
Myydäänkö teillä yhä 
”kuten ennenkin”?

Digitalisaation myötä asiakkaiden käyttäytyminen on merkittävästi 

muuttunut ajassa, jossa he voivat olla yhteydessä haluamaansa 

palveluntarjoajaan milloin, missä ja miten vain haluavat. Useat 

tutkimukset osoittavat, että ennen lopullista ostopäätöstä asiakas 

tutustuu yritykseen ja sen osaamiseen monikanavaisesti ver-

kossa, piilossa myynniltä. Jopa 80 % asiakkaan ostoprosessista 

on jo tehty siinä vaiheessa, kun myynti pääsee keskustelemaan 

asiakkaan kanssa. 

Tästä oppaasta saat neuvoja siihen, kuinka rakentaa entistä 
tuloksellisempia, digitaalisia myynnin- ja markkinoinnin 
prosesseja.



Asiakas tutkii, skannaillee ja vertailee aktiivisesti tietoa, sekä 

peilaa ja punnitsee omaa tarvettaan muiden asiakkaiden pal-

velukokemuksiin. Asiakkaiden ostamisen muutos edellyttää 

muutosta myös myynnissä. 

Henkilöstökulut ovat tyypillisesti yrityksen suurin yksittäinen 

kulupotti. Myyntityötä itsessään on lähes mahdotonta täysin 

automatisoida, mutta asiakashankinnan kulutasoa voi merkit-

tävästi laskea kohdistamalla myynnin ajankäyttö ostoprosessin 

eri vaiheissa oleviin asiakkaisiin.

Miten yrityksenne hitrate on 
kehittynyt viimeaikoina?

”Yritysten tulee entistä syvällisemmin 
ymmärtää asiakkaidensa käyttäytymistä ja 
vastata heidän vaihtuviin tiedontarpeisiin 
ostoprosessin eri vaiheissa. Suurimman osan 
tästä voi automatisoida ja sitä kautta allokoida 
myynnin resurssit tehokkaammin.”



Asiakkaiden monikanavainen tiedonhaku ostoprosessin eri 

vaiheissa luo uudenlaisia mahdollisuuksia yrityksen asiakas-

ymmärryksen kasvattamiseksi. Myyntiliidien tuotanto on yksi 

myynnin ja markkinoinnin johtamisen tärkeimpiä painopisteitä: 

erityisesti B2B- myynti tarvitsee liidejä, jotta myynti pääsee 

kiinni juuri oikeisiin, ”ostohousut jalassa” oleviin asiakkaisiin 

ja yltää tavoitteisiinsa.

Asiakasymmärryksen resepti on yksikertainen: kun jaat 

tietoa, saat tietoa.

Miten tunnistatte 
asiakkaidenne tiedontarpeet 
ostoprosessin eri vaiheissa? 



Määrittele millaista tietoa asiakkaat kussakin 
vaiheessa tarvitsevat päätöksensä tueksi.

Määrittele myynnin kanssa ostovalmiin asiakkaan tuntomerkit, 
pisteytä asiakkaat saamiesi tietojen mukaan ja sijoita heidät 
ostoprosessin oikeaan vaiheeseen. 

Tarjoa tietoa ja kysy vastavuoroisesti lisätietoja asiakkaan 
ostopäätökseen vaikuttavista tekijöistä: 2

mikä on potentiaalisen asiakkaan käytettävissä oleva budjetti 
mikä on asiakkaan kyky tehdä päätöksiä ja
mikä on tarve ja tarkka ajoitus yrityksen tarjoamalle osaamiselle
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Asiakasymmärryksen syntyminen perustuu 
parhaimmillaan siihen, että ymmärretään 
miten asiakas käyttäytyy koko asiakkuuden 
läpi. Nykyisten asiakkaiden avulla saadaan 
helpoiten tietoon myös potentiaalisen 
asiakkaan tiedontarpeet.
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Kun asiakkaan kiinnostus on saatu herätettyä hänelle arvokkaan 

tiedon avulla, häntä voidaan johdattaa tutustamaan yhä syvemmin 

yrityksen tarjoomaan eli tuote-esittelyihin. Tuotefaktoja tärkeäm-

pää on poistaa oston esteitä ja rakentaa luottamusta yritykseen. 

Tämä onnistuu tyypillisesti tuomalla esiin esimerkiksi referenssejä 

ja asiakasarvioita.

Pisteytyksen mukaan 
asiakkaat eivät ole valmiita 
ostamaan, mikä avuksi?

”Vasta, kun asiakas on vakuuttunut, että hyötyy 
yrityksen tuotteista ja palveluista, hän on valmis 
kontaktoimaan myyntiä ja etenemään kohti 
mahdollista ostotapahtumaa. ”

Toisin kuin perinteisesti on ajateltu, markkinoinnin 
(huom! ei myynnin) tehtävä on taustoittaa potentiaali-
set asiakkaat yrityksen tuotteista ja palveluista, sekä 
kuljettaa heitä eteenpäin myyntiprosessissa. Myynnin 
tehtävänä puolestaan on kertoa, mitkä tiedot ovat 
heidän kannaltaan oleellisimpia saada tietoon.



Edellä kuvattu asiakkaan ostoprosessi voi asiakkaiden erilaisista 

tilanteista riippuen kestää useista kuukausista jopa vuosiin, ja tänä 

aikana hän voi kohdata palveluntarjoajan myynti- tai asiakaspal-

veluhenkilön kymmeniä eri kertoja, useissa eri kanavissa. Tämä 

sitoo valtavan määrän yrityksen resursseja ja verottaa liiketoiminnan 

tehokkuutta, mikäli yrityksen myyntiprosesseja ei ole  valjastettu 

oikein ja kustannustehokkaasti.  

Digitalisoimalla asiakaskohtaamiset ostoprosessin aikana, on 

mahdollista määrittää mm. keskimääräinen lead time, kohtaamispis-

teiden määrä ja laatu ostoprosessin aikana ja asiakashankintahinta. 

Kun nämä muuttujat saadaan selville, on mahdollista tehdä toimen-

pidesuunnitelma, jolla asiakashankintaa tehostetaan.

Mikä on yrityksenne lead time 
eli kuinka kauan aikaa kuluu 
liidistä kauppaan?



Yrityksen myyntiorganisaatiolla menee usein merkittävän paljon 

aikaa monikanavaisesti asioivien asiakkaiden prospektointiin, 

laadukkaiden liidien tunnistamiseen ja niiden kvalifi ointiin, vaikka 

myynnin parhaat resurssit tulisi keskittää tuottavimpien asiakkai-

den palvelemiseen ja uusien kauppojen solmimiseen pitääkseen 

yrityksen liiketoiminnan kasvussa. 

Useiden yritysten myyntiorganisaation kuulee myös kertovan, 

kuinka heidän parhaat myyjät ja asiantuntijat ovat itse asiassa liian 

työllistettyjä asiakaspalvelun arkisilla, usein samankaltaisilla ja 

myyntivaiheen alkupäässä toistuvilla kysymyksillä. Tämä rasittaa, 

vaikeuttaa ja ehkä pitkittääkin myyntityötä – samalla myös asiakas-

kokemus saattaa kärsiä.

Mikä on myynnin suurin 
aikasyöppö ja mikä osuus 
työstä tuottaa tuloksen?

?



Myyntityön tehtävä ei ole opastaa ja kouluttaa jokaisessa yhtey-

denotossa asiakkaita havaitsemaan tekniikan ja tuotetun ratkaisun 

arvoja ja hyötyjä, vaan myynnin tulee saada rauhassa keskittyä 

palvelemaan tärkeimpiä, yrityksen kannalta tuottavampia asiakkaita. 

Samalla rutiininomainen, uusien asiakaspotentiaalien seulominen 

ja päivittäisten asiakaspalvelutilanteiden hoitaminen voidaan esi-

merkiksi ulkoistaa kumppanin hoidettavaksi.

Käytännössä asiakaskohtaamisten hallinta kootaan yhteen 

järjestelmään, johon sekä yrityksellä että ulkoistetulla kumppanilla 

on pääsy.  Näin asiakaspotentiaalin seulontaan erikoistunut kump-

pani voi älykkäästi ja yhdessä sovitun prosessin mukaisesti ohjata 

kontakteja joko

a. markkinoinnille edelleen jalostettavaksi tai 

b. eteenpäin asiantuntijoille ja myyjille klousattavaksi

Tämä toimintamalli mahdollistaa asiakastietojen jatkuvan rikas-

tamisen eri asiakaskohtaamisissa ja tietojen hyödyntämiseen eri 

yhteyksissä. Tietämyskantaa ei missään nimessä kannata kerätä 

yhteiskäyttöiseen taulukko-ohjelmaan, vaan kontaktien määrään ja 

laadun seuranta vaatii ketterän, automaatiotyökalun, jossa on hyvät 

tiedonlouhinnan ominaisuudet. 

Onko osa myyntityöstä 
mahdollista ulkoistaa? Kyllä on! 



Tässä kohdin on helppo ymmärtää asiakaskohtaamisten digitalisoinnin 

ja automaation merkitys myynnin tehostamisessa. Verkkosivukävijöistä, 

uutiskirjeen tilanneista sekä verkkosisältöjä ladanneista asiakkaista 

ostoprossien eri vaiheissa, muodostuu kullekin asiakkaalle omanlai-

sensa digitaalinen bodylanguage. Tätä tietoa hyödyntämällä voidaan 

korvata totuttu puhelinprospektointi ja käyttää myynnin kallisarvoinen 

aika asiakkaisiin myyntisyklin myöhäisemmissä vaiheissa.

Asiakaskohtaamisten digitalisointi automaatiota hyödyntäen, tuo 

yrityksen käyttöön reaaliaikaisen, kohdennetun tiedon

• miten asiakkaat sisältöjä kuluttavat 

• mikä on eri sisältöjen ja toimenpiteiden vaikuttavuus 

halutuissa kohderyhmissä 

• millä toimenpiteillä on paras vaikutus asiakashankinnan 

tehokkuusmittareihin 

Mikä on yrityksenne 
asiakashankintaprosessin 
automaatioaste ja kuinka dataohjatusti 
markkinointi-myynti työskentelevät?

Liidien kvalifi ointi itsessään ei ole mikään 
arvo, vaan arvoa tuottaa ymmärrys siitä, mihin 
myyjän kannattaa keskittyä ja laittaa aikaa, 
tuottavampiin asiakkaisiin. 



Rakennetaan tehokkaampaa myyntiä: Myyntipalvelu     0800 04411 (ma–pe 8–16)

Myyntityö on jatkuvaa 
oppimista asiakkaista, 
toimialoista, päättäjien 

haasteista ja niiden 
ratkaisemisesta. 

Lähdetään yhdessä 
rakentamaan entistä 

tehokkaampaa 
myyntiä. 
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