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Väitös: Ostokäyttäytyminen muuttui - näitä taitoja 
myyjien pitäisi kehittää 

Muutos ostokäyttäytymisessä haastaa myyjät, väitöskirja osoittaa. 

 Väitöstutkimuksen mukaan ostokäyttäytyminen on muuttunut. 

 Myyjät keskittyvät yhä liikaa tuotetietoon. 
 Tutkimuksen mukaan myyjien pitäisi kehittää vuorovaikutustaitojaan. 

       Lähde: Perjantai 2.12.2016 iltalehti.fi  

Pia Hautamäki (VAASAN YLIOPISTO) 

Myyjän liika innokkuus saattaa helposti pilata myös tulevat kaupat, mikäli 

asiakkaan toiveita sopivasta etenemisestä ei noudateta. 

- Jos asiakasta ei kohdata vuorovaikutustilanteissa hänen persoonallisuudestaan 

nousevien tarpeiden mukaisesti, saattavat myyjältä ja koko 
myyntiorganisaatiolta jäädä kaupat syntymättä, sanoo Vaasan yliopistossa 

johtamisen alalta väittelevä KTM Pia Hautamäki. 

Hautamäen väitöskirja keskittyy yritysten väliseen myyntiin ja ostamiseen sekä 
siihen, miten asiakkaiden odotukset tulisi täyttää tämän päivän 

myyntitapaamisissa. 

Väitös osoittaa, että jos yrityksen myyntikoulutus keskittyy edelleen tuotetiedon 
lisäämiseen tai kaupantekoon, saattaa olla, että sekin koulutusinvestointi on ihan 

turha. 

- Yrityksissä kehitetään asiakasarvoa tuottavia vuorovaikutustaitoja liian vähän, 

ja usein vuorovaikutustaitojen kehittämistä lykätään lähes poikkeuksetta 
myöhäisempään hetkeen. Sitä hetkeä ei kuitenkaan kannattaisi jäädä 

odottelemaan, sanoo Hautamäki. 

Hautamäen mukaan yritysasiakkaiden ostokäyttäytyminen on muuttunut 
maailmalla ja myös Suomessa. 

Ostamiseen on tullut uusi vaihe, sillä usein asiakas onkin ensimmäinen 

yhteydenottaja jättäen esimerkiksi signaalin ostohalukkuudestaan myyjän 
kotisivujen kautta. Mikäli asiakkaan jättämään yhteydenottoon, esimerkiksi 

tarjouspyyntöön, ei vastata asiakkaan persoonallisuustyypistä nousevien 
tarpeiden mukaisesti, saattaa varsinainen myyntitapaaminen jäädä sopimatta. 
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Hautamäen tutkimuksen mukaan suomalaisten yritysten johtamisessa 

asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutos ei näy mitenkään, vaan myyntijohto 
keskittyy edelleen varmistamaan sovittujen käyntimäärien saavuttamisen. 

- Yritysmyyjien kanssa ei esimerkiksi harjoitella tarpeeksi asiakkaan odotusten 

täyttämistä ennen varsinaista kohtaamista saatikka että harjoiteltaisiin 
kohtaamaan asiakas digiympäristöissä. 

Hautamäen mukaan yritysmyyntityöstä on valitettavasti useita vääränlaisia 

mielikuvia. Usein luullaan, että myyjän tehtävänä on viedä asiakkaalle 

tuotetietoa, vaikka tänä päivänä asiakas löytää kaiken tiedon netistä. 

Hautamäki uskoo, että myyntikoulutuksen lisäämisellä Suomessa olisi myönteisiä 
vaikutuksia myös suomalaisten yritysten myynnissä onnistumiseen sekä 

Suomessa että kansainvälisesti. 

KTM Pia Hautamäen johtamisen alaan kuuluva väitöstutkimus ”Leading 
with Individual Consideration - Forming Value with Customers in 

Business Interactions" tarkastetaan perjantaina 9. joulukuuta Vaasan 
yliopistossa. 

 


