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ICT-alan kasvututkimus 2022

1. Johdanto
ICT-alan kasvututkimus 2022 kartoittaa
ja tutkii alan parhaita keinoja yrityksen
tavoitteleman kasvun varmistamiseksi.
Järjestyksessään viides Pro Growth Consultingin, TIVIAn ja Ohjelmistoyrittäjien toteuttama valtakunnallinen ICT-alan myyntiä
ja kasvua käsittelevä tutkimus on toteutettu
kevään 2022 aikana. Aiempina vuosina tutkimuksen pääkohteena ovat olleet myynnin esteet ja parhaat keinot. Tänä vuonna on tutkittu
parhaita keinoja varmistaa yrityksen kasvu
ICT-toimialan kentällä.
Tutkimuksen tulokset tarjoavat arvokasta
tietoa. Tulokset kertovat, millaiset keinot ja
millaiset valinnat ICT-alan toiminnassa johtavat yrityksen kasvuun. Ne kertovat hienosti

sen mitkä kasvukeinot toimivat tällä hetkellä
parhaiten. Tutkimukseen vastanneet henkilöt
ovat yrittäjiä, toimitusjohtajia ja muita yritysten
avainhenkilöitä – parhaita asiantuntijoita tässä
asiassa!
Yrityksen liiketoimintamallista, tilanteesta,
tavoitteista ja kehitysvaiheesta riippuen eri
asioiden merkitys korostuu, kun tarkastellaan
yrityksen kasvumahdollisuuksia.
Tutkimuksen suunnittelusta ja toteutuksesta
vastasivat KTM Erkki Tuomi ja YTM Timo Aittoniemi Pro Growth Consulting Oy:stä.
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NÄKÖKULMAA
Kasvukeinoja on
tarkasteltu kuudesta
näkökulmasta:
• Asiakkaat
• Tuotteet ja palvelut
• Myynnin käytännöt
• Markkinoinnin käytännöt
• Henkilöstö
• Rahoitus

ICT-alan kasvututkimus 2022
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Johdanto

1.1 Tutkimuksen tiedot
Aineiston kattavuus ja vastaajien demografiset tiedot
Kyselyyn vastasi 90 henkilöä lähes yhtä
monesta yrityksestä. Osaa vastaajista haastateltiin. Muut osallistujat vastasivat samoihin kysymyksiin vastaamalla lomakeverkkokyselyyn.
Vastanneet yritykset edustavat kohtuullista
määrää kaikista Suomen ICT-alan yrityksistä.
Tutkimus suunnattiin eri kokoisiin ICT-alan yrityksiin. Tarkemmat taustatiedot yrityksistä on
koottu seuraaviin kaavioihin.

Tilastokeskuksen toimialajakaumaa haluttiin
tarkentaa kysymällä vastaajien pääasiallista
liiketoimintaa kolmella tavalla:
• Tarjoamme asiakkaillemme henkilöresursseja heidän palvelukseensa
• Tarjoamme asiakkaillemme tuotteita tai
tuotteistettuja palveluita
• Tarjoamme asiakkaillemme näitä kaikkia
edellä mainittuja
Vastausten perusteella suurin osa tarjosi tuotteita tai tuotteistettuja palveluita.

4

26 kpl

• 10-24 hlö

26 kpl

• 25-99 hlö

24 kpl

• 100 + hlö		

14 kpl

59%

Tarjoamme asiakkaillemme
tuotteita tai tuotteistettuja
palveluita

16%

Tarjoamme asiakkaillemme
henkilöresursseja heidän
palvelukseensa

Vastanneiden yritysten henkilömäärä:

• 1-9 hlö		

Pääasiallisena
liiketoimintanamme

Valtaosa (90%) vastaajista kuului yrityksen johtoon. Suurin osa
yrityksistä työllisti korkeintaan
25 henkilöä.

25%

Tarjoamme asiakkaillemme
näitä kaikkia edellämainittuja

ICT-alan kasvututkimus 2022

Myykö edustamasi yritys tuotteitaan ja/tai
palveluitaan ulkomaille?
Kyllä

56%

Ei

44%

Useimmilla muilla toimialoilla vientitoiminnan aloittaminen edellyttää suurempaa organisaatiota kuin ICT-alalla. Vuonna 2022 toteutetun Ohjelmistoyrityskartoituksen* mukaan vain 23% ohjelmistoalan yrityksistä on sitä
mieltä, että Suomen markkinat riittävät yrityksellemme myös tulevaisuudessa.

Vastanneiden henkilöiden asema yrityksessä:

35% 28% 20%

Toimitusjohtaja

Muu, mikä?

Liiketoiminnan johto

17%

Myynnin johto

Kohdan Muu, mikä? valinneista 12 kuului yrityksen ylimpään johtoon, 3:n
päätehtävä oli myynti, 2 toimivat hallituksen tehtävissä, 3 konsulttina ja
loput vastanneista työskentelivät markkinoinnissa, henkilöstön tai myynnin
tukitehtävissä.

* Ohjelmistoyrityskartoitusta on toteutettu vuodesta 2002. Tänä vuonna kartoituksen laativat Jyväskylän yliopisto ja Vaasan yliopisto.
ICT-alan kasvututkimus 2022
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Johdanto

1.2 Abstrakti
Tutkimus on kartoittanut alan parhaita keinoja
kasvun varmistamiseksi.
Kasvu on tärkeää yritykselle, sen omistajille,
työntekijöille ja koko yhteiskunnallemme. Kasvu
mahdollistaa yrityksen toiminnan kehittämisen.
Jos kasvua ei synny, kehittämisresurssit ovat
todennäköisesti rajalliset ja kilpailukyky heikkenee. Kasvu nostaa yrityksen arvoa ja se on
yleensä omistajien tavoite. Työntekijöille kasvu
tuo yleensä henkilökohtaisia kehittymismahdollisuuksia. Yhteiskunnallemme kasvu tuo veroeuroja, työpaikkoja ja hyvinvointia.
ICT- ja ohjelmistoala ovat erityisen kasvavia
toimialoja. Ohjelmistoyrityskartoituksen v. 2022

” 78% ohjelmistoalan yrityksistä
odottaa liikevaihdon kasvua seuraavana vuonna.”
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mukaan 78% ohjelmistoalan yrityksistä odottaa
liikevaihdon kasvua seuraavana vuonna.
Parhaita keinoja kasvun varmistamiseksi tutkittiin kuudesta näkökulmasta.
Kasvuhaluisessa käytännön asiakastyössä
korostuvat jatkuvan vuorovaikutuksen
tärkeys ja oikea-aikainen lisäpalveluiden
tarjoaminen. Uusasiakashankinnassa parhaita
tuloksia saadaan yhdistämällä inbound ja outbound, jolloin keskeisiä välineitä ovat tehokas
sisältömarkkinointi ja puhelin.
Tuotteiden ja palveluiden hyötyjen tuominen
paremmin esille – asiakasnäkökulmasta - vaikuttaisi kasvuun eniten.

Pro Growth Consulting Oy
Erkki Tuomi
Timo Aittoniemi

TIVIA ry
Janne Mustonen

Myyntitoiminnan tärkein kehityskohde on
myyntityön kehittäminen aiempaa systemaattisemmaksi ja ammattimaisemmaksi.
Markkinointi tuottaisi parhaiten kasvua, jos lisättäisiin sisältömarkkinointia ja käytettäisiin
systemaattisesti asiakkaiden suosittelua.
Kasvu vaatii oikeat henkilöt ja siihen vaikuttaa
eniten nykyhenkilöstön viihtyvyyteen ja
pysyvyyteen panostaminen.
Kasvu vaatii usein lisärahoitusta. Suurin osa
vastanneista aikoo tulla toimeen tulorahoituksella, toiseksi eniten aiottiin hankkia rahoitusta
Business Finlandilta.

Ohjelmisto- ja e-business ry
Rasmus Roiha

ICT-alan kasvututkimus 2022

Johdanto

1.3 Mikä on muuttunut myynnissä?

2022

DIGITAALISTEN
keinojen käyttäminen
myynnissä ja markkinoinnissa

Ensimmäinen ICT-alan myyntiä ja kasvua tarkasteleva tutkimuksemme toteutettiin vuonna
2014. Silloin alan kuuma puheenaihe oli erityisesti ratkaisumyynti ja sen vaikutukset
ICT-toimialalla. Ratkaisumyynti ei itsessään
ollut silloin uusi keksintö, sillä liike-elämälle se
oli lanseerattu jo 1980-luvun alussa.
Vuonna 2016 tehdyssä tutkimuksessa alan
kuuma puheenaihe oli vaihtunut digitalisaation hyödyntämiseen myynnissä. Tällöin nostettiin esille puheenvuoroja siitä, kuinka uusi
aika oli alkanut. Todettiin, että ”myyjiä ei enää
tarvita” ja ”kaikki siirtyy nettiin”.
Kiinnostus myynnin ja markkinoinnin digitaalisia keinoja ja käytäntöjä kohtaan jatkui ja se
nousi aivan uudelle tasolle globaalin pandemian
myötä.

ICT-alan kasvututkimus 2022

Nyt vuonna 2022 digitaalisten keinojen käyttäminen myynnissä ja markkinoinnissa onkin
täysin normalisoitunutta toimintaa. Toimialalla
ymmärretään, että myynnin ja markkinoinnin
digivälineistä on kaikille liiketoiminnoille lähtökohtaisesti hyötyä. Digitaalisten työkalujen rooli
vaihtelee riippuen mm. myytävistä tuotteista ja
tavoitellusta asiakaskunnasta.

” Uusista työkaluista riippumatta,
myös henkilökohtaisella myyntityöllä on yhäkin tärkeä rooli.”
Uusista työkaluista riippumatta, myös henkilökohtaisella myyntityöllä on yhäkin tärkeä
rooli, eivätkä perinteiset myyntitavat ole näillä
näkymin katoamassa.
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Johdanto

1.4 Mielenkiintoisia
lausuntoja vastanneilta

Harri Myllylä, CEO
Book Salon Oy

Svante Suominen, yrittäjä
Avoin.Systems

Jussi Heikkilä, CEO
Teamit Group Oy

”Hockeystick -tyyppinen kasvu rakennetaan kovalla yrittämisellä ja
oikea-aikaisella rahoituksella”

”Kasvu on valinta ja kasvu rakennetaan systemaattisilla valinnoilla.”

”Kasvun edellytys on osaavat ja motivoituneet ihmiset.”

Avoin.Systems yhteissuunnittelee ja rakentaa
yritysten digitaaliset palvelut toimiviksi kokonaisuuksiksi. ERP-ratkaisut, verkkokaupat ja
verkkosivustot.

Teamit on Open Source-teknologioihin erikoistunut ohjelmistoratkaisuja ja IT-palveluja
tarjoava yhtiö. Suomessa ja Norjassa toimiva
Teamit tavoittelee vuonna 2022 60 % kasvua.

Voimakkaasti kasvava ja kansainvälistyvä Book
Salon Oy tarjoaa salonkiyrittäjille kaiken tarvittavan yhdessä paketissa.
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2. Asiakkaat
2.1 Nykyasiakkaiden
pitäminen

Jatkuva vuorovaikutus asiakkaan kanssa

Mitkä ovat mielestäsi
parhaat keinot siihen,
että nykyasiakkaat
pysyvät?

Asiakkaan osallistaminen tuotteen kehittämiseen

(valitse enintään 3 kpl)

67%
49%

Ensiluokkainen toiminta vikatilanteessa

28%
28%
25%
21%
16%

Henkilökohtainen palvelu
Tuotteen/palvelun ylivoimaisuus kilpailijoihin nähden
Toimiva asiakkuudenhoito-ohjelma
Hyvät henkilökohtaiset suhteet
Toimivat käytännönläheiset (operatiiviset)
palaverit asiakkaan kanssa

15%
11%
10%
8%
6%
4%

Asiakastyytyväisyyskyselyt ja poikkeamiin reagointi
Hyvät suhteet myös yritysjohdon tasolla
Strategiset palaverit toistuvasti
Prosessin mukainen palvelu
Joku muu, mikä?

3%

Asiakkaan mahdollisuus valita palvelumalli
0%

ICT-alan kasvututkimus 2022

10%

20% 30% 40% 50% 60% 70%
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Asiakkaat

Nykyasiakkaiden pitäminen
on yrityksen kasvun perusta.
Jatkuva vuorovaikutus asiakkaiden kanssa
koetaan selvästi tärkeimmäksi tekijäksi nykyasiakkaiden pitämisen kannalta. Jatkuvan
vuorovaikutuksen vähäisyys aiheuttaa uhkan
hyvälle asiakkuuden jatkuvuudelle. Riittävä ja
monipuolinen vuorovaikutus syventää ja vahvistaa jo olemassa olevaa asiakkuutta.
Toiseksi tärkeimpänä pidetään toimintaa
vikatilanteessa. Vakavat vikatilanteet ja reklamaatiot saattavat muodostua asiakkuuden
taitekohdaksi – hyvin hoidettuna vikatilanne
vain vahvistaa asiakkuutta, huonosti hoidettuna
asiakkuus voi olla katkolla. On mielenkiintoista,
että tämä varsin negatiivinen ja reaktiivinen
tapa on noussut vertailussa toiseksi. Ehkä se
kertoo myös alasta ja sen tarpeista!
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Yritysten tulisi lisätä vuorovaikutusta asiakkaidensa kanssa. Henkilökohtaiset tapaamiset kasvotusten tai videoneuvotteluna ovat
hyviä asiakassuhteen lujittajia.
Myös puhelin on erinomainen ja
vuorovaikutteinen tapa olla yhteyksissä asiakkaisiin.

KÄYTÄNNÖN

Vinkki!
Ylläpidä jatkuvaa vuorovaikutusta
asiakkaiden kanssa aktiivisella ja selkeällä viestinnällä sekä
avoimella keskustelulla. Mukaudu
asiakkaan tarpeisiin ja toiveisiin.
Näin takaat myös nopean reagoinnin ja ensiluokkaisen asiakaspalvelun vikatilanteissa.

ICT-alan kasvututkimus 2022

Asiakkaat

2.2 Lisämyynti nykyasiakkaille
Mitkä ovat mielestäsi
parhaat keinot saada
lisämyyntiä nykyasiakkaista?
(valitse enintään 2 kpl)

59%

Oikea-aikainen lisäpalveluiden tarjoaminen

44%

Jatkuva aktiivinen yhteydenpito
Strategiset palaverit, joissa yhdessä
visioidaan tulevaisuutta
Toimivat käytännönläheiset (operatiiviset)
palaverit asiakkaan kanssa

25%
20%
16%
14%
10%

Modulaariset palvelut/tuotteet
Hyvät henkilökohtaiset suhteet
Asiakkaan vakuuttuminen suosittelujen pohjalta
Hinnankorotukset
Joku muu, mikä?
Monipuoliset yhteydenottomahdollisuudet
Määräalennukset
Erikoistarjoukset asiakkaille

5%
5%
1%
1%
0%
0%

ICT-alan kasvututkimus 2022

10%

20% 30% 40% 50% 60% 70%
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Asiakkaat
Ymmärrys asiakkaan tilanteesta ja tarpeista rakentuu jatkuvassa luottamuksellisessa vuorovaikutuksessa. Operatiivisten asioiden lisäksi on hyvä varata
aikaa myös strategisille keskusteluille,
jotka johtavat usein uusiin yhteistyö-

mahdollisuuksiin. Kun olemme tiiviissä
keskusteluyhteydessä tärkeimpiin asiakkaisiimme, niin osaamme ennakoida
heidän tarpeitaan ja myös tarjota palveluita oikea-aikaisesti.

”Mistä on helpointa saada uusia
tilauksia?”, kysytään usein myyntivalmennuksissa. Kysymys on
hyvä muistutus nykyasiakkuuksien
tärkeydestä.

sessin ja myynnin pelikirjan tulisi ohjeistaa milloin mitäkin lisäpalvelua asiakkaalle kannattaa
ehdottaa.

Lisämyynnin kannalta tärkeimmäksi asiaksi
kohosi ”oikea-aikainen lisäpalveluiden tarjoaminen”. Tässä korostuu ymmärrys asiakkaan
tilanteesta sekä ymmärrys yrityksen omasta
myyntiprosessista. Yrityksen oman myyntipro-
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Jatkuva aktiivinen yhteydenpito asiakkaan
suuntaan korostui myös lisämyynnin tehokkuuden kannalta.
Osa vastaajista arvosti myös asiakkaan kanssa
järjestettävien strategisten palavereiden merkitystä lisämyynnin kannalta.

KÄYTÄNNÖN

Vinkki!
Sinun kannattaa laatia myynnin
pelikirja, mikäli yrityksessä on vähintään 5 myyntihenkilöä. Mikäli
yrityksesi myynnissä käytetään
jälleenmyyjiä, heille voi laatia
oman pelikirjan. Mikäli käytät
buukkausfirmaa, heille voi vastaavasti laatia asiakaspalaverien
buukkaus-pelikirjan.
ICT-alan kasvututkimus 2022

Asiakkaat

2.3 Uusasiakashankinta
Mitkä ovat myyntiprosessisi alkuvaiheen
vaikuttavimpia keinoja uusien asiakkaiden
hankkimisessa?

42%

Soitamme puhelimella potentiaalisille asiakkaille
Tuotamme sisältöä ja promotoimme sitä aktiivisesti eri kanavissa, jonka
jälkeen otamme itse yhteyttä niihin, jotka ovat osoittaneet kiinnostusta

38%

Hoidamme tunnistettuja liidejä systemaattisesti ja suunnitelmallisesti
sekä otamme yhteyttä, kun pisteet ovat nousseet tarpeeksi

35%

Tuotamme sisältöä ja promotoimme sitä aktiivisesti eri kanavissa,
jonka jälkeen asiakkaat ottavat yhteyttä meihin

29%

Lähetämme sähköpostia potentiaalisille asiakkaille ja soitamme perään

26%
22%

Osallistumme messuille tai muuhun tapahtumaan
(perinteiseen tai virtuaaliseen)

21%

Ostamme mainoksia (Google, Facebook, LinkedIn jne.)

20%

Järjestämme webinaarin tai osallistumme puhujana sellaiseen

Lähetämme email-uutiskirjeen isolle määrälle potentiaalisia asiakkaita,
jonka jälkeen otamme itse yhteyttä niihin,
jotka ovat osoittaneet kiinnostusta

15%

Päättelemme datan perusteella mihin asiakkaaseen otamme yhteyttä

15%
8%
6%

Lähetämme sähköpostia potentiaalisille asiakkaille
Joku muu, mikä?
Lähetämme email-uutiskirjeen isolle määrälle potentiaalisia asiakkaita,
jonka jälkeen asiakkaat ottavat yhteyttä meihin

2%
0%
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Asiakkaat

”Puhelimen käyttäminen uusasiakashankinnassa osoittautui vastaajien mielestä vaikuttavimmaksi
keinoksi.”
Uusasiakashankinnan osalta tutkimuksessa kysyttiin vastanneiden mielestä myyntiprosessin
alkuvaiheen vaikuttavimpia keinoja. Vastauksien hajonta oli suuri, joka heijastelee sitä, että
vastanneiden käytössä oleva keinovalikoima
on nykyään laajempi kuin koskaan aiemmin.
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2020-luvun uusasiakashankinnassa myyntiprosessin alkuvaiheessa
käytetään useita tekniikoita ja välineitä. Puhelin on edelleen tärkeä
uusasiakashankinnan väline. Kylmäsoitto ei suostu kuolemaan.

Puhelimen käyttäminen uusasiakashankinnassa
osoittautui vastaajien mielestä vaikuttavimmaksi keinoksi.
Sisältömarkkinoinnin tehokkuuteen 2020-luvulla viittaa se, että ”tuotamme sisältöä ja
promotoimme sitä aktiivisesti eri kanavissa” oli
vastaajien mukaan toiseksi vaikuttavin keino.
Em. kaksi suosituinta keinoa eivät sulje toisiaan
pois, sillä usein onnistuneen sisältömarkkinoinnin jälkeen otetaan asiakkaaseen yhteyttä
puhelimella. Toiminnan systematiikka kasvaa,
kun käytetään liidien pisteytysjärjestelmiä.

KÄYTÄNNÖN

Vinkki!
Tuota kiinnostavaa sisältöä, promotoi sitä,
nurturoi ja pisteytä liidejä – ota yhteyttä.
Soittaessa, toisin kuin ehkä ajatellaan, parhaat soittoajat ovat yleensä aamulla ennen
yhdeksää ja iltapäivällä kolmen jälkeen.
Moni pelkää soittaa 11.00–13.00 välillä,
mutta juuri sen takia silloin on todella hyvä
aika tavoitella asiakasta. Harva syö joka
päivä kahden tunnin lounaita, mutta tuo
kaksi tuntia on sille aina rauhoitettu.
ICT-alan kasvututkimus 2022

3. Tuotteet ja palvelut
Mitä yrityksesi pitäisi tehdä enemmän tai muuttaa,
jotta tuotteenne ja palvelunne olisivat kiinnostavampia ja niiden kysyntä
kasvaisi?

50%

Hyödyt pitää tuoda paremmin esille

36%
31%
26%
18%
14%

Enemmän sisältömarkkinointia
Markkinointiviestiä muuttaa asiakaslähtöisemmäksi
Panostaa tuotteistamiseen enemmän
Palvelumuotoilla tuotteemme uudenlaisiksi
Enemmän tuotemarkkinointia

7%
6%
3%

Käyttää enemmän rahaa mainostamiseen
Joku muu, mikä?
Muuttaa hinnoittelumalliamme
0%

ICT-alan kasvututkimus 2022
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20% 30% 40% 50% 60%
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Tuotteet ja palvelut

Mitä tuotteillemme ja palveluillemme tulisi tehdä, jotta
kasvaisimme enemmän?
Tutkimuksen vastaajien mielestä hyötyjen
tuominen paremmin esille vaikuttaa kasvuun
eniten. Asian korostuminen kertoo myös siitä,
että on paljon helpompaa luetella tuotteen tai
palvelun ominaisuudet ja niistä saatavat edut,
kuin kertoa sen tuottamista hyödyistä.
Vastaajien mielestä myös sisältömarkkinointia
ja asiakaslähtöisempää markkinointia kannattaisi tehdä enemmän.
Merkillepantavaa on myös, että vastausten
perusteella mainostamisen lisääminen ei tuota
kasvua ja hinnoittelumallien muuttaminen on
sitäkin vähemmän tuottavaa.
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Pelkkä maksettu mainonta ei aina
riitä. On paljon tehokkaampaa, jos
sisältömarkkinoinnissa onnistutaan terävöittämään ratkaisumme
aiheuttamia hyötyjä asiakaslähtöisesti. Maksetulla mainonnalla
voidaan lisätä orgaanisen sisällön
näkyvyyttä tehokkaasti.

KÄYTÄNNÖN

Vinkki!
Käytä aikaa hyötyjen määrittelyyn. Laadi asiakastutkimus,
jonka tuloksena saat asiakkaiden
näkemyksen hyödyistä.

ICT-alan kasvututkimus 2022

4. Myynti
Kuinka myyntiänne
pitäisi muuttaa,
jotta saavuttaisitte
enemmän tuloksia?

ICT-alan kasvututkimus 2022

34%

Muutamme myyntimme systemaattisemmaksi ja ammattimaisemmaksi

11%

Parannamme yrityksemme myyntikulttuuria

26%

Ohjaamme markkinointia tukemaan myyntiä
enemmän

11%

Etsimme ja kokeilemme jatkuvasti uusia
työkaluja markkinointi- ja myyntityötä
tehostamaan

22%

Panostamme myyntialoitteiden (soitot,
tapaamiset) lisäämiseen

10%

Nostamme henkilöstön myyntiosaamista
koulutusten avulla

22%

Panostamme uusasiakashankintaan

Panostamme Social Selling – tyyppiseen
myyntityöhön

18%

Määrittelemme kasvusuunnitelmamme uudestaan (mihin keskitymme, mihin panostamme)

10%
8%

Yritämme palkata lisää huippumyyjiä yritykseemme

17%

Panostamme uusien tuotteiden/palveluiden
myymiseen nykyasiakkaille

8%

Panostamme jälleenmyyjiin

17%

Kehitämme myynnin ja tuotannon/toteutuksen välistä yhteistyötä

4%

Perustamme/kehitämme verkkokauppaa

3%

Panostamme kasvuhakkerointiin

15%

Hankimme enemmän liidejä digimarkkinoinnin keinoin

15%

Panostamme siihen, että kehitämme uudesta asiakkaasta jatkuvan asiakkaan

3%

Laitamme tuotteemme myyntiin kansainvälisille alustoille (Google Play, App Store,
Microsoft, SAP yms.)

12%

Palkkaamme lisää myyntihenkilöstöä

3%

Joku muu, mikä?

12%

Parannamme myynnin johtamista

2%

Teemme suuria muutoksia myyntihenkilöstömme organisointiin ja toimenkuviin
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Myynti

Kuinka yrityksen myyntiä
kannattaisi muuttaa, jotta
omat kasvutavoitteet ylittyisivät?
Tutkimuksen vastaajat ovat sitä mieltä, että
tärkein kehityskohde on myynnin muuttaminen
systemaattisemmaksi ja ammattimaisemmaksi.
Systemaattisuuden lisääminen tarkoittaa
mm. myyntiprosessin tarkempaa määrittelyä,
CRM-järjestelmän ammattimaista käyttöä,
myyntimahdollisuuksien kvalifiointisääntöjen
laatimista ja esim. myynnin pelikirjan laatimista.
Toiseksi tärkein kehityskohde on se, että
markkinointia ohjataan tukemaan myyntiä
enemmän. Ajatellaan, että markkinointi voisi
tuoda enemmän tehoa myyntiin, jos se vain
saataisiin tukemaan myyntiä suoraviivaisemmin. Käytännössä tämä yleensä tarkoittaa,
että myynti saa enemmän korkeatasoisia
liidejä.
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2020-luvulla markkinoinnilta
odotetaan enemmän kuin 2010-luvulla. Systemaattisen myyntitoiminnan pystyttäminen ja toteuttaminen on jo itsessään haastavaa.
Kun myyntitoimintaan yhdistetään
markkinointi, mittaaminen ja kokonaisuuden ohjaaminen, asia muuttuu vielä haastavammaksi.

KÄYTÄNNÖN

Vinkki!
Lisää systematiikkaa askel
kerrallaan. Mittaa. Kokeile. Vaadi.

ICT-alan kasvututkimus 2022

5. Markkinointi
5.1 Miten saisimme
enemmän seuraajia?
Mitä teidän tulisi tehdä, jotta
voisitte hankkia yrityksellenne enemmän seuraajia eli
kiinnostuneita tahoja, joista
voi jatkossa kehittyä asiakkaitanne?

52%

Enemmän sisältömarkkinointia

38%

Hyödyt pitää tuoda paremmin esille
Markkinointiviestiä pitää muuttaa
asiakaslähtöisemmäksi

27%

Kohdentaa markkinointiamme
paremmin

27%

Enemmän ulkopuolisia vaikuttajia
(key opinion leaders)

18%

Panostaa markkinoinnin tulosten
mittaamiseen

13%
10%
6%
2%

Enemmän rahaa mainostamiseen
Enemmän tuotemarkkinointia
Joku muu, mikä?
0%

ICT-alan kasvututkimus 2022
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Markkinointi

Kuinka yritys voisi saada
enemmän seuraajia?
Vastanneiden mukaan paras tapa olisi sisältömarkkinoinnin lisääminen. Arvokkaan sisällön
arvellaan kiinnostavan asiakkaita ja tuovan yrityksille uusia seuraajia, joista voi ajan saatossa
kehittyä uusia asiakkaita ja suosittelijoita.
Hyötyjen esiin tuominen koetaan myös tärkeäksi. Samoin kuin asiakaslähtöisyyden lisääminen ja markkinoinnin kohdentaminen.
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Markkinointi

5.2 Parhaat tavat hankkia liidejä

Mikä on yrityksesi kannalta
tehokkain ja tuottavin keino
hankkia liidejä?

38%
34%
31%

Asiakkaan suosittelu
Oman henkilökunnan hankkimat liidit
Sisältömarkkinointi (esim. blogit, videot, ladattava materiaali)

17%
11%
11%
11%
9%
7%
7%
6%
3%
2%
2%
1%

Puhelinmarkkinointi, puhelinsoittokampanjat
Messut ja muut tapahtumat
Omilla nettisivuilla oleva yhteydenottolomake
Webinaarit
Internet-mainonta (Google, Facebook tms.)
Email-uutiskirje/-kampanja
Joku muu, mikä?
Aamiais- ja iltapäiväseminaarit
Uudelleenmarkkinonti (remarketing)
Yrityksen omat asiakaspäivät
Asiakashaastattelut tai asiakastyytyväisyyskyselyt
Chatti
0%
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Markkinointi

”Vastaajien mukaan keskimäärin
paras tapa hankkia liidejä on asiakkaan suosittelu.”
Parhaat tavat hankkia liidejä riippuvat yrityksen
liiketoiminnan laadusta. Siihen vaikuttavat
eniten valittu myyntimalli, kertaoston suuruus
sekä se, toteuttaako yritys tuoteliiketoimintaa,
projektiliiketoimintaa vai SaaS-palvelujen
myyntiä (tai näiden kombinaatiota).
Vastaajien mukaan keskimäärin paras tapa
hankkia liidejä on asiakkaan suosittelu.
Mikäli yrityksen asiantuntijat ovat jatkuvasti
töissä asiakkaan projekteissa, oman henkilöstön hankkimat liidit korostuvat.
Sisältömarkkinointi koetaan hyväksi keinoksi
myös liidien hankinnassa, mutta ei kuitenkaan
aivan yhtä hyväksi kuin kaksi edellä mainittua.
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Etätöiden ja koronan vuoksi messut, asiakaspäivät ja aamiais- ja
iltapäivätapahtumat on jätetty
kalenterista pääsääntöisesti pois
ja muita liidien hankkimisen keinoja painotetaan.

KÄYTÄNNÖN

Vinkki!
Panosta erityisesti asiakkaiden
suosittelun systemaattiseen käyttöön. Analysoi ja suunnittele kuinka voisit hyödyntää suosituksia
niin, että ne johtaisivat konkreettisiin tilauksiin.
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6. Henkilöstö
Mitä aiotte tehdä, jotta
yrityksessänne on
oikeat henkilöt oikeilla
paikoilla ja pääsette
kasvutavoitteisiinne?

48%
43%

Panostamme nykyhenkilöstön viihtyvyyteen ja tyytyväisyyteen
Palkkaamme uusia henkilöitä

28%
24%
23%

Koulutamme nykyhenkilöstöä
Muutamme toimintatapaamme
Panostamme työnantajakuvamme kehittämiseen

8%
5%
5%

Käytämme ulkopuolisia myyntiagentteja ja konsultteja
Teemme organisaatiomuutoksen
Joku muu, mikä?
0%
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Henkilöstö

Mitä yrityksen kannattaa
henkilöstönäkökulmasta tehdä, kun ajatellaan kasvutavoitteisiin pääsemistä?
Vaikuttavin asia on nykyhenkilöstön viihtyvyyteen ja pysyvyyteen panostaminen. Hyvän
osaajan korvaaminen on kallista, aikaa vievää
ja se hidastaa yrityksen kasvupyrkimyksiä
monilla tavoilla.
Kasvu edellyttää usein myös uusien henkilöiden palkkaamista ja tämä onkin vastaajien
mukaan toiseksi tärkein asia tässä yhteydessä.
Myös nykyhenkilöstön kouluttaminen ja kehittäminen koetaan kasvun kannalta tärkeäksi.
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Nykyhenkilöstöön satsaamista arvostetaan kovasti. Työnteon tavat
ovat muuttuneet ja uudet käytännöt työyhteisössä ovat vaikuttaneet työntekijöiden arvostuksiin.

KÄYTÄNNÖN

Vinkki!
Kuuntele tarkalla korvalla henkilökunnan palautteita toivotuista
työnteon tavoista sekä työympäristön viihtyvyyden kehittämistoiveista. Reagoi niihin.
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7. Rahoitus
Mitä rahoitusta aiotte
hankkia päästäksenne
kasvutavoitteisiinne?

47%
42%

Tulorahoitus riittää meille
Business Finland - rahoitusta

21%
15%
14%
10%
9%
9%
6%
6%

Emme tarvitse lisärahoitusta
ELY - rahoitusta
Yksityisiä sijoittajia (esim. enkelirahoitus, Venture Capital)
Lainaa pankeilta
EU - rahoitusta
Nykyiset osakkaamme sijoittavat meihin lisää
Private Equity - rahoitusta
Joku muu, mikä?
Joukkorahoitusta

1%
0%
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Rahoitus

Kasvutavoitteisiin pääseminen saattaa edellyttää ulkopuolisen rahoituksen hankkimista.
Yli 2/3 vastanneista (47%+21%) koki yrityksensä olevan sellaisessa tilanteessa, että ulkopuolista rahoitusta ei tarvita, vaan tulorahoitus
riittää meille.
Selvästi toiseksi eniten aiottiin hankkia Business Finland -rahoitusta avustuksen ja/tai
lainan muodossa.
Erityisesti huomioitavaa on, että mikäli haetaan
nopeaa kansainvälistä kasvua, siihen tarvitaan
useimmiten myös yksityistä rahoitusta, jota
vain pieni osa vastaajista aikoi käyttää kasvun
tukena lähitulevaisuudessa.
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Mielestämme kansainvälinen
kasvu vaatii todennäköisesti myös
ulkopuolista rahoitusta. Onkin
yllättävää, että tutkimuksen tulokset eivät täysin vastaa tätä olettamusta.

KÄYTÄNNÖN

Vinkki!
Analysoi oma tilanteesi, kuuntele
asiantuntijoita ja valitse itsellesi kulloinkin sopiva rahoituksen
muoto. Hyödynnä olemassa olevia
julkisia rahoitusinstrumentteja.
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8. Liitteet
Tutkimuksessa käytettyjä
keskeisiä termejä:

• Kasvustrategia = on myyntistrategiaa laa-

• CRM-järjestelmä / CRM-työkalu = asiak-

• Kasvusuunnitelma (Growth Plan) = on kas-

kuudenhallintajärjestelmä

• CRM = Customer Relationship Management
(asiakkuudenhallinta)

• ICT-ala = Tieto- ja viestintäteknologian
toimiala

• Inbound-markkinointi = Markkinointimalli,

joka perustuu siihen, että potentiaalinen asiakas itse ottaa yhteyttä markkinoijaan. Toisin
sanoen myyntiprosessi alkaa asiakkaan aloitteesta.

• Inbound vs outbound = Inboundissa myyntiprosessi alkaa asiakkaan aloitteesta. Outboundissa se alkaa myyjän aloitteesta. Mallit
eivät ole toisiaan poissulkevia vaan usein
käytetään molempia.

ICT-alan kasvututkimus 2022

jempi ja siinä on otettu huomioon myös muita
kasvun kannalta olennaisia elementtejä.
vustrategiaa operatiivisempi. Se ohjaa avainhenkilöitä tekemään valintoja mihin meidän
kannattaa keskittyä ja mitä toimintatapoja
valitsemme. Lisäksi kasvusuunnitelmaan määritellään ne kriittiset toimenpiteet, jotka täytyy
tehdä, jotta omat kasvutavoitteet ylitetään.

• Liidi = Tieto potentiaalisesta ostavasta uu-

desta asiakkaasta tai tieto asiakkaan uudesta
hankkeesta.

• Markkinoinnin automaatio = Markkinoinnin

automaatio tehostaa ja automatisoi jatkuvasti
toistuvia markkinoinnin toimenpiteitä. Markkinoinnin automaatiojärjestelmä voi yhdistää
yhden järjestelmän alle sähköpostimarkkinoinnin, verkkosivujen analytiikan, kampanjasivujen ylläpidon, tekstiviestimuistutukset, prospektirekisterien hallinnan, verkkolomakkeiden
ylläpidon sekä jopa asiakkuudenhallinnan

(CRM) järjestelmät.

• Myynnin este = Yrityksen sisäinen este, joka
estää yrityksen myyntiä kasvamasta selvästi
suuremmaksi, seuraavalle tasolle.

• Myynnin parhaat keinot = Ne keinot, joilla

aiotaan varmistaa seuraavan 6-12 kuukauden
myynnin onnistuminen ja tavoitteiden ylittyminen.

• Myyntialoite = Asiakkaille tai potentiaalisille

asiakkaille tehtyjä aloitteita tai ehdotuksia,
joita tehdään useimmiten face-to-face -tapaamisissa, puhelimitse tai videoneuvottelun
yhteydessä. Niitä mitataan usein tapaamisten
määrillä ja/tai onnistuneiden puhelinkeskustelujen määrillä.

• Myyntikulttuuri = Myyntikulttuuri on hyvällä
tasolla, kun henkilöstö suhtautuu myyntiin
positiivisesti ja kaikki haluavat olla mukana
myynnissä. Myyntityötä arvostetaan. Hyvässä
myyntikulttuurissa on yhdessä tekemisen meininkiä.
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Liitteet

• Myyntistrategia = Myyntistrategiassa mää-

ritellään KENELLE meidän kannattaa palveluitamme tarjota, MITÄ meidän kannattaa tarjota
ja MITEN (esim. millä myyntimallilla) meidän
kannattaa myydä.

• SaaS = Software as a Service, ohjelmistopalvelu, pilvipalvelu, ohjelmisto toimii netin yli.

• Sisällön promotointi = Promotoidaan (edistetään, mainostetaan) laadittua sisältöä erilaisissa
digitaalisissa tai ei-digitaalisissa kanavissa.

• Sisältömarkkinointi = Tuotetaan potentiaali-

sille asiakkaille heitä kiinnostavaa sisältöä erilaisissa digitaalisissa tai ei-digitaalisissa kanavissa.

• Social Selling = Sosiaalinen myynti; oman

henkilöbrändin kautta luottamuksen rakentamista niissä verkostoissa, joissa potentiaalinen
asiakas tahtoo ottaa yhteyttä ja/tai tulla kontaktoiduksi.
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9. Lähteet
• Tutkimukset ICT-alan myynnin esteistä ja

parhaista keinoista, Pro Growth Consulting Oy,
2014, 2015, 2016 ja 2018.

• Ohjelmistoyrityskartoitus, Jyväskylän yliopisto ja Vaasan yliopisto, 2022.
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