiseen ja luottamukseen. (Ulaga & Eggert 2004) 
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3  Koronaviruspandemian vaikutus B2B-asiakassuhteisiin 

Koronaviruspandemialla tarkoitetaan kansainvälistä epidemiaa, jonka aiheuttajana on 

SARS-CoV-2 koronavirus. Kyseinen virus tunnistettiin Kiinan Wuhanissa joulukuussa 

vuonna 2019, josta se levisi ympäri maailmaa estotoimenpiteistä huolimatta. Pandemian hil-

litsemiseksi monissa maissa aloitettiin mittavia sulkutoimenpiteitä, joiden avulla taudin le-

viäminen pyrittiin pitämään kurissa. (Hiscott et al. 2020) Viruksen aiheuttamasta taudista 

käytetään yleisesti lyhennettä COVID-19, joka tulee englannin kielen sanoista ”coronavirus 

disease 2019” (THL 2021). Tässä työssä pandemiasta puhuttaessa tarkoitetaan nimenomaan 

2019 alkunsa saanutta koronaviruspandemiaa. 

Laajat alueiden sulkutoimenpiteet, karanteenit ja fyysisten kontaktien rajoitukset aiheuttivat 

maailmanlaajuisesti merkittäviä haasteita talouden ja yritysten toiminnan kasvulle (Kang et 

al. 2021). Koronaviruspandemian laaja-alaisten ja huomattavien vaikutusten vuoksi siitä pu-

hutaan usein myös koronakriisinä (Obal & Gao 2020; Kang et al. 2021), jonka seuraukset 

ovat olleet niin terveydelliset, taloudelliset kuin poliittiset. Pandemian laukaisema kriisi on 

jättänyt yritykset ympäri maailmaa kamppailemaan toimintansa ylläpitämiseksi, toimitus-

ketjujen katkeamisen estämiseksi ja asiakkaiden palvelemiseksi (Bond et al. 2020).  

Koronapandemian seurauksena nopeasti tapahtuneet muutokset toimintaympäristössä ai-

heuttivat haasteita yritysten toimintatavoissa, minkä vaikutukset näkyivät myös asiakassuh-

teissa monella tapaa. Tässä kappaleessa tutkitaan, mitä vaikutuksia koronaviruspandemian 

seuraukset aiheuttivat B2B-asiakassuhteissa. Kuvaan 3 on koottu tutkielman tärkeimpiä tu-

loksia, joita käsitellään tarkemmin seuraavissa kappaleissa. 
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Kuva 3: Koronaviruspandemian keskeisimmät vaikutukset B2B-asiakassuhteisiin 

 

3.1  Koronaviruspandemian vaikutus kysyntään 

Koronaviruksen leviäminen ja tietämättömyys tulevasta heikensivät maailmantalouden kas-

vua. Viruksen pysäyttämiseksi tehdyt sulkutoimenpiteet ja fyysisen etäisyyden pitäminen 

johtivat rahoitusmarkkinoiden, yritysten toimistojen sekä tapahtumien sulkemiseen. Talou-

dellisten aktiviteettien supistuminen ja lisääntynyt epävarmuus näkyivät kuluttajien, sijoit-

tajien ja kansainvälisten kauppakumppanien kulutuskäyttäytymisessä. Investoinnit haluttiin 

pitää turvallisina, mikä näkyi muun muassa osakemarkkinoiden voimakkaana laskuna eten-

kin vuoden 2020 keväällä. (Hasan et al. 2021) 

Koronaviruspandemian aikana vallitseva epävarmuus heikensi kysyntää, mikä lisäsi B2B-

markkinoilla painetta hinnoitteluun. Kysynnän väheneminen aiheutti yrityksille haasteen yl-

läpitää myyntinopeuttaan entisellä tasollaan asiakkaiden lykätessä ja vähentäessä kulutus-

taan. Koronaviruspandemian luoma epävarmuus heijastui yritysasiakkaiden ostopäätöksiin 

jarruttavana tekijänä, jonka varjolla pyrittiin viivyttämään ostoja ja vaadittiin myönnytyksiä. 
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Tämä loi tarpeen joustavuuden lisäämiselle B2B-markkinoilla asiakassuhteiden edistä-

miseksi. (Kropp 2020) Pandemian seurauksena asiakkaat vaativat joustavuutta esimerkiksi 

maksu- ja toimitusehtoihin sekä tilauksien kokoihin (Rangarajan et al. 2020). 

Accenturen (2020) mukaan kysynnän voimakas heikentyminen näkyi myös johtohenkilöi-

den ja myyntitiimien ahdistuksen kasvuna. Koronaviruspandemia aiheutti pahimmillaan 

asiakastarpeisiin dramaattisia muutoksia, mikä loi myyntiorganisaatioille tarpeen ymmärtää 

asiakkaidensa muuttuvia tarpeita entistäkin paremmin ja näyttää aiempaa voimakkaammin 

olevansa valmiita ratkaisemaan kaikki asiakkaidensa ongelmat. Epävarmuuden vallitessa 

asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin vastaaminen ja parhaimmillaan jopa niiden ylittäminen 

muodostuivat keinoksi ylläpitää luottamusta asiakassuhteessa. Tämä saattoi vaatia yrityk-

siltä mukautumista niin työvoimissa kuin arvokonseptissa. Asiakassuhteen luottamuksen ol-

lessa koetuksella, tuli yritysten osoittaa entistä vahvemmin olevansa sitoutuneita auttamaan 

asiakkaitaan. (Accenture 2020) Koronaviruspandemian aikana vallitsevasta laajasta kysyn-

nän heikentymisen trendistä huolimatta on tärkeää huomioida, että joissakin tapauksissa ko-

ronaviruspandemia lisäsi kysyntää. Tämä näkyi esimerkiksi lääkinnällisten laitteiden ja ter-

veydenhuollon tarvikkeiden kysynnässä (Kumar et al. 2020). Kaiken kaikkiaan pandemia 

loi yrityksille haasteita tunnistaa ja vastata asiakastarpeiden ja kysynnän nopeisiin muutok-

siin. Tämä puolestaan saattoi heikentää asiakkaiden kokemaa arvoa ja asiakassuhteiden laa-

tua, mikäli myyjät eivät onnistuneet vastaamaan muutoksiin asiakkaiden odottamalla tavalla.  

Koronapandemian aikana B2B-markkinoilla asiakassuhteissa nousi esille ilmiö, jossa asiak-

kaat ja palveluntarjoajat unohtivat yhteiset päämääränsä ja tavoitteensa. Epävarmat olosuh-

teet altistivat yritykset ajattelemaan täysin omaa etuaan, mikä loi asiakassuhteen osapuolten 

välille toisinaan vastakkainasettelua. Kun yritysten omat tavoitteet kehittyivät nopeasti pan-

demian seurauksena ja niissä aiheutui muutoksia, oli toimijoiden helpompi ajautua näke-

mään muut yritykset vastakkaisella puolella kilpailijoinaan, ja siten myös ainakin osittaisena 

uhkana omalle toiminnalle. (Bond et al. 2020) Yhteisten tavoitteiden unohtuessa asiakkaiden 

ja toimittajien keskinäisen suhteen välinen luottamus väheni. Lisäksi pandemia aiheutti vai-

keuksia kapasiteetin sopeuttamiselle muuttuvien asiakastarpeiden mukaiseksi. Toimittajat 

saattoivat joutua pettämään lupauksiaan myyntivolyymien kasvaessa liian suuriksi (Obal & 

Gao 2020). Tämä vaikutti negatiivisesti asiakassuhteisiin, sillä asiakkaat joutuivat petty-

mään toimittajien toimintaan. 
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3.2  Vuorovaikutuksen muutokset pandemian seurauksena 

Koronaviruspandemia toi muutoksia tapaan, jolla B2B-myyjät olivat tottuneet olemaan vuo-

rovaikutuksessa asiakkaidensa kanssa. Lähikontaktien rajoitukset, matkustusrajoitukset ja 

etätyösuositukset loivat kasvavan tarpeen digitaalisten ratkaisujen käytölle. Harrison et al. 

(2020) mukaan konsulttiyritys McKinsey & Company teetti vuonna 2020 tutkimuksen, joka 

osoitti koronaviruspandemian nopeuttavan B2B-markkinoiden digitaalista muutosta. Myös 

Rangarajan et al. (2021) mukaan pandemia voidaan nähdä B2B-markkinoiden digitaalisen 

muutoksen kiihdyttäjänä, sillä digitalisaatio oli jo ennen pandemian alkamista nähtävillä 

oleva trendi B2B-ympäristössä, jota vei eteenpäin teknologian kehitys luomalla muutoksia 

osto- ja myyntiprosesseihin. Tutkimuksen tuloksissa kävi ilmi myös se, että koronaviruspan-

demian mukana tulleet lähikontaktien rajoitukset saivat yritysasiakkaat ajattelemaan sitä, 

miten he haluavat jatkossa olla vuorovaikutuksessa toimittajien kanssa. Tämä seurauksena 

esille nousivat halu kommunikoida mieluummin digitaalisten välineiden avulla sekä halu 

käyttää digitaalisia itsepalveluratkaisuja, kuten mobiilisovelluksia, joiden kautta voi tehdä 

tilauksia. Tutkimuksen tulokset osoittivat myös sen, että todennäköisesti nämä muutokset 

ovat pysyviä.  (Harrison et al. 2020) Pölläsen (2003, s. 31) mukaan digitaalisiin ratkaisuihin 

siirtyminen tuo osaltaan haasteita asiakassuhteiden uskollisuuteen, sillä esimerkiksi kilpai-

luttamisen helppous lisääntyy huomattavasti. Toisaalta asiakkaista on enemmän dataa saa-

tavilla, mikä voi helpottaa asiakastarpeiden tunnistamista ja yksilöityjen ratkaisujen toteut-

tamista.  

Marley (2020) toteaa koronaviruspandemiasta seuranneiden henkilökohtaisten tapaamisten 

rajoittamisten aiheuttaneen kolmenlaisia seurauksia, jotka vaikuttivat negatiivisesti yritysten 

myyntiin. Nämä ovat heikentynyt pääsy asiakkaiden luo, koulutustilaisuuksien siirtyminen 

tai peruuntuminen sekä konferenssien ja tapahtumien peruuntuminen. B2B-markkinoilla 

henkilökohtainen myyntityö kuuluu vahvasti osaksi monia myyntiprosesseja ja on kriitti-

sessä osassa myyjien työtä. Lisäksi suurten kokousten ja tapahtumien peruuntuessa organi-

saatioiden, asiakkaiden ja kumppaneiden yhteen saattaminen vaikeutui huomattavasti, jol-

loin mahdollisuudet keskustelulle ja verkostoimiselle niiden kautta hävisivät. Ylipäätään 

kosketuspinta asiakkaiden kanssa heikentyi pandemian seurauksena, jolloin yritysten tuli 

pohtia muita kanavia, joiden kautta olla yhteydessä asiakkaisiinsa. (Marley 2020) Myös 

Hartmann ja Lussier (2020) toteavat, että koronaviruspandemia vaikutti merkittävästi 
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asiakkaiden saatavuuteen ja sitä kautta B2B-yritysten myynnin suorituskykyyn sekä asia-

kassuhteiden ylläpitoon. Pandemian tuomat muutokset asiakkaiden käyttäytymisessä saivat 

organisaatiot uudelleenarvioimaan asiakkaitansa ja heidän sitouttamistaan sekä strategian 

toimivuutta ja resurssien allokointia (Rangarajan et al. 2021).  

Arslan et al. (2022) näkevät henkilökohtaisen myyntityön ja tapaamisen olevan tärkeä osa 

myyntiprosesseja, mutta myös erityisesti asiakassuhteita ja niiden ylläpitoa. Henkilökohtais-

ten suhteiden merkitys korostuu yritysten välisissä asiakassuhteissa pitkäaikaisen luottamuk-

sen rakentamisessa. B2B-asiakassuhteissa henkilökohtaiset tapaamiset ovat avaintekijä luo-

dessa uusia suhteita, etenkin teollisessa kontekstissa. Tämä johtuu siitä, että esimerkiksi 

myytävien ja asennettavien koneiden tai laitteiden soveltuvuuden määrittelemiseksi vaadi-

taan erilaisia teknisiä säätöjä. Varsinkin tällaisissa tapauksissa suhteiden rakentaminen uu-

sien asiakkaiden kanssa vaikeutui huomattavasti koronaviruspandemian seurauksena. (Ars-

lan et al. 2022) 

Vaikka fyysisten kontaktien rajoitukset, lentojen peruutukset ja etätyösuositukset muuttivat 

vierailut asiakkaiden toimitiloihin lähes mahdottomaksi, kompensoivat virtuaalikokousten 

ja muiden kehittyneen teknologian sovellusten, kuten kolmiulotteisten demonstraatioiden, 

käyttö rajoituksista aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia. On kuitenkin huomioitava, että niiden 

käyttö on rajallista, eikä välttämättä sovellu kaikkiin tilanteisiin. Vuorovaikutustavan muut-

tumisella voi myös olla vaikutus asiakassuhteen luottamukseen. (Arslan et al. 2022) Zoltners 

et al. (2020) huomauttavat, että vuorovaikutuksen siirtyessä etäyhteyden varaan vaativat 

pandemian haastavat olosuhteet myös muutosta toiminnan sävyyn. Vaikeina aikoina myyn-

tilähtöinen lähestymistapa asiakkaita kohtaan saattoi vahingoittaa asiakassuhteita, mikäli 

asiakkaille välittyi sellainen kuva, ettei myyjäorganisaatiolta löydy palveluhenkisyyttä. Mo-

nesti B2B-markkinoilla yksittäisten tilausten arvo on suuri, minkä vuoksi luottamuksen ra-

kentumisella ja molemminpuolisen ymmärryksen kehittämisellä on tärkeä rooli asiakkaan ja 

toimittajan välisessä suhteessa (Arslan et al. 2022). 

Rangarajan et al. (2021) tekemän tutkimuksen mukaan myyntiprosessien siirtyminen digi-

taalisten työkalujen varaan viivästytti B2B-markkinoille ominaisten monimutkaisten osto-

päätösprosessien etenemistä. Vaikka kokouksien pitämiseen teknologisia alustoja hyödyn-

täen oli jo ennen pandemiaa osittain totuttu, vaativat uudet toimintatavat sopeutumista. Eten-

kin myyjäorganisaatioiden puolelta myyjien tuli hyvin nopeasti opetella käyttämään nimen-

omaan asiakkaidensa suosimia alustoja. Lisäksi myynnin ja viestinnän siirtyessä 
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etäyhteyden varaan puheluiden osallistujamäärät saattoivat kasvaa liian suuriksi, mikä lisäsi 

toiminnan kaoottisuutta paikalla ollessa liikaa sidosryhmiä. (Rangarajan et al. 2021) 

 

3.3  Koronaviruspandemian vaikutus toimitusvarmuuteen 

Fonseca ja Azevedo (2020) toteavat koronaviruksen aiheuttaman pandemian paljastaneen, 

kuinka haavoittuvaisia maailmanlaajuiset toimitusketjut ovat ja miten huonolla tasolla nii-

den joustavuus on. Pandemian samanaikaiset vaikutukset sekä kysyntään että tarjontaan loi-

vat vaikeuksia toimitusketjujen haasteisiin reagoimiselle. Toimitusketjujen riskienhallin-

nassa oli ennen pandemian alkua keskitytty lähinnä ennakoitaviin, paikallisesti vaikuttaviin 

ja vaikutuksiltaan rajallisiin häiriöihin, jolloin erittäin epätodennäköisiin tapahtumiin, kuten 

koronaviruspandemiaan varautuminen oli puutteellisella tasolla (Ozdemir et al. 2022).   

North et al. (2020) mukaan pandemiasta aiheutuneet toimitusongelmat loivat sekä lyhyt- että 

pitkäaikaisia seurauksia B2B-markkinoilla. Lyhytaikaisia seurauksia ovat vaihtoehtoisten 

toimittajien etsiminen, toimitusaikojen piteneminen, uusien asiakastilausten rajoittaminen 

tai keskeyttäminen sekä uudelleenneuvottelut koskien asiakassopimuksia. Toimitusongel-

mat pienensivät asiakkaan kokemaa arvoa toimitusaikataulujen pidentyessä ja heikensivät 

sitoutuneisuutta asiakassuhteissa asiakkaiden etsiessä uusi mahdollisia toimittajia. Ko-

ronapandemian aiheuttamia pitkän aikavälin seurauksia B2B-ympäristössä ovat puolestaan 

toimitusketjujen suunnittelun ja riskinhallinnan kehittäminen (North et al. 2020).  

Globalisaation myötä toimitusketjuja on laajennettu edullisille maantieteellisille alueille, lä-

hinnä Aasiaan, ja niiden toiminnassa on otettu käyttöön lean -periaatteiden mukaisia mene-

telmiä suorituskyvyn parantamiseksi, kuten Just-In-Time. Kyseistä menetelmää käytettäessä 

tuotteita valmistetaan vastaamaan tarvetta, jolloin hukan määrä ja varastotasot saadaan opti-

moitua, mikä mahdollistaa alhaisemmat varastointikustannukset. Kuitenkin juuri tällaiset 

toimitusketjut osoittautuivat hyvin ongelmallisiksi pandemian aikana kysynnän heilahdel-

lessa ja aiheuttivat toimituspulaa, johtuen niiden maantieteellisistä sijainneista ja varastoiden 

pienistä ko’oista. Erityisesti B2B-markkinoilla suuria kokonaisuuksia toimitettaessa yhden-

kin pienen osan puuttuminen saattoi estää koko kokonaisuuden toimittamisen asiakkaalle. 

(Fonseca & Azevedo 2020) Myös Bond et al. (2020) korostavat, että komponenttien keski-

näinen riippuvuus pahensi toimitusketjujen häiriöiden seurauksia pandemian aikana, sillä 

yksittäisten komponenttien toimitushäiriöt vaikuttivat koko ratkaisujen toimittamiseen 
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asiakkaalle. Lisäksi ongelmia näkyi B2B-markkinoilla erityisesti yksittäisille asiakkaille 

räätälöityjen ratkaisujen toimittamisessa.  

 

3.4  Asiakasarvon ja asiakassuhteen laadun muutokset 

Edellä olevissa kappaleissa käsitellyillä koronaviruspandemian vaikutuksilla voidaan ha-

vaita olevan selkeä yhteys asiakasarvoon ja asiakassuhteen laatuun B2B-markkinoilla. Ku-

ten kappaleessa 2.4 on aikaisemmin käsitelty, on näillä molemmilla yhteys asiakassuhteiden 

pysyvyyteen. B2B-asiakkaiden kokeman arvon osalta pandemia vaikutti sen muodostumisen 

taustalla oleviin ajureihin ja sitä kautta itse asiakasarvoon (Kuva 4). Kuvassa on esitetty 

Ulagan (2003) määritellyistä B2B-asikassuhteen arvon ajureista ne, joihin pandemian voi-

daan havaita vaikuttaneen negatiivisesti. Nämä ovat toimitus, palvelutuki ja henkilökohtai-

nen vuorovaikutus. Merkittävimmin pandemia vaikutti toimituksen onnistumiseen ja henki-

lökohtaiseen vuorovaikutukseen. 

 

 

Kuva 4: Pandemian vaikutus suhteen arvoajureihin (Mukaillen Ulaga 2003) 

 

Etenkin pandemian aikaiset toimitusketjuhäiriöt aiheuttivat negatiivisia vaikutuksia asiak-

kaiden kokemaan arvoon toimitusten myöhästyessä ja pahimmillaan peruuntuessa. Se, mil-

laiseksi asiakas kokee yrityksen toimituksen, vaikuttaa merkittävästi asiakkaiden kokemaan 

arvoon (Ulaga 2003). Arvioitaessa toimittajilta saamaa arvoa etenkin toimitusvarmuuden 
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merkitys on asiakkaille suuri. Tämä johtuu siitä, että erilaiset häiriöt toimituksissa voivat 

aiheuttaa vakavia seurauksia yritysten tuotantoprosessien, suunnittelun, myynnin ja markki-

noinnin kannalta, sekä aiheuttaa merkittäviä kustannuksia.  

Vaikeudet toimitusten kanssa heikensivät myös asiakkaiden sitoutumista, mikä on osa asia-

kassuhteen laatua. Toimitusvarmuudella on yhteys ostopäätökseen tekoon, minkä vuoksi pa-

himmassa tapauksessa koronapandemia sai asiakkaat pohtimaan vaihtoehtoisia toimittajia. 

Tällaisissa tilanteissa merkittävässä asemassa oli se, onnistuivatko toimittajien kilpailijat sel-

viytymään paremmin pandemian negatiivisista vaikutuksista. 

Ellis (2011, s. 253) huomauttaa, että toimitusvarmuus on lisäksi yksi tärkeä osa palvelun 

laatua, joka puolestaan on osa asiakassuhteen laatua. Toimitusten viivästymisellä koronavi-

ruspandemian vaikutuksen vuoksi saattoi olla vakavia seurauksia, sillä viivästykset johtavat 

usein tyytymättömiin asiakkaisiin. Tyytymättömät asiakkaat puolestaan ilmaisevat tunteensa 

ja saattavat levittää negatiivista sanomaa kokemuksistaan toimittajan toiminnan suhteen, 

mikä voi heikentää yrityksen imagoa. (Ellis 2011, s. 253)  

Palvelutuen osalta pandemia saattoi vaikuttaa tuotteisiin liittyvien palveluiden, kuten huol-

topalveluiden saatavuuteen kontaktirajoitusten vuoksi. Toisaalta ongelmia saattoi ilmetä 

myös esimerkiksi varaosien saatavuudessa toimitusongelmien seurauksena. Henkilökohtai-

sessa vuorovaikutuksessa tapahtui merkittäviä muutoksia, mikä saattoi heikentää toimittajan 

ja asiakkaan välistä kommunikointia (Rangarajan et al. 2021). Lisäksi koronaviruspande-

mian aiheuttamat muutokset toimintaympäristössä hämärsivät yhteisiä päämääriä ja muutti-

vat asiakastarpeita, jolloin toimittajien oli vaikeampi tunnistaa asiakkaiden tarpeita ja rat-

kaista heidän ongelmiaan. Tämän voidaan katsoa vaikuttavan niin asiakkaiden kokemaan 

arvoon kuin asiakassuhteen laatuun. 

Ylipäätään asiakassuhteen laadun osalta negatiivisia vaikutuksia voidaan havaita niin luot-

tamuksessa, sitoutuneisuudessa, tyytyväisyydessä kuin palvelun laadussa. Pandemiasta joh-

tuneilla epävarmoilla olosuhteilla on havaittavissa heikentävä vaikutus asiakassuhteen luot-

tamukseen. B2B-markkinoille ominainen henkilökohtaisen myyntityön tärkeys siirtyi koko-

naan sivuun erilaisten rajoitusten vuoksi. Luottamuksen rakentuminen ja ylläpito asiakas-

suhteissa siirtyivät etänä tapahtuvan vuorovaikutuksen varaan, mikä osaltaan lisäsi niihin 

haasteita (Arslan et al. 2022). Asiakkaiden tyytyväisyyteen puolestaan vaikutti asiakkaan 

kokeman arvon heikentyminen. Palvelun laatu taas syntyy asiakkaan odotettaman ja 
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kokeman laadun välille (Grönroos 2001, s. 105), minkä vuoksi myös palvelun laadun voi-

daan havaita heikentyneen pandemian seurauksena esimerkiksi niissä tilanteissa, kun toimit-

tajat joutuivat purkamaan lupauksiaan. Tällöin toiminta ei enää vastannut asiakkaiden odo-

tuksia. Toisaalta pandemian aikana asiakkaiden odotukset olivat riippuvaisia muiden toimit-

tajien menestyksestä. Mikäli pandemian vaikutusten koettiin vaikuttavan yhtä lailla kaikkien 

toimittajien suorituskykyyn, saattoi asiakkaiden odotukset olla matalammat. 
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4  Toimenpiteet B2B-asiakasuhteiden edistämiseksi koronapande-

mian seurauksena 

Pandemian, kuten minkä tahansa muun epävarmuuden aiheuttajan, luomat merkittävät häi-

riöt yritysten sisäisessä ja ulkoisessa toimintaympäristössä aiheuttavat tarpeen uudistuksille 

liiketoiminnassa (Obal & Gao 2020). Kehittyvän digitaalisen aikakauden vallitessa organi-

saatioiden on jatkuvasti seurattava toimintaympäristöään ja tarkasteltava keskeisimpiä asi-

oita, jotka vaikuttavat niiden toimintaan. Erityisen tärkeäksi tämä nousee etenkin kriisin kal-

taisten tapahtumien sattuessa, jolloin vakavat haittavaikutukset ovat mahdollisia. Tällöin yri-

tykset tarvitsevat uusia toimintatapoja varmistaakseen selviytymisensä epävarmojen aikojen 

yli, sillä kriisi voi asettaa organisaatioiden tulevaisuuden vaaraan. (Fonseca & Azevedo 

2020) 

Kriisitilanteet voivat tarjota uusia mahdollisuuksia yritysten toiminnan kehittämiselle. Ko-

ronaviruspandemiasta selviytymisen lisäksi yritysten katse tulee suunnata siihen, miten he 

pystyvät muokkaamaan strategiaansa paremmaksi tulevaisuutta ajatellen. (Obal & Gao 

2020) Vaikka pandemia aiheutti B2B-yrityksissä huomattavia haasteita, voi niiden lähesty-

mistä helpottaa ajatus siitä, että sen vaikutukset ulottavat myös kilpailijoihin. Näin ollen hei-

dänkin tulee reagoida toiminnassaan niihin. (Hartmann & Lussier 2020) 

Nunes ja Breene (2011) ovat tutkineet liiketoimintamallin roolia yrityksen menestyksessä. 

Heidän tutkimuksensa mukaan yritykset, jotka uudistavat liiketoimintamalliaan, menestyvät 

muita yrityksiä paremmin markkinoilla. Myös pandemian aikana liiketoiminnan kehittämi-

nen nousi jopa välttämättömäksi ympäristöhaasteisiin vastaamiseksi. Koronaviruspande-

mian aikana erityisesti B2B-markkinoilla yritysten nopea asianmukaisten strategioiden ke-

hitys ja käyttöönotto oli tärkeää, sillä tämä oli edellytys kassavirtojen ylläpitämiseksi koko 

kriisin ajan. (Kang et al. 2020)  

Tässä kappaleessa käsitellään toimenpiteitä, joiden avulla B2B-asiakassuhteita voidaan edis-

tää pandemian tuomien haasteiden osalta. Toimenpiteet on jaettu kolmeen eri ryhmään. 

Nämä ovat viestintä, joustavuus sekä digitaaliset ratkaisut (Kuva 5).  
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Kuva 5: B2B-asiakassuhteiden edistämisen keinot pandemian seurauksiin vastaamiseksi 

 

Viestintään liittyvien toimenpiteiden avulla yritykset kykenevät pitämään asiakkaitaan lä-

hempänä. Tällöin muutokset asiakkaiden toiminnassa ja tarpeissa ovat helpommin tunnistet-

tavissa. Joustavuutta parantavien toimenpiteiden avulla yritykset voivat lisätä asiakassuhtei-

den luottamusta, poistaa epävarmuustekijöitä ja siten edistää ostopäätösten syntymistä. Li-

säksi etenkin taloudellisesti joustavat ratkaisut lisäävät asiakkaiden tyytyväisyyttä ja asia-

kassuhteiden luottamusta. Digitaalisten ratkaisujen avulla puolestaan B2B-yritykset pysty-

vät vastaamaan asiakkaiden haluun suosia etänä tapahtuvaa vuorovaikutusta ja ostoproses-

seja. Digitaalisten ratkaisujen avulla voidaan myös kehittää toimitusketjujen suorituskykyä. 

 

4.1  Luottamuksen rakentaminen viestinnän avulla 

Empatian osoittaminen asiakkaita kohtaan korostui etenkin pandemian alun aikana tärkeäksi 

asiakassuhteiden edistämisen perustaksi. Ulkoisen viestinnän avulla yritykset voivat näyttää 

tukensa asiakkaitaan kohtaan, osoittaa sitoutuneisuutta ja ilmaista olevansa saavutettavissa 

myös epävarmojen aikojen vallitessa. (Dore et al. 2020) Erityisesti empaattinen sävy vies-

tinnässä osoittaa tilannetajua ja ymmärrystä vallitsevista olosuhteista. Tämä edistää luotta-

muksen ylläpitoa asiakassuhteessa ja parantaa siten suhteen laatua. Koska pandemia saattoi 

muuttaa asiakassuhteen osapuolten yhteisiä päämääriä ja tavoitteita, tuli yritysten löytää ta-

poja tehdä yhteistyötä asiakkaidensa kanssa välttääkseen vastakkainasettelun näkemyksen 

syntymisen (Bond et al. 2020). Dey (2020) korostaa, että kommunikoinnin kehittäminen ja 



 28 

sen säännöllinen toteuttaminen ovat keino auttaa kuromaan yhteen pandemian aiheuttamaa 

kuilua asiakkaan ja toimittajan välillä.  

Keskustelua tarvittiin pandemian tuomien muutosten aikana niin toteutuneista ostotapahtu-

mista kuin myös tulevaisuudesta ja sen mahdollisuuksista. Tämän vuoksi yritysten tuli kan-

nustaa myyjiään ottamaan entistä aktiivisemmin yhteyttä asiakkaisiinsa. Aktiivinen vuoro-

vaikutuksen ylläpito asiakkaisiin epävakaana aikana toimii yhteistyön kiinnostuksen edistä-

jänä. Viestinnän avulla asiakkaita voidaan myös informoida mahdollisista liiketoiminnan 

muutoksista. Tämä osoittaa läpinäkyvyyttä asiakkaiden suuntaan ja edistää siten suhteen 

luottamusta. Mahdolliset liiketoimintamuutokset saattavat kuitenkin saada osassa asiakkaita 

aikaan vastustusta.  Myös tällaisissa tilanteissa kommunikoinnin tärkeys korostuu. Myyjien 

tulee johtaa ja tukea asiakkaitaan muutosten edessä suhteen edistämiseksi. Myyjäorganisaa-

tioissa työntekijät tarvitsevat päälliköiltään tukea ja koulutusta tämän toteuttamiseen. (Ran-

garajan et al. 2021) 

Accenturen (2020) mukaan viestinnän aktiivinen ylläpito auttaa yrityksiä myös nopeasti 

muuttuviin asiakastarpeisiin vastaamisessa. Näin ollen pandemian aikana kommunikoin-

nissa korostuu erityisesti asiakkaan kuuntelun tärkeys. Koska pandemia muutti B2B-ostajien 

prioriteetteja ja siten kysyntää, tulee yritysten pysyä lähellä asiakkaitaan ymmärtääkseen tä-

män muutoksen suunnan. Empaattinen ja yksilöity viestintä asiakkaille luo pohjaa yhteisen 

toiminnan kehittämiselle B2B-markkinoilla. Merkittävä yhteys asiakkaisiin auttaa yrityksiä 

näkemään, mihin suuntaan heidän tulisi tehdä ponnisteluja asiakastarpeisiin vastaamiseksi. 

Oman toimintansa kehittämiseksi B2B-markkinoijien on tärkeä selvittää se, miten heidän 

asiakkaansa ovat muuttaneet liiketoimintaa, päätöksentekoprosesseja sekä taloussuunnitel-

miaan koronaviruspandemian seurauksena (Dey 2020). Merkitykselliset asiakasyhteydet ja 

niiden kautta saatu tieto ovat tärkeässä osassa asiakassuhteiden säilymisen kannalta ja siten 

pandemiasta selviytymisessä (Accenture 2020). 

Pandemian seurauksena monessa yrityksessä siirryttiin etätyöskentelyyn. Tukeakseen asiak-

kaitaan tässä, ohjelmistoyritys Slack (Slack Technologies) kehitti valtakunnallisen kyselyn 

koskien etätyöhön siirtymistä. Kyselyn avulla selvitettiin, mitä mieltä datan kanssa työsken-

televät toimistotyöntekijät ovat etätyöstä, ja mitkä asiat he kokevat sen osalta haastaviksi. 

Kyselyn avulla yritys viesti asiakkailleen, että he eivät ole etätyöhaasteiden kanssa yksin. 

Kyselyn tulosten pohjalta Slack tarjosi vinkkejä etätyöskentelyyn. (Slack 2020) Tämä toimi 
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tapana osoittaa empatiaa asiakkaita kohtaan kuuntelemalla heidän haasteitaan ja keinona 

luoda yhteisymmärrystä vallitsevasta tilanteesta.  

 

4.2  Joustavuuden edistäminen 

Kang et al. (2020) mukaan koronaviruspandemian luodessa mittavia haasteita kysyntään, 

osoittautuu nopea reagointi muuttuviin asiakastarpeisiin tärkeäksi. Pandemian seurauksena 

aiheutunut taloudellinen epävarmuus ja lykkääntyneet ostopäätökset vaativat yrityksiltä 

joustavuutta. Myyntien määrä B2B-markkinoilla tippui huomattavasti asiakkaiden siirtäessä 

tai peruessa tilauksiaan. Jotta yritykset kykenevät ylläpitämään asiakkaidensa tyytyväisyyttä 

tällaisessa tilanteessa, tulee heidän lisätä joustavuutta toiminnassaan. (Rangarajan 2021) 

Joustavan toiminnan lisääminen voidaan toteuttaa esimerkiksi ohjaamalla B2B-myyjien toi-

mintaa asiakkaiden tarpeisiin vastaamiseksi, lisäämällä saavutettavuutta sekä harjoittamalla 

oikeudenmukaista hinnoittelua ja neuvotteluja. Myös avainasiakkaiden tunnistaminen ja hei-

dän etusijalleen laittaminen on keskeistä. (Hartmann & Lussier 2020) 

Sopimuksissa joustavuutta voidaan luoda maksu- ja toimitusehtojen höllentämisenä (Ran-

garajan 2021). B2B-markkinoilla tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi sallimalla myyntivo-

lyymien vähenemisen yksikköhinnan pysyessä samana tai hyödyntämällä kulutukseen pe-

rustuvia sopimuksia, jolloin asiakas maksaa ainoastaan käyttämistään resursseista. Epävar-

muuden poistaminen joustavuuden avulla saattaa rohkaista asiakkaita ostojen toteuttami-

seen. (Kropp 2020) Hintamyönnytykset voivat myös vaikuttaa positiivisesti asiakkaan ko-

kemaan arvoon. Niiden lisäksi joustavuutta voidaan toteuttaa myös kanta-asiakasohjelmien 

säilyttämisenä. Dore et al. (2020) mukaan tällaisten joustavien ratkaisujen tarjoaminen pan-

demian aikana, jotka auttavat asiakkaita heidän kokemissaan taloudellisissa haasteissa, voi-

daan nähdä merkittävänä luottamusta herättävänä tekijänä. Myös Kang et al. (2020) koros-

tavat, että taloudellinen tukeminen on keskeinen tekijä, jonka avulla voidaan edistää asia-

kassuhteiden selviämistä läpi pandemian.  

Asiakkaiden taloudellisen tukemisen lisäksi Kang et al. (2020) ovat tunnistaneet ristiin-

myynnin strategisena keinona asiakassuhteiden hallintaan liittyen, joiden avulla B2B-yrityk-

set voivat vastata kriisitilanteisiin. Ristiinmyynti voi olla mahdollinen keino vastata muuttu-

viin asiakastarpeisiin, mikäli yritys kykenee tarjoamaan asiakkailleen useita tuotteita ja pal-

veluita. Muita keinoja joustavuuden edistämiselle B2B-markkinoilla ovat tuotelinjojen 
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laajentaminen ja kehittäminen vastaamaan muuttuvia tarpeita, tuotteiden ennakoiva muok-

kaaminen esille nousevien tarpeiden mukaan ja toimittajien koordinointi kasvavaan kysyn-

tää vastaamiseksi. Tuotekehityssyklien ja markkinoille tuloajan lyhentäminen auttavat vas-

taamaan asiakastarpeisiin niissä tilanteissa, joissa kysyntä kasvaa. Myös valikoiman laajen-

tamisen avulla yritykset kykenevät vastaamaan asiakastarpeiden muutoksiin ja kysynnän 

nousuun. Tämä kuitenkin edellyttää resursseja. (Kang et al. 2020) 

Konkreettisena esimerkkinä B2B-asiakassuhteiden edistämisestä joustavuuden avulla voi-

daan mainita yhdysvaltalainen kuljetusyhtiö FedEx. Koronaviruspandemian seurauksena 

FedEx alkoi tarjoamaan apua ja edullisia ratkaisuja pienyrityksille. Esimerkkejä näistä olivat 

jopa 30 % alennukset toimituskuluista sekä valmiit mainoslehtiset ja posterit, joita hyödyn-

tämällä asiakkaat pystyivät levittämään tietoa koronaviruksesta. (FedEx 2022) Näiden toi-

menpiteiden avulla FedEx tarjosi resurssejaan asiakkaidensa käyttöön, mikä edisti niin asi-

akkaiden kokemaa arvoa, kuin myös asiakassuhteiden luottamusta FedExin osoittaessa tu-

kensa asiakkaita kohtaan. Toisena esimerkkinä joustavuuden toteuttamisesta voidaan mai-

nita Zoom (Zoom Video Communications), joka pandemian seurauksena alkoi järjestämään 

koulutuksia Zoom-sovelluksen käytöstä. (Morgan 2020) Tällä tavoin he kykenivät laajenta-

maan palvelutarjontaansa ja vastaamaan pandemian seurauksena esille nousseisiin asiakas-

tarpeisiin. 

 

4.3  Digitaaliset ratkaisut 

Koronaviruspandemian leviämisestä seuranneet liikkumisrajoitukset ja lähikontaktien vält-

täminen loivat tarpeen digitaalisten teknologioiden hyödyntämiselle B2B-liiketoiminnassa. 

Digitaalisten ratkaisujen avulla yritykset kykenevät helpottamaan toimintaansa poikkeuksel-

listen olosuhteiden aikana, ja niiden käyttö saattaa muodostua jopa välttämättömäksi liike-

toiminnan ylläpitämisen kannalta. Digitaalisilla ratkaisuilla tarkoitetaan tässä yhteydessä 

esimerkiksi internetin, mobiiliyhteyksien, pilvipalveluiden, big datan ja robotiikan hyödyn-

tämistä yritysten liiketoiminnassa, vuorovaikutuksessa ja viestinnässä. (Soto-Acosta 2020) 

Rangarajan et al. (2021) mukaan pandemian seurauksena vuorovaikutus ja myyntityö siir-

tyivät digitaalisten työkalujen varaan B2B-ympäristössä. Asiakkaat alkoivat suosia digitaa-

lista vuorovaikutusta ja osoittivat entistä enemmän halua itsepalveluratkaisujen käyttämi-

selle (Harrison et al. 2020). Itsepalveluratkaisuilla tarkoitetaan esimerkiksi verkkokauppaa, 
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jonka kautta asiakas voi itse tehdä ostoja tai esimerkiksi tarkastella tuotteiden hintoja ja saa-

tavuutta. Esimerkiksi kiinalainen rakennuskoneiden valmistaja XCMG kehitti ja paransi 

pandemian seurauksena omaa verkkokauppa-alustaansa, nimeltään Machmall.com. Tämän 

avulla asiakaskyselyt, sopimusten allekirjoitukset ja maksuprosessit saatiin siirrettyä verk-

koon. (Kang et al. 2020) Verkkokauppojen kehittäminen pandemian seurauksena edisti niin 

saatavuutta kuin ostoprosessien etenemistä fyysisten tapaamisten peruuntuessa. 

Henkilökohtainen vuorovaikutus korvautui pandemian seurauksena erilaisilla etäyhteyden 

mahdollistavilla työkaluilla, kuten Zoom, Microsoft Teams ja Google Hangouts, joiden 

avulla pystytään muodostamaan video- ja ääniyhteys asiakkaiden kanssa. Yritykset koulut-

tivat nopealla aikataululla myyjiään teknologian käytössä vastatakseen vuorovaikutuksen 

muutoksiin. (Rangarajan et al. 2021) Myös erilaiset konferenssit ja kokoukset siirtyivät 

etäyhteyden varaan. Näin voitiin turvata esimerkiksi tuotekoulutuksen järjestäminen. Eri-

laisten tilaisuuksien ylläpitäminen teknologisten työkalujen avulla pandemiasta huolimatta 

ylläpitää jatkuvuutta, mikä puolestaan edistää asiakkaiden sitoutuneisuutta ja vahvistaa siten 

asiakassuhteita. (Hu & Olivier 2021)  

Pandemian seurauksena huomattiin, että asiakkaat alkoivat vierailemaan entistä aktiivisem-

min yritysten verkkosivuilla. Tämä sai aikaan yritysten sosiaalisen median kanavien ja net-

tisivujen sisällön laatuun ja kokonaisvaltaisen digitaalisen kokemukseen panostamisen. 

(Rangarajan et al. 2021) Uusien asiakassuhteiden syntyminen ja vanhojen ylläpitäminen 

B2B-ympäristössä digitalisaation kiihtyessä edellyttävät yrityksiltä onnistumista arvokkaan 

digitaalisen kokemuksen luomisessa (Dey 2020). Myynnin ja vuorovaikutuksen siirtyessä 

digitaalisten työkalujen varaan tärkeiksi elementeiksi nousevat nopeuteen, läpinäkyvyyteen 

ja asiantuntijuuden tarjoamiseen keskittyminen (Harrison et al. 2020). Hun & Olivierin 

(2021) tutkimuksen mukaan pandemia kiihdytti digitaalista markkinointia B2B-markki-

noilla. Suuri osa pk-yrityksistä otti entistä aktiivisemmin käyttöön sosiaalisen median kana-

via ja mukautti esimerkiksi tuote-esitteitä digitaaliseen muotoon. Sosiaalinen media toimii 

viestinnän ohella myös mainonnan välineenä, jonka avulla yritykset kykenevät lisäämään 

brändinsä tunnettavuutta ja tavoittamaan uusia asiakkaita. (Hu & Olivier 2021) 

Digitaalisten teknologioiden hyödyntämisen tarve näkyy myös toimitusketjuissa. Fonsecan 

ja Azevedon (2020) mukaan yksi koronaviruspandemian opeista oli kiireellinen tarve suun-

nitella entistä kestävämpiä, joustavampi ja älykkäämpiä toimitusketjuja. He mainitsevat rat-

kaisukeinot niiden saavuttamiseksi olevan mahdollisesti kapasiteetin hajauttaminen, useiden 
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hankintalähteiden käyttö ja digitalisointi. Myös Haropko (2021) painottaa, että koronavirus-

pandemian esille tuomat ongelmat toimitusketjuissa nostivat esille niiden läpinäkyvyyteen, 

kestävyyteen ja digitalisointiin panostamisen. EY:n toteuttaman kyselyn mukaan 64 % toi-

mitusketjun johtajista tunnisti toimitusketjujen digitaalisen muutoksen kiihtyneen pande-

mian seurauksena. Havaittavissa on trendi etenkin automaation hyödyntämiselle toimitus-

ketjuissa.  Digitaalisten teknologioiden avulla toimitusketjuista voidaan tehdä entistä tehok-

kaampia samalla helpottaen ihmisten työtä. (Haropko 2021) Lisäksi toimitusketjujen suori-

tuskykyä parantamalla voidaan jatkossa reagoida paremmin kysynnän rajuihin muutoksiin 

ja siten vastata paremmin asiakkaiden tarpeisiin myös poikkeuksellisina aikoina. 
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5  Johtopäätökset 

Tämän kandidaatintutkielman tavoite oli tutkia koronaviruspandemian aiheuttamia vaiku-

tuksia B2B-asiakassuhteiden näkökulmasta, keskittyen asiakasarvon ja asiakassuhteiden laa-

dun analysointiin. Aihetta käsiteltiin perehtymällä B2B-asiakassuhteisiin, koronaviruspan-

demian vaikutuksiin sekä vaikutuksista seuranneisiin toimenpiteisiin. Työssä esitetty pää-

tutkimuskysymys oli: 

• Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut B2B-asiakassuhteisiin? 

Työn tuloksena selvisi, että koronaviruspandemia heikensi asiakassuhteiden pysyvyyttä vai-

kuttamalla negatiivisesti asiakasarvoon ja asiakassuhteiden laatuun. Pandemiasta seurannut 

epävarmuus, erilaiset rajoitukset ja toimitusongelmat vaikeuttivat yritysten toimintaa, mikä 

näkyi myös asiakassuhteissa. Työssä todettiin, että asiakasarvon osalta pandemia vaikutti 

negatiivisesti palvelutukeen, toimitukseen ja henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen. Asia-

kassuhteen laadun osalta negatiivisia vaikutuksia havaittiin kaikissa neljässä osa-alueessa. 

(Kuva 6) 

 

Kuva 6: Koostekuva tutkielman tuloksista 
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Pandemian haittavaikutusten pienentämiseksi yritykset kiinnittivät huomiota erityisesti vies-

tintään ja taloudellisesti joustavien ratkaisujen tarjoamiseen asiakkaille. Näiden lisäksi pan-

demia kiihdytti merkittävästi erilaisten digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa. Tulevaisuu-

den kannalta onkin hyvin todennäköistä, että kommunikointi ja myyntityö B2B-ympäris-

tössä siirtyvät pitkälti etäyhteyksien ja erilaisten itsepalveluratkaisujen varaan. Pandemia 

myös osoitti toimitusketjujen haavoittuvuuden, johon yritysten oletetaan reagoivan. (Kuva 

6) 

Päätutkimuskysymyksen tueksi työssä esitettiin kolme tarkentavaa osatutkimuskysymystä. 

Näiden avulla rakennettiin pohjaa päätutkimuskysymykseen vastaamiseksi. Työn ensimmäi-

nen osatutkimuskysymys oli: 

• Millaisia ovat asiakassuhde, asiakasarvo ja asiakassuhteen laatu B2B-kontekstissa ja 

mikä niiden merkitys on? 

B2B-asiakassuhde muodostuu yritysten välille, joiden kesken tapahtuu kaupankäyntiä. Omi-

naista sille ovat yksittäisten suhteiden suuri arvo, kompleksiset ostoprosessit, suhteen pitkä-

aikaisuus ja yksilölliset asiakastarpeet, jotka vaativat syvällistä tietämystä asiakkaan luon-

teesta ja toiminnasta. Yritysten olemassaolo perustuu arvon luomiselle, jonka ympärille asia-

kassuhde rakentuu. Arvon tuottaminen asiakkaalle toimii pitkäaikaisten suhteiden edistäjänä 

ja sitä kautta kilpailuedun luojana. Tämän tutkielman kannalta oleellisin lähestymistapa ar-

voon on asiakkaan näkökulma, jolloin usein puhutaan asiakasarvosta. Asiakasarvo voidaan 

määritellä muodostuvaksi asiakkaan kokemien hyötyjen suhteesta kustannuksiin. Työssä to-

dettiin, että B2B-asiakkaalle arvon merkittävimmät ajurit ovat tuotteiden fyysinen laatu, 

tuotteisiin liittyvät palvelut ja sekä tarkka ja täsmällinen toimitus.  

Asiakasarvo toimii asiakassuhteen laadun edeltäjänä. Yleisellä tasolla suhteen laatu kuvaa 

kokonaisarviota asiakassuhteesta. Tässä tutkielmassa asiakassuhteen laatu määriteltiin luot-

tamuksesta, tyytyväisyydestä, sitoutuneisuudesta ja palvelun laadusta muodostuvaksi koko-

naisuudeksi. Palvelun laatu muodostuu asiakkaan odottaman ja kokeman laadun välille.  

Asiakassuhteen laatu vaikuttaa positiivisesti asiakkaiden uskollisuuteen, minkä vuoksi se on 

keskeinen pitkäaikaisten asiakassuhteiden rakentamisessa. Koronaviruspandemian vaiku-

tuksia B2B-asiakassuhteisiin tutkittiin analysoimalla pandemian seurauksia erityisesti asia-

kasarvon ja asiakassuhteen laadun näkökulmasta. Työn toinen osatutkimuskysymys oli: 
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• Mitä seurauksia koronaviruspandemia aiheutti yritysten toiminnassa ja kuinka ne 

vaikuttivat B2B-asiakassuhteisiin?  

Tarkasteltaessa koronaviruspandemiaa, voidaan sen todeta aiheuttaneen maailmanlaajuisen 

kriisin, jonka vaikutukset ovat hyvin laajat ja monitahoiset. Yritysten toiminnalle haasteita 

aiheutui pandemiasta seuranneista epävarmoista olosuhteista, erilaisista sulkutoimenpiteistä 

ja lähikontaktien rajoituksista sekä toimitusongelmista (Kuva 3). Epävarmuus teki yritysten 

toiminnasta varovaisempaa, mikä näkyi asiakastarpeissa, kysynnässä ja ostopäätösten te-

ossa. Lisäksi asiakassuhteen osapuolten yhteiset päämäärät hämärtyivät yritysten keskitty-

essä vaikeista ajoista selviämiseen. Sulkutoimenpiteiden ja lähikontaktien rajoitusten vuoksi 

B2B-asiakassuhteille ominainen henkilökohtainen kommunikointi ja myyntityö siirtyivät 

syrjään. Esille nousi asiakkaiden halu käyttää digitaalisia ratkaisuja, ei ainoastaan kommu-

nikoinnin välineenä, vaan myös itsepalveluratkaisujen muodossa. Yhteydenpito asiakkaisiin 

vaikeutui fyysisten kohtaamisten estyessä, mikä saattoi etäännyttää vanhoja asiakkaita ja 

vaikeuttaa uusien asiakassuhteiden luontia. Sulkutoimenpiteet vaikuttivat osaltaan myös yri-

tysten toimitusketjuihin, joissa ilmeni ongelmia kysynnän muutosten seurauksena. Kontak-

tirajoitukset vaikuttivat etenkin palvelujen toimittamiseen asiakkaalle.  

Kuten työn luvussa 3.4 todettiin, on pandemian aiheuttamilla seurauksilla ja niiden vaiku-

tuksilla yhteys asiakkaiden kokemaan arvoon ja asiakassuhteiden laatuun. Näin ollen pan-

demia vaikutti B2B-markkinoilla asiakassuhteisiin heikentämällä asiakasarvoa ja laatua. 

Asiakkaiden kokemaa arvoa heikensivät palvelutuen, toimituksen ja henkilökohtaisen vuo-

rovaikutuksen haasteet, joita sulkutoimenpiteet ja rajoitukset aiheuttivat. Asiakkaiden koke-

malla arvolla on keskeinen merkitystä ostopäätöstä tehtäessä, minkä vuoksi pandemian ai-

heuttamat toimitusongelmat heikensivät asiakassuhteiden pysyvyyttä. 

Suhteiden laadun osalta koronaviruspandemia aiheutti negatiivisia vaikutuksia kaikissa osa-

alueissa, eli luottamuksessa, sitoutuneisuudessa, tyytyväisyydessä ja palvelun laadussa. Pan-

demiasta johtuva epävarmuus loi vastakkainasettelua toimittajien ja asiakkaiden välille, 

mikä vähensi suhteen luottamusta. Toimitusongelmat puolestaan vaikuttivat asiakkaiden ko-

kemaan laatuun heikentävästi, mikäli toimittajat eivät pystyneet enää vastaamaan asiakkai-

den odotuksiin. Tämän seurauksena asiakassuhteen sitoutuminen heikentyi ja asiakkaat saat-

toivat alkaa etsimään muita toimittajavaihtoehtoja.  
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• Millaisilla toimenpiteillä koronaviruspandemian aiheuttamiin seurauksiin asiakas-

suhteissa pystytään vastaamaan? 

Nykypäivänä B2B-markkinoiden kova kilpailu vaatii yrityksiltä onnistuneita asiakassuh-

teita. Asiakassuhteet vaativat entistä enemmän panostusta koronaviruspandemian tuodessa 

yritysten toimintaympäristöön mittavia muutoksia, joilla oli vaikutus asiakkaiden kokemaan 

arvoon ja asiakassuhteiden laatuun. Teorian pohjalta työssä muodostettiin kolme ryhmää, 

joihin B2B-asiakassuhteiden edistämisen keinot voidaan jakaa. Nämä ovat viestintä, jousta-

vuus ja digitaaliset ratkaisut.  

Viestinnän osalta empaattisuuden osoittaminen ja asiakkaiden kuuntelu auttavat luottamuk-

sen parantamisessa asiakassuhteissa. Esimerkiksi liiketoimintamuutoksista avoimesti viesti-

minen edistää asiakassuhteen luottamusta epävarmuuden vallitessa. Joustavuutta edistäviin 

toimenpiteisiin puolestaan kuuluvat muutokset hinnoittelussa, maksu- ja toimitusehdoissa ja 

kanta-asiakasohjelmissa. Lisäksi toiminnan joustavuutta voidaan edistää muun muassa ris-

tiinmyynnillä, tuotelinjojen kehittämisellä sekä niiden laajentamisella. Digitaaliset ratkaisut 

B2B-liiketoiminnassa asiakassuhteiden edistämisen kannalta ovat esimerkiksi vuorovaiku-

tuksen, myyntityön, konferenssien ja tuotekoulutusten siirtäminen etäyhteyksien varaan.  

 

5.1  Tulevaisuuskatsaus 

Kaikista B2B-yrityksissä koronaviruspandemian seurauksena toteutetuista toimenpiteistä 

hyvin todennäköisesti pysyviä ovat erilaiset digitaaliset ratkaisut, joiden käyttöönottoa pan-

demia kiihdytti huomattavasti. Ylipäätään palveluiden automatisointi on yksi liiketoiminnan 

kehittämistä ajava nykytrendi. Näin ollen tulevaisuudessa on oletettavissa yhä useamman 

yrityksen hyödyntävän itsepalvelulaitteita ja -ohjelmistoja toiminnassaan. Asiakkaiden tyy-

tyväisyyden kannalta on tärkeää kehittää helppokäyttöisiä ja selkeitä ratkaisuja, jotka sääs-

tävät asiakkaiden aikaa. Vuorovaikutuksen ja myyntiprosessien siirtyminen etäyhteyksien ja 

digitaalisten ratkaisujen varaan nähdään toimintatapoina, jotka tulivat jäädäkseen. Vaikka 

etenkin asiakassuhteiden luottamuksen kannalta fyysisten tapaamisten pois jääminen tuo 

omat haasteensa, parantaa etäkommunikaatio esimerkiksi saatavuutta, joka puolestaan edis-

tää asiakkaiden kokemaa arvoa. Tulevaisuudessa onnistuneen digitaalisen kokemuksen luo-

minen asiakkaalle on merkitykseltään suuri. Verkkokauppojen ja -sivustojen toteutuksessa 

tulee pitää entistä vahvemmin mielessä se, miten asiakkaita voidaan palvella paremmin. On 
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myös huomioitavaa, että digitaalisten ratkaisujen avulla asiakkaista voidaan saada jatkossa 

enemmän tietoa. Data asiakkaiden aikaisemmista ostoista, hinnoista ja kulutuskäyttäytymi-

sestä auttavat yksilöllisiin asiakastarpeisiin vastaamisessa B2B-markkinoilla. Toimituson-

gelmien kannalta toimitusketjujen kehittämisellä voidaan parantaa niiden suorituskykyä ja 

siten vastata paremmin tulevaisuudessa nopeisiin kysynnän muutoksiin. Tämä tulee näky-

mään esimerkiksi automaation voimakkaampana hyödyntämisenä osana toimitusketjuja.  

 

5.2  Jatkotutkimusaiheet 

Koronaviruspandemian aiheuttamien vaikutusten ja niiden seurauksena toteutettujen toi-

menpiteiden analysointi on osittain haastavaa, sillä moni ilmiö, kuten digitalisaation kiihty-

minen, on riippuvainen monesta tekijästä. Näin ollen sen erittely, mikä on aiheutunut pan-

demiasta ja mikä ei, voi olla monimutkaista. Vaikka pandemian vaikutukset ovat laaja-alai-

sia, voivat tiettyjen alojen yritykset osoittautua herkemmiksi sen vaikutuksille. Tämän 

vuoksi jatkotutkimus tiettyihin toimialoihin liittyen tai esimerkiksi yrityshaastattelut ko-

ronapandemian vaikutuksista asiakassuhteiden näkökulmasta olisivat merkittäviä tutkiel-

man luotettavuuden kannalta. Lisäksi koska tässä tutkielmassa asiakassuhteita edistävien 

toimenpiteiden tarkastelu jää tiedon puutteen vuoksi hyvin yleiselle tasolle, olisi mielenkiin-

toista tutkia tarkemmin eri yritysten konkreettisia liiketoimintamuutoksia, esimerkiksi digi-

taalisista itsepalvelun ohjelmistoratkaisuista tai asiakkaiden taloudellisen tukemisen kei-

noista, joita on toteutettu tai kehitetty entisestään pandemian seurauksena. 

Yhtenä jatkotutkimusehdotuksena voidaan myös mainita työssä esitetyn asiakasarvon ja 

asiakassuhteen laadun näkökulman soveltamista muun tyyppisten kriisien vaikutuksiin. Täl-

lainen voisi esimerkiksi olla tutkimus siitä, miten B2B-yritysten imagokriisit vaikuttavat 

asiakassuhteisiin niiden laadun ja arvon näkökulmasta. Toinen esimerkki voisi olla saman 

näkökulman soveltaminen Venäjän ja Ukrainan välisen konfliktin vaikutuksiin B2B-asia-

kassuhteissa, sillä kyseinen tapahtuma on vaikuttanut monien B2B-yritysten liiketoimintaan.  
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