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Tiivistelmä – Abstract 
 

Kosmetiikka tuo käyttäjilleen hyvää oloa, tukee yksilöllisen identiteetin ilmentämistä ja on tärkeä osa itsensä 

esittämistä sosiaalisessa yhteisössä. Kauneusala kasvaa koko ajan huimaa vauhtia, ja yhä useammat seuraavat 

etenkin sosiaalisessa mediassa tunnettuja kauneusvaikuttajia, ja moni ryhtyy sellaiseksi itse. Kosmetiikka ja 

kauneudenhoito siis eittämättä kuuluvat suuren ja monimuotoisen kuluttajakunnan päivittäiseen arkeen. 

 

Tässä työssä tarkasteltiin kosmetiikkakonsulenttien vuorovaikutusosaamista ja myynnin personointia. 

Tavoitteena oli kuvata ja ymmärtää, millaista vuorovaikutusosaamista kosmetiikkakonsulentit arvioivat 

tarvitsevansa myyntitilanteessa. Lisäksi pyrittiin ymmärtämään, millainen merkitys vuorovaikutusosaamisella 

on myyntiä personoitaessa. Kosmetiikka-alaa ei olla vielä tarkasteltu viestinnän tutkimusperinteessä, mikä 

tekee siitä kiinnostavan etenkin myyntiviestinnän näkökulmasta. Vuorovaikutusosaamista ja personointia ei 

tiettävästi olla tutkittu kosmetiikka-alalla. Aikaisemman tutkimustiedon perusteella näiden kahden ilmiön 

tarkastelu uudenlaisissa myynti- ja palvelukonteksteissa olisi kuitenkin perusteltua. Tämän lisäksi voidaan 

olettaa, että kosmetiikan myyntitilannetta määrittää jossain määrin henkilökohtaisempi ja intiimimpi 

vuorovaikutus muihin myyntikonteksteihin verraten. Näin ollen keskiöön valittiin kosmetiikkakonsulentit ja 

juuri heidän työnsä edellyttämä vuorovaikutusosaaminen ja myynnin personoinnin dynamiikka.  

Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluilla ja havainnoinnilla. Yksilöhaastatteluihin osallistui yhteensä 

kahdeksan kosmetiikkakonsulenttia ja havainnointimateriaali kerättiin observoimalla kymmentä kosmetiikan 

myyntitilannetta. Aineistot analysoitiin laadullisesti sekä aineistolähtöistä sisällönanalyysia että teemoittelua 

hyödyntäen.  

 

Tutkielman tulosten perusteella voidaan todeta, että kosmetiikkakonsulentit tarvitsevat monipuolista 

vuorovaikutusosaamista työssään. He joutuvat muun muassa mukauttamaan viestintäänsä asiakkaiden 

mukaan, viestimään harkitusti henkilökohtaisissa tilanteissa ja kohtaamaan haastavia asiakastilanteita. 

Samalla, kun kosmetiikkakonsulentit myyvät tuotteita asiakkaiden tarpeiden mukaisesti, he rakentavat 

pitkäaikaisia asiakassuhteita ja toimivat edustamiensa kosmetiikkamerkkien brändilähettiläinä. Tulosten 

valossa myynnin personoinnilla eli yksilöllistämisellä kullekin asiakkaalle on iso merkitys myynnin 

onnistumisen ja asiakkaiden kokeman tyytyväisyyden kannalta. Kosmetiikkakonsulentit hyödyntävät useita 

myynnillisiä ja viestinnällisiä personoinnin keinoja myyntitilanteissa. Havainnoinnin perusteella informaation 

hakeminen ja sen tarjoaminen, hymy ja katsekontakti sekä koskeminen ovat keskeisiä kosmetiikan 

myyntitilanteessa. Tulosten avulla on mahdollista lisätä konsulenttien itsereflektointia ja kehittää heidän 

vuorovaikutuskäyttäytymistään asiakaskohtaamisissa. Tuloksien avulla voidaan lisätä ymmärrystä 

nimenomaan kosmetiikka-alan myynnin dynamiikasta, ja tehostaa sen tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta 

personoidun myyntiviestinnän avulla. 

 

 

 

Avainsanat - Keywords: Viestintä, vuorovaikutusosaaminen, ammatillinen vuorovaikutusosaaminen, 

vaikutelmien hallinta, asiakassuhteen luominen, myyntiviestintä, personointi, kosmetiikka-ala 
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1 Johdanto 
 
 

Kosmetiikkateollisuuden on nykyisellään arvioitu olevan noin 492 biljoonan euron arvoinen, ja se 

kasvaa nyt nopeammin kuin koskaan ennen. Erilaiset sosiaalisen median alustat ja 

kauneusvaikuttajien tekemät tuote-esittelyt ja meikkitutoriaalit edesauttavat kuluttajien tietoisuutta 

uusista ja kiinnostavista kosmetiikkatrendeistä ja -tuotteista. Kosmetiikka tuo käyttäjilleen hyvää 

oloa, tukee yksilöllisen identiteetin ilmentämistä ja on tärkeä osa itsensä esittämistä sosiaalisessa 

yhteisössä. 

Kosmetiikkaa kuluttavaa asiakaskuntaa voi siis hyvällä syyllä kutsua suureksi ja monimuotoiseksi. 

Darden ja Worden kuvailivat jo vuonna 1994 omassa tutkimuksessaan kosmetiikan kulutusta 

sosiaaliseksi konstruktioksi. Heidän mukaansa naiset oppivat kosmetiikan käytön äideiltään, 

siskoiltaan ja ystäviltään, aikakauslehdistä, mainoksista ja omien meikkikokeiluiden kautta. Nykyään 

kuitenkin myös miehet yhä enenevissä määrin käyttävät kosmetiikkaa, ja edellä mainittujen lisäksi 

kauneuteen ja kosmetiikkaan liittyvien trendien seuraaminen on helpottunut sosiaalisen median 

ansiosta.  

Kosmetiikkakonsulenttien avulla asiakas voi löytää suurien tuotevalikoimien joukosta juuri itselleen 

sopivat tuotteet. Kosmetiikkakonsulentit ovat kosmetiikkaan erikoistuneita, yleensä jonkun 

kosmetiikkabrändin palveluksessa olevia konsulentteja, joiden tehtävänä on palvella ja myydä 

kosmetiikkaa kuluttaja-asiakkaille. Miten hyvin asiakkaan tarpeet tulevat kohdatuiksi 

myyntitilanteessa, riippuu usein konsulenttien vuorovaikutusosaamisesta ja taidosta personoida eli 

yksilöidä ostokokemus kullekin asiakkaalle. Myynnin personoinnin avulla asiakkaiden 

tyytyväisyyden voi nähdä lisääntyvän ja asiakasuskollisuuden siten vahvistuvan. Toisaalta taas, jos 

palvelun personointi epäonnistuu, asiakkaat eivät ole tyytyväisiä eivätkä osoita uskollisuutta. (Ford 

2003.) 

Myyjän ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta on tarkasteltu monipuolisesti markkinoinnin 

tutkimuksessa myyjän ja ostajan välisissä suhteissa (Claycomb & Frankwick 2006; Drollinger & 

Comer 2013) ja  yritysten välisissä suhteissa (B2B) (Koponen, Julkunen & Asai 2019; Salomonson, 

Åberg & Allwood 2012). Onkin osoitettu, että asiakaskohtaamisessa viestintä määrittää sitä, millaisia 

mielipiteitä asiakkaat muodostavat organisaation palvelun laadusta, ja miten he arvioivat sitä 
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(Fitzsimmons & Fitzsimmons 1998). Koermer ja McCroskey (2006) korostavat niin ikään, että 

palveluntarjoajan sosiaalisuutta ilmentävä viestintä on merkittävää asiakkaiden uskollisuuden 

lisäämisessä. 

Tässä työssä tarkastelen vuorovaikutusosaamista ja myynnin personointia kosmetiikka-alalla. 

Tavoitteena on kuvata ja ymmärtää, millaista vuorovaikutusosaamista kosmetiikkakonsulentit 

arvioivat tarvitsevansa myyntitilanteessa. Lisäksi pyritään ymmärtämään, millainen merkitys 

vuorovaikutusosaamisella on myyntiä personoitaessa. Kosmetiikka-ala valikoitui tutkimuksen 

kohteeksi, koska siihen liittyvät myyntitilanteet ovat hyvin henkilökohtaisia ja eroavat siten 

vuorovaikutuksen dynamiikaltaan monista muista myyntitilanteista. Tämän lisäksi 

kosmetiikkateollisuutta voidaan pitää alati kasvavana ja samalla kuluttajia houkuttelevana ja 

inspiroivana alana. 

Työn keskiössä olevaa vuorovaikutusosaamista on jo tutkittu useissa ammatillisissa yhteyksissä 

(Almonkari & Isotalus 2012; Hyvärinen 2011; Kostiainen 2003; Laajalahti 2014), mutta myyjän ja 

asiakkaan välistä vuorovaikutusta tai vuorovaikutusosaamista ei vielä olla tiettävästi tutkittu 

kosmetiikka-alalla. Myynnissä vuorovaikutusosaamisen merkitys on kiistaton. Koponen, Julkunen ja 

Asai (2019) toteavatkin myyjien tarvitsevan vuorovaikutusosaamista menestyäkseen, koska 

nimenomaan he ovat avainasemassa tarjoamassa ratkaisuja asiakkaille ja rakentamassa pitkäaikaisia 

asiakassuhteita. 

Myynnin kohdentamisesta yksilöllisesti kullekin asiakkaalle, ja kohdentamiseen hyödynnetyistä 

viestinnällisistä ja myynnillisistä keinoista, käytetään työssä nimitystä myynnin personointi. 

Personointia myyntitilanteessa tai sen yhteyttä vuorovaikutusosaamiseen, on tutkittu suhteellisen 

vähän puheviestinnän tutkimusperinteessä. Ford (1999; 2001; 2003) on kuitenkin tutkinut laaja-

alaisesti asiakasviestintää ja personoitua viestintää palvelutilanteissa. Hänen mukaansa 

asiakassuhdetta toivovat asiakkaat odottavat palveluntarjoajalta myös personoitua viestintää. Kevoe-

Feldman (2015) puolestaan erittelee tutkimuksessaan asiakkaiden käyttämiä viestinnän keinoja 

personoidun palvelun saamiseksi. 

Tutkielman tavoitteena on lisätä ymmärrystä kosmetiikkakonsulenttien vuorovaikutusosaamisesta ja 

myynnin personoinnista asiakkaiden tarpeet huomioiden. Sen avulla on mahdollista lisätä 

konsulenttien itsereflektointia ja kehittää heidän vuorovaikutuskäyttäytymistään 

asiakaskohtaamisissa. Tulokset pyrkivät tarjoamaan niin ikään ymmärrystä nimenomaan 



7 
 

kosmetiikka-alan myynnin dynamiikasta ja  siten lisäämään sen tehokkuutta ja 

tarkoituksenmukaisuutta personoidun myyntiviestinnän avulla.
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2 Vuorovaikutusosaaminen ja sen ulottuvuudet 

 

 

 

Vuorovaikutusosaaminen käsitteenä ei ole yksiselitteinen. Sitä voidaan jäsentää monin eri tavoin, ja 

monesti vuorovaikutusosaamisen rinnalla käytetään käsitteitä, kuten viestintäosaaminen tai 

puheviestintäosaaminen. Lähi- tai rinnakkaiskäsitteinä käytetään myös interpersonaalista, sosiaalista, 

kielellistä ja relationaalista kompetenssia. Mahdollista on puhua niin ikään viestintä -ja 

vuorovaikutustaidoista, sosiaalisista taidoista, puheviestintätaidoista tai jopa ihmissuhdetaidoista. 

(Laajalahti 2014, 17.) Viestintätaidot voidaan määritellä yksilön kyvyksi käyttäytyä tilanteeseen 

sopivalla tavalla, kun taas kompetenssi tarkoittaa kykyä osoittaa tietonsa tarkoituksenmukaisesta 

käyttäytymisestä kussakin tilanteessa (Spitzberg 1983). Moniulotteisena ilmiönä 

vuorovaikutusosaaminen on kiinnostanut tutkijoita laajasti eri tieteenaloilla. Sitä on tutkittu muun 

muassa puheviestinnän ja muiden viestintätieteiden ohella sosiaalipsykologiassa, psykologiassa, 

sosiologiassa, filosofiassa ja kielitieteissä (Valkonen 2003, 26-27). Tässä työssä käytetään termiä 

vuorovaikutusosaaminen synonyymina viestintäosaamiselle ja taitonäkökulmasta puhutaan viestintä- 

ja vuorovaikutustaidoista. 

Vuorovaikutusosaamiselle voidaan Spitzbergin (2000; 2003) ja Spitzbergin ja Cupachin (2002) 

mukaan asettaa kriteerejä, kuten 1) tarkkuus ja täsmällisyys, 2) selkeys, 3) kiinnostavuus, 4) 

ymmärrettävyys, 5) tyytyväisyys, 6) taloudellisuus, 7) dialogisuus, 8) todellisuuden tuntu ja 9) 

eettisyys. Vuorovaikutusosaamisen yleisinä kriteereinä pidetään kuitenkin tehokkuutta ja 

tarkoituksenmukaisuutta, ja ne itsessään jo sisältävät osaamisen muut kriteerit (Spitzberg 2003, 98). 

Valkosen (2003, 145-148) mukaan tarkoituksenmukaisuus merkitsee sitä, miten sosiaalisesti 

hyväksyttävää ja sopivaa vuorovaikutuskäyttäytyminen eri tilanteissa on. Tehokkuus puolestaan 

liittyy siihen, miten hyvin vuorovaikutusosapuolet saavuttavat viestintätavoitteitaan ja onnistuvat 

aikomuksissaan.  

Vuorovaikutusosaaminen voidaan jakaa erilaisiin ulottuvuuksiin, joita ovat behavioraalinen, 

affektiivinen ja kognitiivinen ulottuvuus. Vuorovaikutusosaaminen on siis yhtä kuin taito, motivaatio 

ja tieto. (Spitzberg & Cupach 1984; Valkonen 2003.)  Valkosen (2003, 36-38) mukaan taitoja voi 

pitää vuorovaikutusosaamisen määrittelyn ytimenä, koska taidot ovat juuri se osa, joka tekee 

osaamisen näkyväksi. Taitavaa viestintäkäyttäytymistä luonnehtii ymmärrettävyys, selkeys, 

rehellisyys, tarkkuus, johdonmukaisuus ja asiantuntevuus. Taitojen näkökulmasta voitaisiin siis 
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sanoa, että ollakseen taitava viestijä, kosmetiikkakonsulentin olisi myyntitilanteessa puhuttava 

selkeästi ja ymmärrettävästi. Hänen olisi oltava viestinnässään myös rehellinen eikä esimerkiksi 

myydä asiakkaalle tuotteita, jotka eivät tälle sovi. On mahdollista olettaa, että asiantuntijuus ilmenee 

tuotetietoutena ja kykynä ilmaista se asiakkaalle, ja saada näin aikaan luottamusta asiakkaassa. 

Affektiivinen ulottuvuus taas käsittää esimerkiksi viestintäarkuuden, ujouden, puhumisrohkeuden ja 

viestintähalukkuuden kaltaisia kompetenssin osa-alueita (Valkonen 2003, 36 – 38).  Rouhiainen-

Neunhäuserer (2009, 33) korostaa, että affektiivinen ulottuvuus on erittäin monitahoinen ilmiö, koska 

yksilön asennoitumiseen vaikuttavat sekä itsetunto, itseluottamus että itsearvostus. Tuntemukset 

vuorovaikutussuhteesta tai vuorovaikutustilanteesta vaikuttavat niin ikään asennoitumiseen. Näin 

ollen kosmetiikkakonsulenttien viestintäkäyttäytymistä ohjaa heidän henkilökohtainen itsetuntonsa 

ja itseluottamuksensa. Voidaan päätellä, että heidän motivaationsa ja asenteensa kohdata asiakkaita 

ja palvella heitä määrittää sitä, millaiseksi myyntitilanne muodostuu. Tämä herättää puolestaan 

kysymyksen, onko affektiivisella viestinnällä suurempi merkitys myynnin onnistumiselle kuin 

behavioraalisella viestinnällä vai päinvastoin. Toisin sanoen, jos konsulentin asenne viestittää 

välinpitämättömyyttä, mutta hän viestii myyntitilanteessa muuten taidokkaasti, voiko asiakas silti olla 

tyytyväinen ostokokemukseen ja saamaansa palveluun.  

Valkonen (2003) esittelee vuorovaikutusosaamisen kognitiivisen ulottuvuuden sisältävän esimerkiksi 

tietoa argumentoinnista, neuvottelustrategioista, itsestäkertomisesta ja havainnollistavan esityksen 

periaatteista. Rouhiainen-Neunhäusererin (2009, 31) mukaan kognitiivisen ulottuvuuden tarkastelun 

ytimessä onkin viestijän tieto viestinnästä ja vuorovaikutuksesta ja sen soveltamisesta käytäntöön. 

Taitava vuorovaikutuskäyttäytyminen kuitenkin vaatii metakognitiivisia taitoja eli omien 

kognitiivisten toimintojen tietoisuutta sekä taitoa hyödyntää sitä oman vuorovaikutuskäyttäytymisen 

säätelyssä ja vuorovaikutustilanteen arvioinnissa (Valkonen 2003, 37, 234). Kognitiivisesti 

tarkastellen, kosmetiikkakonsulenttien on tiedostettava esimerkiksi, millaisia argumentoinnin keinoja 

tai konfliktin ratkaisutaitoja on olemassa, ja hyödyntää näitä tietoja arvioidessaan erilaisia 

asiakastilanteita. 

Tässä tutkielmassa vuorovaikutusosaamisen määrittely huomioi kaikki edellä mainitut ulottuvuudet, 

mutta painotus asemoituu viestintä- ja vuorovaikutustaitoihin. Kuten jo edellä todettiin, taidot tekevät 

vuorovaikutusosaamisen kaikista näkyvimmäksi. Tämän vuoksi on aiheellista avata tarkemmin siihen 

sisältyviä vuorovaikutustaitoja. Niitä voidaan pitää perustaitoina elämänhallinnan kannalta, koska 

kuuntelemisen ja keskustelemisen taidot edesauttavat ihmissuhteiden luomista ja ylläpitämistä 
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(Valkonen 2003, 11). Vuorovaikutustaitoja voi jäsentää monin eri tavoin. Vuorovaikutuksen 

ydintaitoihin voi laskea kuuluvaksi kuuntelemisen, aktiivisen osallistumisen keskusteluihin, 

rakentavasti toimimisen konfliktitilanteissa sekä keskustelukumppanin rohkaisemisen ja tukemisen. 

Allen ja Brown (1976) korostavat, että yhtä lailla voidaan puhua informaation saamiseen ja 

antamiseen liittyvistä taidoista, tunteiden ilmaisuun ja tulkintaan liittyvistä taidoista sekä kontrolliin 

ja ritualistiseen käyttäytymiseen liittyvistä taidoista.  

Rouhiainen-Neunhäuserer (2009, 35) painottaa, että erilaiset vuorovaikutustaidot ovat tarpeellisia eri 

konteksteissa ja näitä voivat olla esimerkiksi romanttiset suhteet, vanhempien ja lasten väliset suhteet, 

ystävyyssuhteet tai ryhmä- ja neuvottelutilanteet. Kontekstilla on hänen mukaansa vaikutusta siihen, 

millaisia tavoitteita viestinnälle asetetaan, miten vuorovaikutussuhteen osapuolia arvioidaan, ja miten 

vuorovaikutustilanne mielletään. Tämän lisäksi vuorovaikutuksessa luodaan ja muokataan 

kontekstia. Tässä työssä keskiössä on kosmetiikkakonsulenttien vuorovaikutusosaaminen 

myyntitilanteessa. Myynnillinen konteksti eroaa lähtökohtaisesti esimerkiksi läheisistä 

vuorovaikutussuhteista, ja vuorovaikutustilanteena se saatetaan mieltää varsin muodolliseksi. 

Viestinnälle asetetut tavoitteet myyntitilanteessa liittyvät todennäköisesti vaikuttamiseen, 

ongelmanratkaisuun ja tiedon hakemiseen ja sen vastaanottamiseen. Toisaalta on aiheellista pohtia 

kontekstin vaikutusta sekä konsulentin että asiakkaan näkökulmasta, ja miten nämä eri näkemykset 

myyntitilanteesta vaikuttavat myynnin sujuvuuteen ja onnistuneen myyntikokemuksen syntymiseen. 

Vuorovaikutustaitoja jäsennetään myös niiden funktioiden avulla. Vuorovaikutustaitoja 

hyödynnetään muun muassa vaikuttamiseen, argumentointiin, tiedon ja emotionaalisen tuen 

antamiseen sekä konfliktitilanteiden hallintaan. (Greene & Burleson 2003.) Burleson (1990) on 

luonnehtinut viestintäfunktiota, jotka edellyttävät taitoa kuunnella ja puhua seuraavanlaisesti: 1) 

keskustelujen aloittaminen, niiden ylläpito ja päättäminen, 2) vaikuttaminen, 3) toisen minäkuvan 

tukeminen, 4) empatia ja lohduttaminen, 5) konfliktin hallinta, 6) vuorovaikutuksen sääntöjen 

noudattaminen sekä 7) toisten viihdyttäminen tarinoilla ja jutuilla. 

Edellä esiteltyjen jäsennysten perusteella voidaan ajatella, että kosmetiikkakonsulentit tarvitsisivat 

ainakin aktiivisia kuuntelemisen taitoja, kykyä hakea ja antaa informaatiota, vaikuttamisen taitoa ja 

konfliktien ratkaisutaitoja sekä empatiaa. Affektiivisen ulottuvuuden osalta konsulentit tarvitsevat 

motivaatiota lähestyä ja viestiä asiakkaiden kanssa. Heidän työtään hyödyttäisi myös kognitiivisesta 

näkökulmasta tietää, miten viestiä eri asiakastilanteissa, miten esimerkiksi argumentoida ja vakuuttaa 
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asiakas. Nämä ennakko-oletukset kosmetiikkakonsulentin tarvitsemasta vuorovaikutusosaamisesta 

on esitetty seuraavassa. (TAULUKKO1.) 

 

TAULUKKO 1. Vuorovaikutusosaamisen ulottuvuudet kosmetiikkakonsulentin työssä 

 

 

 

 

Vuorovaikutusosaamista voidaan tarkastella myös konstruktivistisesta näkökulmasta. 

Konstruktivismin (Delia 1982) perusajatuksena on, että jokainen meistä tulkitsee kokemuksia ja 

toimii näiden tulkintojen pohjalta. Konstruktivismissa kiteytyy Burlesonin (2011, 28) mukaan neljä 

viestintäprosessia, joita ovat 1) viestien tuottaminen eli verbaalinen ja nonverbaalinen 

käyttäytyminen, johon muiden toivotaan vastaavan tietyllä tavalla, 2) kuunteleminen eli muiden 

viestinnän tulkinta ja siten sen ymmärrys, 3) vuorovaikutuksen järjestely eli tuotettujen viestien ja 

kuuntelemisen yhdistäminen kokonaiskuvan muodostamiseksi ja 4) sosiaalinen havaitseminen eli 

itseen, suhteisiin ja tilanteisiin liittyvän tiedon ja tapahtumien määrittely ja merkityksentäminen. 

Viestintä nähdään konstruktivismissa strategisena ja tarkoituksellisena toimintana (Baxter & 

Braithwaite 2008, 57-59). Henkilökohtaisia rakenteita kehitetään ja käytetään ympäröivien 

tapahtumien tulkitsemiseksi. Konstruktivismiin liitetään kognitiivisen kompleksisuuden käsite, joka 

Behavioraalinen

• kuuntelemisen 
osoittaminen

• informaation 
jakaminen ja 
vastaanottaminen

• vaikuttaminen

• konfliktien 
ratkaiseminen

Affektiivinen

• motivaatio viestiä ja 
olla 
vuorovaikutuksessa 
asiakkaiden kanssa

• empatia

Kognitiivinen

• tieto viestinnästä 
(mm.erilaiset 
asiakastilanteet, 
argumentoinnin 
strategiat, tavat 
vakuuttaa ja 
suostutella)
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viittaa korkeaan kyvykkyyteen ymmärtää ihmisiä, suhteita ja sosiaalista toimintaa. Kognitiivisesti 

kompleksiset ihmiset varastoivat, järjestävät ja tuottavat tietoa muita paremmin sosiaalisista 

tilanteista ja ihmisistä, jolloin heidän on mahdollista tehdä parempia päätöksiä ja arviointeja 

ympäröivästä maailmasta. (Burleson & Caplan 1998.) Kognitiivisesti kompleksiset ihmiset ovat 

myös taitavampia tuottamaan henkilökeskeisiä viestejä, ja siten saavuttamaan henkilökohtaisia 

viestintätavoitteitaan (Baxter & Braithwaite 2008, 57-59). Toisin sanoen, korkean kognitiivisen 

kompleksisuuden omaavat ihmiset ovat taitavampia monenlaisessa viestintäkäyttäytymisessä, kuten 

esimerkiksi vaikutelmien luonnissa ja tiedon tulkinnassa (Burleson 2007; Burleson & Waltman 

1988). Kognitiivisen kompleksisuuden voi siis tulkita tietynlaiseksi sivistyneisyydeksi, jonka avulla 

ihminen prosessoi saamaansa tietoa ollessaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa (Youngvorst & 

Jones 2017, 551).  

Kognitiivinen kompleksisuus mahdollistaa vuorovaikutusosaamisen tarkastelun erilaisesta 

näkökulmasta, koska se selittää ihmisten yksilöllisiä eroja heidän viestintätaidoissaan. Kognitiivisesti 

kompleksisella ihmisellä on jo lähtökohtaisesti siis kyky ymmärtää sosiaalista ympäristöä muita 

monitahoisemmin, mikä edesauttaa taidokkaampaa viestintää vuorovaikutustilanteissa. Näin ollen, 

voidaan päätellä, että korkea kognitiivinen kompleksisuus merkitsee vahvempaa 

vuorovaikutusosaamista. Tutkielmaan tämä oletus ankkuroituu esimerkiksi siten, että 

kosmetiikkakonsulentit, jotka ovat kognitiivisesti kompleksisempia, osaavat viestiä taitavasti 

myyntitilanteessa. He myös tulkitsevat, ymmärtävät ja arvioivat asiakkaiden viestintää matalan 

kompleksisuuden omaavia konsulentteja paremmin, ja osaavat siten vastata asiakkaiden tarpeisiin 

tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti.  
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3 Ammatillinen vuorovaikutusosaaminen  

 

Vuorovaikutusosaamista voi tarkastella myös ammatillisena osaamisena. Ammattiosaaminen 

kiteytyy yksilön taidoista, tiedoista ja ominaisuuksista koostuvaksi toimintakyvykkyydeksi, joka 

auttaa työskentelemään omassa työyhteisössä ja ammatissa (Jaakkola 1995, 119). Viestinnän avulla 

pystytään luomaan ja ylläpitämään suhteita ja siten yhdessä vuorovaikutuksessa jakamaan ja 

tulkitsemaan erilaisia mielipiteitä, käsityksiä ja tunteita (Kostiainen 2003). 

Kostiainen (2003, 30) määrittelee omassa väitöskirjassaan viestintäosaamisen seuraavasti: 

Viestintäosaamisella tarkoitetaan [--] yksilön viestinnällisistä tiedoista, taidoista ja ominaisuuksista 

muodostuvaa toimintakykyisyyttä, jonka avulla yksilö toimii ammatissaan ja työyhteisössään. Eli 

käsitteellä tarkoitetaan niitä viestintään, vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin liittyviä taitoja, kykyjä, 

ominaisuuksia, asennoitumista ja ymmärrystä, joita ammattilainen tarvitsee menestyäkseen työssä ja 

joille hän antaa omat merkityksensä ja oman painoarvonsa. Tutkimuksessani lähden siitä oletuksesta, että 

viestintäosaaminen limittyy yksilön ammattiosaamiseen.  

 

Viestintäosaaminen on mahdollista jäsentää sen sisällöllisen fokuksen mukaisesti esimerkiksi 

merkitysten luontiin ja tulkintaan, sanomien tuottamiseen ja rakenteeseen sekä vuorovaikutuksellisen 

ja yhteiskunnallisen dynamiikan näkökulmiin. Toisaalta taas viestintäosaaminen voidaan ryhmitellä 

viestintäkontekstin perusteella (interpersonaalinen viestintä, ryhmäviestintä, media tai 

yhteisöviestintä) (Frey ym. 2000; Littlejohn 1999.) Ryhmittelyä voi niin ikään tehdä erilaisiin 

viestintätaitoihin perustuen (Valo 1995). 

Vuorovaikutusosaamista on tutkittu työelämän eri konteksteissa ja yleisesti on määritelty, millaista 

vuorovaikutusosaamista työelämässä ylipäätään tarvitaan (Jablin & Sias 2001). Yhtä lailla 

kiinnostuksen kohteena on ollut työelämän asettamat odotukset viestintä- ja 

vuorovaikutusosaamiselle (Kostiainen 2003, 83-89). Tietyllä alalla tarvittavaa 

vuorovaikutusosaamista on tarkasteltu muun muassa johtajien (Rouhiainen-Neunhäuserer 2009), 

poliittisten johtajien (Almonkari & Isotalus 2012) ja farmaseuttien (Hyvärinen 2011) työssä. Johtajien 

vuorovaikutusosaamiseen osoitettiin kuuluvan vuorovaikutussuhteen ja vuorovaikutuksen luominen 

ja ylläpito, tiedon hankinta ja välittäminen, sitouttaminen ja vaikuttaminen, palautteenanto sekä 

alaisten vuorovaikutuksen tukeminen (Rouhiainen-Neunhäuserer 2009). Poliittisten johtajien 

strategisen viestinnän keskiössä osoitettiin olevan vuorovaikutusosaamisen, ja he pitivät sitä myös 
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itse merkittävänä työssään. Viestinnän taidoista korostuivat etenkin suulliset puheviestintätaidot, 

johtamisviestinnän taidot ja mediataidot. (Almonkari & Isotalus 2012.) Farmaseuttien tarvitsemia 

vuorovaikutustaitoja ovat puolestaan 1) kuunteleminen, 2) kysyminen, 3) selittäminen, 4) 

vuorovaikutuksen aloittaminen ja päättäminen, 5) nonverbaalinen viestintä, 6) suostuttelu ja 7) 

mukautuminen (Hargie, Morrow & Woodman 1993; 2000; Kimberlin 2006, Hyvärisen 2011 

mukaan). Vuorovaikutusosaamista on tutkittu lisäksi insinöörien (Dannels 2002; Darling & Dannels 

2003), poliitikkojen (Finstad & Isotalus 2005) ja lääkärien (Mönkkönen & Finstad 2007) sekä 

tutkijoiden työssä (Laajalahti 2008; 2014; Thompson 2009). Vuorovaikutusosaamisella on siis 

aikaisemman tutkimuksen valossa keskeinen asema työelämässä ja työyhteisöissä ja siksi sitä onkin 

tarkoituksenmukaista tarkastella uudenlaisissa ammatillisissa konteksteissa.  

Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisesta puhuttaessa, on relevanttia tarkastella yhtä lailla sitä, miten 

omaa asiantuntijuutta voi viestiä työyhteisössä. Treemin (2012, 24 - 25) mukaan asiantuntijuus on 

perinteisen näkemyksen mukaan yksilön ominaisuuksia. Kognitiivisten kykyjen näkökulmasta, 

jonkin alan asiantuntijalla on tietynlaista kompetenssia, jota muilla ei taas ole. Sosiologisesti taas 

asiantuntija on pätevöitynyt johonkin ammattiin ja sitä kautta hänellä on riittävä ammattitaito työnsä 

hoitamiseen. Hänen mukaansa vaihtoehtoisena jäsennyksenä asiantuntijuus on viestinnän tuotetta, 

joka tarkoittaa, että se ilmenee vuorovaikutuksessa toisten kanssa.  

Asiantuntijuus ja siitä viestiminen ovat keskeisiä myös myyntikontekstissa. Asiakkaiden voi ajatella 

odottavan tietynlaista ammatillista tuotetietämystä ja asemaan sopivaa viestintäkäyttäytymistä 

voidakseen luottaa myyjään ja vakuuttua ostamisen kannattavuudesta. Kiinnostavaa onkin tarkastella 

kosmetiikkakonsulenttien asiantuntijuuden ilmenemistä ja kehittymistä vuorovaikutuksessa 

esimiehiin, kollegoihin ja asiakkaisiin. On mahdollista olettaa, että konsulentit viestisivät 

asiantuntijuudesta erityisesti myyntivuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Edellä esiteltyjä 

asiantuntijuuden jäsennyksiä yhdistämällä, voitaisiin todeta, että kosmetiikkakonsulentilla on jo 

lähtökohtaisesti asiantuntijuutta tukevia henkilökohtaisia ominaisuuksia ja hänen kompetenssinsa on 

ainutlaatuista muiden osaamiseen verrattuna. Tietyn koulutuksen ja työkokemuksen seurauksena hän 

on pätevä työskentelemään kosmetiikkakonsulenttina, mutta hänen asiantuntijuutensa tulee 

näkyväksi, kehittyy ja tulee arvioiduksi viestinnän avulla. Näin ollen asiantuntijuuden ilmeneminen 

vaatii vuorovaikutusta muiden kanssa. 

Tässä tutkielmassa ollaan kiinnostuneita nimenomaan kosmetiikkakonsulentin ja asiakkaan välisestä 

myyntitilanteen vuorovaikutuksesta, ja siten konsulenttien tarvitsemasta vuorovaikutusosaamisesta. 
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Koponen, Julkunen ja Asai (2019) osoittavat tuoreessa tutkimuksessaan, että myynnissä 

vuorovaikutusosaaminen pitää sisällään neljä osa-aluetta: behavioraalinen viestintä, affektiivinen 

viestintä, kognitiivinen viestintä ja myynnillinen ymmärrys. Seuraavassa taulukossa (TAULUKKO 

1) on esitelty nämä osa-alueet alkuperäisistä tuloksista tiivistäen. 

 

TAULUKKO 1 Vuorovaikutusosaaminen myynnissä (Koponen, Julkunen & Asai 2019) 

 

 

Vuorovaikutusosaamiseen sisältyvät vuorovaikutustaidot on myyntialan kirjallisuudessa määritelty 

taidoksi tulla toimeen toisten kanssa, ratkaista konflikteja, kuunnella ja osoittaa empatiaa sekä 

suostutella (Rentz, Shepherd, Tashchian, Dabholkar & Ladd 2002, 15). Erityisen tärkeää myyjälle on 

osata mukauttaa viestintäkäyttäytymistään ja valita viestintätyylinsä asiakkaan mukaan (Miles, 

Arnold & Nash 1990). Kuuntelemisen taidot ovat erityisen keskeisiä ja yhteydessä myyjän muihin 

vuorovaikutustaitoihin, asiakassuhteiden laatuun ja luottamuksen rakentamiseen. Itse asiassa 

aktiivinen, empaattinen kuunteleminen auttaa myyjää huomaamaan esimerkiksi asiakkaan 

Behavioraalinen 
viestintä

•relationaaliset
viestintätaidot (mm. 
kyky kuunnella, esittää 
kysymyksiä, small talk, 
konfliktin ratkaisutaidot, 
luottamuksen 
rakentaminen)

•myyntitaidot (mm. 
vaikutelmien hallinta, 
esiintymistaidot, kyky 
hakea tarvittava tieto 
asiakkaalta, 
nonverbaalisen 
viestinnän taidot, 
päätöksenteko, kyky 
hallita emotionaalisia 
reaktioita)

•kielitaito (mm. 
englannin kielen taito)

Affektiivinen viestintä

•motivaatio (mm. halu 
oppia lisää asiakkaista ja 
myynnistä)

•asenne (mm. 
positiivisuus ja 
kiinnostus olla 
vuorovaikutuksessa 
ihmisten kanssa)

•kulttuurinen 
sensitiivisyys (mm. 
muiden kulttuurien 
kunnioitus ja siihen 
liittyvä sensitiivisyys)

Kognitiivinen viestintä

•viestintätiedot (mm. 
teoreettinen ymmärrys 
viestinnästä, tietous eri 
neuvottelutaktiikoista ja 
nonverbaalisesta 
viestinnästä)

•kulttuurinen tietoisuus
(mm. kulttuurierojen 
ymmärrys)

Myynnillinen ymmärrys

•metakognitio (mm. 
oman ja toisten 
viestintäkäyttäytymisen 
reflektointi)

•strateginen ymmärrys 
b2b-myynnistä

•johtamistaidot (mm. 
taito johtaa tiimejä, 
analyyttiset ja 
ongelmanratkaisutaidot, 
ajanhallintataidot)
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hermostuneisuuden, kiireen tai innostuksen. (Drollinger & Comer 2013.) Tämän lisäksi empaattisuus 

voi myyjän ja asiakkaan välillä lisätä viestintää, luottamusta, pitämistä, koettua tyytyväisyyttä ja 

kiintymystä (Aggarwal ym. 2005; Bagozzi 2006).  

Viestintä- ja vuorovaikutustaitojen voi nähdä olevan keskeisessä asemassa niin ikään asiakasarvon 

luomisessa. Salomonson, Åberg ja Allwood (2011) selvittivät seuraavien kolmenlaisten 

viestintätaitojen vaikuttavan ratkaisevasti asiakasarvon kehitykseen: tarkkaavaisuus (attentiveness), 

reagoivuus (responsiveness) ja havainnointitaito (perceptiveness). Tarkkaavaisuudella viitataan 

kykyyn keskittyä asiakkaan verbaalisiin ja nonverbaalisiin vihjeisiin vuorovaikutustilanteessa. 

Havaintokyvyllä tarkoitetaan taitoa antaa asiakkaan verbaalisille ja nonverbaalisille viesteille 

merkityksiä. Reagoivuus puolestaan pitää sisällään asiakkaan ymmärtämistä ja sen varmistamista 

esimerkiksi toistamalla asiakkaan tarveilmaisun uudelleen.  

Sen lisäksi, että tutkimusta tehdään siitä näkökulmasta, millaista osaamista edellytetään, tarjoaisi 

olemus- ja ilmiökeskeinen tutkimus tämän lisäksi monimuotoista vuorovaikutusosaamisen 

ymmärrystä (Laajalahti 2014, 32). Kuten Kostiainen (2003, 246) painottaa, vuorovaikutusosaamisen 

käyttöyhteyksien tarkastelu antaisi tuoreita näkökulmia ja merkityksiä viestinnälle. Lisätutkimusta 

kaivataan myös työelämän erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin ja eri ammattialoilla ilmeneviin 

vuorovaikutusosaamisen kysymyksiin (Laajalahti 2014, 33). Tämä tutkielma pyrkiikin kuvaamaan ja 

ymmärtämään vuorovaikutusosaamista uudessa ammatillisessa kontekstissa, josta ei vielä 

aikaisempaa tutkimustietoa ole saatavilla. Vuorovaikutusosaamisen merkitys myynnin 

personoinnissa on niin ikään vähän tutkittu tulokulma puheviestinnässä.  

Ammatillisesta vuorovaikutusosaamisesta puhuttaessa, on kiinnostavaa myös tarkastella, millainen 

viestintä on tarkoituksenmukaista eri vuorovaikutustilanteissa. Koponen ja Julkunen (2015; 2017) 

esimerkiksi tutkivat myyjän ja kuluttajan välistä vuorovaikutusta suomalaisen puhekulttuurin 

näkökulmasta. Tulokset osoittivat, että suomalaisissa myyntitilanteissa asiakeskeistä, itsenäistä ja 

kuluttujakeskeistä viestintää pidetään hyväksyttävänä ja tarkoituksenmukaisena. Suomalaista 

puhekulttuuria määrittääkin tosiasioihin keskittyminen ja asiasta puhuminen (Wilkins 2009) sekä 

itsenäisyyden arvostus, ns. selviytyminen yksin (Poutiainen & Gerlander 2009). Ympärillä vallitseva 

puhekulttuuri on siis huomionarvoinen myös tässä työssä, etenkin kun taustaoletuksena on, että nämä 

käsitykset puhekulttuurista näkyvät myyjien ja asiakkaiden vuorovaikutuskäyttäytymisessä. Tässä 

myyntiviestintään keskittyvässä työssä vuorovaikutusosaamisen tarkoituksenmukaisuuden lisäksi 

korostuu tehokkuus.  
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Edellä kuvattujen jäsennysten pohjalta voitaisiin tiivistää, että kosmetiikkakonsulentilta edellytetään 

riittävän kattavaa tuotetuntemusta, asiantuntijuuden osoittamista,  motivaatiota myydä tehokkaasti ja 

tilanteen edellyttämällä tavalla sekä sitoutumista brändiin ja yritykseen, jolle hän itse työskentelee. 

Aikaisemman tutkimustiedon valossa kosmetiikkakonsulenteilta vaaditaan myös kuuntelemisen 

taitoja ja taitoa valita viestintätyyli asiakkaan mukaan. Tämän lisäksi myynnin personointi vaatii 

jokaisen asiakkaan kohtaamista yksilönä, ja heidän tarpeidensa ja toiveidensa ennakointia. Suomessa 

työskentelevien kosmetiikkakonsulenttien ammatillista vuorovaikutusosaamista ja myyntiviestintää 

määrittää myös ympärillä oleva suomalainen puhekulttuuri. Ei voida kuitenkaan yksiselitteisesti 

vetää johtopäätöksiä tyypillisen puhekulttuurin edellyttämästä vuorovaikutusosaamisesta, koska 

lopulta jokainen asiakaskohtaaminen on erilainen, eivätkä edes kaikki suomalaiset asiakkaat arvosta 

myyntiviestinnässä samanlaisia piirteitä. Tämä taas johtaa kysymykseen, miten 

kosmetiikkakonsulentit pystyvät mukauttamaan viestintäänsä sellaisissa myyntitilanteissa, joissa 

asiakas ei noudata perinteisiä suomalaisen puhekulttuurin arvoja. Tällaisia tilanteita voivat olla 

esimerkiksi kulttuuritaustaltaan erilaisten asiakkaiden kohtaaminen. Näin ollen konsulenttien on 

hallittava monenlaisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja ja tiedettävä, miten hyödyntää niitä kunkin 

asiakkaan kohdalla. 
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4 Myyntiviestintä  

 

4.1 Myyjän ja asiakkaan välinen vuorovaikutus 

 
Ammattitaitoinen myynti on suhteen rakentamista asiakkaisiin ja esimerkiksi myyntitaitoja 

opetettaessa, on tämän näkökulman osoitettu olevan varsin tehokas (Tyler & Hair 2007). Myyjän ja 

asiakkaan välistä vuorovaikutusta, ja erityisesti myyjän ja asiakkaan välisiä vuorovaikutussuhteita on 

tarkasteltu monipuolisesti markkinoinnin puolella (ks.esim. Claycomb & Frankwick 2006; Homberg, 

Müller & Klarmann 2011; Salomonson, Åberg & Allwood 2010). Tässä työssä keskitytään 

kuvaamaan ja ymmärtämään vuorovaikutusosaamista ja myynnin personointia yksittäisissä 

vuorovaikutustilanteissa, joissa konsulentit myyvät kosmetiikkatuotteita asiakkaille. Tämä ei 

kuitenkaan sulje pois sitä, etteikö näillä myyntitilanteilla olisi mahdollisuutta jatkuvuuteen, ja näin 

ollen pidempien asiakassuhteiden syntymiseen. 

Myynnillistä vuorovaikutustilannetta, kuten puhtaasti asiakaspalveluunkin tähtäävää 

vuorovaikutusta, määrittää tietyt viestinnälliset piirteet. Nämä tilanteet tapahtuvat syystä ja tiedon 

jakamista ohjaa tehtäväkeskeisyys. Lisäksi molemmilla vuorovaikutusosapuolilla on tarkkaan 

määrätyt roolit. (Czepiel, Solomon, Surprent & Gutman 1985.) Myynti -ja asiakaspalvelutilanteen 

vuorovaikutuksessa kiteytyykin Allwoodin (2000) mukaan 1) tervehtiminen, 2) tarvittavan palvelun 

tai tuotteen pyytäminen, 3) erityistoiveiden ja huomioiden esittäminen, 4) palvelun tarjoaminen, 5) 

asiakkaan tyytyväisyyden varmistaminen ja 6) maksusta tai tulevasta palvelusta sopiminen sekä 7) 

vuorovaikutustilanteen päättäminen, ja siitä poistuminen. Tämä näkökulma toki tuo hyvin esiin 

esimerkiksi myyntitilanteen dynamiikan, ja monesti sen voi nähdä noudattavan kyseisiä vaiheita. 

Näkemys on kuitenkin varsin mekaaninen ja yksiselitteinen ja korostaa pikemminkin 

tehtäväorientoitunutta viestintää suhdeorientoituneen viestinnän sijaan. Myyntivuorovaikutus 

näyttäytyy todellisuudessa paljon kompleksisempana ja jäsennys jättää huomiotta esimerkiksi 

sosiaalisen tuen ja empatian merkityksen. Kriittistä suhtautumista edellyttää myös väite siitä, että 

molemmilla vuorovaikutusosapuolilla olisi tarkkaan määrätyt roolit. Tämä riippuu varmasti 

myyntitilanteesta, koska joskus roolien rajat voivat hämärtyä, jos myyntitilanteessa viestitään 

kaverillisesti. Roolien rajanveto on kyseenalainen myös silloin, kun asiakas osoittaa keskivertoa 

enemmän asiantuntemusta myytävistä tuotteista ja haastaa siten myyjän ammattilaisuutta 

vuorovaikutustilanteessa. 
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Palvelu- ja myyntivuorovaikutus asiakkaan kanssa voi olla joko suhde tai vain hetkellinen 

kohtaaminen. Palvelusuhde määrittyy Gutekin (1995, 7 - 8) mukaan siten, että asiakas on toistuvasti 

vuorovaikutuksessa asiakaspalvelijan tai myyjän kanssa. Asiakas voi esimerkiksi etsiä ja palata aina 

saman myyjän luo, koska he ovat tutustuneet toisiinsa ja heidän välilleen on ehtinyt syntyä luottamus. 

Hän myös korostaa, että pelkkä asiakaskohtaaminen on kertaluontaista vuorovaikutusta myyjän ja 

asiakkaan välillä. Asiakas ei siis myöhemmin palaa enää saman myyjän luo, jolloin myyjän 

vaihtuessa joka kerralla pysyvät myyjä ja asiakas toisilleen vieraina.  

Gutekin (1995) mukaan asiakassuhteessa sekä asiakaspalvelija että asiakas haluavat panostaa 

ongelmanratkaisuun eli siihen, että asiakkaan tarve tulee täytettyä tai mahdollinen ongelma ratkaistua. 

Tämä lisää samalla heidän sitoutumista toisiinsa. Molemmat osapuolet myös jakavat tulevaa 

vuorovaikutusta varten informaatiota tapaamisissa. Gutek toteaa lisäksi, että suhdeorientoituneet 

palveluntarjoajat useimmiten tuntevat aidosti empatiaa asiakasta kohtaan ja rakentavat hänen 

kanssaan jopa ystävyyssuhteen. Asiakassuhteen rakentaakseen, kosmetiikkakonsulenttien pitäisi siis 

pyrkiä auttamaan ja tarjoamaan ratkaisuja asiakkaalle parhaansa mukaan, jonka lisäksi he voisivat 

pohjustaa jatkoa muun muassa keskustelemalla tulevista uutuustuotteista ja tuotesuosituksista. He 

voisivat myös antaa asiakkaalle tuotenäytteitä mukaan luodakseen uusia tuotetarpeita ja siten innostaa 

asiakasta palaamaan.  Tämän lisäksi konsulenteilta vaaditaan empatian osoittamista niin, että asiakas 

kokee tulleensa huomioiduksi ja ymmärretyksi. 

Myyntiviestinnän syvällinen ymmärtäminen vaatii myös asiakasnäkökulman huomiointia. Toisin 

sanoen ymmärrystä siitä, mikä vaikuttaa asiakkaan päätöksentekoon ja hänen muodostamiinsa 

vaikutelmiin tuotteista ja palveluista. Ensiksi asiakkaat merkityksentävät ja soveltavat eri lähteistä 

saatuja viestejä, jonka jälkeen he siirtävät haluamallaan tavalla ne omaan viestintäkäyttäytymiseensä. 

Tämä määrittelee viestinnälle annetun arvon eli millaista viestintää asiakas pitää tärkeänä. (Finne & 

Grönroos 2017.) Itse asiassa asiakkaat saattavat Guenzin, Lucan ja Spiron (2016, 559 – 56) mukaan 

reagoida myyjien käyttäytymiseen hyvin eri tavoin riippuen, millaisia merkityksiä he antavat sille. 

Esimerkiksi myynnin mukauttaminen lisää asiakkaiden luottamusta vain, jos he kokevat, että 

myyntiorientaatio eli halu myydä on melko alhainen ja asiakassuhde on vielä alussa. Siksi myyjien 

olisi kiinnitettävä erityistä varovaisuutta myyntiorientaation ja myynnin mukauttamisen 

hyödyntämiseen samanaikaisesti, koska asiakkaalle tämä saattaa näyttäytyä manipulatiivisena 

käyttäytymisenä. Näin ollen myynnin mukauttaminen ei saattaisikaan johtaa luottamuksen 

syntymiseen. (Guenzi, Luca & Spiro 2016, 559 – 561.) 
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Tässä työssä kuvataan ja pyritään ymmärtämään kosmetiikan myymisessä tarvittavaa 

vuorovaikutusosaamista. Oman haasteensa tarvittavan osaamisen arvioinnille luo, ettei etukäteen 

voida tietää, millaista viestintää kukin asiakas arvostaa. Jokainen asiakas tulee lisäksi 

myyntitilanteeseen tietyin odotuksin, jolloin myynnin tehokkaassa ja tarkoituksenmukaisessa 

personoinnissa on kyettävä huomioimaan, millaisia viestinnällisiä preferenssejä asiakkailla on.  

Sekä myyjä että asiakas voivat orientoitua myyntitilanteeseen joko vuorovaikutus- tai 

tehtäväkeskeisesti. Vuorovaikutuskeskeisyydessä pyritään ensin osoittamaan vahvaa suhdetason 

toimintaa. Toisin sanoen tällainen asiakas arvostaa myyjää, jonka käytös ilmentää ystävyyden 

kaltaista roolia. Myyjän suhdeorientoitunut vuorovaikutuskäyttäytyminen auttaa luomaan asiakkaalle 

luottamuksellisen ja henkilökohtaisen ilmapiirin lisäten samalla asiakasuskollisuutta. (Williams & 

Spiro 1990; Macintosh & Lockshin 1997.) Tehtäväkeskeiset asiakkaat puolestaan keskustelevat 

myyntitilanteessa tavoitteellisesti ja pyrkivät saavuttamaan haluamansa tehokkaasti (McFarland ym. 

2006). Myyjä, joka kykenee määrittelemään asiakkaan tarpeet ja tarjoamaan tarvittavan informaation, 

saa tehtäväkeskeisen asiakkaan kokemaan ostotilanteen onnistuneeksi. Tämä osaltaan lisää 

asiakasuskollisuutta (Müller & Klarmann 2011, 799-800). Itse asiassa myyjän olisi osattava ottaa 

sekä ystävän että bisneshenkilön roolit myyntitilanteessa, ja etenkin pitkään jatkuvissa 

asiakassuhteissa tämä korostuu entisestään (Heide & Wathne 2006). 

On siis perusteltua väittää, että tuloksellisuutta, asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta tavoitellessa 

myyjän vuorovaikutusosaaminen nousee tärkeään rooliin. Myyntitilanne on dynaaminen ja siihen 

vaikuttaa yhtä lailla asiakkaan viestintäkäyttäytyminen. Kosmetiikka-ala antaa uudenlaisen 

tulokulman myyntiviestinnän tarkastelulle korostaen mahdollisia eroavaisuuksia muihin 

myyntikonteksteihin. Myynnin edellyttämät viestintä- ja vuorovaikutustaidot taas luovat pohjaa 

myynnin personoinnille.  

 

4.2 Myynnin personointi  

 

Tämän työn yhtenä tutkittavana ilmiönä on myynnin personointi eli yksilöllistäminen. Ford (1999, 4) 

määrittelee personoimisen palvelun tai myynnin räätälöimiseksi niin, että se vastaa kunkin asiakkaan 

ainutlaatuisiin tarpeisiin. Personoitu viestintä palvelukontekstissa käsittää vuorovaikutuksen, 
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asiakkaaseen keskittymisen, tiedon jakamisen ja sosiaalisen tuen (Ford 1998; 1999). Mittal ja Lassar 

(1996) esittävät toisenlaisen näkemyksen personoinnin käsitteestä. He määrittelevät sen tavaksi, jolla 

palvelun tarjoaja suhtautuu asiakkaisiin. He painottavat, että personointi ei tarkoita räätälöintiä tai 

reagoimista asiakkaan tarpeisiin, koska nämä molemmat ovat mahdollisia ilman personointiakin. 

Personointi viittaa pikemminkin inhimilliseen ja kohteliaaseen asiakassuhtautumiseen ja siten haluun 

tutustua asiakkaaseen keskustelemalla ystävällisesti ja lämminhenkisesti. (Mittal & Lassar 1996, 96 

- 98.) Toisaalta personointi voidaan käsittää kokonaisvaltaiseksi prosessiksi, jonka aikana yritys 

vahvistaa omaa ainutlaatuisuuttaan ja kehittää pitkäaikaisia asiakassuhteita (Blom & Monk 2007).  

Personoitu viestintä sisältää osallistumisen vuorovaikutukseen, asiakassuuntautumisen, sosiaalisen 

tuen ja tiedon jakamisen. Toisaalta personoinnilla voidaan tarkoittaa myös ystävällistä tervehdystä, 

hymyä ja katsekontaktia. Lisäksi sillä saatetaan viitata small talkiin, asiakkaan kanssa vietettyyn 

aikaan, neuvojen tarjoamiseen tai henkilökohtaisen kiinnostuksen osoittamista asiakkaan toiveita 

kohtaan. (Surprenant & Solomon 1987, 86.) Asiakaspalveluviestintää ja myyntiviestintää voi 

molempia lähestyä asiakaskohtaamisen ja asiakassuhteen näkökulmista. Asiakaskohtaamiselle on 

tyypillistä yksinkertaiset rutiininomaiset tehtävät, jotka saattavat toistua identtisinä myyjän 

toiminnassa asiakkaasta riippumatta. Lisäksi vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa määrittää 

taustaorganisaation luomat toimintamallit. Esimerkiksi myyjiä on kehotettu ystävällisyyteen, vaikka 

todellisuudessa heillä ei ole erityistä tunnesuhdetta asiakkaisiin. (Gutek 1995.)  

Personointi on terminä tuttu jo pidemmältä aikaväliltä markkinoinnin tutkimusperinteessä. Alkuun 

sen määrittely oli kuitenkin varsin suppea tarkoittaen vain esimerkiksi asiakkaan miellyttämistä ja 

tämän tarpeisiin perehtymistä. (Banyte, Gadeikiene, Rutelione & Kakneviciene 2016, 463.)  Nykyään 

personointi ymmärretään monitahoisemmin ja sillä on todettu useita hyötyjä yrityksille. Esimerkiksi 

Kwon ja Kim (2012) toteavat personoinnin olevan yritysten välisessä kilpailuasetelmassa keino 

erilaistaa omia palveluja ja tuotteita. Personoinnilla voidaan lisätä asiakkaiden kokemaa 

tyytyväisyyttä, sitoutumista ja luottamusta, mitä voi pitää pitkäaikaisten asiakassuhteiden 

edellytyksenä (Banyte ym. 2016). Selitettäessä asiakkaiden uskollisuutta ja tyytyväisyyttä, 

asiakkaiden arviot myyntitilanteen vuorovaikutuksesta olivat merkittävämpiä kuin heidän 

odotuksensa tilanteesta. Toisin sanoen, jos epäonnistutaan tarjoamaan personoitua palvelua 

asiakkaille, he eivät osoita uskollisuutta tai tyytyväisyyttä palveluntarjoajaa kohtaan. (Ford 2003.) 

Personoinnilla voidaan siis vaikuttaa asiakkaiden kokemaan yritykseen sitoutumiseen, koettuun 

tyytyväisyyteen ja halukkuuteen ostaa (Mittal & Lassar 1996).  
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Personointia on tutkittu myynnin ja asiakaspalvelun lisäksi esimerkiksi politiikassa (ks.esim. 

McGregor 2018; Redondo 2017) ja journalismissa (ks.esim Beam & Kosicki 2014; Thurman & 

Schifferes 2012). Tutkimusmetodeina on useimmiten hyödynnetty kvantitatiivisia menetelmiä kuten 

kyselylomakkeita (ks.Banyte ym 2016; Ford 2001), mutta tästä poiketen Kevoe-Feldman (2015) 

käytti laadullista tutkimusotetta analysoidessaan puhelinkeskukseen saapuneita asiakaspuheluita 

keskusteluanalyysin avulla. Myös tässä työssä päädyttiin laadulliseen otteeseen, koska haluttiin 

nimenomaan selvittää erilaisia personoinnin ilmenemismuotoja vuorovaikutustilanteessa ja sitä, 

miten vuorovaikutusosaaminen liittyy personointiin myynnissä. 

Personoinnin määrittelyissä ja sitä käsittelevässä tutkimuksessa esitellään personointia usein myyjän 

tai asiakaspalvelijan näkökulmasta. Kiinnostavan tulokulman personointia käsittelevään viestinnän 

tutkimukseen on tuonut Kevoe-Feldman (2015), joka kuvasi palvelutilanteiden personointia 

asiakkaiden näkökulmasta. Hän osoitti, että asiakkaat hyödyntävät erilaisia viestintästrategioita 

saadakseen yksilöityä palvelua. Jos asiakkaat esimerkiksi parahtavat yllätyksestä tai pettymyksestä 

(response cry) tai ilmentävät tilanteen aiheuttamaa kärsimystä/vaikeutta (claims of personal 

sufferings), olisi asiakaspalvelijan käytettävä tilaisuus personoidun avun tarjoamiseen ennen kuin 

asiakas edes ehtii sitä itse pyytää (531). On niin ikään osoitettu, että myyjä tai asiakaspalvelija, joka 

on innostunut, nauttii asiakaskontaktista ja suhtautuu heihin muunakin kuin vain työnä, luo 

asiakkailleen palkitsevan ostokokemuksen (Mittal & Lassar 1996, 105). 

Tässä tutkielmassa myynnin personoinnilla tarkoitetaan myynnin kohdentamista yksilöllisesti 

kullekin asiakkaalle niin, että se johtaa tyytyväisiin asiakkaisiin ja sitä kautta asiakassuhteen 

syntymiseen. Personoinnin keinoiksi mielletään sellaiset myynnilliset ja viestinnälliset keinot, joilla 

pyritään täyttämään asiakkaiden odotukset henkilökohtaisesta huomioimisesta ja palvelusta. Tässä 

työssä puhutaan myynnin personoinnista, jolla kuitenkin tarkoitetaan sellaisia myynnillisiä tilanteita, 

joissa asiakas kohdataan myös palvelun tarjoamisen näkökulmasta. Tällaiseen valintaan päädyttiin, 

koska kosmetiikan myyntitilanteeseen liittyy paljon henkilökohtaisuutta kuten esimerkiksi kasvoihin 

koskeminen, itsetuntokysymykset ja identiteetin tukeminen. Tämän vuoksi olisi epärelevanttia olettaa 

kosmetiikan olevan pelkästään myyntiä, vaan siihen liittyy vahvasti myös kosmetiikkakonsulentin 

puolelta halu auttaa ja palvella asiakasta parhaansa mukaan. 

Myyntitilanteissa viestintää ja viestinnän taidokkuutta voi pitää ratkaisevana tekijänä asiakasarvon 

luomisessa (Salomonson ym. 2011) ja asiakassuhdetta tavoitellessa (Koermer & McCroskey 2006). 

Personointi taas on yhteydessä asiakkaan luottamukseen, sitoutumiseen ja tyytyväisyyteen (Banyte 
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ym.2016). Kosmetiikka-alan asiakaskohtaamisten ja myynnin dynamiikan ymmärtämiseksi, on 

tarpeellista selvittää, millaisia ovat kosmetiikkakonsulenttien käsitykset ja kokemukset työssä 

tarvittavasta vuorovaikutusosaamisesta, millaisia erityispiirteitä liittyy juuri kosmetiikan 

myyntitilanteisiin, miten he viestivät niissä, ja miten ja miksi he personoivat myyntiä asiakkaille. 
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5 Tutkimuksen toteuttaminen 

 

5.1 Tutkimusongelma ja -kysymykset 

 
Viestintäosaaminen  ja -kompetenssi voidaan karkeasti tiivistää kyvyksi viestiä toisten kanssa. 

Tarkemmin se voidaan määritellä tietona tarkoituksenmukaisesta ja tehokkaasta 

viestintäkäyttäytymisestä, taitona arvioida ja suunnitella sitä, taitona ja motivaationa toimia 

viestintätilanteissa niin, että vuorovaikutuksen osapuolet pitävät sitä tarkoituksenmukaisena ja 

tehokkaana sekä viestinnän eettisten periaatteiden noudattamisena, jotka eivät loukkaisi toisia 

osapuolia eivätkä vaarantaisi viestintäsuhteita. (Valkonen 2003, 25-26.) Tässä työssä käytetään 

viestintäosaamisen ja viestintäkompetenssin sijasta termiä vuorovaikutusosaaminen. Se kattaa jo 

edellä esitellyn osaamisen määrittelyn. Tämän lisäksi vuorovaikutusosaamisen kolme ulottuvuutta, 

behavioraalinen, affektiivinen ja kognitiivinen tulevat tutkielmassa huomioiduksi pääpainon ollessa 

kuitenkin behavioraaliseen ulottuvuuteen lukeutuvissa vuorovaikutustaidoissa. Myynnin 

tutkimuksessa ja kirjallisuudessa vuorovaikutusosaamiseen kuuluvia vuorovaikutustaitoja 

voidaankin määritellä seuraavasti: taitoa tulla toimeen muiden kanssa, taitoa selviytyä ja ratkaista 

konflikteja, ja suostutella, kykyä empatiaan ja kykyä osoittaa kuuntelemista (Rentz, Shepherd, 

Tashchian, Dabholkar, & Ladd 2002, 15). 

Tutkielman keskiössä on vuorovaikutusosaaminen nimenomaan myyntikontekstissa, jolloin on 

relevanttia puhua myös myyntiviestinnän osaamisesta. Koposen ja Julkusen (2015; 2017) mukaan 

tarkoituksenmukainen myyntiviestintä tuottaa asiakkaalle positiivisen kokemuksen, joka vaikuttaa 

positiivisesti ostopäätökseen ja halukkuuteen jatkaa asiakassuhdetta tulevaisuudessa. Jos viestintä ei 

ole tarkoituksenmukaista, herättää se asiakkaassa negatiivisen kokemuksen, joka saattaa vaikuttaa 

myös ostopäätöksen syntyyn. Viestintä, joka ei ole tarkoituksenmukaista, johtaa kuitenkin yleensä 

aina haluttomuuteen jatkaa asiakassuhdetta.  

Vuorovaikutusosaamista on tutkittu paljon eri ammateissa ja yhteisöissä (Almonkari & Isotalus 2012; 

Hyvärinen 2011; Kostiainen 2003; Laajalahti 2008; 2014; Rouhiainen-Neunhäuserer 2009; 

Salomonson, Åberg & Allwood 2010; Valkonen 2003), ja yritysten välisessä myynnissä (Koponen, 

Julkunen & Asai 2019; Moncrief and Marchall, 2005). Personointia on tutkittu aikaisemmin etenkin 

kauppatieteiden ja markkinoinnin alalla (ks. Banyte ym. 2016; Mittal & Lassar 1996; Rust & Huang 

2014; Surprenant & Solomon 1987). Sitä on lisäksi tarkasteltu verkkokaupan (e-commerce) 
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tutkimuksessa (Liang, Chen, Du, Turban & Li 2012). Viestinnän saralla personointia on tutkittu 

jonkin verran pääasiassa journalistiikassa (esim. Beam & Kosicki 2014; Thurman & Schifferes 2012) 

ja poliittisessa viestinnässä (ks.esim. Gattermann 2018; McGregor 2018; Quevedo Redondo 2017). 

Viestinnän alan tutkimusperinteessä asiakaspalvelutilanteissa tai myyntilanteissa personointia ja 

personoivia viestintävalintoja on kuitenkin tutkittu verrattain vähän, minkä vuoksi siihen keskittyvää 

tutkimustietoa olisi tarkoituksenmukaista lisätä. Kevoe-Feldman (2015) on kuitenkin selvittänyt 

tutkimuksessaan personointiin pyrkiviä viestintämenetelmiä asiakkaan näkökulmasta.   

Personoidulla palvelulla, ja asiakkaan kokemuksella sen riittävyydestä, on osoitettu olevan yhteys 

asiakastyytyväisyyteen (Ford 2001; Mittal & Lassar 1996; Gutek 1995; Clark, Murfett, Rogers & 

Ang 2013). Täten vuorovaikutusosaamista ja kykyä personoida myyntiä kunkin asiakkaan tarpeita 

vastaavaksi, voidaan pitää keskeisenä myynnin onnistumisessa. Myynnin personointia esitellään 

tulosluvussa peilaten sitä vuorovaikutusosaamisen teemoihin sen sijaan, että sitä käsiteltäisiin omana 

lukunaan.  

Myyjän ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta tai vuorovaikutusosaamista ei vielä olla tiettävästi tutkittu 

kosmetiikkateollisuudessa. Myös viestintävalintoja, jotka personoisivat myyntiä, ei olla tutkittu 

kosmetiikkateollisuudessa. Tässä työssä tarkastelen vuorovaikutusosaamista ja myynnin personointia 

kosmetiikka-alalla. Kosmetiikkakonsulenttien valikoitumista tutkielman keskiöön selittää heidän 

keskeinen asemansa sekä kosmetiikan myynnin että asiakastyytyväisyyden mahdollistajina ja 

lisääjinä. Vuorovaikutuksen näkökulma taas on mielenkiintoinen myyntitilanteen sujuvuuden 

kannalta, mutta myös ratkaisevassa asemassa myyntitilanteen onnistumisen arvioimisessa. Kaiken 

lisäksi tarve vuorovaikutusosaamisen ymmärtämiseksi uusissa ammatillisissa yhteisöissä on 

olemassa (Laajalahti 2014, 33), mikä todistaa ennestään puheviestinnässä tutkimattoman 

kosmetiikka-alan valinnan erityiseksi. Yhtä lailla lähtöoletuksena on, että kosmetiikan 

myyntitilanteet eroavat joltain osin muista tuotteiden myyntitilanteista, koska kosmetiikan kulutus on 

yhteydessä ihmisen identiteettiin ja itsensä ilmaisuun. Näin ollen sitä luonnehtii muita aloja 

henkilökohtaisempi ja intiimimpi myyntiviestintä. Tutkielman tavoitteena onkin kuvata, millaista 

ammatillista vuorovaikutusosaamista kosmetiikkakonsulentit tarvitsevat. Lisäksi pyritään 

ymmärtämään, millainen merkitys vuorovaikutusosaamisella on myyntiä personoitaessa.  

Tutkimusongelmana esitetään: Millaista ammatillista vuorovaikutusosaamista 

kosmetiikkakonsulentit tarvitsevat erilaisissa myyntitilanteissa, ja millaisilla myynnillisillä ja 

viestinnällisillä valinnoilla he personoivat myyntiä? 
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Myyjän vuorovaikutusosaamista koskevaa tutkimusta myyjän ja asiakkaan välisessä kontekstissa taas 

ei ole vielä paljonkaan tehty puheviestinnässä. Asiakaskohtaamisessa viestintä määrittää sitä, 

millaisia mielipiteitä asiakkaat muodostavat organisaation palvelun laadusta, ja miten he arvioivat 

sitä (Fitzsimmons & Fitzsimmons 1998).Viestintä- ja vuorovaikutustaitojen on niin ikään osoitettu 

tukevan asiakasarvon luomista (Salomonson, Åberg & Allwood 2012) ja asiakassuhteen syntymistä 

(Drollinger & Comer 2013). Esimerkiksi aktiivisen kuuntelemisen taidot ovat yhteydessä 

asiakassuhteiden laatuun ja luottamuksen rakentamiseen (Drollinger & Comer 2013) ja empatian 

osoittaminen viestinnän, luottamuksen ja koetun tyytyväisyyden lisääntymiseen (Aggarwal ym. 

2005; Bagozzi 2006). Viestintäkompetenssi myyntikontekstissa edellyttää behavioraalista, 

affektiivista ja kognitiivista viestintää sekä myynnillistä ymmärrystä. Behavioraalinen viestintä pitää 

sisällään esimerkiksi kykyä kuunnella, esittää kysymyksiä, rakentaa luottamusta, vaikutelmien 

hallintaa ja nonverbaalisen viestinnän taitoja. Affektiivinen viestintä viittaa taas motivaatioon ja 

asenteeseen olla vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Kognitiivinen viestintä pitää sisällään 

viestintätietoihin liittyvää ymmärrystä ja myynnillinen ymmärrys metakognitiivista tietoa. Näin ollen 

on perusteltua tutkia vuorovaikutusosaamisen merkitystä uudenlaisissa myyntikonteksteissa. 

Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä esitetään:  

T1: Millaisia käsityksiä ja kokemuksia kosmetiikkakonsulenteilla on 

vuorovaikutusosaamisesta omassa työssään?  

Ammatillisen vuorovaikutusosaamisen kokonaisvaltainen ymmärrys edellyttää myös konsulenttien 

työdynamiikan tarkastelua. Konsulentit kohtaavat työssään monenlaisia ihmisiä ja tilanteita, jotka 

asettavat vuorovaikutusosaamiselle tietyt edellytykset. Myyntityössä onkin onnistuakseen hallittava 

monenlaista käyttäytymistä (Plouffe, Hulland & Wachner 2009). Yhtä lailla kontekstilla on 

vaikutusta siihen, millaisia tavoitteita viestinnälle asetetaan, miten vuorovaikutussuhteen osapuolia 

arvioidaan ja miten vuorovaikutustilanne mielletään. Tämän lisäksi vuorovaikutuksessa luodaan ja 

muokataan kontekstia. (Rouhiainen-Neunhäuserer 2009, 35.) Tämä tekeekin kiinnostavaksi 

tarkastella kaikkia niitä vuorovaikutuksen erityispiirteitä, joita kosmetiikkakonsulentin työ pitää 

sisällään. Toinen tutkimuskysymys on:  

T2: Millaisia vuorovaikutuksen erityispiirteitä liittyy kosmetiikkakonsulenttien 

myyntitilanteisiin? 
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Tarvittavan vuorovaikutusosaamisen kokonaisvaltainen arviointi vaatii konsulenttien viestinnän 

havainnointia ja jäsentämistä itse myyntitilanteessa. Työelämän erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin 

kaivataankin lisätutkimusta (Laajalahti 2014, 33).  Verbaalisen ja nonverbaalisen viestinnän 

observointi voi tehdä näkyväksi sen, millaisia viestinnällisiä ilmiöitä näkyy 

myyntivuorovaikutuksessa kosmetiikkakonsulentin ja asiakkaan välillä, ja miten ne ovat yhteydessä 

menestyksekkääseen myyntiin. Toisaalta konsulenttien viestinnän havainnointi voi tuoda esiin 

vuorovaikutusosaamisen kehitystarpeita tai taitoja, jotka edesauttavat asiakastyytyväisyyttä. Täten 

kolmanneksi tutkimuskysymykseksi muodostui:  

T3: Millaista on konsulenttien verbaalinen ja nonverbaalinen viestintä myyntitilanteissa? 

 

 

5.2 Tieteenfilosofiset lähtökohdat 

 
Tässä työssä keskiössä ovat kosmetiikkakonsulenttien käsitykset ja kokemukset 

vuorovaikutusosaamisesta konsulentin työssä. Lisäksi halutaan ymmärtää, miten he personoivat 

myyntiä asiakkaille. Tutkimuskysymysten perusteella ollaan kiinnostuneita myös 

kosmetiikkakonsulenttien työssään kohtaamista vuorovaikutustilanteista ja observoinnilla 

todennettavasta verbaalisesta ja nonverbaalisesta viestinnästä.  

Tieteenfilosofisilta lähtökohdiltaan tämä tutkielma asettuu fenomenologiseen tutkimustraditioon, 

koska haastateltavat saavat tuoda esiin omat näkökulmansa kokijoina jokapäiväisissä tilanteissa. 

Heidän voi myös ajatella tulkitsevan ja merkityksentävän ympäristöään subjektiivisesti, 

henkilökohtaisten kokemustensa avulla tuoden esiin kukin omaa yksilöllisyyttään ja tarinaansa. 

Littlejohnin, Fossin ja Oetzelin (2017, 111) mukaan tulkinnan merkitys onkin keskeistä 

fenomenologisessa tutkimustraditiossa ja tulkinta puolestaan määritellään prosessiksi, jossa jollekin 

kokemukselle annetaan merkitys.  

Fenomenologisen tutkimustradition kolmesta eri haarasta, tämä työ hyödyntää hermeneuttis-

fenomenologista tutkimusotetta. Se korostaa viestintää, joka perustuu kielen ja vuorovaikutuksen 

yhteyteen. Littlejohnin ym.(2017, 112) mukaan hermeneuttisessa fenomenologiassa päähuomio 
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kiinnittyy kielen avulla luotuihin, jokapäiväisiin kokemuksiin, jotka kiinnittyvät aina johonkin 

kontekstiin. Heidän mukaansa muiden kanssa viestiminen ohjaa ympärillä olevan todellisuuden 

merkityksentämistä siten, että omalla puheella voidaan vaikuttaa omiin ajatuksiin ja ajatuksilla 

puolestaan on mahdollista luoda kokonaan uusia merkityksiä asioille.  

Kosmetiikkakonsulenttien vuorovaikutusosaamista koskevien käsitysten ja kokemusten 

ymmärtämistä sekä erilaisten vuorovaikutustilanteiden tarkastelua edesauttaa haastateltavien vapaa 

tulkinta kokemistaan myyntitilanteista. Yleispätevien tutkimustulosten sijaan työssä haluttiin antaa 

tilaa uusille ja kiinnostaville, jopa poikkeaville vuorovaikutuksesta kumpuaville kokemuksille ja 

niiden merkityksenannoille. Erityisen hyvin hermeneuttinen fenomenologia soveltuu konsulentin 

viestinnän tarkasteluun siinä korostuvan dialogisuuden vuoksi. Tämän lisäksi konsulenttien 

verbaalisen ja nonverbaalisen viestinnän tarkastelussa painottuu puheen merkitys kokemusten 

syntymisessä. Näin ollen tutkielman filosofiset lähtökohdat ja ongelmanasettelu edellyttävät 

kvalitatiivista eli laadullista tutkimusotetta. 

 

 

5.3 Aineistonkeruu 

 
Kvalitatiivinen tutkimusaineisto kootaan luonnollisissa ja todellisissa tilanteissa ja luonteeltaan se on 

kokonaisvaltaista tiedon hankintaa. Lähtökohtana pidetäänkin todellisen elämän kuvaamista. 

Kvalitatiiviselle tutkimusotteelle tyypillistä on myös laadullisten metodien käyttö, jolloin tutkittavien 

oma ääni ja näkökulmat ovat keskiössä. Tämän vuoksi aineistoa pyritään tarkastelemaan 

yksityiskohtaisesti ja monitahoisesti teorioiden ja hypoteesien testaamisen sijaan. (Hirsjärvi, Remes 

& Sajavaara 2007, 160.)  

Kvalitatiivisessa tutkimusmenetelmässä tutkittavat on valittu harkinnanvaraisesti ja osallistumista 

tutkittavien elämään pidetään keskeisenä suuressa osassa kvalitatiivista tutkimusta. Ehdottomana 

edellytyksenä sitä ei kuitenkaan nähdä. Laadullisessa tutkimusotteessa ei muodosteta hypoteeseja eli 

ennakko-olettamuksia tutkimuksen tuloksista tai tutkimuskohteesta. Tutkijan asema voi luonnehtia 

kvantitatiiviseen eli määrälliseen tutkimukseen verrattuna vapaammaksi, jolloin tutkimuksen 

suunnittelu ja toteutus voidaan tehdä joustavasti. (Eskola ja Suoranta 2005, 13 - 21.)  
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Tutkielman aineisto kerättiin siis kvalitatiivisesti sekä teemahaastattelua että havainnointia 

hyödyntäen. Tässä tutkielmassa siis käytettiin menetelmätriangulaatiota eli usean 

aineistonkeruumenetelmän hyödyntämistä.  Triangulaation käyttöä puoltaa näkemys siitä, että 

yhdellä tutkimusmenetelmällä on haastavaa muodostaa kattavaa kuvausta tutkimuskohteesta. Tämän 

lisäksi uskotaan, että useamman menetelmän käyttö voi lisätä tutkimuksen luotettavuutta. (Eskola & 

Suoranta 2005, 68.) Tässä työssä kahden aineistonkeruumenetelmän käyttöä perustelee tarve vastata 

asetettuihin tutkimuskysymyksiin sekä käsityksiä ja kokemuksia kartoittavalla haastattelulla että 

ulkopuolisilla havainnoilla, ja niistä tehtävillä tulkinnoilla. Tulosten luotettavuutta ja ilmiön 

monipuolista ymmärrystä haluttiin parantaa kahden menetelmän yhteistyöllä. Kiinnostavaksi koettiin 

myös vertailu, näkyykö kosmetiikkakonsulenttien kuvailema vuorovaikutusosaaminen todellisessa 

myyntitilanteessa. 

Tässä tutkielmassa tarkastelun kohteena ovat yksittäisten konsulenttien käsitykset ja kokemukset 

heidän työssään tarvittavasta ammatillisesta vuorovaikutusosaamisesta ja siihen kytkeytyvästä 

personoinnista. Jotta ilmiötä voitaisiin ymmärtää syvällisesti ja arvioida vuorovaikutusosaamisen eri 

osa-alueita kokonaisvaltaisesti, on tutkijan kuultava yksilöiden kokemusperustaa myyntitilanteista. 

Liian tiukkojen hypoteettisten raamien tai numeerisen datan kerääminen ei huomioisi tutkittavaa 

kohdetta riittävän kattavasti. Kosmetiikka-alaa ei ole viestinnän näkökulmasta vielä aikaisemmin 

tutkittu, jolloin kvalitatiivinen tutkimusaineisto antaa kaivattua uutta tietoa aiheesta.  

 

5.3.1 Haastatteluaineisto 

Ensimäisenä triangulaation menetelmistä hyödynnetiin haastattelua, jonka Hirsjärvi ja Hurme (2008, 

48) ovat määritelleet kielen käyttöön perustuvaksi, kahden ihmisen väliseksi viestinnäksi. Heidän 

mukaansa haastattelussa keskeistä on vuorovaikutus, jossa kiteytyy sanat, ja niiden kielelliset 

merkitykset ja tulkinta. Tämän työn kohdalla haastattelun sopivuutta puolusti se, että tutkielman aihe 

on niukasti kartoitettu etenkin viestinnän tutkimusperinteessä ja kosmetiikka-alaa koskevissa 

tutkimuksissa ei puolestaan olla pureuduttu vuorovaikutusosaamiseen ja myynnin personointiin 

liittyviin teemoihin. Ennakko-oletuksena myös pidettiin, että työn aihe tuottaisi monitahoisia 

vastauksia, joita haluttiin tarkastella kaikessa laajuudessaan ja yksityiskohtaisuudessaan.  

Kuten Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2007, 200 - 201) toteavat, haastattelun etuja ovat myös 

mahdollisuus sijoittaa tulos laajempaan kontekstiin ja nähdä ihminen aktiivisena ja merkityksiä 
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luovana osapuolena. Haastattelua hyödynnettäessä, voidaan selventää tai syventää saatavia 

vastauksia erilaisilla lisäkysymyksillä ja perustelujen pyytämisellä. 

Tiedonkeruumuotona haastattelulla on monia etuja, mutta myös haittoja. Haastattelun suurimpana 

ansiona voidaan pitää aineiston keruun joustavuutta vastaajien ja tilanteen edellyttämällä tavalla. 

Haastatteluaiheiden järjestyksen ei tarvitse olla tiukasti ennalta määrätty, vaan järjestystä voi 

vaihdella tarvittaessa, samoin saatujen vastausten tulkintamahdollisuuksia on enemmän verrattuna 

vaikkapa postikyselyihin. (Hirsjärvi & Remes ym. 2007, 200.) Haastattelun ongelmallisuus 

puolestaan korostuu siinä, että se vie aikaa. Aikaa vievää on itse haastattelujen toteutus mutta myös 

niiden suunnittelu ja haastattelijan rooliin ja tehtäviin valmistautuminen. Virhemarginaalia 

haastatteluissa voi lisäksi kasvattaa haastattelijaan, haastateltavaan tai haastattelutilanteeseen liittyvät 

seikat, kuten tilanteen kokeminen pelottavaksi tai uhkaavaksi. Haastattelun luotettavuus voi myös 

kärsiä, jos haastateltavat antavat vain sosiaalisesti hyväksyttyjä vastauksia. (Hirsjärvi ym. 2007, 201.) 

Tässä tutkielmassa valittiin haastattelutyypiksi teemahaastattelu, koska sen koettiin parhaiten 

korostavan tutkittavien omia kokemuksia ja merkityksenantoja tutkittavasta ilmiöstä. Tämän lisäksi 

haastattelu haluttiin toteuttaa niin, että vain tietyt samat teemat toistuisivat haastattelusta toiseen 

mutta kysymysmuotoja tai niiden järjestystä saatettiin vaihdella haastateltava kohtaisesti. 

Haastateltaville annettiin myös tilaa ja vapauksia kertoa kysymysten ulkopuolisista kokemuksista ja 

käsityksistä, jotka kuitenkin liittyivät johonkin käsiteltävistä teemoista. Teemahaastattelussa onkin 

tärkeää, että haastattelija varmistaa laadittujen teema-alueiden läpikäynnin jokaisen haastateltavan 

kanssa, vaikka niiden järjestys tai laajuus vaihtelisikin haastattelutilanteesta toiseen (Eskola & 

Suoranta 2005, 86). 

Teemahaastattelun ollessa hyvin avoin muodoltaan, voi haastateltava puhua vapaamuotoisesti ja siten 

myös kerätty aineisto ilmentää haastateltavien puhetta itsessään. Etukäteen laaditut teemat 

varmistavat, että kaikkien vastaajien kanssa käydään läpi ainakin jossain määrin samoja asioita. 

Teemojen avulla niin ikään pitkiä litterointimassoja voi käsitellä edes hieman jäsentyneemmin. 

(Eskola & Suoranta 2005, 87.) Toki on huomioitava, että teemojen valitseminen ja muodostaminen 

ovat erittäin keskeisiä määrittäjiä sille, millaista aineistoa haastattelulla on mahdollista saada (Eskola, 

Lätti & Vastamäki 2018, 41).  

Tutkielmaa varten haastateltiin yhteensä kahdeksaa kosmetiikkakonsulenttia. Konsulentit hankittiin 

haastatteluja jakamalla heille yhteydenottolomakkeita (LIITE 1) kosmetiikkaa myyvissä 
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tavarataloissa sekä Tampereella että Helsingissä. Jokaisessa haastattelussa käytiin läpi samat teemat, 

jonka pohjana toimi etukäteen laadittu teemahaastattelurunko (LIITE 2). Haastattelurunko laadittiin 

tutkimuskysymyksiä silmällä pitäen ja aikaisempaan tutkimuskirjallisuuteen perehtymällä niin, että 

kukin tutkielman kannalta oleellinen ilmiö tulisi käsitellyksi. Näin ollen muodostui kolme kantavaa 

teemaa, joita olivat kosmetiikkakonsulenttien omat käsitykset ammatillisesta 

vuorovaikutusosaamisesta, konsulenttien ja asiakkaiden välinen myyntiviestintä ja 

vuorovaikutusosaamisen kehittäminen. Edellä mainittujen teemojen valinnalla ja haastattelua 

ohjaavilla apukysymyksillä haluttiin varmistaa, että aiheesta keskusteltaisiin monipuolisesti ja 

riittävästi. 

 Haastateltavat olivat kaikki naisia ja eri-ikäisiä. Työskentelyaika kosmetiikkakonsulentin tehtävissä 

vaihteli muutamasta kuukaudesta yhdeksään vuoteen. Monella heistä oli kokemusta kosmetiikka-

alalta itse konsulentin työtä pidemmältä ajalta. Konsulenttien aikaisempi työkokemus piti sisällään 

mm. kauneushoitolatyötä, kosmetologina toimimista ja kosmetiikkaan liittyvää opetustyötä sekä 

meikkitaitelijana työskentelyä. 

Haastattelut toteutettiin helmikuun 2018 aikana ja haastatteluista neljä suoritettiin kasvokkain 

Tampereella ja loput neljä puhelinhaastatteluina Helsinkiin. Kaikki haastattelut nauhoitettiin 

hyödyntämällä Audacity -ohjelmaa, joka on tarkoitettu nimenomaan äänieditointiin. 

Kasvokkaishaastattelut järjestettiin konsulenttien toiveita mukaillen kahviloissa ja yliopiston 

kirjastossa. Puhelinhaastattelut toteutettiin niin, että haastateltaville soitettiin etukäteen sovittuna 

aikana. Puhelinhaastatteluja suositaan ennemmin strukturoiduissa haastatteluissa, koska keskusteluun 

liittyvät näkyvät vihjeet jäävät puuttumaan. Niitä pidetään tärkeänä haastattelun kontekstin 

luomisessa. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 64.) Drever (1998) pitää puhelinhaastatteluja sopivana myös 

puolistrukturoitujen haastatteluiden toteutuksessa. Niiden avulla on hänen mukaansa mahdollista 

haastatella kaukana asuvia tai kiireisiä henkilöitä sekä säästää matkakuluissa. 

Tässä työssä ennen itse haastattelua jokaiselle haastateltavalle kerrattiin vielä työn aihe ja tarkoitus 

sekä aineiston käsittelyyn ja haastateltavan anonymiteettiin liittyvät asiat. Haastattelut tallennettiin ja 

niiden kestot vaihtelivat 32 minuutista 70 minuuttiin. Yhteensä haastatteluaineistoa oli 424 minuuttia 

eli 7 tuntia 4 minuuttia.  
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5.3.2 Havainnointiaineisto 

Tässä työssä triangulaation toiseksi menetelmäksi valittiin osallistuva havainnointi. Eskola ja 

Suoranta (2005, 98) ovat määrittelevät sen sellaiseksi aineiston keruutavaksi, jossa tutkija jotenkin 

osallistuu tutkimuskohteena olevan yhteisön toimintaan. Perusperiaate on, että havainnoinnista joko 

voidaan kertoa tai jättää kertomatta tutkittaville, mutta etenkin osallistuvassa havainnoinnissa on 

pohdittava eettisiä kysymyksiä. Käytännössä havainnointia ei siis pitäisi tehdä ilman suostumusta 

mutta jos siitä mainitaan etukäteen, voi avoin havainnointi aiheuttaa häiriötä tutkittavalle yhteisölle 

tai koko tutkimukselle. (Eskola & Suoranta 2005, 101.) 

Vilkka (2018, 159) korostaa, että tehdyt havainnot ovat riippuvaisia siitä, kuinka havaitsija tulkitsee 

ja määrittelee ja antaa lopuksi merkityksen havainnoille. Havaintojen taustalla vaikuttavat tutkijan 

mielenkiinto ja tarpeet sekä ymmärrys ja esitiedot ilmiöstä. Havaintojen tekeminen on yhteydessä 

myös havaintotilanteen ymmärtämiseen ja tutkimuskohteen jäsentelyyn. 

Havainnoinnin etuna on se, että se paljastaa sen mitä todella tapahtuu ja toimivatko ihmiset kuten 

kertovat toimivansa. Suurimpana ansiona tällä aineistonkeruumenetelmällä on sen tarjoama suora, 

välitön tieto esimerkiksi yksilöiden ja ryhmien käyttäytymisestä. Toisin sanoen sitä voi pitää 

todellisen maailman ja elämän tutkimisena. Toisaalta taas havainnointia kritisoidaan sen aikaa 

vievyydestä ja työläydestä sekä havainnointitilanteen häiriintymisen mahdollisuudesta. (Hirsjärvi 

ym. 2007, 207 – 209.) 

Tähän tutkielmaan havainnointi valittiin, koska se täydentää kosmetiikkakonsulenttien 

vuorovaikutusosaamisen tarkastelua todellisessa myyntitilanteessa. Havainnoinnin avulla pyrittiin 

erittelemään konsulenttien verbaalisen ja nonverbaalisen viestinnän ilmaisuja ja todentamaan, onko 

vuorovaikutuskäyttäytyminen väitetyn kaltaista. Toisaalta observoinnin valinnalla haluttiin myös 

tehdä näkyväksi mahdollisesti sellaisia viestinnällisiä ilmiöitä, jotka eivät nousisi esiin pelkässä 

haastatteluaineistossa. Jorgensen (1989, 82 – 84) korostaakin, että havainnoinnin keskittämistä ohjaa 

tutkimuksen keskeiset kysymykset. Aluksi havainnointi voi olla isomman ilmiön hahmottamista 

mutta lopulta sen perusteella rajataan tarkemmat, kaikista kiinnostavimmat havainnoinnin kohteet. 

Havainnot ovat tärkeitä myös merkitä ylös mahdollisimman nopeasti ja tarkasti. Tämän työn kannalta 

kiinnostavimmat havainnoinnin kohteet keskittyivät vuorovaikutuksen aloitus- ja 

lopetusrepliikkeihin sekä verbaalisiin ja nonverbaalisiin viestinnän ilmaisuihin. 
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 Havainnointiaineisto kerättiin keväällä 2018, ja tutkielmaa varten havainnoitiin kymmentä 

kosmetiikan myyntitilannetta. Kaikki havainnoinnit toteutettiin Tampereella kosmetiikkaa myyvissä 

tavarataloissa. Havainnoitavat myyntitilanteet vaihtelivat kestoltaan 5 minuutista 15 minuuttiin. 

Havainnoinnin kohteena oleville konsulenteille ei tutkimuksen objektiivisuuden ja autenttisuuden 

säilyttämiseksi kerrottu havainnoinnin suorittamisesta. Havainnot kirjattiin ylös sijoittamalla ne 

havainnointilomakkeeseen (LIITE 3) oikeiden teemojen alle. Erityistä huomiota kiinnitettiin 

verbaalisiin ja nonverbaalisiin viestinnän ilmaisuihin, ja niissä esiintyviin samankaltaisuuksiin ja 

eroavaisuuksiin. Havainnointi antoi mahdollisuuden tarkastella kosmetiikkakonsulenttien 

nonverbaalista viestintää haastatteluja syvemmin ja kattavammin. 

 

5.4 Aineistojen analysointi 

 

Aineistojen analysointi toteutettiin erillään. Haastatteluaineistolla pyrittiin vastaamaan 

tutkimuskysymyksiin yksi ja kaksi. Havainnointiaineistolla puolestaan vastattiin 

tutkimuskysymykseen kolme. Pohdinnassa molempien aineistojen tuloksia peilataan toisiinsa.  

 

5.4.1 Haastatteluaineisto 

Tallennettua haastatteluaineistoa oli yhteensä 424 minuuttia eli 7 tuntia 4 minuuttia.  Haastattelut 

kuunneltiin ja litteroitiin sanatarkasti jättäen pois kuitenkin tauot, äänenpainot ja huokaukset. 

Litteroitua aineisto oli kokonaisuudessaan 65 sivua fontilla Times New Roman, pistekoolla 12 ja 

rivivälillä 1,15. Anonymiteetin varmistamiseksi haastateltavien nimet korvattiin kirjaimella H ja 

numeroitiin haastattelujärjestyksen mukaan 1-8, jolloin haastateltavat olivat erotettavissa koodeilla 

H1-H8.   Pääasiassa aineisto oli monitahoista ja kuvailevaa ja tarjosi runsaasti tarttumapintaa 

aineiston analyysia varten. Ennen varsinaista analyysia, aineistoon tutustuttiin lukemalla sitä useaan 

kertaan. 

Hirsjärven ja Hurmeen (2008, 145) mukaan analyysin perustana on aineiston kuvaileminen. 

Kuvailemisella he viittaavat pyrkimykseen kartoittaa tapahtuminen, kohteiden tai henkilöiden 

piirteitä tai ominaisuuksia. Aineiston analyysin vaiheiksi kuvailun jälkeen lukeutuvat luokittelu, 
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analysointi ja tulkinta, jotka limittyvät toisiinsa ja monesti tapahtuvat ainakin osittain jopa päällekkäin 

(Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 10).  

Tässä työssä haastatteluaineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin avulla. Sisällönanalyysi 

voidaan jakaa aineistolähtöiseen, teoriaohjaavaan ja teorialähtöiseen analyysiin. Tässä työssä 

hyödynnettiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin periaatteita. Aineistolähtöisessä analyysissä 

tarkoituksena on luoda teoreettinen kokonaisuus tutkimusaineiston pohjalta, jolloin aikaisemmat 

tiedot, teoriat tai havainnot eivät ohjaa analyysin toteuttamista tai lopputulosta (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 80 – 82). Menetelmänä sisällönanalyysi sopii monenlaisten tutkimusten analysointiin ja pyrkii 

antamaan tutkimuskohteesta yleisen ja tiivistetyn kuvan. Kritiikkinä on esitetty, että monesti 

sisällönanalyysin jäljiltä aineisto voi olla keskeneräistä ja tuloksina saatetaan esitellä pelkkä 

järjestetty aineisto relevanttien johtopäätösten sijaan. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 87.)  

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi käsittää Milesin ja Hubermanin (1994) mukaisesti kolme vaihetta 

eli aineiston redusoinnin, klusteroinnin ja abstrahoinnin. Redusointi tarkoittaa aineiston tiivistämistä 

ja pilkkomista osiin, jolloin kaikki tutkimuksen kannalta epäolennainen jätetään tarkastelun 

ulkopuolelle. Klusteroinnissa on kyse aineistosta nousseiden ilmaisujen ryhmittelystä ja yhdistelystä. 

Abstrahoinnissa ilmauksista muodostetaan johtopäätöksiä ja teoreettisia käsitteitä. (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 92 – 93.) 

Ensiksi haastatteluaineisto redusoitiin eli pelkistettiin etsimällä kaikki ne puheenvuorot tai 

puheenvuorojen osat, jotka jollakin tavalla kuvasivat asetettua tutkimustehtävää. Apuna käytettiin 

värikoodaamista, jotta esiin nousseet ilmiöt erottuisivat toisistaan. Koodaamisessa mukailtiin 

laadittuja haastatteluteemoja. Tämän jälkeen tiivistettiin alkuperäisilmaukset lyhyiksi, pelkistetyiksi 

ilmauksiksi ja listattiin ne allekkain. Kun aineisto oli selkeämmin jäsennettävää, siirryttiin aineiston 

klusterointiin eli ryhmittelyyn. Ylös kirjatuista ilmaisuista etsittiin samankaltaisuuksia ja 

eroavaisuuksia, ja yhdistettiin ja muutettiin käsitteiksi samaa ilmiötä kuvaavat pelkistetyt ilmaukset. 

Kukin muodostunut luokka nimettiin käsitteellä, joka kuvasi kulloisestakin luokasta löytyviä piirteitä 

tai käsityksiä. 

Näitä muodostuneita alaluokkia yhdisteltiin isommiksi yläluokiksi ja lopuksi muodostettiin olemassa 

olevista yläluokista pääluokat. Esimerkiksi pääluokka vaikutelmien luonti ja hallinta koostui 

yläluokista ”viestinnän mukauttaminen”, ”viestinnän sensitiivisyys”, ”asiallinen käyttäytyminen” ja 

”huumori”. Myynnin personointia päätettiin kuvata linkittyneenä vuorovaikutusosaamisen 
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teemoihin, koska analyysin perusteella personointia ei ollut tarkoituksenmukaista käsitellä erikseen 

omassa luvussaan.  

Tulosluvussa aineistosta poimitut esimerkit havainnollistavat tehtyjä tulkintoja. 

Aineistoesimerkkeihin on luettavuuden parantamiseksi lisätty pilkut ja pisteet. Esimerkit, jotka eivät 

sisällä haastateltavan koko puheenvuoroa, on puheen puuttuvat kohdat merkitty kahdella väliviivalla 

(--). Tällaisissa tapauksissa on haluttu keskittyä ainoastaan ilmiön kannalta relevanttiin osaan 

puheesta. Kosmetiikkakonsulentit on merkitty haastatteluaineistoon koodeilla H1-H8.  

 

5.4.2 Havainnointiaineisto 

Havainnointiaineiston jäsentely perustui käytettyyn havainnointilomakkeeseen (LIITE 3) ja sen 

puhtaaksi kirjoittamiseen. Havainnointilomakkeeseen kirjattiin neljä eri osa-aluetta, joita haluttiin 

observoida kosmetiikkakonsulentin ja asiakkaan välisessä vuorovaikutuksessa. Ne olivat 

vuorovaikutustilanteen aloittaminen, verbaalinen viestintä, nonverbaalinen viestintä ja 

vuorovaikutustilanteen päättäminen. Havainnointi keskitettiin ainoastaan konsulentin viestinnän 

tarkasteluun, joten esimerkiksi asiakkaan kielellisiä valintoja tai ilmeitä ja eleitä ei huomioitu 

lainkaan.  

Havainnointi jäsennettiin edellä mainittujen pääteemojen alle. Lomakkeessa oli listattuna kunkin 

teeman alle tukisanoja, jotka muistuttivat ja ohjasivat havainnoinnin keskittämistä oikeisiin asioihin. 

Havainnointilomakkeesta huolimatta havaintojen tekeminen pidettiin mahdollisimman avoimena, ja 

lomaketta vain observoinnin tukena. Siihen kirjatuista pääteemoista pidettiin kuitenkin kiinni 

jokaisen myyntitilanteen kohdalla.  

Tässä työssä jo havainnoinnin aikana verbaaliset ja nonverbaaliset sekä vuorovaikutustilanteen 

aloittamiseen ja päättämiseen liittyvät viestintäilmaisut kirjattiin omiin kategorioihinsa. Jos saman 

myyntitilanteen aikana havaittiin enemmän kuin yksi samaa tarkoittava verbaalinen tai 

nonverbaalinen viestintäilmaisu (esim. informaation jakaminen), merkittiin se vain yhden kerran. Jos 

taas saman myyntitilanteen aikana havainnoitiin kaksi tai useampi keskenään erilainen verbaalinen 

tai nonverbaalinen viestintäilmaisu, kyseiseen kategoriaan merkittiin näiden lukumäärä (esim. 

informaation hakeminen ja mielipiteen esittäminen). Toisin sanoen kunkin kategorian havaintojen 

lukumäärä perustui keskenään erilaisiin ilmauksiin, mutta ne kuuluivat silti saman pääkategorian alle. 
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Näin päätettiin toimia, koska havainnoinnin fokus haluttiin pitää sisällössä eli erilaisissa 

viestintäilmaisuissa, ei niiden toistuvuudessa yhden ja saman myyntitilanteen aikana. Lopullisten 

tulkintojen osalta oli kuitenkin relevanttia tietää yhteensä kunkin kymmenen yhteenlaskettu 

viestintäilmaisujen määrä kunkin teeman kohdalta. 

Analysointivaiheessa kunkin pääteeman alle muodostuneisiin viestintäilmaisuihin syvennyttiin ja 

pyrittiin etsimään yhteyksiä 3.tutkimuskysymykseen. Tähän kysymykseen oli määrä saada vastauksia 

nimenomaan havainnointiaineiston pohjalta. Analyysi havainnointiaineistolle toteutettiin  

teemoittelun avulla. Havainnoinnin perusteella löydettiin sekä yhtäläisyyksiä että eroja konsulenttien 

vuorovaikutusosaamisesta haastatteluaineistoon verrattuna.  
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6 Tulokset 

 

Tämän tutkielman tavoitteena on kuvata, millaista ammatillista vuorovaikutusosaamista 

kosmetiikkakonsulentit tarvitsevat myyntitilanteessa. Lisäksi pyritään ymmärtämään, millainen 

merkitys vuorovaikutusosaamisella on myyntiä personoitaessa. Tulosten esittely etenee 

tutkimuskysymysten mukaisesti niin, että ensin käsitellään konsulenttien käsityksiä ja kokemuksia 

vuorovaikutusosaamisesta. Tästä siirrytään tarkastelemaan vuorovaikutuksen erityispiirteitä, joita 

konsulentit kohtaavat työssään. Lopuksi kosmetiikkakonsulenttien verbaalista ja nonverbaalista 

viestintää tarkastellaan havainnointiaineistosta nousseiden tulosten pohjalta. Saatuja tuloksia 

peilataan myös haastateltavien kokemuksiin personoida myyntiä.  

 

6.1 Vaikutelmien luonti ja hallinta 

 
Kosmetiikkakonsulentin työssä korostuu erityisesti vaikutelmien luonti ja hallinta. Tapa, miten 

konsulentit lähestyvät asiakkaitaan, viestivät myyntitilanteessa ja huomioivat asiakkaansa 

yksilöllisesti, ovat osa vaikutelmien luomista ja niiden hallintaa. Seuraavissa alaluvuissa tarkastellaan 

ilmiötä 1) viestinnän mukauttamisen, 2) asiallisen käyttäytymisen, 3) viestinnän sensitiivisyyden ja 

4) huumorin kautta. 

 

6.1.1 Viestinnän mukauttaminen 

Viestinnän mukauttaminen piti haastateltavien mukaan sisällään esimerkiksi asiakkaan lähestymistä 

ja peilaamista, asiakkaan ja tilanteen lukemista ja puhetyylin valikoimista asiakkaan mukaisesti. 

Lähes kaikki konsulentit kertoivat, että tapa lähestyä on keskeisessä roolissa myyntitilanteessa. He 

korostivat esimerkiksi asiakkaan nonverbaalisen viestinnän lukemista, jotta osaisivat arvioida, millä 

tuulella asiakas on, ja onko hän ostamassa jotain vai kenties vain katselemassa. Osa haastateltavista 

mainitsi myös, että tilanteessa on tärkeää olla niin sanotusti hereillä, jotta osaa kohdata asiakkaat 

oikealla tavalla. Konsulentit korostivat, että on tärkeää huomata, jos asiakas haluaa katsella ja miettiä 

itsekseen. He kertoivat myös, että asiakkaan reaktio avun tarjoamiseen ohjaa lähestymistavan 
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valintaa. Myyntitilanne alkaakin tyypillisesti yleensä katsekontaktilla, tervehdyksellä ja avun 

tarjoamisella. Tilanteessa joko konsulentti lähestyy asiakasta tai toisin päin. Asiakkaan lähestyminen 

vaatii konsulenttien mukaan rohkeutta, kohtaamistaitoa ja ihmistuntemusta, mutta myös uskallusta 

päästää ihmiset lähelle itseä.  

Konsulentit kertoivat, että lähestymistyyliään pitää vaihdella erityyppisten asiakkaiden mukaisesti. 

Joskus esimerkiksi voi tervehtiä asiakasta välittömästi hänen tullessa myyntipisteelle, toisinaan taas 

on hyvä antaa asiakkaan kiertää rauhassa ensin ja sitten vasta tervehtiä. Asiakkaiden väliset erot 

edellyttävät haastateltavien mukaan myös oikeanlaisen puhetyylin valintaa lähestyttäessä. 

Nuorempien kanssa voidaan käyttää rennompaa viestintää, kun taas vanhempien asiakkaiden kanssa 

on suotavaa muistaa peruskohteliaat sanavalinnat ja teitittely. Seuraava esimerkki havainnollistaa 

puhetyylin mukauttamista myyntitilanteessa: 

H6: Mut mä lähestyn aika kaverillisesti koska se toimii et mä…ei toki kaikilla asiakkailla toimi mut hyvin 

useilla.[--] Niin kyllä mut sen näkee sit jo siitä asiakkaasta jos hän on formaali, koska pari mun 

lempiasiakasta on semmosia niinku laitettuja naisia varmaan niinku rikkaissa naimisissa ja tälleen et he 

on oikein tälleen koreita mut kuitenkin tämmösiä hyvin et on melkein jakkupuku päällä niin heitä pitää 

sit vaan lähestyä eri lailla. Et sit pitää itekin olla formaali koska se toimii. 

 

Taito havainnoida asiakkaan verbaalista ja nonverbaalista viestintää on konsulenttien mielestä työn 

lähtökohta. Vastauksista ilmeni kuitenkin myös omaa persoonallisuutta korostava näkemys, jota 

seuraava esimerkki havainnollistaa: 

H3: Tietenkin oma (konsulentin) luonnehan enemmän paistaa sieltä lävitte, että ei sitä aina ihan täysin 

pysty peilaantumaan sen toisen ihmisen kautta. Oma aitous sieltä saa kyllä ehottomasti tulla lävitte ja se 

on ihan hyväksikin tuossa. 

 

Yksi konsulenteista painotti, että jokainen asiakas pyritään tavoittamaan heidän saapuessaan 

kosmetiikkapisteelle ja saamaan aikaan vuorovaikutusta. Kosmetiikkakonsulentit kertoivat, että he 

aloittavat vuorovaikutuksen asiakkaan kanssa tervehdyksen ohella tarjoamalla apua kysyen ”Voinko 

auttaa jotenkin?” tai ”Miten voisin auttaa?”. Jotkut konsulenteista kuitenkin peräänkuuluttivat totutun 

normikulttuurin ja perinteisen keskustelun aloituksen rikkomista. He mainitsivat vaihtoehdoiksi 

kekseliäät aloitusrepliikit ja niiden sitomisen kontekstiin. Seuraavat esimerkit havainnollistavat 

perinteisestä poikkeavaa keskustelun aloitusta: 
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H1: [--] Ihan vaan sitä, että hei mitä sä mietiskelet, että voisinko mä auttaa sua sävyn valinnassa mut 

tavallaan et se tapa olis joku muu kuin se et miten mä voin auttaa. Vaan se vois olla jotain kekseliäämpää, 

jotain siihen tilanteeseen sopivaa…hei mä huomaankin sä katot noita meidän uusia highlight -paletteja 

tai jotain muuta tällasta. 

H6: Ja mun yks lempijuttuja on käyttää semmosta, et hei nyt sä löysit meidän tai mun lempituotteen sieltä. 

 

Viestinnän mukauttamista voisi pitää jopa kaikkein keskeisimpänä vaikutelmien luonnissa ja 

hallinnassa. Esimerkiksi tapa lähestyä asiakasta myyntitilanteessa on kriittinen hetki 

vuorovaikutuksen syntymisen kannalta. Yhtä lailla on kiinnitettävä huomiota oikeanlaisen puhetavan 

valintaan asiakkaan mukaisesti. Viestinnän mukauttaminen pohjautuu kosmetiikkakonsulentin 

kykyyn havainnoida asiakkaan verbaalista ja nonverbaalista viestintää. 

 

6.1.2 Asiallinen viestintäkäyttäytyminen 

Haastateltavien mukaan asiallisuus on erittäin keskeistä konsulentin työssä. He kertoivat, että myyjä 

ei saa antaa vaikutelmaa, ettei olisi kiinnostunut työstään tai asiakkaistaan. Myös kiroilu, silmien 

pyörittely tai töykeys eivät kuulu asiallisen konsulentin käyttäytymiseen. Toisaalta yksi 

haastateltavista mainitsee hänellä olevan pari vakioasiakasta, joiden kanssa kirosanan sanominen ei 

ole paha asia, koska he kiroilevat itsekin ja ovat jo tuttuja. Tällöin konsulentti koki käytöksensä 

peilaavan asiakastaan. Kaikki haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että iloisuus, kunnioittava käytös 

ja halu auttaa ovat konsultille ensisijaisia. Vastauksissa korostuivat myös aggressiivisen myynnin 

välttäminen, jonka sijasta pitäisi edetä asiakkaan ehdoilla ja tahdilla.  

Yksi haastateltavista nosti esiin myös, ettei kilpailevia kosmetiikkayrityksiä saa mustamaalata. 

Toinen konsulentti toisaalta mainitsi merkkiuskollisen viestinnän eli asiakkaan tarvitsemat tuotteet 

on löydettävä edustamaltaan merkiltä eikä häntä voi näin ollen ohjata kilpailevien merkkien pariin. 

Konsulentit korostivat tuotteiden tyrkyttämisen sijaan luontevaa keskustelua asiakkaan kanssa. Yksi 

konsulenteista jopa koki asiakkaille tuputtamisen työnsä pimeänä puolena.  

Vastauksista ilmeni, ettei asialliseen käytökseen kuulu hierarkkinen puhetyyli, jossa konsulentti 

laittaisi itsensä asiakkaan yläpuolelle. Haastateltavat korostivat myös, että on asiallista vältellä sekä 

omaa elämää koskevia että asiakasta koskevia henkilökohtaisuuksia. Yksi konsulenteista kuvaili 

henkilökohtaisuutta seuraavasti: 



40 
 

H5: No mihinkään henkilökohtaisuuksiin en lähe et sekin tavallaan, et jos näkee vaikka että asiakkaalla 

alkaa jo olla niitä ikääntymisen merkkejä, niin en ehkä puhu rypyistä siinä tilanteessa tai että iho on 

vanha. Et yritän sit löytää jotain toisii sanamuotoja kuvailemaan sitä, että vaikka aikuisen naisen iholle 

sopiva. 

H5: [--] No myöskin se etten nyt lähtis asiakkaalle kertomaan mitä on itse viime viikonloppuna tehnyt. 

Tai muuta tällasta, että pitää sen tilanteen asiallisena ja tälleen. Et jotain tietty pitää itsestään antaa ja voi 

kertoo jotain omia kokemuksia jostain tuotteista tai omista ihonhoito-ongelmista. Mut se pysyy tavallaan 

siinä aiheessa. 

 

Kaiken kaikkiaan, asiallinen viestintäkäyttäytyminen on erityisen tärkeää kosmetiikan 

myyntitilanteessa. Viestinnän asiallisuus kiteytyy asiakkaiden kunnioittamiseen, aitoon haluun auttaa 

heitä ja kiinnostuksen osoittamiseen työtään ja asiakkaitaan kohtaan sekä kiroilun ja töykeän 

käytöksen välttämiseen. 

 

6.1.3 Viestinnän sensitiivisyys 

Viestinnän sensitiivisyys piti sisällään kosmetiikkakonsulenttien mukaan muun muassa harkintaa 

puhuessa, asiakkaan rajojen tunnistamista ja asiakasta koskevien oletusten välttämistä. Haastateltavat 

kertoivat, että kunnioittava puhetapa asiakasta kohtaan on erittäin tärkeää. Asiakkaan aliarviointi tai 

oletusten tekeminen hänestä esimerkiksi ulkonäön perusteella ei konsulenttien mielestä ollut 

hyväksyttävää. Seuraava kuvaus on esimerkkitilanteesta, jossa kalliiden tuotteiden hintatietoja ei 

tuoda tarpeettomasti esille: 

H1: [--] Ei myöskään ruveta kertomaan hintoja asiakkaalle, jos hän ei niitä kysele ja sekin me koetaan, että se 

on vähä loukkaavaa et me lähetään …meillä on esim. kalliita siveltimiä et joku voi kysyä tällasia. Ja me voidaan 

ulkosesti kattoo, että apua tietääköhän toi ihminen mitä nää maksaa mut ei se oo meidän asia. Me ei tiedetä 

yhtään, mikä se kenenkin budjetti on eikä me sillon lähetä myöskään aliarvioimaan koskaan asiakasta et hei tää 

maksaa sitte 60 euroa että tiesithän. [--] Mennään siihen tilanteeseen mikä se asiakkaan tilanne on. 

 

Vastausten perusteella konsulentin on osattava huomioida myös asiakkaiden rajat. Rajat voivat liittyä 

käytettävissä olevaan budjettiin (esim.opiskelijat) tai asiakkaan henkilökohtaisina pitämiinsä 

asioihin. Yksi konsulenteista kuvasi budjettikysymystä niin, että silloin pitää mennä asiakkaan 

tilanteeseen ja pyrkiä löytämään hänelle paras ratkaisu annettujen rajojen puitteissa. Hän korosti, ettei 

kosmetiikkakonsulentin työssä tällaisissa tilanteissa mennä raha edellä, vaan halutaan asiakkaan 

olevan tyytyväinen ja palaavan uudelleen pisteelle.  
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Haastateltavien mukaan asiakkaan ja tilanteen lukeminen auttaa rajojen tunnistamisessa. Heidän 

mukaansa pitää ymmärtää, jos asiakas ei halua kertoa esimerkiksi iho-ongelmistaan tai ei halua 

meikkituotteita kokeiltavan kasvoilleen. Kaikki asiakkaat eivät halua, että tullaan lähelle ja 

kosketaan. Konsulentit kokivat, että on huomattava, kuinka henkilökohtaisuuksiin voi kunkin 

asiakkaan kohdalla mennä. Rajoista riippumatta, on kuitenkin tärkeää antaa tietoa tuotteista, joita 

ollaan hakemassa. Sensitiivistä viestintää ja sanomisten tarkkaa punnitsemista vaativat niin ikään 

hankalat asiakastilanteet. 

Yleisesti rehellisyys ja aitous sekä vilpitön kiinnostus asiakkaan tarpeita kohtaan korostuivat 

konsulenttien vastauksissa, ja he pitivät niitä tärkeinä ominaisuuksina työnsä kannalta. Jotkut heistä 

kuitenkin myös totesivat, että viestinnällistä sensitiivisyyttä, ja sen rajoja voidaan tarvittaessa 

venyttää. Eräs haastateltavista kertoi, että joskus hyväntahtoinen valehtelu on hyväksyttävää, jos se 

tekee asiakkaan onnelliseksi. Hän kuvasi asiaa seuraavasti: 

H6: [--] Jos asiakas tulee vaikka hakeen jotain sellasta tuotetta, josta kokeillaan hänelle, mikä mun mielestä ei 

sovi hänelle ollenkaan, mä en voi sitä hänelle kertoa, koska se et jos se tekee hänet onnelliseksi, mun mielipiteellä 

ei oo mitään merkitystä koska silloin jos hän on ite onnellinen, niin sillon se sopii hänelle. 

 

Vastauksista nousi esille myös, että tietynlaista huijaamista voi hyödyntää vakuuttamisen tukena 

asiakkaan pohtiessa ostopäätöstä tai valintaa eri tuotteiden välillä. Tällaista ns. huijausmenetelmää 

kuvattiin näin: 

H8: Alkaa selkeesti vakuuttaan, että se toinen on parempi ja sanoo, että ei toi toinen ei oo yhtään hyvä. Vaikka 

ne kummatkin olis yhtä hyviä, niin siinä kannattaa omaksi ja asiakkaan hyväksi sanoo, ettei toi toinen ollu yhtää 

hyvä väri, ihan väärä sulle. Toi ehdottomasti! Se näytti huomattavasti paremmalta sulla eli alkaa boostaamaan 

sitä toista tuotetta. 

 

Sensitiivinen viestintä pitää sisällään niin ikään konsulentin kyvyn ajatella asiakkaan parasta, kun hän 

ei välttämättä itse osaa tai kehtaa sitä ilmaista. Haastateltavien mukaan esimerkiksi ”asiakkaan 

vapauttaminen” tietyissä myyntitilanteissa on perusteltua. Seuraavassa konsulentti kertoo, mitä tällä 

vapauttamisella tarkoitetaan: 

H8: Sen näkee, jos asiakas haluaa pois koko tilanteesta mutta ei kehtaa sitä ilmaista, koska on käytetty aikaa 

siihen. Mä oikeesti saatan vapauttaa siitä tilanteesta ja sanon, että hei tehdään sillee että jäät miettimään, mee 

vaikka kahville ja katot miten se puna pysyy ja tuut sitte takasi. Ja sitte tulee (asiakkaalle) semmonen, että juu 
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mä meen kahville. Hyvä antaa ovi heille, että meepäs siitä ettei se jännite oo liian kova että he ei uskalla sanoo 

mitään. 

 

Kunnioittava puhetyyli ja tilanteisiin sopivien viestintävalintojen tekeminen ovat edellä esitetyn 

mukaisesti osa sensitiivistä viestintää. Harkitseva puhuminen, asiakkaan rajojen ja 

henkilökohtaisuuksien tunnistaminen ja kunnioittaminen sekä asiakkaan edun ajaminen, ovat 

myyntitilanteessa ensiarvoisia taitoja konsulenteille. 

 

 

6.1.4 Huumori  

Kosmetiikkakonsulentit kertoivat, että huumori on heidän työssään tärkeää. He totesivat, että se tekee 

työstä helpompaa, tuo rentoutta myyntitilanteeseen ja hyvän mielen. Haastateltavien mukaan, vaikka 

asiallisuus on työssä lähtökohtana, voi huumoria kuitenkin hyödyntää tietynlaisten asiakkaiden 

kanssa. Huumorin käyttö sopii esimerkiksi silloin, kun asiakkaana on kupliva, vauhdikas ja itsekin 

huumoria suosiva asiakas.  

Erään konsulentin mukaan myyntitilanteen alussa jonkinlainen tilanteen lämmittely on joka 

tapauksessa paikallaan. Hän kuvasi rentouden hakemista myyntitilanteeseen näin: 

H1: Yritetään vähän tulla siihen, lämmitellä sitä tilannetta vähä, puhua vaikka ilmasta vähä tai hei sulla 

on nyt tää meikki, mihinkäs juhlaan sä oot menossa jne.jne. Et sitä pystyy monin eri tavoin itse tuomaan 

ja hakemaan et mikä se ilmapiiri on lähtökohtaisesti ja mitä tarvitaan, et se rentoutuu. se vaatii meiltä 

sitten, miten me rentoutetaan sitä. Toisille se ilmoista puhuminen on just se mitä tarvitaan, ja toisille 

voidaan puhua sit jo ihan ronskisti ihan eri tasosista jutuista. 

 
Jotkut konsulentit mainitsivat, että jos myyjä hyödyntää huumoria, se auttaa asiakastakin 

rentoutumaan ja tuo hyvän mielen. Yksi konsulenteista toi esiin, että perinteisen huumorin rinnalla 

voi käyttää myös flirttailua myyntitilanteen rentouden luomisessa. Hän kertoi, että asiakkaalle 

flirttailu kosmetiikkakonsulenttina voi olla esimerkiksi asiakkaan kehumista: ”Hei sä näytät tosi 

hyvältä, kun sulla on toi huulikiilto, toi kirkastaa sun silmiä”. Konsulentti huomautti, ettei tällainen 

sovi joka alalle, mutta koska kauneusalalla korostetaan pintapuolta, niin myös flirtti sopii tähän 

kontekstiin. 
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Huumorin koettiin rentouttavan myyntitilannetta ja tuovan sekä konsulentille että asiakkaalle hyvän 

mielen. Sen mainittiin myös auttavan molempia osapuolia haastavissa asiakastilanteissa. Tällaisista 

tilanteista mainittiin esimerkkeinä empivät asiakkaat, jotka eivät osaa tehdä ostopäätöstä ja asiakkaat, 

jotka tulevat kosmetiikkapisteelle valmiiksi negatiivisin asentein. Päättämättömien asiakkaiden 

kanssa voi haastateltavien mukaan käyttää ns. hauskaa auktoriteettia apunaan. Silloin 

mietintäprosessin jatkuessa kohtuuttoman pitkään, voi konsulentti todeta tuotteesta auktoriteetilla 

ilman mahdollisuutta jatkaa keskustelua, että tämä oli tosi hyvä, ota tämä. Esille nostettiin myös 

tilannekomiikan taidot kriittisen asiakkaan kanssa viestiessä. Tätä huumorin käyttöä ja tavoitetta 

muuttaa hankalan asiakkaan käyttäytymistä, konsulentti kuvasi näin: 

H1: Asiakas tulee, ja tää on tositarina, huulipunatelineen luokse, et mä haluun ton. [--] Huutaa kaikista, 

että ei tää ei oo hyvä..niinku tosi voimakas ääni, kriittinen asenne heti alkuun. [--] En mä totakaan halua, 

se huusi monessa kohtaa, sit mä vaan katoin sitä silmiin, että niin mitähän sä haluat sitte. Sit se katto mua 

hetken ja sit se pysähty siinä hetkessä ja näki itsekin sen koomisuuden. Ja sen jälkeen me mentiin 

kokeileen ja löyty punia ja sit se olis halunnu tulla mulle uudestaan tyyliin joka päivä. [--]Me ei olla täällä 

nöyristelemässä edelleenkään ketään eikä me olla mitään ovimattoja mut me halutaan toisaalta, että 

asiakas pelastaa itsensä siitä ehkä hänen huonosta käytöksestään, me autetaan niinku häntä tuleen 

nopeemmin sieltä suosta ulos. 

 

Huumorin hyödyntäminen myynnissä on tehokas keino luoda rento ja miellyttävä ostotilanne. 

Toisaalta sitä voi käyttää avuksi myös haastavissa asiakastilanteissa. Huumorin käytön mahdollisuus 

ja oikea-aikaisuus on osattava suhteuttaa kuhunkin asiakastilanteeseen. Tämä vaatii 

vuorovaikutustilanteen lukutaitoa sekä kykyä tulkita .asiakkaan viestintätyyliä.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että kosmetiikkakonsulenttien työssä vuorovaikutusosaamisen 

kannalta on siis kyettävä hallitsemaan vaikutelmia mukauttamalla omaa viestintäänsä asiakkaan 

tasolle. On oltava myös tarkkana, miten myyntitilanteessa voi viestiä asiallisesti ja asiakasta 

loukkaamatta. Huumorin merkitys myyntitilanteiden rentouden lisääjänä on tärkeä. 
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6.2 Asiakassuhteen luominen ja ylläpitäminen 

 

 

6.2.1 Asiakassuhteen alkaminen 

Asiakassuhdetta aletaan rakentaa ensimmäisestä kohtaamisesta asiakkaan kanssa. Konsulentit 

kertoivat, että vuorovaikutuksen alku vaatii asiakkaiden lukutaitoa eli ymmärrystä, ketä palvella ja 

kenen antaa katsella rauhassa. Aluksi he myös arvioivat, miten lähestyä kutakin asiakasta oikealla 

tavalla eli he mukauttavat oman viestinsä asiakasta vastaavaksi. Haastateltavien mukaan asiakkaan 

tervehtiminen ja avun tarjoaminen asiakkaalle kuuluvat myös myyntitilanteen alkuun. Jotkut 

konsulenteista kuitenkin painottivat, että perinteisen avun tarjoamisen sijaan he suosivat 

kekseliäämpiä ja tilanteeseen sidottuja aloituksia asiakasta lähestyttäessä.  

Yhteyden luominen ja läsnäolo sekä keskittyminen asiakkaaseen kuvattiin tärkeäksi 

myyntitilanteessa. Yksi konsulenteista tiivisti asiakassuhteen alkamisen riippuvan siitä, että halutaan 

tavoittaa jokainen ja saada aikaan vuorovaikutusta heidän kanssaan. Tavoitetta asiakassuhteen 

rakentamiseen yksi haastateltavista kuvasi näin:  

H1: Tää on semmosta suhdetoimintaa, markkinointiakin koko ajan, mitä me tehdään. Ja se on suhde 

siihen asiakkaaseen, sen täytyy jollain lailla henkilöityä nimenomaan, että heidän täytys kiintyä meihin 

ja me halutaan tietysti kiintyä heihin tietyllä tavalla. Mut se, että mun täytyy olla avoin, mun täytyy pystyä 

oleen myös aito ja rehellinen siinä omana itsenäni ja mun täytyy antaa itsestäni semmonen persoona, et 

tavallaan se on musta ihan äärimmäisen tärkeetä. Kuka vaan voi seistä tuolla ja antaa hyllystä tuotteen 

mut se sit, et jos me halutaan tehdä hyvin asiat, se on sit toinen asia. 

 

Myynnin personoinnilla myyntitilanteessa kerrottiin olevan niin ikään keskeinen asema 

asiakassuhteen luomisessa. Oikeiden tuotteiden valinta ja ammattitaitoinen ja luotettava palvelu 

edesauttaa haastateltavien mukaan asiakkaan palaamista takaisin, koska tyytyväinen asiakas palaa 

jatkossa takaisin. Personointi ja luottamuksen rakentaminen asiakkaaseen nähtiinkin yhtenä 

tärkeimmistä tekijöistä asiakastyytyväisyyttä luotaessa. Vastausten perusteella myyntitilanteessa 

palvelun laatuun kannattaa panostaa, koska hyvä palvelu saa asiakkaan tulemaan takaisin 

edustamalleen kosmetiikkapisteelle.  

Asiakassuhteen syntymiseen voi konsulenttien mukaan vaikuttaa tekemällä tiettyjä asioita sen eteen. 

Tällaisia voivat olla esimerkiksi erilaisten vinkkien antaminen kosmetiikkatuotteista ja tekniikoista 
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asiakkaalle tai näytteen antaminen myynnin päätteeksi. Se voi olla myös meikkien, kuten huulipunan, 

kokeilua huulille. Haastateltavien mukaan asiakkaan kutsuminen takaisin voidaan varmistaa 

esimerkiksi ilmaisella meikkauksella, jos asiakas ostaa paljon tuotteita tai kuten eräs konsulenteista 

mainitsi, tuomalla tietynmäärän tyhjiä meikkipakkauksia takaisin ja saamalla niistä vastineeksi 

lahjan. 

 Kaikki konsulentit toivat esiin, että myyntitilanteen lopuksi vähintäänkin sellaisilla 

viestintävalinnoilla kuin ’hyvää päivänjatkoa’ tai ’tervetuloa uudelleen’, pohjustetaan seuraavaa 

myyntikertaa. Asiakkaan tarpeen täyttämistä rehellisesti ja hänen parhaansa ajattelua pidettiin 

keskeisinä asiakkaan palaamisessa pisteelle. Myös konsulentin aito hymy ja asiakkaan arvostus 

myynnin loppuvaiheessakin mainittiin. Seuraavassa esimerkissä yksi kosmetiikkakonsulenteista 

tiivistää rehellisyyden periaatteen asiakassuhteen luomisessa: 

H1: Mun täytyy pystyy kertoon jonkun verran tuotteesta ja raaka-aineista mut sitte viime kädessä 

niilläkään ei oo merkitystä, jos mä en oikeesti etsi sieltä meidän valikoimasta tai koko kaupan 

valikoimasta sen asiakkaan parasta. Jos hänen tarve tulee kohdattua, niin hän tulee aina uudelleen. Joskus 

se tarve ei täyty meidän pisteellä, joskus se täyttyy naapurissa tai näin ja mun täytyy niinku nähdä tää ja 

olla rehellinen. Silloin hän tulee aina meille takaisin, koska hän muistaa sen hyvän palvelun ja tavallaan 

sen, että hänen niinku tarpeensa täytettiin, niin sillon hän tulee takasin. 

 

Jotkut konsulenteista nostivat esiin myös brändimarkkinoinnin merkityksen asiakassuhteen 

syntymisessä ja sen ylläpitämisessä. He painottivat, että konsulenttina ja asiakaspalvelijana on tärkeää 

ymmärtää, ettei kaikki asiakkaat ole ostamassa mitään sillä hetkellä. Asiakkaalle voidaan kuitenkin 

kokeilla tuotteita ja antaa niistä näytteitä mukaan, jolloin asiakas voi palata jatkossa ja silloin ostaa 

jotain. He peräänkuuluttivat, ettei asiakasta tarvitse saada ostamaan sillä hetkellä mitään, vaan 

tällaisen bränditietouden lisääminen tuo asiakkaan takaisin myöhemmin ja luo siten myyntiarvoa. 

Asiakassuhteen luomista verrattiin minkä tahansa vuorovaikutussuhteen luomiseen siinä, että on 

tärkeää kohdata asiakas ihmisenä, olla ystävällinen ja keskustella mukavia eikä asettaa myyntiä aina 

keskiöön. 
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6.2.2 Asiakkaan korostaminen 

Asiakkaan aseman korostaminen myyntitilanteessa lähtee kosmetiikkakonsulenttien mukaan 

asiakkaan vastaanottamisesta kosmetiikkapisteelle eli siitä, että tervehditään ja tarjotaan apua. 

Asiakkaan aseman korostamisen painotettiin pohjautuvan kiinnostukseen asiakkaasta ja läsnäolon 

viestimiseen. Näin asiakas kokee konsulentin kuuntelevan, olevan tilanteessa vain häntä varten ja 

etsivän aidosti hänelle parhaan tuotteen. Tärkeänä pidettiin myös asiakkaan ymmärtämistä eli mikä 

hänen tuotetarpeensa on ja miten hänelle löytää parhaan tuotteen. Joskus tämä voi tarkoittaa jopa 

asiakkaan ohjausta toiselle pisteelle tai kokonaan toiseen myymälään.  

Haastateltavien mukaan asiakkaan puhuminen on avainasemassa oikeanlaisten tuotteiden 

löytämisessä. Esiin nousi näkemys, että personointi perustuu nimenomaan vuorovaikutukseen, jossa 

konsulentti pyrkii tarjoamaan kullekin asiakkaalle juuri hänen tarpeitaan vastaavaa osaamista. 

Asiakkaan kosmetiikkaan liittyvistä tarpeista, toiveista ja tavoista viestiminen auttaa konsulenttia 

yksilöimään myyntikokemuksen. Myös asiakkaan ulkoisen tyylin havainnoinnilla koetiin olevan 

yksilöintiä ohjaava vaikutus, koska sen avulla konsulentti voi tehdä johtopäätöksiä asiakkaan 

kosmetiikkatottumuksista.  

Asiakkaan tuotetarpeiden kartoittamisen apuna konsulentit kertoivat kysyvänsä kartoittavia ja 

avoimia kysymyksiä asiakkaalta. Sellaisia ovat muun muassa kysymykset: ”Millainen iho sinulla 

on?”, ”Mihin tarkoitukseen haet tuotetta?”, ”Mitä tuotteita olet aikaisemmin käyttänyt?”. Tämän 

lisäksi haastateltavat mainitsivat selvittävänsä asiakkaan persoonallisia mieltymyksiä kysymällä 

hänen omaa mielipidettään esimerkiksi näin: ”Millaisista väreistä itse pidät?”, ”Millaisia huulipunia 

tykkäät käyttää?”, ”Millaisista koostumuksista tykkäät?”, ”Onko jotain, mistä et ole aikaisemmassa 

tuotteessa pitänyt?”, ”Millaista lopputulosta toivot tuotteelta?”. Myynnin personoinnin koettiinkin 

pohjautuvan henkilökohtaisiin kysymyksiin ja täten antavan asiakkaalle itselleen mahdollisuuden 

vaikuttaa valittaviin tuotteisiin.  

Konsulentit korostivat, että myynnin henkilökohtaiseksi tekeminen vaatii asiakkaan lähtökohdilla 

peilaamista ja hänen aikaisempaan puheeseensa palaamista. Tällä tarkoitettiin, että esimerkiksi jos 

asiakas haluaa meikkivoiteen pysyvän hyvin, voi hänelle myydä lisäksi puuterin viittaamalla 

asiakkaan jo ilmaistuihin toiveisiin. Aikaisempaan puheeseen viittaaminen nähtiin liittyvän 

samanaikaisesti mielikuvien rakentamiseen. Tämän kerrottiin vakuuttavan asiakas ostamaan ja myös 

mahdollistavan lisämyynnin. Haastateltava kuvasi personoinnin ja lisämyynnin yhteyttä näin: 
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H8: Jos asiakas sanoo, että hänellä on tulossa häät, et hän haluais jonku huulipunan, niin sähän voit sen 

ympärille myydä vaikka koko häämeikin [--] aina niinku palatakses siihen, että kun on tää iso juhla 

tulossa, niin sä rakennat asiakkaalle koko ajan sitä mielikuvaa siitä, mitä se tulee olemaan. Se voi olla 

myös vaikka joku ongelma, että hän on toimistotöissä ja hänen ihonsa kuivuu koko ajan[--] personoi 

niinku sillä hänen lähtökohdillaan ’Sä sanoit jotain, mitä voi toimistossa käyttää, niin tää on muuten 

siihen tosi hyvä tuote. 

 

Vastauksissa kuitenkin korostettiin, että asiakas määrää vuorovaikutuksen rytmin ja on tärkeää, että 

hänen annetaan olla tilanteessa oma itsensä. Asiakkaalle itselleen annetaan valta tehdä ostopäätös. 

Seuraavassa kuvauksessa konsulentti kertoo, miten konsulentti voi mukailla asiakkaan rytmiä 

vuorovaikutustilanteessa ja miten antaa vastuuta asiakkaalle itselleen: 

H1: Jos siellä on nopeetemponen asiakas, tempperamenttinen asiakas, niin mun täytyy tulla mukaan 

siihen hänen rytmiinsä. Jos sieltä taas löytyy asiakas, joka haluu pitkään pitää hiljaisia hetkiä, niin mun 

täytyy pystyä pysähtyy ja perääntyä siinä kohtaa ja antaa hänen rauhas tehdä sitä ajatustyötään, 

miettimistä, tarjota eri vaihtoehtoja, et ’hei käydääs katsoos tästä peilistä, tästä näkyy vähä luonnonvalos, 

täs on vähä erilainen tämmönen kirkkaampi valo ja niin edespäin. [--] Kertoo kuitenkin mun mielipiteen 

mut sanoo(asiakkaalle) ’hei sä oot se, joka tiedät, tulisko sun käytettyä tätä. Sä oot se, joka tiedät 

paremmin. 

 

Asiakkaan aseman korostaminen ilmenee haastateltavien perusteella lisäksi asiakkaan 

kannustamisena, rohkaisemisena ja kehumisena. He kertoivat, että on tärkeää kannustaa asiakasta 

kokeilemaan rohkeasti tuotteita ja vakuuttaa hänet niiden hyödyistä ja sopivuudesta juuri omassa 

käytössä ja omilla kasvoilla. Asiakasta voi myös kehua myyntitilanteessa. Eräs konsulenteista 

huomautti, että riippuu asiakkaasta, miten häntä pitää rohkaista. Jollekin voi hänen mukaansa sanoa 

heti ’ota se nytte’ ja taas toiselle voi antaa vain näytteen mukaan harkintaa varten. Hän mainitsi, että 

erityisesti tarjousten aikaan hän kannustaa asiakkaita ostamaan muitakin tuotteita. Haastateltavat 

muistuttivat, että asiakas haluaa ostaa, kun hän kokee olevansa innostunut tuotteista. 

Toinen konsulentti puolestaan painotti, että on konsulentin omasta vuorovaikutustyylistä kiinni, 

uskaltaako asiakasta ohjata auktoriteetilla ostopäätöksen tekoon esimerkiksi sanomalla ”Ota 

molemmat (huulipunat), mitä sä odotat. Ne on molemmat sulla tosi hyvännäkösiä”, ”Mitäs sulle 

laitetaan tänään, olisitko sä ottanut tän mukaas?” tai ”Haluutko sä kattoo vielä jotain muuta?”, 

jonka jälkeen alkaa rohkeasti näyttämään muita tuotteita valikoimasta.  

Haastateltavat kertoivat, että tuotekokeiluiden tekeminen asiakkaalle myyntitilanteessa saa 

asiakkaalle hyvän mielen. Tärkeimpänä pidettiin tyytyväistä asiakasta ja palautetta haettiinkin ja 

saatiin suoraan asiakkaalta, jolloin asiakkaan asema korostuu menestyksekkäässä myyntityössä. 
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Tuotekokeilut ja vinkkien sekä näytteiden antaminen asiakkaalle koettiin myynnin personointia 

edistäväksi. Myyntikokemuksen kohdistamisessa yksilöllisesti kerrottiin tuotteista, esiteltiin eri 

vaihtoehtoja ja ehdotettiin kullekin asiakkaalle hänen tarpeitaan ja toiveitaan vastaavia tuotteita.

  

 

6.2.3 Perusvuorovaikutustaidot 

Vuorovaikutustaidot ovat osa vuorovaikutusosaamista. Haastateltavien vastauksista ilmeni 

kosmetiikkakonsulentin työssä tarvittavina perusvuorovaikutustaitoina nonverbaalisen viestinnän 

taidot, kuten kuunteleminen, hymyily, koskettaminen ja henkilökohtaisen tilan kunnioittaminen. 

Myös taito havainnoida asiakkaan nonverbaalista viestintää mainittiin useasti. Verbaalisen viestinnän 

puolelta haastateltavat korostivat erityisesti informaation hakemisen ja tarjoamisen tärkeyttä. Yhtä 

lailla he pitivät merkittävänä argumentointitaitoja sekä konfliktin ratkaisutaitoja hankalissa 

asiakastilanteissa. 

Vastausten perusteella etenkin nonverbaalisen viestinnän taidot ovat konsulenteille erityisen tärkeitä. 

Aktiivisen kuuntelemisen osoittaminen viesti läsnäoloa ja auttoi oikeanlaisten tuotteiden 

löytymisessä ja loi lähtökohdat myynnin personoinnille. Katsekontakti nostettiin keskeiseksi ja 

hymyilyllä puolestaan voitiin osoittaa ystävällisyyttä. Äänen laatupiirteistä esiin tuli äänenpainon 

merkitys vuorovaikutustilanteessa osana vaikutelmien luomista. Koskettaminen oli haastatteluiden 

mukaan yksi keskeisimmistä nonverbaalisen viestinnän muodoista, koska lähes jokaisessa 

myyntitilanteessa kosmetiikkakonsulentti koskee asiakasta esimerkiksi kädelle tai kasvoihin 

tuotekokeiluja tehdäkseen. Konsulenttien on osattava niin ikään kunnioittaa asiakkaiden 

henkilökohtaista tilaa. Heidän mukaansa tämä korostuu esimerkiksi asiakkaan rajojen tunnistamisena 

eli siinä, mistä ja miten voi puhua. Toisaalta henkilökohtaisen tilan kunnioittaminen vastausten 

perusteella viittaa myös siihen, että asiakasta lähestyttäessä on tunnistettava, haluaako asiakas apua 

vai katsella vain rauhassa.  

Kosmetiikkakonsulenttien oman nonverbaalisen viestinnän lisäksi, he toivat esiin asiakkaiden 

nonverbaalisen viestinnän tulkinnan. Sen avulla konsulentit kertoivat päättelevänsä, miten asiakasta 

voi lähestyä ja miten puhua hänen kanssaan. Asiakkaan nonverbaalinen viestintä ilmensi 

haastateltavien mukaan sitä, oliko asiakas kiireinen tai millainen sen hetkinen tunnetila oli. Kyky 
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tulkita asiakkaan nonverbaalista viestintää indikoi vastausten mukaan myös asiakkaan tyytyväisyyttä 

myyntitilanteen lopuksi ja siten onnistunutta myyntiä. 

Informaation hakeminen asiakkaalta koettiin ensisijaiseksi kosmetiikkakonsulentin työssä.  

Kysymysten avulla asiakkaalta haetaan tietoa tuotesuositusten ja vinkkien antamista varten. Etenkin 

avoimia kysymyksiä pidettiin toimivina sekä vuorovaikutuksen ylläpitämisen että myynnin 

personoinnin kannalta. Avoimet kysymykset koettiin hyödyllisiksi niin ikään haastavissa 

asiakastilanteissa, joissa asiakas ei itsekään ole varma ostohalukkuudestaan tai ei osaa valita eri 

tuotteiden väliltä. Informaation tarjoamisen kuvailtiin olevan yhtä lailla erittäin tärkeää, koska sen 

avulla asiakkaat saavat tarvitsemansa avun tuotteita ja niiden käyttöä varten. Informaation 

hakemisella saatu tieto asiakkaasta muodostaa lähtökohdat, joiden avulla informaatiota tarjotaan 

kunkin asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden. Asiakkaalta saadun tiedon käsitteleminen ja siihen 

tarkoituksenmukaisesti vastaaminen, vaatii konsulentilta yhtä kaikki ongelmanratkaisutaitoja, koska 

jokainen asiakas on erilainen ja heidän tarpeensa eroavat toisistaan. 

Konfliktin ratkaisutaitoja vastausten valossa tarvittiin etenkin haastavissa asiakastilanteissa 

esimerkiksi aggressiivisten ja kriittisten asiakkaiden kanssa. Haastateltavat kertoivat, että 

argumentointitaitoja vaativia myyntitilanteita ovat sellaiset, joissa asiakas empii ostopäätöksen tekoa 

tai ei osaa päättää eri tuotteiden välillä. Asiakkaan vakuuttaminen valittujen tuotteiden sopivuudesta 

juuri hänen yksilöllisiin tarpeisiinsa, edellyttää siis taitoa argumentoida tehokkaasti. 

 

 

6.3 Vuorovaikutusosaamisen tunnistaminen ja kehittäminen 

 

Kosmetiikkakonsulentit kertoivat, että oma asiantuntijuus perustuu työstä nauttimiseen ja haluun 

auttaa asiakkaita. Siihen kuuluu yhtä lailla heidän mukaansa edustamansa brändin palveleminen ja 

oman persoonan näkyminen työssä. He korostivat lisäksi, että työssä on oltava aito oma itsensä ja 

rakkaus ja innostuneisuus kosmetiikkaan saa näkyä, jolloin voi hyödyntää omia henkilökohtaisia 

kokemuksia tuotteista puhuttaessa. Konsulentin oman vakuuden antamista suosittelemistaan 



50 
 

tuotteista pidettiinkin tärkeänä. Tilanteen ja asiakkaan mukaisesti on kyettävä olemaan asiallinen tai 

rennompi viestinnässään. 

Kosmetiikkakonsulentin työ vaatii vastausten valossa myös päättäväisyyttä ja 

ongelmanratkaisutaitoja. Tällä tarkoitettiin, että osoittaa asiakkaalle haluavansa ratkaista asiakkaan 

ongelman ja osaa rajata määrätietoisesti vaihtoehdot laajasta valikoimasta, jotta asiakas kokisi 

tarvitsevansa juuri ne tuotteet itselleen. Omia mielipiteitä on uskallettava tuoda rohkeasti esille 

myyntitilanteissa ja viestinnän asiakkaiden kanssa tulisi ilmentää konsulentin omaa asiantuntijuutta 

sekä luoda vaikutelmaa uskottavuudesta.  Uskottavuuden ja vakuuttavuuden vaikutelman kerrottiin 

muodostuvan omasta innostuneisuudesta ja uskosta myytävään tuotteeseen, katsekontaktista 

asiakkaaseen ja rauhallisista eleistä sekä selkeästä ja määrätietoisesta puhetyylistä.  

Siinä missä oman vuorovaikutusosaamisen tunnistamista pidettiin keskeisenä, mainittiin myös oman 

osaamisen rajallisuuden tiedostamisen tärkeys. Konsulentit painottivat oman ammattitaidon jatkuvaa 

kehittämistä vapaa-ajalla suoritettavalla oma-aloitteisella lisäopiskelulla ja työnantajan tarjoamilla 

myynti-, asiakaspalvelu- ja tuotekoulutuksilla. Myös vuorovaikutuksella kollegoiden kanssa 

mainittiin olevan uusia näkökulmia avaava hyöty, koska keskustelulla heidän kanssaan saa tukea ja 

vinkkejä omaan työhönsä. Jotkut konsulenteista niin ikään kertoivat havainnoivansa kollegoittensa 

työskentelyä oppiakseen uusia tapoja viestiä ja myydä asiakkaille.  

Yhtenä keskeisimmistä kehittämisen työkaluista kosmetiikkakonsulentit korostivat saatua palautetta 

sekä työnantajalta että kollegoilta, mutta erityisesti myös asiakkailta. Tämän lisäksi konsulentit itse 

antoivat palautetta työnantajalle ja kollegoilleen. Jotkut haastateltavista olivat itse esimiesasemassa. 

He kokivat roolinsa hieman yksinäiseksi ja toivat esiin, etteivät saa työstään riittävästi palautetta. 

Yksi esimiesasemassa olevista konsulenteista kertoi saamansa palautteen olevan persoonatonta ja hän 

kaipasikin henkilökohtaisempaa palautetta ja kannustusta omiin vahvuuksiinsa liittyen. Konsulentit 

kertoivat esimiesasemassa ollessaan, observoivansa tiiminjäseniä ja antavansa heille välitöntä 

palautetta myyntitilanteista. 

Vuorovaikutusosaamisen rinnalla haastateltavien mukaan täytyy kehittää käytännön taitoja eli 

meikkaustaitoja ja tuote- ja raaka-ainetuntemusta. Omaan asiantuntijuuteen lukeutuukin vastausten 

perusteella tiedon hankkimisen taidot, joilla omaa osaamista ja tietoutta voi lisätä.  Ajankohtaisina 

oppimisen lähteinä mainittiin sosiaalinen media, kuten blogit ja Instagram. Näin he kokivat 
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pystyvänsä seuraamaan ajankohtaisia trendejä ja resonoimaan sellaisten asiakkaiden tarpeita ja 

vaatimuksia, jotka seuraavat aktiivisesti sosiaalisen median kanavia kosmetiikkaan liittyen. 

Oman työn arviointi mainittiin keskeisenä osana kosmetiikkakonsulentin vuorovaikutusosaamisen 

kehittämistä. Erityisesti haastavat tilanteet koettiin oppimisen paikoiksi. Toimimattomat viestintä- tai 

myyntitavat pitäisi muuttaa ja korjata saman tien. Haastateltavien mukaan itsereflektointi ja hyvien, 

onnistuneiden asioiden vahvistaminen ovat yhtä tärkeitä. He kokivat kaiken kaikkiaan itsensä 

kehittämisen hyvin palkitsevana. 

Kosmetiikkakonsulenttien mukaan heidän työnsä edellyttää tietynlaisia persoonallisuuden piirteitä. 

He korostivat, että tärkeää on olla ihminen ihmiselle ja empaattisuus työssä koettiin merkittäväksi.  

Konsulentin viestinnän pitäisi haastateltavien mielestä olla aitoa, suoraa ja rehellistä. Rehellisyyttä 

omista tuotteista pidettiin tärkeänä ja rehellisyyden avulla koettiin asiakkaiden vakuuttamisen olevan 

helpompaa. Tarvittaessa rehellisyyden nimissä asiakas ohjattiin toisaalle, eikä yritetty väkisin myydä 

vääränlaisia tuotteita. Oman edun ajattelua ei pidetty arvossa. 

Vastausten perusteella tarvittavia luonteenominaisuuksia olivat iloisuus, positiivisuus ja 

ystävällisyys. Kohteliaisuus, asiakkaan kunnioittaminen ja huomaavaisuus nostettiin yhtä lailla esiin. 

Asiakkaan kunnioittaminen näkyy esimerkiksi sanavallinnoissa, henkilökohtaisen tilan antamisena ja 

liian henkilökohtaisten aiheiden välttelemisenä sekä päätäntävallan antamisena asiakkaalle itselleen.  

Kosmetiikkakonsulentit erittelivät taidoiksi, joissa he jo kokivat olevansa hyviä 1) lähestyttävyyden, 

2) läsnäolon, 3) taidon personoida myyntiä, 4) huumorin käytön, 5) taidon ottaa kontaktia ja 6) 

rentouden sekä 7) nonverbaalisen viestinnän. Kehitettävinä kohteina puolestaan mainittiin muun 

muassa 1) selkeyden ja tiivistämisen taidon kehittäminen, 2) kärsivällisyys, 3) liika kaverillisuus ja 

4) teitittelyn muistaminen. 

Kosmetiikkakonsulenttien vuorovaikutusosaamisen tunnistamisen perusta on etenkin oman 

asiantuntijuuden ja työn edellyttämien persoonallisuuden piirteiden ymmärrys. Henkilökohtaiset 

tiedonhankintataidot ja oman työn arviointi kehittää omaa ammatillista asiantuntijuutta, kuten myös 

esimiehiltä, kollegoilta kuin asiakkailta saadut palautteetkin. Konsulenttien arvioidessa omaa 

vuorovaikutusosaamistaan, voidaan osaamisen kognitiivisen ulottuvuuden todeta korostuvan. Oman 

asiantuntijuuden analysoiminen nimittäin edellyttää kognitiivisesta näkökulmasta havainnointia ja 

ajattelua sekä tietoa asiantuntijuutta tukevista viestintätaidoista. Tietoiseksi tuleminen omasta 

vuorovaikutusosaamisesta on edellytys sen kehittämiselle. Ammatillisesta asiantuntijuudesta 
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puhuttaessa, konsulentit painottivat halua auttaa asiakkaita. Näin ollen vuorovaikutusosaamisen 

affektiivinen ulottuvuus näyttäytyy heidän työssään motivaationa lähestyä ja palvella asiakkaita 

parhaansa mukaan. 

 

 

6.4 Vuorovaikutuksen erityispiirteet kosmetiikkakonsulentin työssä 

 

6.4.1 Kosmetiikan käyttämisen henkilökohtaisuus 

Kosmetiikkakonsulentit kertoivat, ettei kosmetiikan myyminen yleisestä oletuksesta huolimatta ole 

vain pintapuolta. Heidän mukaansa työ vaatii kykyä tarjota henkilökohtaista palvelua, jolloin on 

kysyttävä asiakkaalta henkilökohtaisia kysymyksiä oikeiden tuotteiden löytämiseksi. Kosmetiikan 

myyntitilannetta kuvattiin intiimiksi, koska siinä ollaan lähellä asiakasta. Asiakasta monesti 

kosketaan kasvoihin ja hänelle voidaan kokeilla tuotteita kasvoille, jolloin keskustelu useimmiten 

ohjautuu henkilökohtaiselle tasolle. Haastateltavat mainitsivat, että joskus asiakkaalla voi olla 

esimerkiksi jokin ihosairaus tai iho on voinut mennä huonoon kuntoon raskauden seurauksena. 

Jollakin toisella taas on voinut tulla kasvoihin mustelma tappelusta. Tällaisissa, ja monissa muissa 

tilanteissa asiakkaan kerrottiin olevan hyvin haavoittuvainen tullessaan palveltavaksi meikkipisteelle.  

Konsulentit korostivatkin, että henkilökohtaisessa keskustelussa voi tulla esiin asiakkaan 

suhtautuminen itseensä. Seuraavassa konsulentti kuvaa rooliaan asiakkaan itsetunnon tukijana: 

H8: Ja siinä voi olla paljon ihmisen itsetunnosta kiinni ja me on tehty täällä monesti semmosii 

asiakaspalvelutilanteita, että asiakas on ollu ihan kyyneleet silmissä, et mä en oo ikinä näyttäny tältä ja 

kiitos paljon. Asiakas on antanut halin, on niinku kiittänyt tosi sillee syvästi, että se on oikeesti semmosta 

pientä terapeutin työtä täälläkin välillä. Suurin osa (asiakastilanteista) on ihan normaaleja, mut sit voi 

tulla tilanteita, että se asiakas ei oo niin tutustunu meikkeihin tai kosmetiikkaan, niin löytää jotain uutta 

sitä kautta. 

 

Haastateltavien mukaan kosmetiikan käyttö liittyy vahvasti myös ihmisten identiteettiin. Erityisesti 

kosmetiikan merkitys korostuu identiteetin uudelleen rakentamisessa, jota havainnollistavat 

seuraavat esimerkit: 
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H6: Mä haluisin kertoo yhestä mun ihan lemppariasiakkaasta, koska siinä on niin syvä se tarina.[--] Hän 

(asiakas) oli kysyny et hei kun hän on mies mut hän on muuttamas sukupuolta, hän haluis nyt käydä 

jossain meikkauksessa et missä kannattais.[--] Ja sit hän tuli mun mielestä käymään meidän pisteellä ja 

oli niinku selkeästi vielä mies. Hänellä oli varmaan jo jotain vähä semmosta naisellisempaa vaatetta, että 

mä hiffasin että mistä tässä on kyse.[--] Hän on tosiaan aina kun hän tulee takasin, hän on enemmän ja 

enemmän nainen. Se on mun niinku kaikista…mä en tuu ikinä unohtaan sitä ihmistä. 

H7: Mut muun muassa yks asiakas oli sairastanut syövän, jolla oli vaihtunut hiusten väri syöpähoitojen 

myötä, et hän koki, et hän rakentaa uudelleen omaa identiteettiään ja sit mä autoin häntä hakeen itselleen 

uusia värimaailmoja. 

 

Konsulentit korostivat, että välillä heidän työssään ajaudutaan hyvin kipeidenkin asioiden äärelle. 

Heidän mielestään kosmetiikan myynti vaatii lähellä oloa fyysisesti, jolloin ihmiset avautuvat myös 

henkisesti tilanteessa. Eräs haastateltavista kertoi tilanteesta, jossa itsekin oli joutunut pidättelemään 

kyyneleitä: 

H6: Meidän pisteelle tuli pakolaisnainen, arabinainen. Alkuperäisesti jostain Afrikan maasta. Hän tuli sit 

meikkaukseen ja mä huomasin, että hän on tosi herkillä siinä koko ajan. Hirveen onnellinen, että on 

päässyt Suomeen, olisko niinku puol vuotta asunut. Hänellä oli kaksi lasta ja mies oliskohan sitte sodassa 

kuollu. Hän sitte rupes kertoo niitä juttuja, et jos sä oot nainen, sulla pitää olla punaset sukat jos sulla on 

kuukautiset, että miehet tietää, ettei ne raiskaa sua ja ne välillä tarkistaa sen. Me molemmat itkettiin siinä, 

tai hän itki ja mä olin että ”lähdenpä hakemaan luomiväriä tuolta”. [--] Ja sit hänen poikaa oli yritetty 

värvätä Isikseen. Et se ei oo pelkkää kosmetiikkaa, se on kuitenkin ihmisiä, jotka tulee siihen pisteelle. 

Ja kaikilla on tarina, joillakin ehkä vähän synkempi tarina, jotka kertoo niitä, jotkut vaan haluu sen 

huulipunan ja let’s move on. 

 

Vaikka konsulentin työssä välillä keskustellaan asiakkaiden kanssa hyvin vaikeista ja surullisistakin 

asioista, on kosmetiikan myyntitilanne haastateltavien mukaan kuitenkin kokonaisuudessaan 

positiivinen kokonaisuus, jossa pyöritään mukavien teemojen ympärillä. Yksi haastateltavista kiteytti 

ihmisten kiinnostuksen kosmetiikkaa kohtaan niin, että kosmetiikkaahan ei ole pakko ostaa, mutta 

sitä ostetaan, koska se tekee ihmiselle hyvän olon itsestä. Hänen mukaansa ihmiset ovat siis 

innostuneita meikeistä ja ihon hoidosta, koska se tuo lisäarvoa heidän omaan elämäänsä. Esimerkiksi 

uuden huulipunan löytyminen voi olla päivän tai jopa koko viikon piristys asiakkaalle. Meikeillä 

kerrottiin myös olevan persoonallisuutta tukeva vaikutus. Vastauksista ilmeni, että asiakkaan 

persoonaa pyrittiin tuomaan esiin muun muassa sopivilla värivalinnoilla ja yksilöidyillä 

tuotesuosituksilla sekä kannustamalla omaa persoonaa korostavien meikkien rohkeaan 

hyödyntämiseen. 
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Yksi haastateltavista toi esiin myös, että kosmetiikkakonsulentin työssä on paineet näyttää 

tietynlaiselta. Hänen mukaansa ulkoiset paineet konsulentin omalle ulkonäölle tulevat siitä, että 

työnantaja vaatii sitä ja muut kosmetiikkaosastolla työskentelevät ovat hekin laittautuneita. Hän 

kertoi, että tästä näkökulmasta työ korostaa pinnallisuutta. Hän mainitsi saaneensa luonnollisen 

ulkonäkönsä ansiosta paljon kiitosta siitä, että oli asiakkaiden mielestä aito ja helpommin lähestyttävä 

moneen muuhun konsulenttiin verrattuna. Tähän saattoi vaikuttaa hänen mukaansa yhtä lailla se, että 

välttää ylhäältä-alaspäin puhetyyliä asiakkaiden kanssa. 

Myynnin personoinnin tukena kosmetiikan henkilökohtaisuuteen liittyen konsulentit kertoivat omia 

kokemuksiaan tuotteista tai iho-ongelmista. Tämän lisäksi heidän oli kyettävä osoittamaan empatiaa 

ja sosiaalista tukea asiakastilanteissa, joissa asiakas toi esiin joitain hyvin henkilökohtaisesti vaikeita 

asioita. 

 

 

6.4.2 Kulttuurienväliset kohtaamiset 

Vuorovaikutus eri kulttuureista tulevien asiakkaiden kanssa koettiin asettavan tietyt edellytykset 

vuorovaikutusosaamiselle kosmetiikkakonsulentin työssä. Haastateltavat mainitsivat, että kulttuurin 

merkitys näkyy ensinnäkin meikkien valinnassa. Yksi konsulenteista nosti esiin, että esimerkiksi 

aasialaiset ja arabinaiset haluavat vaaleamman ihonvärin ostamalla omaa ihoaan vaaleamman 

meikkivoiteen. Erilaisten ihonvärien huomioiminen nousi esiin myös tavassa viestiä siitä 

ulkomaalaiselle asiakkaalle. Konsulenttien mukaan sanavalintojaan on mietittävä huolella 

loukkaamisen välttämiseksi ja esimerkiksi sen sijaan, että toteaisi tiettyjen meikkien ja sävyjen 

sopivan afrikkalaiselle iholle, pitäisi puhua tummemmalle iholle sopivista tuotteista. 

Kosmetiikkakonsulentin työssä korostuu haastateltavien kertomana myös kielitaito ja 

kulttuurituntemus. Konsulenttien mukaan esimerkiksi kiinalaisten ja japanilaisten asiakkaiden kanssa 

on huomioitava heidän tarpeensa ja tarkkuutensa henkilökohtaiseen alueeseen. Tällöin ei saisi astua 

liian lähelle, vaan pitää kunnioittava välimatka asiakkaaseen. Ulkomaalaisten kanssa viestiminen 

haastateltavien mukaan edellyttää erilaista viestintää kuin suomalaisten asiakkaiden kanssa ja omat 

haasteensa vuorovaikutukselle asettaa toisinaan kielimuuri. Konsulentit korostivat, että 

kulttuurituntemus on tärkeätä, jotta kulttuurisesti eri taustoista tulevien asiakkaiden 
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vuorovaikutuskäyttäytymistä voisi paremmin tulkita ja ymmärtää myyntitilanteessa. Seuraavissa 

kuvauksissa kosmetiikkakonsulentit kertovat esimerkkejä työssään kohtaamistaan kulttuurieroista: 

H5: Aluks esimerkiksi hämmens tosi paljon, että Kiinassa ihmiset tosi paljon huutelee sun päälle, jos 

siinä on joku asiakas mut se on heidän tapa osoittaa kunnioitusta, et kilpailee sun huomiosta. Ja se oli 

aluks tosi vaikee ymmärtää, miks he tekee sillain ja se oli välillä tosi raivostuttavaa mut kyl se pitää vaan 

sitte ymmärtää, et kyllä se kuuluu siihen heidän kulttuuriin. 

 

H8: No suomalaiset on aika usein juuri sellaisia, että heillä on sellainen et haluu rauhassa kattoo, he 

saattaa olla ystävättären kanssa siinä vaikka kaks naista he usein tulee yhdessä ja sitte he rauhassa kattelee 

ja puhuu keskenään. He ei välttämättä niin tarvi sitä konsulenttia siihen niinku höpöttämään ja 

näyttämään niitä tuotteita. [--] Mut sit taas niinku tämmöset ranskalaiset ja espanjalaiset ja muut 

eteläeurooppalaiset he on tosi usein tosi vaativia, et he haluu kaiken huomion itellensä. Et minä haluan 

nyt kokeilla tätä ja nyt tehdään näin ja näin ja näin. Mikä minulle on paras ja…heissäkin on eroja, ettei 

tietenkään voi yleistää maakohtaisesti mutta usein huomaa kyllä näin. 

 

Esiin nousi niin ikään erilaisuutena, että suomalaiset asiakkaat ovat yleensä helppoja asiakkaita, 

koska he näyttävät, jos he haluavat jotakin. Toisin sanoen he ilmaisevat suorasti tuotetarpeensa tai jos 

ovat vain katselemassa valikoimaa. Eräs konsulenteista kertoi, että kulttuurieroista johtuen moni 

ulkomaalainen voi asiakastilanteessa jopa yrittää testata kosmetiikkakonsulenttia. Hänen mukaansa 

asiakkaat, joiden kulttuureissa on totuttu enemmän käyttämään palveluita, haluavat usein nähdä ja 

testata mitä asiakaspalvelija osaa. Konsulentilta odotetaan siis näissä tilanteissa taitoa sanoa mikä 

olisi asiakkaan lempisävy tai testataan hänen kykynsä näyttää oikeita tuotteita. 

 

6.4.3 Haastavat vuorovaikutustilanteet 

Kosmetiikkakonsulenttien vuorovaikutusosaamista haastavat monenlaiset asiakaskohtaamiset. 

Kaikki konsulentit toivat esiin haastavia vuorovaikutustilanteita työssään. He kuvailivat erilaisia 

haastavia myyntitilanteita, jolloin asiakkaat 1) ovat ärsyyntyneitä tai töykeitä, 2) eivät tiedä, mitä 

haluavat, 3) empivät ostopäätöstä, 4) ovat hyvin kriittisiä ja omaavat vahvat mielipiteet, 5) viipyvät 

vuorovaikutustilanteessa liian pitkään, 6) eivät osallistu vuorovaikutukseen ja 7) vaativat paljon 

vakuuttelua ja argumentointia. 

Haastateltavien mukaan ärsyyntyneiden asiakkaiden kanssa on oltava ymmärtäväinen ja pysyttävä 

rauhallisena, koska heillä voi olla monia syitä ärtyneeseen käyttäytymiseen. Konsulentit painottivat, 

että parhaiten ärsyyntyneen asiakkaan kanssa pärjää olemalla erittäin ystävällinen. Sen kerrottiin 
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saavan asiakkaan monesti leppymään ja pyytämään huonoa käytöstään anteeksi. Myös huumorin 

koettiin vaikuttavan positiivisesti vuorovaikutuksessa ärsyyntyneen asiakkaan kanssa. Töykeiden 

asiakkaiden kanssa haastateltavat pitivät tärkeänä, ettei käyttäytymisen antaisi vaikuttaa 

henkilökohtaisella tasolla. 

Haastavina pidetiin yhtä lailla asiakkaita, jotka eivät tiedä, mitä tarvitsevat tai empivät ostopäätöksen 

tekoa. Tällaisissa vuorovaikutustilanteissa konsulentit kertoivat käyttävänsä apunaan avoimia 

kysymyksiä ja perusteellista tarvekartoitusta. Myyntitilanteessa epävarmojen asiakkaiden 

vakuuttaminen koettiin myös vaikeana. He siis tarvitsevat normaalia enemmän vakuuttelua ja 

argumentointia. Asiakkaan vakuuttamisen haastavuudesta eräs konsulenteista kertoi 

esimerkkitapauksen, jossa hän oli löytänyt asiakkaalle hyvät tuotteet ja yritti argumentoida niiden 

puolesta, asiakas ei vain vakuuttunut, vaan halusi säästää rahaa ostamalla edullisempia meikkejä.  

Haastateltavat kuitenkin korostivat, että jos asiakas on epävarma mitä tarvitsee tai haluaako hän ostaa 

jotain, on tärkeää kunnioittaa asiakasta ja antaa hänelle tilaa ja aikaa. Ostopäätöstä empiviä asiakkaita 

voi haastateltavien mukaan auttaa ja rohkaista tuomalla oman mielipiteensä esiin. 

Kriittiset tai vahvat mielipiteet omaavat asiakkaat vaativat konsulenttien mukaan taitoa rikkoa 

kosmetiikkaan, tiettyyn tuotteeseen tai raaka-aineisiin liittyviä ennakkoluuloja. Kriittisiksi 

asiakkaiksi kuvailtiin niin ikään sellaisia asiakkaita, joille mikään tuote tai sävy ei heidän omasta 

mielestään sovi tai miellytä. 

Haastavia vuorovaikutustilanteita oli vastausten perusteella tilanteet, joissa asiakas jää liian pitkäksi 

aikaa puhumaan ja vaatimaan konsulentin huomiota ja neuvontaa. Haastateltavat kertoivat, että 

vaikka he ovat asiakasta varten, on yhden asiakkaan kanssa vietetyllä myyntihetkellä oltava 

jonkinlainen aikaraja. He ovat kuitenkin vastuussa hyvistä myyntituloksista työnantajalle, jolloin 

yhden asiakkaan kanssa ei voida viettää kohtuuttoman pitkää aikaa. Vastaavasti taas yksi 

konsulenteista nosti esiin haastavina asiakastilanteina sellaiset asiakkaat, jotka tulevat 

kosmetiikkapisteelle ja haluavat palvelua, mutta eivät anna mitään itsestään eivätkä puhu paljon. Hän 

koki vuorovaikutuksen silloin varsin yksipuoleiseksi, jolloin konsulentti kokee epävarmuutta siitä, 

osaako esitellä oikeanlaisia tuotteita asiakkaan tarpeisiin. Esiin nousi myös asiakkaan vakuuttamisen 

haastavuus tilanteissa, joissa asiakas väittää vastaan ja konsulentti joutuu argumentoimaan useaan 

kertaan samasta asiasta. 
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6.4.4 Onnistuneet myyntitilanteet 

Onnistunut myyntitilanne vastausten perusteella oli asiakassuhteen luomisen ja ylläpitämisen perusta. 

Onnistuneena myyntinä haastateltavat pitivät sellaista, että asiakas lähtee kosmetiikkapisteeltä 

tyytyväisenä ja hyvällä mielellä kokien, että hänelle löydettiin oikeat tuotteet. Eräs konsulenteista 

kertoi onnistuneen myynnin tarkoittavan myös sitä, että asiakas kiinnostuu ja innostuu konsulentin 

esittelemistä tuotteista ja haluaa tietää niistä lisää. Asiakkaan inspirointia hän kuvasi näin: 

H3: Pääsee tarjoomaan asiakkaalle just sitä, mitä hän hakee ja ennen kaikkea vielä ihanampaa, että 

asiakas hakee jotain ihan eri tuotetta tai ei oo hakemassa ollenkaan ja sit yhtäkkiä mulla onkin se tuote, 

minkä mä tarjoonkin ja hän ei oo tiennytkään kyseessä olevasta tuotteesta mutta samantien kun lähen 

kertomaan, tulee se fiilis, että tätä mä oon ettiny koko elämäni ja juurikin tämmöistä tuotetta. Ja sit 

tietenkin, kun se asiakas oikeesti innostuu siin samalla kuulemaan, että mitä muuta meillä on ja 

minkälainen merkki tää on. Kyselee hirveesti ja on semmonen ja jaksaa kuunnella ja on halukas ennen 

kaikkea kuulemaan ja sit et kiittelee jälkeenpäin. Ja onhan se ihanaa nähdä se asiakas uudelleen palaavan 

pisteelle kyselemään sitte lisää ja ehkäpä ostamaan. 

 

Konsulenttien mukaan onnistunut myynti näkyy numeerisella tasolla eli myyntitavoitteiden 

saavuttamisena. Myynnillisiin tavoitteisiin liittyen esiin nousi käsite ’ristiin myynti’ eli onnistunutta 

myyntiä on saada asiakas ostamaan sekä meikkejä että ihonhoitoa, vaikka hän tulisikin pistelle vain 

yhden tuotteen takia. Luvut eivät kuitenkaan haastateltavien mielestä yksin riitä määrittämään 

onnistunutta myyntitilannetta.  

Yksi konsulenteista totesi, että kun asiakas on tyytyväinen saamaansa palveluun, hän todennäköisesti 

kertoo siitä ystävilleen ja näin saadaan uusia asiakkaita pisteelle. Tällöin voidaan myös puhua 

onnistuneesta myynnistä. Yleisesti onnistuneen myynnin kerrottiin ilmenevän sekä asiakkaan 

verbaalisesta että nonverbaalisesta viestinnästä. Toisin sanoen asiakkaan sanottiin ilmaisevan 

tyytyväisyytensä suoraan sanoin esimerkiksi ”Kiitos hyvästä palvelusta”. Konsulentit tekivät 

päätelmiä niin ikään asiakkaan ilmeistä ja eleistä arvioidessaan myyntitilanteen onnistumista. 

Asiakkaan kuvattiin silloin olevan iloinen ja hymyilevän, jopa vitsailevan. Onnistuneen myynnin 

mainittiin tuovan tilanteessa niin konsulentille kuin asiakkaalle ns. ”hyvän fiiliksen” eli yhtä lailla 

konsulentti itsekin tuntee tilanteen päätteeksi myyntikokemuksen olleen positiivinen. 
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6.5 Kosmetiikkakonsulenttien viestintä myyntitilanteessa 

 

Tässä alaluvussa käsitellään kosmetiikkakonsulenttien kielellistä ja nonverbaalista viestintää kerätyn 

havainnointiaineiston pohjalta. Havainnointiaineisto koostettiin kymmenestä eri myyntitilanteesta ja 

havainnoinnin kohteena oli niin ikään kymmenen kosmetiikkakonsulenttia.   Havainnointi on jaettu 

neljään pääteemaan, joita ovat 1) vuorovaikutustilanteen aloittaminen, 2) verbaalinen viestintä, 3) 

nonverbaalinen viestintä ja 4) vuorovaikutustilanteen päättäminen. Havaintojen pohjalta tehdyt 

tulkinnat esitellään järjestyksessä edellä mainittuja teemoja mukaillen. 

Havainnoinnin pohjalta esiin nousi 40 verbaalisen viestinnän ilmaisua. Suurimpana ryhmänä 

korostui informaation jakaminen asiakkaalle (10 kpl). Informaation jakaminen piti sisällään tuotteista 

ja meikkaustekniikoista kertomista, suosittelua ja eri vaihtoehdoista kertomista. Toiseksi eniten 

konsulentit kysyivät itse kysymyksiä asiakkaalta (6 kpl). Niitä olivat kartoittavat kysymykset toiveista 

ja tavoista sekä myös mielipiteiden hakeminen asiakkailta. Informaation hakematta jättäminen 

asiakkaalta muodosti ilmaisuista (4 kpl) ja ystävälliset sanavalinnat (6 kpl). Epämuodollinen 

puhuminen (2 kpl) ja erityisen lähelle tuleminen (1 kpl) muodostivat vaikutelman kaverillisesta 

viestinnästä ja rentoudesta. Muita havainnoinnissa esille tulleita ryhmiä olivat epävarmuus 

konsulentin puheessa tai asiantuntijuudesta viestimisessä (3 kpl), asiakkaan kehuminen (2 kpl), 

samanmielisyyden osoittaminen (2 kpl) ja huumori (2 kpl) sekä konsulentin mielipiteen ilmaus (2 

kpl).  

Havainnoinnin pohjalta oli eroteltavissa yhteensä 47 nonverbaalisen viestinnän ilmaisua. Aineistossa 

korostui kaikkien kosmetiikkakonsulenttien kohdalla katsekontakti asiakkaaseen (10 kpl). Toiseksi 

yleisimmin myyntitilanteessa tuli esiin konsulenttien asiakkaan koskettaminen (9 kpl), joka piti 

sisällään pääasiassa tuotteiden kokeilemista asiakkaan iholle, mutta myös yhden kerran, jossa 

konsulentti kosketti asiakasta käsivarrelle. Kolmanneksi eniten havainnoitiin selvää hymyilyä 

asiakkaille (7 kpl) ja asiakkaan kuuntelemisen osoittamista (7 kpl). Käsieleitä esiintyi (5 kpl) ja 

nyökkäilyä (6 kpl). Vastaavasti myyntitilanteita, joissa ei juurikaan hymyilty oli (3 kpl). Seuraavat 

nonverbaaliset ilmaisut esiintyivät vain kerran: monotonisella äänellä puhuminen, intonaation 

vaihtelu puhuessa ja erilaiset äänensävyt sekä käsien pitäminen ristissä edessä. 

Vuorovaikutustilanteen aloitukseen ja päättämiseen kuuluvaa viestintää ei laskettu mukaan 

yllämainittuihin havaintoyksikköihin, koska niissä toistuu konsulentista riippumatta samanlaiset 
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viestintärakenteet. Seuraavassa aineistosta esiin nousseet kosmetiikkakonsulenttien aloitus- ja 

lopetusrepliikit. 

Vuorovaikutustilanteen aloittaminen 

• ”Heipsistä, mitä olisi mielessä?" 

• "Hei, voisko jotenki auttaa?" 

• "Hei" (asiakas itse lähestyy konsulenttia)  

• "Moi, voisko autella?" 

• "Hei, olisko tarvittu apua?" 

• "Moikka, mitäs.." 

 

Vuorovaikutustilanteen päättäminen 

• "Kiitos, mukavaa päivänjatkoa!" 

• "Kiitti, hei"  

• "Joo jää miettimään, kiitos moi moi" 

• "Hyvää päivänjatkoa, hei." 

• "Kiitos, moi moi." 

• ”Kiitos paljon, hyvää päivänjatkoa.” 

 

Havainnoinnin perusteella vuorovaikutus kosmetiikkakonsulentin ja asiakkaan välillä alkoi sillä, että 

konsulentti otti asiakkaaseen katsekontaktin ja tervehti. Avun tarjoaminen oli yleisin 

aloituspuheenvuoro. Vuorovaikutuksen alun jälkeen havainnoitiin kosmetiikkakonsulenttien 

kielellistä ja nonverbaalista viestintää. Kielellisen viestinnän osalta erityisen yleistä oli informaation 

jakaminen eli tuotteiden esittelyt, suosittelut ja eri vaihtoehtojen ominaisuuksista kertominen. 

Toiseksi eniten konsulentit kysyivät itse kysymyksiä selvittääkseen asiakkaan tuotemieltymyksiä.  

Havainnointi nosti esiin myös konsulentin persoonallisuuden piirteitä, jotka saivat asiakkaan olon 

tervetulleeksi. Tällaisia olivat muun muassa rehellisyys, innokkuus ja toisaalta rauhallisuus. 

Rehellisyyden vaikutelma syntyi tiiviistä katsekontaktista, kuuntelemisen osoittamisesta sekä 

tuotetarpeiden kartoittamisesta ja niihin vastaamisesta. Innokkuuden vaikutelma puolestaan syntyi 

sellaisten havaintojen kuin hymyily tai nauraminen yhdistymisestä puheen nopeatempoisuuteen. 

Tämän lisäksi innokasta vaikutelmaa tuki havainnot kosmetiikkakonsulentin aktiivisesta 
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informaation hakemisesta ja tarjoamisesta. Rauhallisuuden vaikutelma konsulenttien osalta 

muodostui puhenopeudesta ja harkituista eleistä. Yhden konsulentin kohdalla korostui myös 

leikkisyys ja rentous, ja se vapautti tunnelmaa myyntitilanteessa. Nämä vaikutelmat perustuivat 

myyntitilanteessa huumorin käyttöön, viestinnän epämuodollisuuteen ja vapautuneeseen 

nonverbaaliseen viestintään. Ystävällisyyden osoittaminen sanoin ja elein tuli esiin monien 

konsulenttien kohdalla. 

Vaikka informaation tarjoaminen muodostuikin yhdeksi tärkeimmistä kielellisen viestinnän 

muodoista myyntitilanteessa, muutama havainnoitavista konsulenteista ei kuitenkaan hakenut 

informaatiota asiakkaalta. Asiakkaan kehuminen ilmeni havainnointitilanteissa yhteensä kaksi kertaa 

ja kehu koski esimerkiksi uutta kokeiltua huulipunasävyä. Huumorin käyttö sai asiakkaankin 

hymyilemään ja nauramaan, mikä vapautti vuorovaikutustilannetta. Konsulentit osoittivat 

muutamissa tapauksissa samanmielisyyttä asiakkaan kanssa, kun taas osa havainnoinneista ilmensi 

epävarmuutta konsulentin puheessa tai siinä, miten hän onnistui vakuuttamaan asiakkaan omasta 

asiantuntijuudestaan. 

Nonverbaalisen viestinnän osalta katsekontakti ja asiakkaan koskettaminen olivat yleisimpiä 

nonverbaalisia ilmauksia. Lähes kaikki konsulentit koskettivat asiakasta myyntitilanteessa joko 

näyttääkseen eri sävyjä tai koostumuksia asiakkaan kädelle tai kasvoille. Yksi havainnoitavista 

tilanteista erottui muista, koska siinä konsulentti kosketti asiakasta käsivarteen. Tämä konsulentti tuli 

lähelle ja puhui epämuodollisesti antaen vaikutelman rentoudesta ja kaverillisesta viestimisestä. Hän 

myös nauroi ja hymyili sekä käytti huumoria. Koskettaminen toi välittömyyden vaikutelman. Tämä 

myyntitilanne päättyikin asiakkaan kehuessa konsulentin tarjoamaa asiakaspalvelua erinomaiseksi. 

Käsieleet puolestaan oli usein toistuva ilmaus konsulentista riippumatta. Sen tarkoituksena tuntui 

olevan selventää ja varmistaa kerrottujen tietojen välittyminen asiakkaalle. Nonverbaaliseen 

viestintään lukeutuvaa kuuntelemisen osoittamista ilmensi selvästi yli puolet konsulenteista. 

Päätelmät konsulentin kyvystä kuunnella asiakasta tarkasti, tehtiin konsulentin tiiviistä 

katsekontaktista, nyökkäilyistä ja kuuntelemisen pohjalta oikeanlaisten tuotteiden suosittelusta. 

Vuorovaikutustilanteen päättäminen noudatti samanlaisia ilmauksia tilanteesta riippumatta eli 

kiittämistä, päivänjatkojen toivottamista ja toivottamista tervetulleeksi uudelleen.  Muutamat 

erityishuomiot korostuivat havainnointiaineistosta. Niitä olivat, kun yksi konsulenteista antoi 
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näytteen mukaan. Toinen konsulentti huomioi asiakkaan lähtiessä myös hänen ystävänsä kysymällä, 

jos hän tarvitsee jotain. 

Havainnoinnin perusteella lähes kaikista myyntitilanteista asiakas lähti hymyillen ja kiitellen ja 

löydetyt tuotteen mukanaan. Ainoastaan kaksi myyntitilannetta erosivat havainnoinnin perusteella 

edellä mainitusta. Toisessa niistä konsulentti ei juuri hymyillyt ja puhui hyvin monotonisella äänellä. 

Hänen puhetyylinsä vaikutti tylyltä eikä ilmentänyt halua palvella asiakasta kunnolla. Hän oli myös 

hieman vastentahtoinen antamaan asiakkaalle näytettä hänen pyytämästään meikkituotteesta. 

Toisessa myyntitilanteessa tuli vaikutelma konsulentin epävarmuudesta puhuttaessa ja 

asiantuntijuudesta viestittäessä.  

Haastatteluaineiston pohjalta voidaan siis tiivistettynä todeta, että kosmetiikkakonsulentit tarvitsevat 

työssään monipuolista vuorovaikutusosaamista. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastaten, 

konsulenttien käsitysten ja kokemusten mukaan heidän on luotava ja hallittava monenlaisia 

vaikutelmia. Heidän on kyettävä mukauttamaan viestintäänsä kunkin asiakkaan mukaisesti, 

kiinnitettävä huomiota asialliseen viestintäkäyttäytymiseen ja viestinnän sensitiivisyyteen sekä 

osattava hyödyntää huumoria tarpeen tullen. Tämän lisäksi kosmetiikkakonsulenttien on tunnistettava 

asiakassuhteen luomiseen ja ylläpitämiseen vaikuttavien viestintävalintojen ja myynnin personoinnin 

taitojen merkitys. Vuorovaikutusosaamisen tunnistaminen ja kehittäminen nousivat haastatteluiden 

perusteella keskeisiksi omaa ammattilaisuutta tukeviksi osatekijöiksi.   

Toiseen tutkimuskysymykseen viitaten kosmetiikkakonsulentin työssä myyntivuorovaikutusta 

määrittää monenlaiset erityispiirteet, kuten kosmetiikan käyttämiseen liittyvä henkilökohtaisuus ja 

sen huomioiminen, kulttuurienväliset kohtaamiset ja haastavat sekä onnistuneet 

vuorovaikutustilanteet. Kolmanteen tutkimuskysymykseen taas antoi vastauksia 

havainnointimateriaali, joka teki näkyväksi konsulenttien verbaalisen ja nonverbaalisen viestinnän. 

Seuraavassa (KUVIO 2) on esitelty yhteenvetona kosmetiikkakonsulenttien vuorovaikutusosaamista 

ja sen merkitystä onnistuneeseen myyntiin ja siten myös asiakassuhteen syntymiseen. 
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KUVIO 2. Kosmetiikkakonsulenttien vuorovaikutusosaamisen yhteys onnistuneeseen myyntiin ja 
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7 Pohdinta 

 

7.1 Tulosten tarkastelu 

 
Tämän tutkielman tavoitteena oli kuvata, millaista ammatillista vuorovaikutusosaamista 

kosmetiikkakonsulentit tarvitsevat myyntitilanteessa. Lisäksi pyrittiin ymmärtämään, millainen 

merkitys vuorovaikutusosaamisella on myyntiä personoitaessa. Tutkimusongelmaa tarkasteltiin 

kolmen tutkimuskysymyksen kautta, joilla pyrittiin kuvaamaan, millaisia käsityksiä ja kokemuksia 

kosmetiikkakonsulenteilla on vuorovaikutusosaamisesta omassa työssään, millaisia 

vuorovaikutuksen erityispiirteitä liittyy kosmetiikkakonsulenttien myyntitilanteisiin ja millaista on 

konsulenttien verbaalinen ja nonverbaalinen viestintä myyntitilanteessa. Myynnin personoinnin 

merkitystä vuorovaikutusosaamiselle tarkasteltiin yhteisesti kaikkiin tutkimuskysymyksiin liittyen. 

Päätulokset voidaan tiivistää seuraavanlaisesti. Kosmetiikkakonsulentin työssä tarvitaan 

monipuolista vuorovaikutusosaamista, jossa yhdistyy taito, motivaatio ja tieto. Vaikutelmien luontia 

ja hallintaa sekä asiakassuhteen luomista pidettiin keskeisinä konsulentin työssä. Tulosten perusteella 

haastavat, onnistuneet, kulttuuriset ja henkilökohtaisuuteen perustuvat asiakaskohtaamiset  vaativat 

niin ikään vahvaa vuorovaikutusosaamista. Oman asiantuntijuuden tunnistamista ja kehittämistä 

pidettiin tärkeänä. Kosmetiikkakonsulenttien viestintä näyttäytyi tulosten valossa varsin 

samanlaisena sekä haastattelujen että havainnoinnin pohjalta, mutta myyntitilanteen havainnointi 

nosti esiin sellaisia nonverbaalisen viestinnän ilmaisuja, joita ei voitu eritellä haastattelujen 

perusteella. Vuorovaikutusosaaminen liittyi vahvasti myynnin personointiin ja siten 

myyntitilanteiden onnistumiseen. Onnistuneilla myyntitilanteilla puolestaan pohjustettiin 

asiakassuhteiden syntymistä. Tulosten valossa voidaankin tehdä johtopäätös, että asiakassuhteen 

luominen ja ylläpitäminen ja siihen liittyvä vuorovaikutusosaaminen, ovat kosmetiikkakonsulentin 

työssä kaikkein keskeisintä. Edellä mainitut ilmiöt ovat kaikki yhteydessä siihen, miten 

asiakassuhdetta luodaan, ja miten siinä onnistutaan sekä millainen merkitys asiakassuhteella on. Näin 

ollen nämä työn kannalta tärkeimmät tulokset onkin mielekästä esittää seuraavanlaisesti, aloittaen 

ensin vuorovaikutusosaamista edellyttävistä viestinnän ilmiöistä, jota seuraa konsulenttien 

verbaalisen ja nonverbaalisen viestinnän tarkastelu sekä havainnoinnin että haastattelun tulosten 

pohjalta. Lopuksi pohditaan itse asiakassuhdetta ja siihen vahvasti kytkeytyvää myynnin 

personointia. 
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Kosmetiikkakonsulenttien vuorovaikutusosaamiseen liittyvissä käsityksissä ja kokemuksissa 

korostuivat etenkin vaikutelmien luonti ja hallinta. Vaikutelmien osalta keskeisimmiksi nousivat 

viestinnän mukauttaminen, viestinnän sensitiivisyys ja asiallinen viestintäkäyttäytyminen sekä 

huumori. Tämä on linjassa Milesin, Arnoldin ja Nashin (1990) tutkimuksen kanssa. He ovat 

painottaneet, että myyjälle on erityisen tärkeää osata mukauttaa viestintäkäyttäytymistään ja valita 

viestintätyylinsä asiakkaan mukaisesti. Näiden taitojen yhteydessä esiin nousi toistuvasti 

nonverbaalisen viestinnän merkitys kosmetiikkakonsulentin työssä.  

Viestinnän mukauttamista myyntitilanteissa oli esimerkiksi oikeanlaisen lähestymistavan valinta, 

asiakkaan ja tilanteen tulkitseminen ja puhetyylin valitseminen asiakasta vastaavaksi. Kyky tulkita 

asiakkaan nonverbaalista viestintää koettiin ensisijaiseksi, jotta viestintää voitiin mukauttaa 

vuorovaikutustilanteeseen sopivaksi. Nonverbaalisen viestinnän avulla asiakkaista saatiin tietoa siitä, 

miten häntä kannattaa lähestyä, haluaako asiakas katsella tuotteita yksin ja rauhassa vai onko hän 

kenties kiireinen tai ärtynyt. Puccinelli, Andrzejewski & Markos ym. (2013, 357) toteavat myös, että 

myyjän onnistunut tulkinta asiakkaan tunteesta (esim.kiire, hermostuneisuus) auttaa myyjää 

vastaamaan asiakkaan tarpeisiin tehokkaammin. Tämä puolestaan vaikuttaa heidän mukaansa 

asiakkaan positiiviseen  käsitykseen palvelun laadusta. Kiinnostavaa on, että asiakkaan kiireen, 

hermostuneisuuden tai innostuksen huomaamiseen vaikuttaa yhtä lailla myyjän omaan 

nonverbaaliseen viestintään kuuluva taito osoittaa aktiivista, empaattista kuuntelemista (Drollinger 

& Comer 2013). Asiakkaan nonverbaalisen viestinnän lisäksi verbaalisen viestinnän havainnointi 

näyttää haastateltavien mukaan olevan viestinnän mukauttamisen lähtökohta. Viestinnän 

mukauttamisen onnistumista arvioitaessa, on relevanttia huomioida sen oikea-aikaisuus. Myyjien 

pitäisi nimittäin olla varovaisia myynti orientaation ja viestinnän mukauttamisen samanaikaisessa 

käytössä, koska asiakkaat saattavat tulkita nämä yhdessä manipulatiiviseksi käyttäytymiseksi ja siten 

haitata luottamuksen syntyä asiakkaan kanssa (Guenzi, De Luca & Spiro 2016, 560).  

Plouffe, Hulland ja Wachner (2009, 424) toteavat myös, että menestyksekkäät myyjät ymmärtävät, 

että jokaista asiakasta on kohdeltava eri tavoin.  Toisaalta ristiriitaisia tuloksia viestinnän 

mukauttamisen hyödyistä on esitetty Comtockin ja Higginsin (1997, 413) tutkimuksessa. Heidän 

mukaansa ostajia kiinnostaa samankaltaisuuden kokemuksia enemmän luotettavuus ja 

tehtäväorientoitunut myynti. Näin ollen on turhaa ja tehotonta yrittää mukauttaa myyjän 

viestintätyyliä asiakkaan omaan. He painottavat lisäksi, että ollakseen asiakasorientoitunut, olisi 

keskityttävä vuorovaikutuksen sijasta itse tehtävään. Tästä näkökulmasta tulisikin pohtia, millaisena 

kosmetiikkakonsulentit tai asiakkaat kokisivat kosmetiikan myyntitilanteen, jos konsulentti 
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keskittyisi pelkästään löytämään halutut tuotteet ja viestisi asiakkaasta riippumatta samalla tavalla. 

Kiinnostavaa olisi niin ikään selvittää, voisiko tällaisella vahvalla tehtäväorientaatiolla olla vaikutusta 

asiakkaan haluun muodostaa asiakassuhdetta. 

Kosmetiikkakonsulenteilta edellytetään vastausten perusteella asiallista ja sensitiivistä 

viestintäkäyttäytymistä. Asiakkaiden kunnioittaminen, positiivisuus ja aidon auttamishalukkuuden 

osoittaminen kuvattiin osaksi asiallista viestintäkäyttäytymistä. Edellä mainitut löydökset ovat 

samansuuntaisia kuin Comstockin ja Higgingsin (1997) huomiot siitä, että ostajia pitäisi kohdella 

kunnioituksella ja lämmöllä, mutta välttää liiallista epämuodollisuutta ja henkilökohtaisuuksien 

paljastamista. Myyjien pitäisi heidän mukaansa myös tasapainoilla uskottavuuden ja välittömyyden 

välillä. Viestinnän sensitiivisyys korostui tulosten valossa harkitsevana puhumisena, taitona tunnistaa 

asiakkaan rajat ja oletusten välttämisenä. Rajojen kunnioittamisella viitattiin muun muassa oman tilan 

ja henkilökohtaisuuksien tunnistamiseen. Tuloksista ilmenee, että viestinnän sensitiivisyys näkyy 

yhtä lailla rehellisyytenä ja aitona vuorovaikutuksena. Kiinnostavaa on huomata, että tämänkaltainen 

viestinnän sensitiivisyys ei välttämättä korostu yhtä selkeästi muunlaisia myyntikonteksteja 

arvioidessa. Etenkin henkilökohtaisten rajojen kunnioitus asiakkaan itsestäkertomisessa saattaa 

kosmetiikkaa ostettaessa korostua, koska siinä ollaan useasti tekemisissä ihmisen 

identiteettikysymysten kanssa esimerkiksi omaa ulkonäköä koskevan epävarmuuden tai muutoksen 

osalta. Kosmetiikan parissa työskentelevien vuorovaikutusosaamiselta vaaditaan näin ollen montaa 

muuta alaa enemmän affektiivista osaamista. 

Spitzberg (1984) tiivistää, että kompetenssia eli osaamista arvioidessa on täytettävä viestinnän 

tehokkuuden ja tarkoituksenmukaisuuden kriteerit. Asiallisesta ja sensitiivisestä 

viestintäkäyttäytymisestä huolehtiminen on siis osa kosmetiikkakonsulentin tarkoituksenmukaista 

vuorovaikutusosaamista. Tästä voitaisiin päätellä, että jos asiakas kokee tulleensa kohdelluksi 

myyntitilanteessa huomaavaisesti ja asiallisesti, edesauttaa se hänen kokemaansa tyytyväisyyttä ja 

johtaa ostopäätöksen tai jopa asiakassuhteen syntymiseen. Näin ollen vuorovaikutusosaamisen 

tehokkuus kriteeri niin ikään täyttyy. 

Kiinnostavana ja uudenlaisena tulokulmana myyntitilanteissa tarvittavaan vuorovaikutusosaamisen 

tuloksista nousi huumori, jota ei ainakaan tietävästi ole aikaisemmat tutkimukset juuri korostaneet 

myyjän tarvitsemaksi vuorovaikutusosaamiseksi. Huumori oli tulosten valossa erittäin tärkeää, ja sillä 

haettiin rentoutta myyntitilanteeseen ja apua haastavissa asiakastilanteissa. Huumorin jäämisessä 

taustalle aikaisemmissa tutkimuksissa, voi olla kyse tavasta jäsentää myyntivuorovaikutusta. Jotkin 
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myyntikontekstit esimerkiksi voivat näyttäytyä hyvin tehtäväorientoituneina, jossa asiakkaan 

tuotetarve pyritään täyttämään mahdollisimman tehokkaasti ja suoraviivaisesti. Tällöin huumorin 

hyödyntämistä ei ehkä pidetä sopivana tai tarpeellisena myynnin lopputuloksen kannalta. Sitä vastoin 

taas on mahdollista pohtia, toimiiko huumori etenkin suhdeorientoituneissa myyntitilanteissa 

tunnelman rentouttajana ja haastavien asiakastilanteiden ratkaisijana myötävaikuttaen siten 

asiakastyytyväisyyden lisääntymiseen. 

Kosmetiikkakonsulenttien työssä kohdattiin monenlaisia vuorovaikutustilanteita. Asiakassuhteen 

syntymisen kannalta keskeiseksi nousee onnistuneet myyntitilanteet. Asiakkaan tyytyväisyyden ja 

siten onnistuneen myynnin kerrottiin ilmenevän pääasiallisesti asiakkaan nonverbaalisesta 

viestinnästä. Kaikista erityisimpänä ja nimenomaan kosmetiikan myyntitilanteita kuvaavana ilmiönä, 

haastateltavat nostivat esiin kosmetiikan käyttämisen henkilökohtaisuuden ja sen edellyttämän 

vuorovaikutusosaamisen. Kosmetiikkakonsulenttien työssä vuorovaikutuksen erityispiirteenä erottui 

erityisesti kosmetiikan käyttämisen henkilökohtaisuus. Tämä tulos on kiinnostava, koska se erottaa 

kosmetiikka-alan muista myynnillisistä aloista. Voidaan perustellusti todeta, että muita aloja ei 

määritä samanlainen intiimiys ja henkilökohtaisuus. Kosmetiikan käyttämisen henkilökohtaisuuden 

merkitysarvoa lisää myös se, että koko kosmetiikka-alaa pidetään stereotyyppisesti pinnallisena ja 

turhamaisena. Tämän työn tulokset kuitenkin asettavat tämänkaltaisen ajattelun kyseenalaiseksi. 

Löytääkseen sopivat tuotteet, on konsulentin osattava kysyä riittävän henkilökohtaisia kysymyksiä 

asiakkaan tuotetottumuksiin, ihoon tai meikkaamistapoihin liittyen. Tilanteet ovat monesti intiimejä, 

joissa ollaan lähellä asiakasta ja ehkä jopa koitetaan tuotteita kasvoille. Haastateltavien mukaan 

asiakkaat saattavat tuntea arkuutta ja jopa häpeää esimerkiksi iho-ongelmiensa vuoksi, jolloin 

meikkipisteelle saapuu haavoittuvainen asiakas.  

Tulokset osoittivat, että kosmetiikan käyttö on yhteydessä identiteetin tukemiseen ja uudelleen 

rakentamiseen esimerkiksi sukupuolen vaihdoksen, syöpään sairastumisen tai muiden arkojen 

asioiden vuoksi. Tämän perusteella kosmetiikkakonsulentin vuorovaikutusosaamiseen voidaan 

todeta kuuluvan myös kyvyn osoittaa empatiaa ja sosiaalista tukea. Empatia itse asiassa taas voi lisätä 

myyjän ja asiakkaan välillä viestintää, luottamusta, pitämistä ja koettua tyytyväisyyttä sekä 

kiintymystä, kuten Aggarwal ym. (2005) sekä Bagozzi (2006) ovat osoittaneet. Tulokset ilmentävät 

niin ikään sitä, että asiakkaat ostavat kosmetiikkaa, koska se tuo lisäarvoa ja hyvää oloa arkeen. 

Kosmetiikka tukee persoonallisuutta, ja värivalinnoilla ja yksilöidyillä tuotevalinnoilla sitä on 

mahdollista korostaa.  
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Haastatteluaineistosta ja havainnointiaineistosta saadut tulokset tukivat hyvin toisiaan. Monilta osin 

ne olivat linjassa toisiinsa nähden, mikä tarkoittaa, että haastatteluissa esiin tulleet käsitykset ja 

kokemukset vuorovaikutusosaamisesta realisoituivat todellisessa myyntitilanteessa. 

Vuorovaikutuksen aloittaminen ja päättäminen sisälsivät samanlaista viestintää tilanteesta tai 

konsulentista riippumatta ja esimerkiksi informaation jakaminen, tiedon hakeminen asiakkaalta, 

kuuntelemisen osoittaminen, katsekontakti ja hymyily sekä koskeminen olivat keskeisiä molempien 

aineistojen tulosten perusteella. Havainnointiaineiston tulokset kuitenkin nostivat näkyväksi sellaista 

nonverbaalista viestintää, jota ei noussut esiin haastateltavien perusteella. Tästä hyvä esimerkki on 

kosmetiikkakonsulenttien käsieleet. Samoin havainnointi antoi mahdollisuuden tehdä 

myyntitilanteessa äänen laatupiirteisiin kuuluvia havaintoja, kuten intonaation vaihtelua, 

monotonisella äänellä puhumista ja erilasia äänensävyjä. Verbaalisen viestinnän osalta havainnointi 

toi esiin samoja viestinnän ilmaisuja kuin haastatteluaineiston tulokset. Vuorovaikutusosaamisen 

kannalta kiinnostava huomio oli, että muutamissa myyntitilanteissa havaittiin epävarmuutta 

konsulentin puheessa ja asiantuntijuudesta viestimisessä. Vaikutelmat rehellisyydestä ja rentoudesta 

konsulenttien vuorovaikutuskäyttäytymisessä puolestaan nousivat monesti esiin myös haastateltavien 

puheessa. 

Kantavana johtopäätöksenä tässä tutkielmassa voidaan pitää asiakassuhteen luomisen ja 

ylläpitämisen tärkeyttä. Asiakassuhteen rakentaminen on keskeinen osa bisneksen sujuvuutta, ja 

suurin osa organisaatioista on riippuvaisia asiakassuhteiden luomisesta ja ylläpitämisestä (Koermer 

2005). Asiakassuhteita voi luonnehtia jopa elintärkeiksi yritykselle (Sias 2009, 155). Sunnafrank 

(1990) puolestaan osoitti, että jos yksilö odottaa suhteen luomisen olevan positiivinen asia, hän 

panostaa siihen puhumalla enemmän, kysymällä kysymyksiä ja hyödyntämällä nonverbaalista 

viestintää, kuten katsekontaktia, hymyilyä. Jos taas suhteen luomiselle annetaan negatiivinen 

odotusarvo, ei sen eteen nähdä viestinnällistä vaivaa yhtä paljon. Sunnafrankin jäsennys pohjautuu 

hänen vuonna 1986 kehittämäänsä odotusarvoteoriaan. Asiakassuhteen alkamisen kannalta yhteyden 

luomista ja läsnäoloa sekä keskittymistä asiakkaaseen pidettiin tärkeinä. Tämä vaatii jokaisen 

asiakkaan tavoittamista ja halua saada aikaan vuorovaikutusta heidän kanssaan. Näitä tuloksia tukee 

Koermerin ja McCroskeyn (2006) näkemys siitä, että kohteliaat viestintäilmaisut ja henkilökohtaista 

yhteyttä osoittava sosiaalisuus edistävät uskollista suhdetta asiakkaan ja asiakaspalvelijan ja toisaalta 

asiakkaan ja palvelua tarjoavan organisaation välillä. Asiakassuhteen laatuun ja luottamukseen on 

osoitettu olevan yhteydessä myyjän perusvuorovaikutustaitoihin kuuluva aktiivisen kuuntelemisen 

osoittaminen (Drollinger & Comer 2013). Asiakassuhteiden luominen, ylläpitäminen ja kehittäminen 

perustuvat Purhosen (2012) mukaan suhteeseen liittyviin viestintä- ja vuorovaikutustaitoihin.  
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Tulosten perusteella vuorovaikutuksen jatkoa on hyvä pohjustaa jokaisella myyntikerralla pienin 

elein, kuten päivänjatkojen toivottamisella ja toivottamalla asiakas tervetulleeksi uudelleen. Myös 

konsulentin rehellisyys tuotteiden valinnassa ja tarpeen täyttämisessä kirvoittaa asiakkaan palaamista 

uudelleen. Kyseenalaistavana näkemyksenä Banyte ym. (2016) huomasivat, että asiakassuhteen 

laatua määrittävät luottamus, sitoutuminen ja tyytyväisyys olivat heikosti sidoksissa uskollisuuteen 

palveluntarjoajaan tai -paikkaan.  

Aktiivisen myynnin sivuuttaminen hetkeksi, ja aito ystävällinen, mukava keskustelu ovat joskus 

välttämättömiä asiakassuhteen syntymiselle. Tärkeänä näkökulmana asiakassuhteisiin liitettiin 

brändimarkkinoinnin merkitys. Tällä viitattiin siihen, että jokainen asiakaskohtaaminen ei itse asiassa 

edellytä myyntisuoritusta. Yhtä tärkeää on esitellä ja lisätä asiakkaan tietoutta konsulentin 

edustamasta kosmetiikkabrändistä ja sen tuotteista. Näin ollen asiakasta motivoidaan palaamaan 

takaisin ja luodaan perustus asiakassuhteen rakentumiselle.  

Asiakassuhteen luomisessa ja sen ylläpitämisessä merkittävässä roolissa on tulosten perusteella 

myynnin personointi. Tuloksista selviää, että asiakkaan korostaminen on myyntitilanteessa 

asiakassuhteen luomisen ja ylläpitämisen kannalta erittäin keskeistä. Asiakkaan korostamisen 

ytimessä puolestaan on nimenomaan kyky personoida myyntiä. Personointi perustuu 

vuorovaikutukseen konsulentin ja asiakkaan välillä. Konsulentin asiakkaalle osoittama aktiivinen 

kuunteleminen ja asiakkaan puhuminen näyttivät olevan peruslähtökohdat myynnin personoinnin 

onnistumiselle. Tuloksista on pääteltävissä, että kosmetiikkakonsulentti pyrkii tarjoamaan juuri 

asiakkaan tarpeita vastaavaa osaamista, ja viestiminen kunkin asiakkaan tarpeista ja toiveista auttaa 

yksilöimään myyntikokemuksen. Tuotetarpeiden kartoittamisessa hyödynnettiin tulosten mukaan 

avoimia kysymyksiä ja mielipiteiden kysymistä. Asiakkaan aikaisempaan puheeseen palaamisen taas 

kerrottiin peilaavan asiakkaan lähtökohtia ja siten personoivan myyntiä. Myös tuotekokeilut kasvoille 

ilmensivät asiakkaan korostamista ja personoinnin kokemusta.  

Asiakkaan rohkaiseminen ja kannustaminen koettiin tärkeäksi ja yksilöllisyyden korostamista 

tukevaksi viestintäkäyttäytymiseksi. Nämä tulokset ovat yhtenevät Fordin (1998; 1999) näkemyksen 

kanssa, jonka mukaan personoitu viestintä palvelukontekstissa käsittää vuorovaikutuksen, 

asiakkaaseen keskittymisen, tiedon jakamisen ja sosiaalisen tuen. Tämän työ tulokset ja sen 

perusteella muodostettu näkemys personoinnista on kuitenkin erilainen kuin Mittalin ja Lassarin 

(1996) määritelmä. He tulkitsevat personoinnin pikemminkin inhimillisenä ja kohteliaana 

asiakassuhtautumisena ja haluna tutustua asiakkaaseen ystävällisen keskustelun kautta. Myös Blom 
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ja Monk (2007) esittävät eriävän näkökulman personoinnin tarkasteluun, joka heidän mukaansa on 

kokonaisvaltainen prosessi, jossa yritys vahvistaa omaa ainutlaatuisuuttaan ja kehittää pitkäaikaisia 

asiakassuhteita.  

Myynnin personoinnin kannalta ammattitaitoinen ja luottamusta herättävä palvelu sekä oikeiden 

tuotteiden valinta edesauttaa asiakkaiden palaamista ja siten asiakassuhteen syntymistä. Tämä on 

linjassa Banyten & Gadeikienen ym. (2016) saamien tutkimustulosten kanssa siitä, että personoitu 

kontakti vaikuttaa kaikista eniten suhteen laadun osatekijöihin – luottamukseen, sitoutumiseen ja 

tyytyväisyyteen. Heidän tutkimuksensa keskiössä olivat kampaajat, ja he osoittivat, että sekä heidän 

ammatillinen osaamisensa että vuorovaikutusosaaminen ovat työssä tärkeitä. Näin ollen voidaan tämä 

rinnastaa tukemaan myös konsulenttien vuorovaikutusosaamisen tärkeyttä. Toisaalta tästä poiketen 

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että asiakastyytyväisyyden kannalta personointi ja luottamuksen 

rakentaminen ovat keskeisessä asemassa.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että kosmetiikkakonsulenteilta vaaditaan monipuolista 

vuorovaikutusosaamista, jossa yhdistyy behavioraalinen, affektiivinen ja kognitiivinen viestintä, 

aivan kuten Koponen, Julkunen ja Asai (2019) ovat aikaisemmin omassa myynnin 

vuorovaikutusosaamista käsittelevässä tutkimuksessaan todenneet. Konsulenttien on kyettävä 

viestimään dynamiikaltaan monenlaisissa myyntitilanteissa asiakaslähtöisesti ja siten luomaan ja 

ylläpitämään asiakassuhteita. Sen lisäksi, että he luovat ja hallitsevat syntyneitä vaikutelmia 

myyntitilanteissa, huomioivat he asiakkaita yksilöllisesti eli personoivat myyntiä. Personoinnilla 

konsulentit lisäävät asiakkaiden tyytyväisyyttä, sitoutuneisuutta ja luottamusta ja siten ovat 

avainasemassa rakentamassa uusia asiakassuhteita. Kosmetiikka-ala eroaa monista muista 

myyntikonteksteista, ja sille tyypilliset vuorovaikutuksen erityispiirteet, kuten kosmetiikan käytön 

henkilökohtaisuus vaativat eritoten asiakkaiden verbaalisen ja nonverbaalisen viestinnän lukutaitoa, 

sensitiivisyyttä, empatiaa ja kykyä sosiaalisen tuen antamiseen. 

Työn teoriaosuudessa esitelty kognitiivisen kompleksisuuden käsite antaa konsulenttien 

vuorovaikutusosaamisen arvioinnille mielenkiintoisen vastineen. Korkean kognitiivisen 

kompleksisuuden omaavat ihmiset ovat taitavampia monenlaisessa viestintäkäyttäytymisessä, kuten 

esimerkiksi vaikutelmien luonnissa ja tiedon tulkinnassa (Burleson 2007; Burleson & Waltman 

1988). Tämä johtaa siihen päätelmään, että onnistuakseen vaikutelmien hallinnassa ja asiakkaiden 

viestintäkäyttäytymisen tulkinnassa, on kosmetiikkakonsulentilla oltava vahva kognitiivinen 

kompleksisuus. Näin ollen kognitiivinen kompleksisuus auttaa tekemään myynnin 
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vuorovaikutuksesta sellaista, että asiakas kokee tulleensa ymmärretyksi. Tämä todennäköisesti johtaa 

tyytyväisyyteen ja luottamuksen syntymiseen ja siten myös asiakassuhteen alkamiseen. Korkea 

kognitiivinen kompleksisuus auttaa myös personoimaan myyntiä paremmin, koska silloin konsulentti 

pystyy taitavammin hakemaan tietoa asiakkaasta ja soveltamaan tätä kunkin asiakkaan yksilöllisyyttä 

korostaen. 

Tutkielman ansioina voidaan pitää sen tarjoamaa myyntiin liittyvän vuorovaikutusosaamisen ja 

personoinnin ymmärtämisen syventämistä uudenlaisessa ammatillisessa kontekstissa. Tulokset 

ilmentävät kaikkia sellaisia viestintätaitoja, joita onnistunut myyntityö edellyttää. Onnistuneet 

myyntitilanteet puolestaan luovat pohjaa asiakassuhteen syntymiselle tyytyväisten asiakkaiden 

palatessa takaisin. Saatuja tuloksia voidaan soveltaa muihin myyntikonteksteihin, mutta muutamat 

vuorovaikutuksen erityispiirteet korostuvat erityisesti kosmetiikan myyntitilanteissa. 

Kosmetiikkakonsulenttien vuorovaikutusosaamista tarkasteltiin niin haastatteluiden kuin 

havainnoinnin avulla, minkä ansiosta konsulenttien omien käsitysten ja kokemusten lisäksi voitiin 

tehdä näkyväksi, mitä myyntitilanteissa todella tapahtuu viestinnän näkökulmasta. Tuloksien avulla 

voidaan lisätä ymmärrystä nimenomaan kosmetiikka-alan myynnin dynamiikasta, ja tehostaa sen 

tuloksellisuutta personoidun myyntiviestinnän avulla. Saatujen tulosten ansiosta on myös mahdollista 

lisätä konsulenttien itsereflektointia ja kehittää heidän vuorovaikutuskäyttäytymistään 

asiakaskohtaamisissa. 

 

 

7.2 Tutkielman arviointi 

 
Tässä luvussa arvioidaan työn luotettavuutta tutkimusprosessin (tutkimusmenetelmä, aineistonkeruu, 

aineiston analysointi) ja tulosten näkökulmasta hyödyntäen luotettavuuden kriteereistä uskottavuutta, 

siirrettävyyttä, varmuutta ja vahvistuvuutta. Lopuksi vielä esitellään tutkielmaan liittyviä eettisiä 

kysymyksiä. 

Uskottavuudella tarkoitetaan laadullisessa tutkimuksessa sitä, onko tutkijan käyttämät käsitteet, 

tulkinnat ja tulokset samanlaisia tutkittavien kanssa (Eskola & Suoranta 1998, 152). Tutkimuksen 

lähtökohdat olivat varsin kiinnostavat, koska aikaisempaa viestinnän tutkimusta kosmetiikka-alalta 

ei tiettävästi ole tehty. Lisäksi keskiössä olevien kosmetiikkakonsulenttien vuorovaikutusosaamista 
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ei niin ikään tarkasteltu, vaikka vuorovaikutusosaamista on kyllä tutkittu monissa muissa 

ammatillisissa konteksteissa. Odotettavissa oli siis näiltä osin tuoretta tutkimustietoa. Haastateltavien 

löytäminen osoittautui haastavaksi aluksi, mutta lopulta kahdeksan vapaaehtoista 

kosmetiikkakonsulenttia löytyi, ja haastattelut voitiin toteuttaa sekä kasvotusten että osan kanssa 

puhelimitse. Tämän lisäksi havainnoitiin kymmentä kosmetiikan myynititilannetta, joista kerätyt 

muistiinpanot syvensivät tutkittavan ilmiön ymmärrystä.  

Haastateltavat olivat kaikki naisia, eri-ikäisiä ja ennen kosmetiikkakonsulentiksi ryhtymistä heistä 

jokaisella oli toisenlaista työkokemusta kosmetiikka-alalta. Voidaan siis ajatella, että sukupuolta 

lukuun ottamatta, haastateltavien joukko oli riittävän heterogeeninen lisätäkseen tutkimuksen 

uskottavuutta. Haasteita uskottavuuden kriteerille aiheuttivat joidenkin käsitteiden ja 

kysymysasettelujen ymmärrys ja päällekkäisyys haastattelutilanteessa. Erityisesti haastateltavien 

käsitys esimerkiksi termeistä vuorovaikutusosaaminen ja vuorovaikutustaidot vaativat välillä 

työstämistä. Edellä mainitut tilanteet haastoivat tutkijan objektiivista asemaa ja sitä, ettei 

haastateltavien vastaamista ohjattaisi mihinkään suuntaan.  

Haastatteluteemat toimivat pääasiallisesti hyvin, koska haastattelut olivat sopivan mittaisia, 

haastateltavat pystyivät vastaamaan kysymyksiin monipuolisesti ja niiden perusteella kerätty aineisto 

vastasi haluttuihin teemoihin ja käsitteisiin. Toisaalta jotkut teemat ja kysymykset toivat haastattelun 

kulkuun toistoa vastausten osalta. Jälkikäteen ilmeni myös, että esimerkiksi teema 

Kosmetiikkakonsulentin työ yleisesti, ei tuonut merkittävää lisäarvoa tutkimustehtävää ja 

tutkimuskysymyksiä ajatellen. Sekä haastattelu että havainnointiaineistot analysoitiin laadullisesti 

hyödyntäen sekä aineistolähtöistä sisällönanalyysiä ja havainnoinnin kohdalla teemoittelua. 

Haastatteluaineiston analyysin osalta aineistolähtöisen sisällönanalyysin valinta osoittautui työn 

kannalta sopivaksi, mutta aineiston sisällöllinen erittely oli erittäin aikaa vievää ja ilmaisujen 

päällekkäisyydet ryhmittelyvaiheessa sekä luokkien nimeämiset vaativat harkittua työstämistä ja 

varmistamista, että tarvittava objektiivisuus säilyisi. Voidaan kuitenkin todeta, että lopputuloksena 

syntyneet pääluokat resonoivat uskottavasti tutkittavaa ilmiötä.   

Havainnointitilanteissa ongelmallisinta oli kirjata kaikki vuorovaikutukseen liittyvät havainnot ylös 

riittävän nopeasti ja tarkasti. Havainnointiaineisto analysoitiin teemoittelun avulla. Tässä helpotti jo 

aineistonkeruuvaihetta varten laadittu havainnointilomake, johon havainnoitavia viestintäilmaisuja 

kerättiin etukäteen asetettuihin teemakokonaisuuksiin. Etukäteen päätetyt pääteemat 

havainnointitilanteita varten osoittautuivat toimiviksi jäsennyksiksi ja helpottivat havaintojen 
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erittelyä teemoiksi. Kaikkia havainnoinneissa esiin tulleita seikkoja ei ollut kuitenkaan helppoa 

sijoittaa näiden teemojen alle. On pohtimisen arvoista, missä määrin ennalta-asetetut 

teemakokonaisuudet ohjasivat havainnointitilannetta. Toisin sanoen, vaikka tarkoituksena oli myös 

antaa tilaa muiden viestintäilmaisujen havainnoinnille, saattoi etukäteisteemat ohjata havainnointia 

liian kapea-alaiseen suuntaan.  

Siirrettävyys kertoo siitä, voidaanko saatuja tuloksia käyttää myös muissa konteksteissa (Eskola & 

Suoranta 1998, 152). Tutkimustulokset sekä haastattelu- että havainnointiaineistosta tukivat toisiaan, 

ja esimerkiksi havainnot vahvistivat haastatteluissa nousseita ilmiöitä. Saadut tulokset vastasivat työn 

tavoitteeseen, joka oli kuvata ja ymmärtää, millaista ammatillista vuorovaikutusosaamista 

kosmetiikkakonsulentit tarvitsevat erilaisissa myyntitilanteissa ja millaisilla viestintävalinnoilla he 

personoivat myyntiä. Siirrettävyyden kannalta on huomioitava, että tulokset asemoituvat 

nimenomaan kosmetiikka-alalle, jossa myynti on moneen muuhun alaan verrattuna 

henkilökohtaisempaa, intiimimpää ja vaatii aktiivista personointia konsulenteilta. Näin ollen tulokset 

käsittelevät erityisesti kosmetiikkakonsulenttien tarvitsemaa vuorovaikutusosaamista korostaen 

heidän työhönsä kuuluvia erityispiirteitä. Kuitenkin iso osa esiin nousseista vuorovaikutuksen 

ilmiöistä ja vuorovaikutusosaamisen jäsennyksistä sopisi mihin tahansa myyntikontekstiin 

selittämään myyjän ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta. Aikaisempi tutkimustieto tukee saatuja 

tuloksia, mutta varsinaisten yleistysten tekeminen pelkästään tämän työn pohjalta ei pienen otannan 

vuoksi ole tarkoituksenmukaista.  

Varmuus puolestaan merkitsee tutkimukseen liittyvien ennakkoehtojen huomioimista (Eskola & 

Suoranta 1998, 152). Varmuutta pyrittiin lisäämään antamalla haastateltaville vapaus valita 

haastattelun ajankohta ja paikka. Tutkimuksen varmuutta olisi kuitenkin voitu parantaa esimerkiksi 

toteuttamalla koehaastattelu ennen varsinaisia haastatteluita, jotta haastattelurungon toimivuudesta 

olisi voitu varmistua ja tehdä tarvittaessa muutoksia. Myös havainnoinnin sujuvuutta ja 

havaintolomakkeen hyödyntämistä olisi varmuuden lisäämiseksi voitu testata muutamien 

koehavainnointien avulla. Varmuuteen liittyvät ongelmat ovatkin tämän työn heikkouksia, joihin olisi 

ollut mahdollisuus varautua.  

Vahvistuvuus luotettavuuden kriteerinä painottaa sitä, tukevatko aikaisemmat vastaavia ilmiöitä 

tarkastelleet tutkimukset saatuja tulkintoja (Eskola & Suoranta 1998, 152). Työn aiheen keskiössä 

olevista ammatillisesta vuorovaikutusosaamisesta ja myynnin personoinnista on paljon olemassa 

olevaa tutkimustietoa. Tämän työn tulokset nostavat esiin paljon samoja teemoja ja ilmiöitä kuin 
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aikaisemmat tutkimukset. Siten voidaan todeta, että työn vahvistuvuus on verrattain hyvä. Saatuja 

tuloksia ja tehtyjä tulkintoja ei silti voida kaikilta osin vahvistaa aikaisemman tutkimustiedon valossa, 

koska tutkittavana kontekstina kosmetiikka-ala ja kosmetiikkakonsulenttien 

vuorovaikutusosaaminen on viestinnän tutkimusperinteessä ennen tutkimaton aihe. Vaikka tulokset 

eivät siis kontekstin puolesta nojaudu täysin aikaisempaan tutkimukseen, uudenlaisen näkökulman 

tuomat tulkinnat voisi silti nähdä positiivisena lisänä vuorovaikutusosaamista ja personointia 

käsittelevään tutkimustietoon. 

Kokonaisuudessaan tutkielman läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta pyrittiin lisäämään triangulaation eli 

kahden eri tutkimusmenetelmän hyödyntämisellä. Useamman menetelmän käytön uskotaankin 

lisäävän tutkimuksen luotettavuutta (Eskola & Suoranta 2005, 68). Lisäksi luotettavuutta tuettiin 

aineistonkeruun ja aineiston analyysin tarkalla kuvaamisella. Tämän lisäksi aihe ankkuroitiin 

tieteenfilosofisilta lähtökohdiltaan ja ilmiötä käsittelevällä tutkimustiedolla perusteltiin ja 

vahvistettiin tehtyjä tulkintoja. Molempia tutkimusaineistoja luettiin useita kertoja kriittisellä otteella. 

Läpi koko prosessin palattiin toistuvasti asetettuun tutkimustehtävään ja keskeisiin käsitteisiin. 

Autenttisuuden lisäämiseksi tuloksiin kirjattiin useita aineistoesimerkkejä tukemaan aineistosta 

tehtyjä tulkintoja, joita lukija voisi arvioida uskottavuuden näkökulmasta. 

Tutkimuksen toteutuksessa pyrittiin huomioimaan mahdollisimman hyvin myös tutkimuseettiset 

periaatteet. Hyvä tieteellinen käytäntö, ja eettisesti toteutettu tutkimus edellyttävät tieteellisiä tietoja 

ja taitoja sekä niiden mukaisia tarkoituksenmukaisia toimintatapoja (Kuula 2011, 34). Eettisiä 

periaatteita noudattaen, haastateltaville tuotiin esille tiedon vastaamisen anonymiteetti ja 

luotettavuuden takaaminen tutkimukseen liittyvissä materiaaleissa. Heiltä pyydettiin suostumus 

suullisesti osallistumisesta tutkimuksen toteuttamiseen. Aineisto tallennettiin asianmukaisesti 

ulkoiselle kovalevylle, sitä käsiteltiin täysin luottamuksellisesti ja haastateltavien nimien tilalle 

keksitään pseudonyymit anonymiteetin takaamiseksi. Tutkielman tekijää sitoo vaitiolovelvollisuus 

haastateltavien henkilöllisyyttä ja kerättyä aineistoa kohtaan, josta myös pidettiin kiinni. 

Tutkimusmenetelmien osalta eniten eettisiä kysymyksiä herättää havainnointi. Periaatteiden 

mukaisesti edes havainnointia ei ole suotavaa tehdä ilman havainnoitavan suostumusta. Jos 

havainnoinnista kuitenkin kerrotaan etukäteen, se voi häiritä ja muuttaa sekä itse tutkittavan 

käyttäytymistä että koko tutkimusta. (Eskola & Suoranta 1998, 101-104.) Tätä tutkielmaa tehdessä 

siis päätettiin suorittaa havainnointi ilman informointia etukäteen. Näin pyrittiin säilyttämään 

havainnoitavien ilmiöiden ja kontekstin autenttisuus. Havainnoinnin haasteeksi osoittautui 
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havaintojen kirjaus riittävän nopeasti ja tarkasti ylös. Havaintojen jäsentäminen 

havaintolomakkeeseen ja muiden huomioiden merkitseminen osoittautuivat erityisen haastaviksi 

nopeatempoisessa myyntitilanteessa. Oli myös kyettävä rajaamaan tutkimuksen kannalta oleellinen 

tieto havainnointimateriaalista, ja eettisesti tarkasteltuna siihen liittyy aina riski tutkijan 

subjektiivisista valinnoista ja tulkinnoista. 

 

 

7.3 Jatkotutkimusehdotukset 

 
Tässä tutkielmassa huomioitiin ainoastaan kosmetiikkakonsulenttien näkökulma myyntitilanteisiin. 

Kiinnostavaa olisikin, jos esimerkiksi havainnoitaisiin kosmetiikan myyntitilannetta asiakkaan 

perspektiivistä. Mahdollisia lähestymistapoja voisivat olla asiakkaan verbaalisen ja nonverbaalisen 

viestinnän tutkiminen myyntivuorovaikutuksessa tai sen millaisena asiakas näki ja koki 

myyntitilanteen kosmetiikkakonsulentin kanssa. Yhtä lailla tämä asiakasnäkökulma voitaisiin siirtää 

mihin tahansa myyntikontekstiin, eikä rajata sitä pelkästään kosmetiikka-alalle. 

Vuorovaikutusosaamista on tutkittu monissa ammatillisissa konteksteissa, mutta lisää sen tutkimusta 

kaivattaisiin myynnin alalle. Vuorovaikutusosaamista määrittää niin behavioraalinen, affektiivinen ja 

kognitiivinen ulottuvuus. Yleensä osaamisen tarkastelu keskittyy nimenomaan taitoihin. Kiinnostava 

suuntaviiva tulevalle vuorovaikutusosaamisen arvioinnille myyntikontekstissa voi olla sen 

tutkiminen,  miten paljon esimerkiksi asenne ja motivaatio vaikuttavat myyntitilanteessa asiakkaan 

kokemaan tyytyväisyyteen ja haluun muodostaa asiakassuhdetta. Voiko asenteella ja motivaatiolla 

olla jopa suurempi merkitys kuin viestintätaidoilla myynnin onnistumisen kannalta? 

Nykyaikana yhä useampi asiakas ostaa kosmetiikkaa verkkokaupoista, eikä kasvokkaista 

vuorovaikutusta enää synny asiakkaan ja konsulentin välille. Teknologiavälitteisen viestinnän 

merkitys kosmetiikan ostamiseen verkossa, toisi ajankohtaisen ja asiakassuhteiden luomisen kannalta 

tärkeän tulokulman. Koponen, Julkunen ja Asai (2019) painottavat niin ikään, että tulevissa 

tutkimuksissa olisi myyntikompetenssia hyödyllistä tutkia esimerkiksi digitaalisen markkinoinnin 

kontekstissa ja myyntikanavissa, joissa teknologiavälitteisen viestinnän merkitys on kiistaton. Heidän 

mukaansa relevanttia voisi olla yhtä lailla kulttuurillisen näkökulman huomiointi myyntitilanteissa. 
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Tutkielman tulosten perusteella tämä olisikin kiinnostava ulottuvuus esimerkiksi kosmetiikan 

myyntitilanteiden tarkasteluun. Samoin työssä keskeiseen asemaan noussut kosmetiikan käytön 

henkilökohtaisuus ja myyntivuorovaikutus, jossa tämä ilmenee, olisi varsin innovatiivinen 

jatkotutkimuksen suunta.  

Viestinnän mukauttaminen oli yksi tärkeimmistä vuorovaikutusosaamisen ilmiöistä ja tätä 

näkökulmaa voisi tarkastella jatkossa etenkin asiakkaiden näkökulmasta. Guenzi, De Luca ja Spiro 

(2016) toteavat, että tulevassa tutkimuksessa asiakkaan käsityksiä myyntiorientaatiosta ja myynnin 

mukauttamisesta voitaisiin tarkastella mittaamalla asiakkaan luottamuksen sijaan sellaisia mittareita, 

kuin kunnioitus, ystävyys, välitön ostaminen. Näin lisättäisiin ymmärrystä myynnin 

mukauttamisesta. 

Koska kosmetiikka-alan tutkimusta viestinnän tutkimusperinteessä ei tiettävästi ennen tätä tutkielmaa 

ole ollut, olisi siis uusien viestinnän ilmiöiden sijoittaminen tähän kontekstiin perusteltua ja 

toivottavaa. 
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LIITTEET 

LIITE 1: Haastattelupyyntö 

 

Hei! 

Haluaisitko olla mukana tekemässä tieteellistä tutkimusta ja samalla auttaa opintojani? 

 

Olen Tampereen yliopiston puheviestinnän maisteriopiskelija, ja teen Pro-gradu tutkielmaani 

kosmetiikkakonsulenttien vuorovaikutusosaamisesta ja myynnin personoinnista. Työn tavoitteena on 

kuvata ja ymmärtää, millaista vuorovaikutusosaamista kosmetiikkakonsulentit itse arvioivat 

tarvitsevansa myyntitilanteessa. Lisäksi pyritään ymmärtämään, millainen merkitys 

vuorovaikutusosaamisella on myyntiä personoitaessa eli yksilöidessä kullekin asiakkaalle. 

Nyt etsinkin kiinnostuneita konsulentteja osallistumaan haastatteluihin. Yhden haastattelun kesto on 

noin 60 minuuttia ja haastattelut nauhoitetaan. Vastauksia käsitellään ja säilytetään täysin 

luottamuksellisesti ja haastateltavien henkilötietoja ei paljasteta tutkimuksen missään vaiheessa. 

Haastattelut järjestetään helmikuun aikana ja ne toteutetaan mielellään kasvokkain, mutta 

tarvittaessa myös Skype- ja puhelinhaastattelut ovat mahdollisia. 

Lämmin kiitos yhteistyöstä! Minuun voi myös ottaa yhteyttä, mikäli heräsi mitä tahansa kysyttävää! 

 

Terveisin, 

Niina Hiedanpää 

HuK, puheviestinnän maisteriopiskelija 

Tampereen yliopisto 

puh.045 2093533, s-posti Hiedanpaa.Niina.M@student.uta.fi 
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LIITE 2:   Teemahaastattelurunko  

Kosmetiikkakonsulentin työ yleisesti 

Mikä on konsulentin työssä tärkeää? Minkä koet haastavana työssäsi? Entä palkitsevana? 

Miten luonnehtisit kosmetiikkaa kuluttavaa asiakaskuntaa? Mikä nimenomaan 

kosmetiikkakonsulentin työssä on erityistä verrattuna muihin aloihin? 

Käsitykset ja kokemukset ammatillisesta vuorovaikutusosaamisesta 

Kuinka tärkeää on, että asiakastilanteessa puhutaan ja miten puhutaan? 

Miten lähestyt asiakasta? Entä miten vakuutat hänet ostamaan? Miten päätät tilanteen? 

Millainen on työssään taitava konsulentti? Millaisia vuorovaikutustaitoja kosmetiikkakonsulentti 

mielestäsi tarvitsee? Millaista viestintää pidät sopivana myyntitilanteessa? 

Viestitkö eri tavalla eri asiakkaiden kanssa? esimerkkejä.. Millaiset asiakastilanteet koet haastavina? 

Miksi? Miten reagoit niissä? 

Konsulentin ja asiakkaan välinen myyntiviestintä 

Kuvailisitko tyypillistä kosmetiikan myyntitilannetta? 

Miten pyrit huomioimaan kunkin asiakkaan yksilönä? Onko se mielestäsi tärkeää ja miksi? Miten 

pyrit löytämään kullekin asiakkaalle parhaan vaihtoehdon? 

Mikä on mielestäsi myyntivuorovaikutuksessa tärkeää? Millainen viestintäkäyttäytyminen tehostaa 

myyntiä? 

Millainen myyntitilanne on mielestäsi onnistunut ja miksi? Miten päättelet asiakkaan olleen 

tyytyväinen ostokokemukseen? 

Millaisia myynnin haasteita olet konsulenttina kohdannut?  

Vuorovaikutusosaamisen kehittämistarpeet (katse tulevaisuuteen) 

Käsitykset omasta vuorovaikutusosaamisesta? Missä olet hyvä? Haluaisitko kehittää jotain? Mitä? 

Saatko työstäsi säännöllisesti palautetta? Miten itse kehität osaamistasi? (koulutukset jne.) 

Tukeeko työnantajasi osaamisesi kehittymistä? Miten toivoisit työnantajan tukevan sitä? 

Taustatiedot: ikä, miten kauan konsulenttina (yritys) 
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LIITE 3:   Havainnointilomake 

 

 

 

 

 

 

Vuorovaikutustilanteen 

aloittaminen 

Konsulentin 
verbaalinen 
viestintä 

Konsulentin 
nonverbaalinen 
viestintä 

Vuorovaikutustilanteen 

päättäminen 

 

a) tervehtiminen 
b) lähestymistapa 

 

 

c) kysyminen 
d) informaation 

tarjoaminen 
e) mielipiteiden 

kysyminen/ 
antaminen 

f) muita 
kielellisiä 
huomioita 

 

g) katsekontakti 
h) koskeminen 
i) kuunteleminen 
j) muut ilmeet ja 

eleet 

 

k) myyntitilanteen 
päättävät 
sanavalinnat 

l) asiakassuhteen 
syntymistä 
edistävät teot 

 

a) 

b) 

 

c) 

d) 

e) 

f) 

 

g) 

h) 

i) 

j) 

 

k) 

l) 


