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pina ja erilaisten asiakassuhteen ulottuuvuksien merkitystä asiakkaan arvonluomisel-

le. Teoriaosuudessa tunnistettuja elementtejä peilataan empiria osuuden havain-

toihin. Yhteenvedossa on tunnistettu keskeisimmät kehityskohteet, jotka asiak-

kuuksien johtamisen teoriamalleista sekä käytännöistä ulkopuolisten kumppaneiden 
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asiakassuhteen arvoa lisääviä tekijöitä ovat säännöllinen vuorovaikutus, molemmin-

puolinen luottamus, vastavuoroisuus, proaktiivisuus ja asiakkaan tarpeita ja odotuk-

sia vastaava palvelutarjooma. Aidosti asiakaslähtöinen toimintatapa vaatii, että koko 

yrityksen organisaatio ja sen osaamisalueet, prosessit, tarjoomat sekä ansaintalo-

giikka on viritetty tukemaan asiakkaan tapaa tuottaa arvoa itselleen.  
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This study examines customer relationship management, management theories and 

importance of customer relationship dimensions for a customer value creation. Identi-

fied elements from the theoretical part of the study are reflected to an empirical part 

findings. In the summary has been identified the most important development areas, 

which are models of customer relationship management theories and practices with 

external partners, that should be applicable to customer management within a com-

pany network.  

 

The empirical part of the study was conducted as a qualitative study.The research 

data was collected using semi-structured interview method. The interview data were 

analyzed by categorizing the findings of the identified themes from literature part of 

the study, as well as themes that was arisen outside of the study structure.  

 

The result of study supports the view expressed in the literature, that the key factor 

increasing the value of customer relationship are regular interaction, mutual trust, 

reciprocity, proactivity and corresponding service offerering. A truly customer oriented 

business approach requires that a whole business organization and it areas of exper-

tise, processes, production and service offering, as well as revenue creation models 

is tuned to support the customer’s value creations. 
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1. JOHDANTO 

 
Informaatioteknologian kehittyminen, uusien liiketoimintarakenteiden 

syntyminen, nopeasti muuttuvat markkinat sekä koveneva kilpailu asiak-

kaista ovat viime vuosina saaneet palveluliiketoiminnan merkityksen 

korostumaan liiketalouden keskiössä. Akateemista tutkimusta palveluista 

löytyy jo 1970-luvulta, mutta se on saavuttanut suuren suosion vasta 

2000-luvulta alkaen (mm. Zeithaml, Parasuraman & Berry 1985; Grönroos 

2007). Taloustieteessä on viime vuosien aikana noussut liiketoiminnan 

keskiöön palveluliiketoimintaa, sosiaalista pääomaa ja erityisesti asiakas-

suhteita korostavia ajattelumalleja perinteisten tuotanto- ja tuotesuun-

tautuneiden näkökulmien tilalle. Palvelututkimuksen osalta alaa on valloit-

tanut niin sanottu palvelu- ja asiakaskeskeinen logiikka, jolloin painotus on 

voimakkaasti yrityksen aineettomissa resursseissa ja siinä, että organisaa-

tio pystyy toistuvasti antamaan kilpailijoitaan paremman palvelulupauksen 

(mm. Vargo & Lusch 2004, Grönroos 2008). 

 

Asiakkuuksien johtaminen on viime vuosikymmenen aikana kiinnostusta 

herättänyt lähestymistapa strategisesti asiakaslähtöiseen palveluliiketoi-

mintaan, jossa painopisteenä ovat asiakassuhteiden luominen, kehittämi-

nen sekä säilyttäminen. Asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta vaatii sel-

keiden ja tavoitteellisten toimintakonseptien kehittämistä ja käyttöönottoa 

ja niiden tulee perustua syvälliseen ja kollektiiviseen ymmärrykseen asiak-

kaista sekä heidän tavoistaan luoda itselleen arvoa. Aidosti asiakas-

lähtöinen toimintatapa vaatii, että koko organisaatio ja sen osaamisalueet, 

prosessit, tarjoomat sekä ansaintamalli on viritetty tukemaan asiakkaan 

tapaa tuottaa arvoa itselleen. (Korkman 2004, 1-9.) 

 

Termille Customer Relationship Management ei ole yhtä vakiintunutta 

käännöstä. Suomenkielisessä kirjallisuudessa puhutaan asiakkuuksien 

johtamisen lisäksi muun muassa asiakashallinnasta tai asiakassuhteiden 

tai asiakaspääoman johtamisesta. Yhtälailla ilmiölle löytyy akateemisen 

tutkimuksen piiristä useita määrittelyjä ja näkökulmia. Asiakkuuksien joh-
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taminen voidaan ymmärtää prosessina, jonka avulla hallitaan kaikkia or-

ganisaatiossa tapahtuvia asiakaskohtaamisia tai liiketoimintastrategiana, 

jolla maksimoidaan asiakkaiden kannattavuus, tuotot ja tyytyväisyys. (Ok-

sanen 2010, 21–22.) Vaihtelevista merkityksistä huolimatta asiakkuuksien 

johtamisen lähtökohtana nähdään aina asiakkaat organisaation tärkeim-

pänä sidosresurssina, jolta viime kädessä tulevat kaikki yrityksen käytössä 

olevat resurssit. (Lehtinen 2004, 11). Lehtisen (2004, 11) mukaan nyky-

yhteiskunta on menossa yhä syvemmälle markkinatalouteen jatkuvasti 

kasvavan kilpailun myötä, minkä vuoksi kilpailu asiakkaiden resursseista 

kiristyy entisestään. Asiakkaat antavat resursseja yrityksen käyttöön odot-

taen saavansa vastinetta resursseilleen. Myös yrityksen saama voitto voi-

daan nähdä asiakkaan investointina tulevaisuuteen. Lehtinen nostaa tästä 

esimerkiksi osuustoiminnalliset yritykset missä sanonta ”voitto osuustoi-

minnassa on laskuvirhe” ei enää nykyään toimi. Voittoa on saatava, jotta 

voidaan kehittää toimintaa, jolloin luonnollisesti myös omistajat haluavat 

korvauksen panokselleen ja riskinotolleen. Asiakkuuksien johtamisen 

keskeisimpänä tavoitteena onkin selvittää asiakkaan arvontuotantoproses-

si ja luoda pysyvä yhteistyö, jota kehitetään yhdessä asiakkaan kanssa. 

Kilpailuetu perustuu organisaation kykyyn tuottaa lisäarvoa asiakkaalle. 

Onnistuneen asiakkuuden edellytyksiä ovat aito vuorovaikutus ja pyrkimys 

tuottaa hyötyä kummallekin osapuolelle. (Storbacka, Sivula ja Kaario 2000, 

20.) 

 

Asiakaslähtöinen ajattelu on perinteisen liikkeenjohdon ajattelun 

kääntämistä pois vanhasta tuotekeskeisestä ajattelusta. Onnistumisen 

edellytyksenä on, että organisaatiolla on kyky ja osaaminen luoda toimin-

tamalli, joka lähtee asiakkuuksista ja tuottaa sitä kautta isoja muutoksia 

totuttuun toimintamalliin. Asiakkuuksien merkityksen tunnistaminen liiketo-

iminnan menestykseen ei riitä, vaan tarvitaan myös konkreettisia toimenpi-

teitä, jolla uusi ajattelu ja toimintamalli viedään myös käytäntöön. Näen 

asiakkuuksien johtamisen tulevaisuudessa entistä merkityksellisempänä 

lähestymistapana liiketoimintaan, joka onnistuessaan voi tuottaa mer-
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kittävää lisäarvoa organisaatiolle. Tämän vuoksi halusin tutkia asiak-

kuuksien johtamista pro gradu -työssäni. 

 

 

1.1.  Tutkielman taustaa  
 
S-ryhmän päätöksentekojärjestelmä on kompleksi johtuen muun muassa 

ryhmän organisaatiorakenteesta. Osuuskaupat ovat itsenäisiä yhtiöitä ja 

niillä on omat toimielimensä päättämässä itsenäisesti osuuskaupan asiois-

ta. SOK on itsenäinen yhtiö ja sillä on vastaavasti omat toimielimensä te-

kemässä päätöksiä. Johtamisjärjestelmän lähtökohtana on S-ryhmän stra-

tegia. Strategian lisäksi johtamisjärjestelmän sisältöä ja siihen liittyviä vas-

tuusuhteita ohjaavat lainsäädäntö, SOK:n säännöt, hallintoelinten 

hyväksymät työjärjestykset, periaatteet, toimintapolitiikat, yhteistyö- ja ket-

jusopimukset sekä yleiset corporate governance -suositukset. (Sisäinen 

valvonta SOK-yhtymässä, 2012). 

 

SOK:n päätöksentekoelimet koostuvat sekä juridisista toimielimistä että 

hallinnollisin päätöksin asetetuista toimielimistä. Vuoden 2014 kesään 

saakka voimassa olevassa johtamisjärjestelmässä toimialojen päättäviä 

elimiä ovat SOK hallituksen nimittämät toimialahallitukset, joiden tehtävä 

on ollut vastata toimialansa kilpailustrategian valmistelusta sekä valvoa 

strategian toteutumista ja resurssien kohdentamista. Toimialahallitus on 

päättänyt ketjuliikeideat ja niiden oleelliset muutokset, toimialan tuloskortin 

tavoitetasot, toimintasuunnitelmat, resursoinnit ja budjetit. Toimialahallitu-

ksen tehtävänä on ollut vaikuttaa koko S-ryhmän sitoutumiseen yhteisten 

päätösten osalta. Toimialan ketjuohjaus on muodostunut toimialahallitu-

ksen ohella sen asettamista ohjausryhmistä sekä SOK:n ketjuohja-

usyksiköistä. Toimialaohjausryhmä ja ketjuohjaus ovat valmistelleet yh-

teistyössä toimialan ja liikeideoiden kehitysasiat, kilpailustrategian, toimia-

lojen tuloskorttien vuosittaiset tavoitetasot ja arviointikriteerit sekä toimia-

lan toimintasuunnitelman ja ketjuohjausyksikön budjetit sekä ketju- ja 

kehitysmaksut toimialahallituksen päätettäväksi. Oheisessa kaaviossa on 

kuvattu toimialojen johtamis- ja päätöksentekojärjestelmä: 
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Kuva 1. S-ryhmän toimialojen johtamisjärjestelmä 

 

Monimutkainen päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmä on ollut tarpeellinen 

verkoston rakenteesta johtuen, mutta toteuttaakseen asiakaslähtöistä pal-

veluliiketoimintaa, jota SOK harjoittaa tuottamiensa tuki- ja ohjauspalvelui-

den osalta, tarvitaan rinnalle myös toisenlaisia yhteistyön muotoja. 

 

Yritysverkostossa palveluntarjoajana toimivan yksikön toimesta on 

päätetty käynnistää toimenpiteet asiakkuusajattelun kytkemiseksi myös 

sisäisiin asiakkuuksiin. Sisäinen asiakkuus ilmenee kykynä nähdä verkos-

ton eri tahot aidosti asiakkaina ja yhteistyökumppaneina. Sisäisten asiak-

kuuksien johtamisen tavoitteita voi olla muun muassa arvon tuottaminen ja 

tavoitteellinen suhteen johtaminen sekä yrityksen sisällä yhteistyön 

korostuminen kilpailuasetelman sijaan. 

 
 
1.2.  Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 
 
Asiakaslähtöistä palveluntuottamista pyritään kehittämään yksikön toimin-

nan osalta rakentamalla organisaation käyttöön ja toimintaan jalkautetta-

vaksi yritysverkoston sisäisten asiakkuuksien johtamisen toimintamalli. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää ja arvioida asiakkuuksien joh-
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tamisen näkökulmia sekä ilmiötä selittäviä teoriamalleja. Lisäksi tarkaste-

llaan asiakassuhteen ulottuvuuksien merkitystä asiakkuuksien johtamises-

sa. Asiakassuhteen ulottuvuuksia ovat muun muassa luottamus, tyytyväis-

yys ja vuorovaikutus. Lisäksi tavoitteena on tutkia teoriamallien soveltu-

vuutta sisäisten asiakkuuksien johtamiseen empiiriseen aineistoon peila-

ten. 

 

Yhteenvedossa peilataan teoriaosuutta empiriaosuuden tuloksiin ja arvioi-

daan asiakkuuksien johtamiseen liittyviä prosesseja, toimintoja ja asiakas-

suhteiden ulottuvuuksia, niiden soveltuvuutta sisäisten asiakkuuksien joh-

tamiseen sekä pyritään johtamaan kehityskohteita tulevaisuuden asiakas-

työtä varten SOK:n tukitoiminnoissa suhteessa sisäisiin asiakkaisiin.  

 

Tutkimuksen pääongelmana on selvittää, mitä on asiakkuuksien johtami-

nen osana asiakaslähtöistä palveluliiketoimintaa. Lisäksi alaongelmina 

tutkitaan: 

- Mikä merkitys on eri asiakassuhteen ulottuvuuksilla arvon luo-

misessa asiakkaalle? 

- Miten asiakkuuksien johtamista selittävät teoriamallit soveltuvat 

sisäisten asiakkuuksien johtamiseen? 

 

Johtopäätöksissä pyritään tunnistamaan keskeiset kehityskohdat, joiden 

avulla teoria voidaan yhdistää käytännön toimintaan kohdeyrityksessä. 

 

Tässä tutkimuksessa keskitytään vain yritysten väliseen asiakkuuksien 

johtamiseen. Kuluttaja-asiakkaisiin liittyvää asiakkuudenhallinta on rajattu 

tutkimuksen ulkopuolelle.  

 

 

 
1.3.  Metodologia 
 
Opinnäytteessä tutkin asiakkuuksien johtamista johtamisoppina ja sen 

merkitystä asiakaslähtöisessä palveluliiketoiminnassa. Tutkimuksen avulla 
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kuvaillaan ja kartoitetaan kohdeilmiön eli viime kädessä asiakassuhteen 

johtamisen kannalta merkityksellisiä asioita.  Tutkimuksen metodologia on 

luonteeltaan laadullinen. Tutkimusmetodologian valinta perustuu siihen, 

että organisaatioiden väliset suhteet ovat dynaamisia. Suhdetta ei voi tar-

kalla tasolla määritellä etukäteen, vaan se on eri toimijoiden välisen vuoro-

vaikutuksen tulos. Vaikka suhde käytännössä on kahden organisaation 

välinen, sen muodostavat siihen osallistuvat henkilöt. Tästä syystä parhai-

ta mahdollisia lähteitä tuottamaan tietoa yhteistyösuhteista ovat siihen 

osallistuvat henkilöt eli tässä tutkimuksessa asiakkaan roolissa olevat 

henkilöt.  

 

Tämä tutkimus suoritettiin kirjallisuustutkimuksen sekä haastattelujen 

avulla. Tutkimuksessa peilattiin haastatteluissa ilmitulleita asioita kirja-

llisuudessa esitettyihin malleihin. Haastattelukysymykset olivat puolis-

trukturoituja, jolloin haastattelutilanteessa kyetään tekemään syvällisempiä 

kysymyksiä aihepiiriin liittyen, mutta haastattelu ei ole kuitenkaan täysin 

avoin tai kontrolloimaton (Järvenpää & Kosonen, 1999). 

 

Tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla elo-

lokakuussa 2014. S-ryhmän alueosuuskaupat ovat suomessa ja omilla 

toimialueillaan merkittäviä toimijoita ja isoja asiakkaita monelle palvelun-

tuottajalle. Haastateltaviksi valittiin suurimpien S-ryhmän alueosuuskaup-

pojen toimitusjohtajia sekä talousjohtajia, jotka vastaavat useista yhteistyö- 

ja kumppanuussuhteista alueosuuskaupassa. Haastattelussa pyrin ensin 

yleisellä tasolla keräämään tietoa minkä tyyppiset seikat ovat perustana 

onnistuneelle yhteistyölle alueosuuskaupan keskeisten yhteistyökumppa-

nien kanssa ja sen jälkeen tarkensin kysymykset koskemaan yhteistyön 

laatua alueosuuskaupan ja SOK:n välillä asiakkaan näkökulmasta. 

 

Haastattelussa kysyttiin haastateltavilta johtajilta ennalta laaditut 

kysymykset ja haastattelut nauhoitettiin. Haastattelukysymykset toimitettiin 

haastateltaville hiukan ennen haastattelua. Tutkimusaineiston purkaminen 
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aloitettiin kirjaamalla kaikki sanelimella olevat haastattelujen vastaukset 

sana sanalta Word-muotoon.  

 
 
1.4.  Keskeiset käsitteet  
 
Seuraavassa avataan teoreettisen viitekehyksen kannalta olennaisimmat 

käsitteet. Keskeiset käsitteet ovat palveluliiketoiminta, asiakaslähtöinen 

liiketoiminta, asiakkuuksien johtaminen, palvelutarjooma asiakasarvo, 

segmentointi ja sisäinen asiakkuus. 

 

Palveluliiketoiminta 

Palveluliiketoiminta on toimintaa, jossa palvelu muodostaa arvonluonnin 

perustan. Palveluliiketoiminta-termin lisäksi synonyymina käytetään toisi-

naan termiä ratkaisuliiketoiminta. Ratkaisuliiketoiminnassa asiakkaan 

liiketoiminnan kehittäminen edellyttää ratkaisuntarjoajan ja asiakkaan tii-

vistä ja pitkäaikaista yhteistyötä sekä kokonaisvaltaista ymmärrystä asiak-

kaan prosesseista. (Tekes 2010, 9). Käytännössä asiakas haluaa lisäar-

voa, jota ei omassa organisaatiossa ole tai johon ei haluta panostaa omia 

resursseja.  

 

Asiakaslähtöinen liiketoiminta 

Asiakaslähtöinen liiketoimintamalli (Customer-Focused Business Model) 

on yrityksen toiminnan kokonaisvaltainen kuvaus, jossa liiketoimintalogiik-

ka on johdettu markkinoista ja asiakkaista. (Ala-Mutka & Talvela 2004, 16.) 

Asiakaslähtöisyys edellyttää, että yrityksessä on tarkastelunäkökulma 

muutettu tuotelähtöisestä mallista asiakaslähtöiseksi. Keskeistä asiakas-

lähtöisessä liiketoiminnassa on, että yrityksellä on ymmärrystä asiakkaiden 

tarpeista sekä kykyä kehittää liiketoimintaa tämän ymmärryksen perus-

teella. Asiakaslähtöinen liiketoiminta edellyttää yritykseltä asiakkaiden 

liiketoiminnan ja yrityksen oman palvelun toiminnan roolin ymmärtämistä 

asiakkaan liiketoiminnassa. (Arantola & Simonen 2009, 4-33.) Asiakas-

lähtöisellä organisaatiolla on resurssit ratkaista asiakkaan tarpeet ja on-
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gelmat edullisemmin, nopeammin ja laadukkaammin kuin, jos asiakas to-

teuttaisi palvelun itse.  

 

Asiakkuuksien johtaminen  

Asiakkuuksien johtamisesta ja liittyvistä prosesseista käytetään Suomessa 

usein termiä CRM (Customer Relationship Management). Suomenkielistä 

käännöstä termille ei ole täysin vakiintunut ja käytössä ovat ainakin 

asiakassuhdejohtaminen, asiakaspääoman johtaminen ja tässä tutki-

muksessa käytetty asiakkuuksien johtaminen. 1980-90-luvuilla käsite 

kohdentui asiakaspalvelun automatisointiin ja asiakastiedon tallentami-

seen teknologian avulla. 2000-luvun alusta on siirrytty kohti asiakas-

lähtöistä johtamista ja koko organisaation toiminnan kehittämistä asiakas-

lähtöisen ajattelutavan ohjaamana. Nykykäsityksen mukaan CRM tarkoit-

taakin juuri kokonaisvaltaista asiakasorientaation omaksumista ja se voi-

daan rinnastaa asiakkuuksien johtamisen käsitteeseen, joka heijastaa 

asiakkuuksien merkityksen huomioimista organisaation kaikissa ohja-

usmekanismeissa. (Lehtinen 2004, 16-18). Asiakkuuksien johtamisen 

lähtökohtana on asiakkuuksien arvon tuotannon sisäistäminen. Nair (2002) 

liittää asiakkuuksien johtamisen segmentointiin, jolloin asiakkuuksien joh-

tamisen voidaan nähdä olevan toimintamalli jolla kohdistetaan valittuja 

toimenpiteitä valittuihin asiakassegmentteihin luomalla organisaatio joka 

toteuttaa toimintamallia.  Tällöin asiakkuuksien johtamisen perusta raken-

tuu segmentointiin ja segmenttien mukaan tarjoomien suuntaamiseen eri 

asiakkuusryhmille. (Kaario, Sivula & Storbacka 2000, 160.) Asiakkailla on 

ratkaiseva vaikutus liiketoiminnan tuloksellisuuteen. Yrityksen johtamista 

on laajennettava yrityksen sisältä myös yrityksen ulkopuolelle asiakkaisiin. 

(Hellman & Värilä 2009, 23.)  

 

Palvelutarjooma 

Palvelutarjoomalla tarkoitetaan yrityksen tarjoamien palvelujen ko-

konaisuutta. Palvelutarjooma kuvaa minkä tyyppisistä palveluista yrityksen 

liiketoiminta muodostuu. (Jaakkola & Orava & Varjonen 2009, 7). Palvelu-

tarjooma merkitsee asiakkaalle annettua arvolupausta asiakkaiden tar-
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peiden täyttämisestä. Käytännössä sen tavoitteena on ratkaista asiakkaan 

ongelma ja tuottaa sen myötä lisäarvoa asiakkaan liiketoimintaan 

(Grönroos 2000; Vargo & Lusch 2004).  

 

Asiakasarvo 

Palveluliiketoiminta tähtää arvonluontiin. Asiakasarvolle on useita erilaisia 

määritelmiä. Kirjallisuudessa asiakasarvo on usein määritelty hyötyjen ja 

kustannusten väliseksi suhteeksi (esim. Ulaga, 2003). Hyödyn ja kustan-

nusten välisen suhteen lisäksi arvoon vaikuttavat laatu sekä asiakkaan 

odotukset ja tavoitteet (Bolton & Drew 1991). Ravaldin ja Grönroosin 

(1996, 23) mukaan liikesuhde itsessään on arvon lähde. Arvoa ei voida 

johtaa ainoastaan suoraan yrityksen palvelutarjoomasta vaan asiakasarvo 

sisältää myös yhteistyösuhteen laadun ja sen ylläpitämisen tuomat vai-

kutukset (Ravald & Grönroos 1996, 23). 

 

Segmentointi  

Segmentoinnin lähtökohtana on se, että eri markkinoilla ja asiakasryhmillä 

on erilaiset perusteet tekemilleen ostopäätöksille. Segmentoinnin avulla 

kokonaismarkkinat jaetaan mahdollisimman homogeenisiin osa-alueisiin, 

jotka perustuvat asiakkuuksien erilaisuuteen (Blomqvist, Dahl, Haeger & 

Storbacka 1999, 39). Segmentointiin on tarvetta, jos kaikilla asiakkailla ei 

ole samanlaiset arvot tai samanlainen ostokäyttäytyminen. Segmentoinnin 

kautta eri asiakasryhmille voidaan tarjota erilaisia asiakkuusprosesseja, 

palveluita ja palveluiden tasoa. (Blomqvist ym. 1999, 39.) 

 

Sisäinen asiakkuus 

Kaikissa palveluorganisaatiossa on sisäisiä palvelutoimintoja, jotka tukevat 

toinen toistaan (Grönroos 2009, 414). Gummessonin (2004, 28) mukaan 

asiakkuuksien johtamisella on merkitystä vasta sitten, kun se omaksutaan 

koko organisaatiossa. Sisäisen asiakkaan käsite tuo asiakkaan ja toimitta-

jan välisen suhteen yrityksen sisälle. Sisäisen asiakkaan rinnalle voidaan 

lisätä sisäinen toimittaja eli palveluntarjoaja. Jo yksittäinen työntekijä toimii 

usein sekä vastaanottavana sisäisenä asiakkaana että sisäisenä toimitta-
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jana, jolloin hän tuottaa lisäarvoa jollekin toiselle sisäiselle asiakkaalle. 

(Gummesson 2004, 266.) Palveluprosessin lopputuotteena on ulkoisen 

asiakkaan saama ja kokema ulkoinen palvelu (Grönroos 2009, 414). 

Sisäisten asiakkaiden käsite tuo uuden ulottuvuuden organisaation sisällä 

suoritettaviin tehtäviin ja vuorovaikutukseen, mikäli organisaation hen-

kilöstö oivaltaa, että tyytyväinen asiakas tarkoittaa yrityksen ulkopuolisten 

organisaatioiden lisäksi yrityksen sisäisiä yksiöitä ja yksilöitä. (Grönroos 

2009, 415.)  

 
 
1.5.  Aiempi tieteellinen tutkimus aiheesta 
 
Asiakkuuksien johtaminen näyttäytyy hieman erilaisena yri-

tysasiakasliiketoiminnassa (b2b), kuluttaja-asiakasliiketoiminnassa (b2c) 

tai, kun kyse on sisäisistä asiakkaista. Lähtökohdat, asiakkuusfilosofinen 

perusta ja asiakkuuden arvopohjainen ajattelu pätevät kuitenkin yhtä lailla 

kaikessa liiketoiminnassa. Sisäisten asiakkuuksien johtamisesta löytyy 

vähemmän tutkimustietoa kuin perinteisistä b2b- ja b2c-asiakastöistä.  

 

Asiakkuuksien johtamisen tieteellinen tutkimus on saanut alkusysäyksen 

1980-luvulla, jolloin suhdemarkkinointi määriteltiin perinteisen kau-

pankäynnin jälkeen toiminnaksi, jossa osapuolten välisten suhteiden 

nähdään helpottavan ja tukevan vaihtoa yksittäisten liiketoimien sijaan. 

Berryn (1983) tutkimus palveluiden markkinoinnista käynnisti suhde-

markkinoinnin tutkimuksen laajemmin. 

 

Grönroos (1994) määrittelee suhdemarkkinoinnin seuraavasti: ”Suhde-

markkinointi on suhteiden luomista, ylläpitämistä ja kehittämistä asiakkai-

den ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tuottavasti siten, että kaik-

kien osapuolten tavoitteet saavutetaan. Tämä saavutetaan vastavuoroise-

lla vaihdannalla ja lupausten täyttämisellä.” Tiivistettynä suhdemarkkinointi 

on suhdeverkostojen sisäiseen vuorovaikutukseen perustuvaa markkinoin-

tia (Gummesson 2004, 21.)  
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Suhdemarkkinointiin liittyvät keskeisenä osana käsitteet suhde, verkosto ja 

vuorovaikutus. Perussuhteena voidaan pitää asiakkaan ja yrityksen välistä 

suhdetta. Verkosto puolestaan muodostuu toisinaan hyvinkin monimutkai-

sesta suhteiden joukosta. (Gummesson 2004, 22-23.)  Yleisessä muodos-

sa Gummesson määrittää suhdemarkkinoinnin ”markkinoina, jotka 

sisältävät suhteita, verkostoja ja vuorovaikutusta” tai ”markkinointiin perus-

tuvana vuorovaikutuksena, joka sisältää suhdeverkostoja.” Tyypillistä 

suhdemarkkinoinnille on yrityksen ja asiakkaan välinen yhteistyö ja vuoro-

vaikutuksen malli, jonka kautta pyritään luomaan asetelma, jossa molem-

mat osapuolet kokevat saavansa hyötyä ja olevansa voittajia, niin verkos-

tossa kuin yksinkertaisemmissa suhteissa. (Grönroos 2000, 29-30.) 

 

Payne (2006) on määritellyt suhdejohtamisen sidosryhmien johtamiseksi, 

jossa pyritään asiakkaiden säilyttämiseen ja asiakasarvon lisäämiseen. 

Suhdemarkkinointi perustuu siihen, että saadakseen menestystä yrityksen 

tulee luoda suhteita useiden sidosryhmien kanssa. Tämä pitää sisällään 

myös yrityksen sisäiset sidosryhmät. Muun muassa Keller (2002) esittää, 

että onnistuneella sisäisten asiakassuhteiden johtamisella voidaan edistää 

ulkoisten asiakassuhteiden paranemista. 

 

Buttlen (1996, 12) mukaan suhdemarkkinointia edeltää sisäinen markkino-

inti, jossa ensimmäisen tason asiakassuhteet löytyvät aina yrityksen 

sisältä. Yrityksen on saatava koko henkilöstö työskentelemään asiakas-

keskeisesti, sillä yritys ei voi menestyä ulkoisilla markkinoilla ennen kuin 

se on huolehtinut sisäisistä markkinoista (Armstrong & Kotler 2005, 251). 

Sisäisellä markkinoinnilla nähdään myös olevan keskeinen rooli yrityksen 

toimintoja yhdistävänä tekijänä (Ahmed & Rafiq 2000).  

 

Sisäisen markkinoinnin nähdään olevan osa muutosjohtajuutta, sillä minkä 

tahansa organisatorisen muutoksen läpivienti edellyttää sisäistä markkino-

intia. Sisäisestä markkinoinnista löytyy useita tutkimuksia ja määritelmiä. 

Rafiq ja Ahmed (2000) listaavat viisi sisäisen markkinoinnin ominaisuutta, 

joita ovat työntekijöiden motivaatio ja tyytyväisyys, asiakasorientaatio ja 
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asiakastyytyväisyys, toimintojen välinen koordinointi ja integrointi, markki-

noinnillinen lähestymistapa edellä lueteltuihin ominaisuuksiin sekä orga-

nisaatio- ja toimintastrategioiden toimeenpano. Tämän pohjalta Rafiq ja 

Ahmed (2000) ovat määritelleet sisäisen markkinoinnin pyrkimykseksi 

markkinointimaista lähestymistapaa käyttäen voittaa organisaation 

muutosvastarinta, suunnata ja motivoida sekä toimintojen välisesti koordi-

noida ja integroida työntekijät tehokkaasti toimeenpanemaan yrityksen ja 

toimintojen strategiat. Asiakastyytyväisyyttä pyritään tuottamaan moti-

voituneita ja asiakasorientoituneita työntekijöitä luovan prosessin avulla. 

Tiivistettynä sisäisen markkinoinnin perusta on sisäisen asiakkaan kautta 

saavutettava ulkoisen asiakkaan tyytyväisyys ja organisaation menestys. 

 

Kuvassa kaksi käsitteitä on havainnollistettu. Suhdemarkkinointi on tutki-

mussuunta, joka sisältää sisäistä markkinointia ja palvelujen markkinointia. 

Suhdemarkkinoinnin tutkimuksen yhtenä perustana on ollut palvelujen 

markkinointi. Sisäinen markkinointi puolestaan sai alkunsa palvelujen 

markkinoinnin tutkimuksesta (Voima 2000, ref Sami Kalliomaa 2009, s. 

35.) 

 

 

Kuva 2. Sisäinen markkinointi osana suhde- ja palvelujen markkinointia (Sami 
Kalliomaa 2009, s. 36) 
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Oiva (2007) nostaa asiakkuuksien johtamisen toimintamallissa tär-

keimmäksi asiaksi yrityksen kokonaisuuden haltuunoton. Hänen mukaan-

sa asiakkuuksien johtamismalli varmistaa, että organisaation infras-

truktuuri, rakenteet, prosessit, järjestelmät ja teknologiat muodostavat stra-

tegiasuuntaisen, toisiaan tukevan kokonaisuuden, joka ohjaa organisaa-

tion toimintaa keskittymään vain strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. 

 

Useat tutkijat ovat tulleet siihen tulokseen, että yritysten johtamismalli, joka 

keskittyy edelleen kontrolliin ja resurssitehokkuuteen estää yritystä mukau-

tumasta nopeasti muuttavaan ympäristöön (Oiva 2007; Hamel 2007; Yli-

herva 2004). Hamel (2007) toteaa, että johdon viitekehys on pysynyt sa-

mana vuosikymmeniä ja tämän päivän johtamismalli on tullut tiensä pää-

hän. Oivan mukaan (2007) johtaminen on liian sektoroitunutta, koska talo-

utta, tuotantoa, prosesseja, ihmisiä, tietojärjestelmiä, laatua ja palveluita 

johdetaan liian usein erillään eikä integroidusti.  

 

Jonkin verran tutkimusta on tehty myös siitä kuinka julkisen sektorin tulisi 

kehittää toimintaansa ja tarjota palveluja asiakaslähtöisesti kuten yksityi-

sen sektorin yritykset tekevät. Fountain (1999 2-27) kirjoittaa artikkelissaan 

Paradoxes of Public Customer Services siitä, kuinka hänen mielestään 

julkisen sektorin paradoksi on se, että asiakaspalvelun saaminen on asi-

akkaan kannalta pulmallista ja jopa hankalaa. Hänen mukaansa julkisen 

sektorin toimijoiden on huomioitava kopioidessaan yksityisen sektorin pal-

velujohtamisen ideoita, että operatiiviset ja poliittiset merkitykset eivät ole 

helposti eroteltavissa strategiasta ja taktiikasta. Asiakaslähtöisyys on osa 

laajaa strategista kokonaisuutta. 

 

Kellyn mukaan (2005,77) julkisen sektorin toimijat eivät voi laittaa panos-

tuksia ainoastaan kaikkein tuottavimpaan segmenttiin yksityisten markki-

noiden tapaan, koska se on vastoin yleistä etiikkaa. Sama pätee myös 

osuustoiminnan periaatteisiin. Osuustoiminnan periaatteiden mukaan sa-

mat palvelut on järjestettävä kaikille osuuskunnan jäsenyrityksille. Tunnis-

tettavissa on kuitenkin, että asiakkaat ovat erilaisia keskenään ja, jotta 
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pystytään vastaamaan asiakkaiden todellisiin tarpeisiin, nämä erovaisuu-

det on huomioitava asiakkuuksien johtamisessa. 

 

Asiakkuuksien johtaminen osoittautui kirjallisuuskatsauksen yhteydessä 

varsin monella tavalla tulkituksi käsitteeksi. Joissakin tutkimuksissa se on 

mielletty suppeasti yksittäiseen käytännön ongelmaan liittyvänä teknisenä 

sovelluksena ja vastaavasti se on määritelty myös laajasti asiakaskoke-

musten johtamiseen tai asiakasuskollisuuteen liittyväksi liiketoiminnan 

keskeiseksi prosessiksi. Joissakin tapauksissa se on määritelty myös yk-

sittäiseksi strategiaksi. Yleisellä tasolla asiakkuuksien johtaminen voidaan 

ymmärtää uudeksi selkeäksi johtamisparadigmaksi (Zablah ym. 2004, 

475-476.)  

 

Nair (2002) yhdistää asiakkuuksien johtamisen käsitteen segmentointiin. 

Molempien ideologien tavoitteena on ymmärtää erilaisten ryhmien erilaisia 

tarpeita ja tämän ymmärryksen kautta pyrkiä muodostamaan pysyviä asia-

kassuhteita kohdentamalla palveluita eri tavalla eri asiakassegmenteille. 

Asiakaskunta voidaan segmentoida esimerkiksi erilaisten arvokriteerien 

avulla missä asiakkuuden kokonaisarvo muodostuu asiakkuuden nykyar-

vosta ja potentiaalisesta arvosta. Erityisesti 2000-luvulla asiakassegmen-

tointia on alettu jälleen runsaissa määrin soveltaa käytäntöön. (Nair 2002, 

375, 378.) 

 

Dyche (2001) jakaa asiakkuuksien johtamisen operationaaliseen ja ana-

lyyttiseen tasoon. Operationaalisella tasolla tarkoitetaan konkreettisia 

asiakaskohtaamisia kuten sähköposti, puhelin tai kokoukset. Palveluiden 

laadun parantuminen ei voi kuitenkaan tapahtua pelkästään operationaali-

sen tason kautta vaan vaaditaan myös analyyttinen taso asiakkuuksien 

johtamiseen. Analyyttisella tasolla asiakkuuksien johtaminen on keino 

muokata saatua tietoa teknologian avulla, muodostaa sitä kautta tietova-

rastoja ja kehittää uusia liiketoiminnan prosesseja. Dychen mukaan asiak-

kuuksien johtaminen ei liity kuitenkaan pelkästään tiedon tuottamiseen, 
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vaan ennen kaikkea tiedon levittämiseen, jolloin yrityksen fokus saadaan 

käännettyä asiakasta kohti. (Dyche 2001, 15-16.) 

 

Asiakkuudenhallinta on ilmiönä moniulotteinen ja sitä koskeva tutkimus on 

suuntautunut usealle eri taholle, joten yhtenäisen määritelmän luominen 

asiakkuudenhallinnalle on osoittautunut vaikeaksi. Zablah, Bellenger ja 

Johnston (2004) ovat tarkastelleet tutkimuksessaan erilaisia tulkintoja asi-

akkuudenhallinnan sisällöstä ja löytäneet Industrial Marketing Manage-

ment-lehdessä (33/2004) julkaistussa tutkimuksessaan 45 laajassa käy-

tössä olevaa määritelmää asiakkuuksien johtamiselle. He ovat pyrkineet 

muokkaamaan niiden pohjalta yhdistävän määritelmän ilmiölle ja luokitel-

leet sen viiteen eri näkökulmaan: 1) prosessi- (process), 2) strategia- (stra-

tegy), 3) filosofia- (philosophy), 4) kyvykkyys- (capability) sekä 5) teknolo-

ginen (technological tool) näkökulma.. Näitä tulkintoja ja näkökulmia käsi-

tellään tarkemmin kappaleessa 2.1. 

 
 
1.6.  Tutkimuksen rakenne  
 
Tutkimuksen ensimmäisessä osassa avataan tutkimuksen tarkoitus, tavoit-

teet ja tausta sekä luodaan kirjallisuuskatsaus aiempaan tieteelliseen 

tutkimukseen aiheesta. Tutkimuksen teoriaosuus jakautuu kahteen osaan. 

Kappaleessa kaksi käsitellään asiakkuuksien johtamisen teoriamalleja ja 

kappaleessa kolme asiakaslähtöistä palveluliiketoimintaa ja asiakassuh-

teen arvoa lisääviä elementtejä sekä niiden merkitystä asiakkuuksien joh-

tamisen kontekstissa. Kappaleessa neljä on kerrottu tutkimuksen toteut-

tamistavasta. Kappaleessa viisi käsitellään empiria-aineiston valossa ele-

menttejä, joiden kirjallisuuden perusteella nähdään olevan edellytyksenä 

onnistuneelle asiakkuuksien johtamiselle sekä yritysten väliselle yh-

teistyölle. Elementtejä peilataan haastateltavien kokemuksiin yleisesti suh-

teessa ulkopuolisiin palveluntarjoajiin sekä suhteessa SOK:aan. Yhteen-

vedossa pyritään tunnistamaan keskeisimmät elementit ja kehityskohteet, 

jotka asiakkuuksien johtamisen teoriamalleista sekä käytännöistä 
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ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa, olisi sovellettavissa myös 

sisäiseen asiakkuuksien johtamiseen.  

 

 

Kuva 3. Tutkimuksen rakenne 

 
 
 
2. ASIAKKUUKSIEN JOHTAMISEN TEORIAMALLIT 

 
Asiakkuuksien johtamista on akateemisessa kirjallisuudessa määritelty 

kymmenillä erilaisilla tavoilla. Määritelmään vaikuttaa pitkälti se, mistä nä-

kökulmasta tarkastelua tehdään. Taustat ulottuvat 1980-luvulle, jolloin 

suhdemarkkinointi määriteltiin perinteisen kaupankäynnin jälkeen toimin-

naksi, jossa osapuolten välisten suhteiden nähdään helpottavan ja tuke-

van vaihtoa yksittäisten liiketoimien sijaan. Berryn (1983) tutkimus palve-

luiden markkinoinnista antoi alkusysäyksen suhdemarkkinoinnin tutkimuk-

selle.  Vaikka yhtäläisyyksiä löytyy, niin kappaleessa 1.5 esitelty suhde-

markkinointi ja asiakkuuksien johtaminen ovat kuitenkin eri ilmiöitä. Zabla-

hin ym. (2004, 481) mukaan suhdemarkkinointi voidaan nähdä strategi-
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sesti orientoituneen asiakkuuksien johtamisprosessin alaprosessiksi eli 

osaksi myös tässä tutkimuksessa tutkittavaa kokonaisuutta. Zablah ym. 

(2004, 481) ovat määritelleet suhdemarkkinoinnin ja asiakkuuksien johta-

misen eron seuraavalla tavalla: 

 

“CRM is a strategically oriented process concerned with ’pro-

ducing’ an ideal mix of customer relationships, while relation-

ship marketing focuses only on the task needed to build and 

sustain relational exchanges.”  

 

Suhdemarkkinointi tähtää siihen, että mahdollisimman monen asiakkaan 

kanssa luodaan asiakassuhteita. Asiakkuuksien johtamisessa kyse on 

enemmän siitä, että pyritään luomaan yrityksen kannalta ihanteellinen 

määrä asiakassuhteita siten, että asiakassuhteissa on huomioitu asiakkai-

den väliset eroavaisuudet ja pystytään maksimoimaan sekä asiakkaan 

että yrityksen saama arvo. Tuottaakseen yritykselle sekä asiakkaalle mak-

simaalisen määrän arvoa, on huomioitava, että erilaiset asiakassuhteet 

vaativat erilaisia asiakkuuden hoitomalleja (Buttle 2004, 177). Luvussa 1.5 

esiteltiin aiempaa tutkimusta ja erilaisia määritelmiä asiakkuuksien johta-

miselle. Alla on esitetty muutamia määritelmiä, jotka korostavat arvon luo-

mista asiakkaalle.  

 

“Asiakkuuksien johtaminen on strateginen lähestymistapa, 

jossa tavoitteena on arvon luominen kehittämällä suhteita 

keskeisiin asiakkaisiin ja asiakassegmentteihin.” Payne ja 

Frow 2005, 167 

 

”Strategisella asiakkuuksien johtamisella tarkoitetaan asia-

kasorientoituneen liiketoimintastrategian rakentamista, jonka 

ytimessä on kyky määrittää ja toteuttaa oikea asiakas  oikea 

strategia   oikea organisointi  oikea kanava  

oikeat ihmiset  oikea palkitsemismalli.” Tanner, Ahearne, 

Leigh, Mason ja Moncrief 2005, 169-170 
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”Asiakkuuksien johtaminen on kokonaisvaltainen asiakkaiden 

hankkimisen, säilyttämisen, ja partnerisuhteiden kehittämisen 

strategia ylivertaisen arvon kehittämiseksi yritykselle ja asiak-

kaille.” Parvatiyar ja Sheth 2001, 4 

 

 

Asiakkaan saaman arvon käsitteeseen palataan tarkemmin luvussa 3.2. 

Zablah, Bellenger ja Johnston (2004) ovat tarkastelleet tutkimuksessaan 

erilaisia tulkintoja asiakkuuksien johtamisen määritelmästä ja kiteyttäneet 

sen viiteen eri näkökulmaan, jotka esitellään luvussa 2.1.  

 

 
2.1.  Asiakkuuksien johtamisen näkökulmat 
 

Zablah ym. (2004, 476) akateemisesta kirjallisuudesta tunnistamat viisi 

näkökulmaa asiakkuuksien johtamiseen ovat: 1) prosessi- (process), 2) 

strategia- (strategy), 3) filosofia- (philosophy), 4) kyvykkyys- (capability) 

sekä 5) teknologinen (technological tool) näkökulma. Näkökulmat ovat esi-

telty tarkemmin seuraavissa kappaleissa.  

 

Asiakkuuksien johtaminen prosessina sisältää joukon erilaisia toimintoja, 

joiden avulla organisaation asettamat panokset muuntuvat halutun mukai-

siksi lopputuloksiksi tai tuloksiksi ja näin päästään haluttuun liiketoiminnan 

tulokseen. Panokset saattavat olla esimerkiksi henkilöstöresursseja ja lop-

putulos uusi tuote. Osa tutkijoista jakaa prosessit edelleen makro- ja mik-

rotason prosesseihin. Makrotason prosessi sisältää kaikki ne toiminnot, 

joita yritykset suorittavat pyrkiessään luomaan kestäviä, tuottavia ja mo-

lempia osapuolia hyödyntäviä asiakassuhteita. Mikrotason prosessit ovat 

osaprosesseja kuten esimerkiksi asiakastuntemuksen selvittäminen, po-

tentiaalisten asiakkaiden tunnistaminen tai asiakastiedon luominen. Nämä 

osaprosessit voidaan edelleen jakaa pitkälle kehitettyihin mikrotason pro-

sesseihin kuten asiakastiedon kerääminen ja varastointi, jotka muodosta-

vat osan edellä mainittua asiakastiedon luomisen osaprosessia.  
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Asiakkuuksien johtaminen strategiana korostaa asiakkuuden merkitystä 

keskeisten resurssien suuntaamisessa. Näkökulman mukaan yrityksen 

tulisi suunnata rajalliset resurssit tehokkaasti valikoituihin ja tuottaviin asi-

akkaisiin. Näkemyksen mukaan kaikki asiakkaat eivät ole yritykselle yhtä 

arvokkaita ja sen vuoksi maksimaalinen tuottavuus voidaan saavuttaa ai-

noastaan investoimalla panokset niihin asiakassuhteisiin, jotka tarjoavat 

halutun tuoton. Keskeistä on kannattavuuden maksimointi. Näkökulman 

mukaan tavoitteeseen voi päästä arvioimalla jatkuvasti asiakassuhteen 

potentiaalista arvoa ja elinkaarta suhteessa kannattavuuteen ja priorisoi-

malla asiakkuudet näiden näkökulmien mukaisesti (Zablah, Bellenger ja 

Johnston, 2004). 

 

Strategisen näkökulman mukaan asiakkuuksien johtaminen mahdollistaa 

yritykselle kannattavuusmielessä tarkoituksenmukaisen suhteen rakenta-

misen jokaisen asiakkaan kanssa. Tämä saattaa joissakin tapauksissa 

tarkoittaa myös suhteen luomisesta pidättäytymistä, kun yrityksen tavoit-

teena on voiton maksimointi. Strateginen näkemys asiakkuuksien johtami-

sesta ei keskity siihen miten suhteita rakennetaan tai ylläpidetään, vaan 

siihen, miten tarkoituksenmukaisten suhteiden rakentamisella voi olla 

huomattava positiivinen vaikutus yrityksen tuottavuuteen (Zablah, Bellen-

ger ja Johnston, 2004).  

 

Asiakkuuksien johtaminen voidaan ymmärtää myös filosofiana, jolloin ak-

tiivinen asiakassuhteiden rakentaminen ja ylläpitäminen on äärimmäisen 

tärkeää organisaation arvotasoilla. Zablahin ym. (2004) mukaan filosofinen 

näkökulma edustaa asiakaskeskeistä kulttuuria yrityksessä. Näkökulman 

mukaan tehokkain keino saavuttaa uskollisuutta asiakaskunnassa on en-

nakoivasti yrittää rakentaa ja ylläpitää pitkäkestoisia suhteita asiakkaiden 

kanssa. Filosofinen näkemys korostaa sitä, että vuorovaikutus pitää nähdä 

jatkuvan vaihdantasuhteen kontekstissa yksittäisten irrallisten tapahtumien 

sijaan (Zablah, Bellenger ja Johnston, 2004). Näkökulma keskittyy asiak-

kuuden arvon luomisen tärkeyteen, johon muissa näkökulmissa lähinnä 
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viitataan. Näkökulman mukaan pitkäaikaisten ja kannattavien asiakassuh-

teiden luomiseksi on tärkeää, että yrityksen jokapäiväistä toimintoa ohjaa 

ymmärrys asiakkaiden kehittyvistä tarpeista. 

 

Zablah ym. (2004) viittaavat Grantiin kirjoittaessaan asiakkuuksien johta-

misen kyvykkyysnäkökulmasta. Grant erottaa voimavarat ja kyvykkyydet 

toisistaan. Voimavaroja ovat muun muassa taloudelliset tekijät, työnteki-

jöiden taidot ja patentit ym. tuotannon osatekijät. Kyvykkyys taas viittaa 

resursseista kootun kokonaisuuden kykyyn suorittaa tehtävä tai toimek-

sianto. Tiivistetysti resurssit ovat yrityksen kyvykkyyden lähde ja kilpai-

luedun lähteenä ovat kyvykkyydet (Zablah, Bellenger ja Johnston, 2004.) 

Resurssit ja kyvykkyydet ovat arvokkaita vain, jos ne voidaan linkittää yh-

teen tai useampaan toimialan menestystekijään; niiden on osaltaan tuotet-

tava lisäarvoa asiakkaille tai autettava yritystä selviämään kilpailutilan-

teessa (Grant, 1998, 129). 

 

Asiakkuuksien johtamisen kyvykkyysnäkökulma korostaakiin sitä, että yri-

tysten tulisi panostaa ja investoida sellaisten voimavarojen ja yhdistelmien 

kehittämiseen sekä hankkimiseen, joiden avulla pystytään muokkaamaan 

yritysten käyttäytymistä yksittäisiä asiakkaita tai asiakasryhmiä kohtaan. 

Näkemyksen mukaan yrityksen näkyvillä ja näkymättömillä resursseilla ja 

niiden yrityskohtaisilla yhdistelmillä on mahdollista muunnella käyttäyty-

mistä vastaamaan paremmin asiakkaan tai asiakkaiden odotuksia ja tar-

peita. Käytännössä tämä tarkoittaa asiakkaiden muuttuvien tarpeiden en-

nakointia ja yrityksen oman toiminnan muutosta siihen suuntaan, että sen 

toiminta kuvastaa tietoisuutta ja ymmärrystä asiakkaan muuttuvista tar-

peista (Zablah, Bellenger ja Johnston, 2004, 478.) 

 

Teknologinen näkemys antaa välineet asiakkuuksien johtamisen toteutta-

miseen keräämällä ja levittämällä asiakastietoa organisaatiossa. Teknolo-

gia ei kuitenkaan itsessään ole asiakkuuksien johtamista, vaan sen avulla 

mahdollistetaan ihmisten ja yritysten haluamia toimintoja, hallitaan muun 

muassa asiakkaan ja yrityksen välistä vuorovaikutusta ja viime kädessä 
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rakennetaan pitkäkestoisia ja tuottavia asiakassuhteita. Teknologialla on 

suuri merkitys monissa asiakkuuksien johtamiseen liittyvissä toiminnoissa. 

Sen yliarvioiminen tai aliarvioiminen voi kuitenkin johtaa haitallisiin seura-

uksiin organisaatiossa. (Zablah ym. 2004, 479.) 

 

 

Taulukko 1. Asiakkuuksien johtamisen päänäkökulmat (mukaillen Zablah ym. 2004) 
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Zablah ym. (2004, 479) toteavat, että vaikka kaikkia viittä edellä mainittua 

näkökulmaa voidaan pitää omina katsantokantoinaan, prosessiperäinen 

näkemys antaa kuitenkin parhaan ja kattavimman käsitesisällön asiak-

kuuksien johtamiselle. Asiakkuuksien johtamisen prosessimallia käsitel-

lään tarkemmin kappaleessa 2.2. 

 

 
2.2.  Asiakkuuksien johtamisen prosessimalli  
 
Kuvassa neljä on esitetty Zablahin ym. (2004, 481-484) asiakkuuksien joh-

tamisen prosessimalli. Prosessimalli muodostuu kahdesta ydinprosessista, 

joita ovat tiedolla johtamisen prosessi (knowledge management process) 

sekä vuorovaikutuksen johtamisprosessi (interaction management pro-

cess).  

 

 

 

Kuva 4. Asiakkuuksien johtamisen prosessimalli mukaillen (Zablah ym. 2004, 482.) 
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Zablah ym. artikkelin mukaan asiakkuuksien johtamiseen liittyvät eri tutki-

mukset toteavat, että kannattavan asiakasportfolion toteuttaminen edellyt-

tää yritykseltä tietojen keräämistä asiakkaista. Tietoja tarvitaan muun mu-

assa asiakkaan tarpeista, mieltymyksiä, mahdollisia vaihtamisaikeista, 

asiakkaiden kannattavuudesta yritykselle sekä asiakkaan tulevaisuuden 

suunnitelmista ja toiveista. 

 

Kuvassa neljä on esitetty tiedolla johtamisen prosessi kuvan vasemmassa 

osassa, joka muodostuu alaprosesseista. Näitä alaprosesseja ovat tiedon 

keräily, tiedon tuottaminen ja jatkojalostus sekä tiedon jakaminen. Tietoa 

kerätään asiakkailta, yrityksen sisältä sekä ulkopuolisista lähteistä koskien 

asiakkaita sekä markkinoita yleisesti. Tiedolla johtamisen prosessi on tyy-

pillisesti riippuvainen ihmisistä, jotka toteuttavat prosessia sekä järjestel-

mistä, jotka tukevat prosessia. Teknologian avulla tietoa saadaan varastoi-

tua ja kerättyä tehokkaasti ja ihmisen rooli prosessissa on soveltaa ja jat-

kojalostaa tietoa, tehdä sen pohjalta johtopäätöksiä ja levittää tietoa koko 

yrityksen käyttöön toiminnan kehittämistä varten. Zablah ym. korostavat, 

että tieto tulee olla yrityksessä käytettävissä kaikilla niillä henkilöillä, joilla 

on suora yhteys asiakkaaseen tai vaikutusvaltaa yrityksen asiakkaisiin 

kohdistuviin toimintoihin.  

 

Kuvan neljä oikeassa laidassa esitetyssä vuorovaikutuksen johtamispro-

sessissa käsitellään asiakkaista ja ympäröivistä markkinoista saatavaa 

tietoa suhteessa yrityksen toimintaan. Vuorovaikutuksessa on kaksi tai 

useampi osapuoli, jotka hyötyvät toisiltaan saamasta informaatiosta. Vuo-

rovaikutusta yrityksen ja asiakkaan välillä asiakkuuksien johtamisen kon-

tekstissa voidaan periaatteessa pitää itsestäänselvyytenä. Zablahin ym. 

mukaan vuorovaikutuksen laadulla on kuitenkin merkittävä rooli asiak-

kuuksien johtamisessa. Asiakkuuksien johtamisessa tavoitteena on saa-

vuttaa koko yrityksen laajuudelta johdonmukaista, relevanttia ja tarkoituk-

senmukaista vuorovaikutusta asiakkaan kanssa. Johdonmukaisuus saat-

taa tarkoittaa asiakkaan näkökulmasta esimerkiksi systemaattista toiminta-

tapaa, joka tuottaa positiivista uutta tietoa negatiivisten yllätysten sijaan. 
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Relevantti vuorovaikutus takaa sen, että asiakas saa juuri sen tiedon tai 

avun, jota tarvitsee. Tarkoituksenmukaista vuorovaikutus on silloin, kun se 

tarjoaa asiakkaalle sopivan määrän hyötyjä suhteessa panostuksiin. Yri-

tyksen näkökulmasta voidaan ajatella, että tavoitteena on tehdä oikeita 

asioita, oikeille asiakkaille oikealla määrällä resursseja.  

 

Vuorovaikutuksen johtamisprosessissa teknologia sekä ihminen ovat avai-

nasemassa. Vuorovaikutus nähdään asiakkuuksien johtamisen prosessi-

mallin kontekstissa laajana sekä merkityksellisenä asiana, joka on paljon 

enemmän kuin pelkästään yksittäisen toiminnon laadun varmistamista, 

sähköpostin muotoilua ja lähettämistä asiakkaalle tai palautteen kirjaamis-

ta ylös. Vuorovaikutuksen kautta on mahdollista saavuttaa asiakkuuksien 

johtamiselle asetettuja tavoitteita silloin, kun työntekijöillä on kyky 

ymmärtää asiakasta ja tämän käyttäytymistä yksilönä. Vuorovaikutus 

muodostuu useista osatekijöistä, jotka yhdessä muodostavat isomman 

vuorovaikutuksen kokonaisuuden. Zablahin ym. mukaan tällä kokonaisuu-

della on keskeinen merkitys asiakassuhteessa. Vuorovaikutuksen mer-

kitystä asiakassuhteessa ja asiakkuuksien johtamisessa käsitellään tar-

kemmin kappaleessa 3.3.2. 

 

Asiakkuuksien johtamisen avulla voidaan onnistuneesti luoda ja ylläpitää 

kannattavia asiakassuhteita silloin, kun tiedolla johtamisen ja vuorovaiku-

tuksen prosessit toimivat hyvin yhteen ja kaikki osaprosessit tukevat näi-

den ydinprosessien toteutumista. Asiakkuuksien johtamiseen liittyvät työ-

kalut ja toimintamallit vaativat jatkuvaa seurantaa, arviointia sekä kehittä-

mistä. Zablah ym. nimeävät kolme pääresurssia, joiden avulla onnistunut 

asiakkuuksien johtaminen toteutetaan: fyysiset (physical) resurssit, ihmiset 

(human) ja organisatoriset (organizational) resurssit 

 

 

 

 



25 

 

2.3.  Asiakkuuksien johtamisen perusmalli  
 
Payne ja Frow (2005) ovat tarkastelleet asiakkuuksien johtamisen sisältöä 

artikkelissa A Strategic Framework for Customer Relationship Manage-

ment. Payne ja Frow ovat tutkimuksessaan muodostaneet ilmiölle käsit-

teellisen perusmallin missä asiakkuuksien johtaminen on jaettu kolmeen 

osaan, jotka ovat esitetty kuvassa viisi. 

 

Kuva 5. Asiakkuuksien johtaminen (mukaillen Payne ja Frow 2005, 168) 

 

Asiakaskantaa voi hallita taktisesti ja kapeasti määritellyn teknologisen 

ratkaisun avulla. Toinen näkökulma on strategisesti ja laajasti määritelty 

kokonaisvaltaista arvon luomista edustava tapa ja kolmantena on näiden 

väliin sijoittuva malli, jossa asiakkuuksien johtamista hallitaan asiakaskes-

keisen ajattelun avulla, jota on täydennetty teknologisilla ratkaisuilla (Pay-

ne ja Frow 2005, 168). 

 

Payne ja Frow määrittelevät asiakkuuksien johtamisen strategiaan perus-

tuvana kokonaisvaltaisena arvon luomista edistävänä prosessina. Heidän 

mukaan asiakkuuksien johtamisessa keskeistä on ymmärtää asiakkaita 

asiakkuuksista kerätyn tiedon avulla ja luoda arvoa asiakkaille tiiviissä yh-

teistyössä heidän kanssa.  Toimintamallin edellytyksenä on, että yrityksen 

eri yksiköt, toiminnot ja prosessit ovat integroitu asiakkuuksien näkökul-
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masta yksiin, jotta informaatiota asiakkaista voidaan hyödyntää ja soveltaa 

koko yrityksessä. 

 

Paynen ja Frown esittelemä asiakkuuksien johtamisen perusmalli muodos-

tuu viidestä ydinprosessista. Mallin lähtökohtana on, että kaikki viisi ydin-

prosessia sekä niiden osaprosessit ovat yrityksen tavoitteiden mukaisia ja 

sisältävät arvonluontia mahdollistavia tekijöitä. Prosessien tulee olla stra-

tegisella tasolla muodostettuja ja niiden täytyy toimia hyvin yhteen. Tarkoi-

tuksena on yhdistää strateginen asiakkuuksien kehittäminen, mittaristot ja 

yrityksen IT-järjestelmät yhdeksi kokonaisuudeksi, jotta voidaan luoda 

tuottavia pitkäaikaisia suhteita asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin. (Payne 

& Frow 2005, 168-169.) 

 

 

Kuva 6. Asiakkuuksien johtamisen perusmalli (A Conseptual Framework for CRM 
strategy, mukaillen Payne ja Frow 2004, 171) 
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Kuvan kuusi oikeassa laidassa on kuvattu perusmallin ensimmäinen vaihe 

eli strategian kehittämisprosessi. Se jakaantuu kahteen osaan ja pitää lii-

ketoimintastrategian sekä asiakkuusstrategiat. Asiakkuuksien johtamiseen 

liittyvän kehittämisprosessin tulee olla linjassa yrityksen liiketoiminta- ja 

asiakkuusstrategian kanssa. Kuten kaikissa strategiaprosesseissa tässä-

kin on lähtökohtana yrityksen toimintaympäristön tuntemus. Yksinkertai-

simmillaan tässä vaiheessa päätetään, millä perustein nykyiset ja potenti-

aaliset asiakkaat luokitellaan sekä mitkä asiakkuudet ovat investointien 

arvoisia ja miten niitä kehitetään. (Payne & Frow 2005, 170-172.) 

 

Seuraava vaihe on arvonluonnin prosessi. Siinä määritellään mitä arvoa 

yritys voida tuoda asiakkaalle ja päinvastoin sekä johdetaan arvonvaihtoa 

osapuolten välillä. Asiakkaan näkökulmasta esimerkki arvosta on asiak-

kaan palvelusta saama hyöty suhteessa sen kustannuksiin ja yrityksen 

näkökulmasta asiakassuhteen tuoma hyöty sen suhteessa siihen laitettui-

hin panoksiin. Yhteisen arvon teoria rakentuu ajatukselle, jossa molemmat 

asiakassuhteen osapuolet uskovat saavansa hyötyä ja arvoa yhteistyöstä. 

(Payne & Frow 2005, 170-172.) 

 

Kolmas prosessi mallissa on edellisten vaiheiden pohjalta suoritettava in-

tegrointiprosessi. Tässä vaiheessa strategian ja arvon tuottamisen proses-

sin pohjalta saadut ideat pitää viedä käytäntöön. Yritys arvioi ja valitsee 

onnistumisen kannalta parhaat kanavat, jonka kautta pyritään tuottamaan 

arvoa asiakkaalle ja yritykselle. Kanavat voivat olla fyysisiä tai virtuaalisia, 

ja niiden avulla yritys voi vaikuttaa asiakkaan kokemukseen ja sitä kautta 

vahvistaa asiakkaan ja yrityksen välistä vuorovaikutusta ja koko asiakas-

suhdetta. Yrityksellä tulee olla tietoa siitä, millaisilla kanavien yhdistelmillä 

ja millaisella vuorovaikutuksella asiakkaan toiveisiin voidaan reagoida ja 

miten tavoitteisiin voidaan päästä. (Payne & Frow 2005, 172-173.) 

 

Neljäs prosessi on suorituskyvyn arviointiprosessi. Sen avulla arvioidaan 

yrityksen saavuttamia tuloksia, menestystä ja tulevaisuutta indikoivia teki-
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jöitä erilaisten mittareiden avulla. Tällaisia mittareita voivat olla esimerkiksi 

liikevaihdon kasvu, liikevoiton kasvu ja kulujen vähentyminen tai asiakas-

tyytyväisyys ja työntekijöiden tyytyväisyys. Toiminnan arvioinnin yhteydes-

sä korostuu kerätyn informaation koko yritystä palveleva käyttö. Viidente-

nä prosessia taustalla onkin kuvan kolme. mukaisesti informaation johta-

misprosessi. Se toimii pohjana muiden prosessien toiminnalle siitä miten 

luoda arvoa, suunnitella ja kohdistaa toimenpiteitä, arvioida toimintaa ja 

ymmärtää asiakasta. (Payne & Frow 2005, 173-174.) 

 

Paynen ja Frown mallissa korostuu ennen kaikkea asiakaslähtöisyys, kos-

ka mallissa lähtökohtana on yli yksiköiden tapahtuva toiminta ja se, että 

yrityksen toiminnot pyritään yhdistämään asiakkaan näkökulmasta sau-

mattomaksi kokonaisuudeksi. Mallin fokus ei ole yksityiskohdissa, vaan 

siinä korostetaan strategisia hyötyjä, jotka syntyvät osa- ja alaprosessien 

tapahtumina. Mallissa on nähtävissä myös prosessien välinen tiukka yhte-

ys. Ne toimivat itsenäisinä prosesseina, mutta tieto kulkee prosessien välil-

lä kaksisuuntaisesti. Malli korostaa selkeästi yrityksen kokonaisstrategian 

merkitystä ja näkymistä myös asiakkuuksien johtamisen operatiivisten toi-

mintojen tasolla. 

 

 
2.4.  Asiakkuuksien johtamisen arvoketjumalli  
 
Buttlen (2004) asiakkuuksien johtamisen arvoketjumalliin on yhdistetty 

Zablahin ym. (2004) tutkimuksesta prosessi- ja strategianäkökulmaa sekä 

filosofista näkemystä. Lisäksi siinä on liittymäkohtia Porterin arvoketjumal-

liin (1985), jossa tavoitteena on maksimoida arvoketjun tehokkuutta kus-

tannuksia pienentämällä, mutta malli itsessään on rakennettu tuotelähtöi-

sesti.  Buttlen arvoketjumallissa tarkastelussa ovat asiakasryhmät, joille 

pyritään luomaan arvoa asiakkaan elinkaaren vaiheen mukaan. 
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Kuva 7. Asiakkuuksien johtamisen arvoketjumalli (The CRM value chain, mukaillen 
Buttle 2004, 40) 

 

 

Malli muodostuu perus- ja tukitoiminnoista. Perustoiminnot muodostuvat 

viidestä kokonaisuudesta, joissa keskitytään asiakkaisiin ja heidän tarpeit-

tensa tunnistamiseen sekä toteuttamiseen. Kahdessa ensimmäisessä vai-

heessa analysoidaan asiakasvarantoa, kolmannessa ja neljännessä vai-

heessa rakennetaan arvoa asiakkaalle, ja viimeisessä hallinnoidaan asia-

kaselinkaarta. 

 

Ensimmäisessä tarkastellaan nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaita ja jae-

taan heidät asiakasportfolioihin. Erityinen huomio on strategisesti kaikkein 

merkittävimmissä asiakasryhmissä, jotka tuottavat tulevaisuudessa arvoa 

ja taloudellista tuottoa. Toisessa vaiheessa tunnistetaan ja profiloidaan 

valittu asiakasryhmä huolellisesti tutustumalla heidän historiaansa ja tar-

peisiinsa ja selvitetään asiakasryhmien odotukset ja mieltymykset. Vaihe 

sisältää usein toimenpiteitä, jotka edellyttävät tiedonkeruuta tai jo olemas-

sa olevan tiedon jalostamista siten, että se on paremmin hyödynnettävissä 

asiakastyössä. Keskittyminen asiakkaiden analysointiin eri tasoilla antaa 

jatkuvuutta asiakassegmenttien elinkaariajattelussa.  

 

Kolmannessa vaiheessa olevan sidosryhmäjohtamisen avulla luodaan yh-

teistyöverkostoja yrityksen sisällä yrityksen eri osastojen ja työntekijöiden 

kesken sekä yrityksen ulkopuolisten toimijoiden, kuten tavarantuottajien ja 
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yhteistyökumppanien kesken. Käytännössä johdetaan kaikkia yrityksen 

sidosryhmiä arvon luomiseksi asiakkaalle (Buttle 2004, 42). 

 

Neljännessä vaiheessa, arvotarjooman kehittämisvaiheessa, pyritään tun-

nistamaan erilaiset arvolähteet ja tarkastellaan niiden vastaavuutta asiak-

kaiden tarpeisiin nähden. Asiakassuhteen arvoa käsitellään tarkemmin 

luvussa 3.4. 

 

Viimeisessä eli viidennessä vaiheessa on asiakkaan elinkaaren johtami-

nen (vrt. Zablahin ym. 2004 strateginen näkökulma). Siinä pyritään ana-

lysoimaan yrityksen kykyä hallinnoida ja organisoida asiakkuutta asia-

kashankinnasta sitoutuneeksi asiakkaaksi saakka. Asiakkaan elinkaari on 

osa kahden ensimmäisen vaiheen portfolioajattelua. Tässä vaiheessa voi-

daan Buttlen (2004) mukaan todentaa yrityksen kyky hoitaa tärkeitä ja 

kannattavia eli strategisesti merkittäviä asiakassegmenttejä, joilla on yri-

tykselle arvoa ja joille yritys pystyy luomaan arvoa.  

 

Tukitoiminnoiksi on mallissa luokiteltu johtaminen ja kulttuuri, informaatio-

teknologia, henkilökunta ja prosessit. Niiden tehtävänä on tukea yrityksen 

perustoimintoja ja varmistaa, että asiakkaan arvo-odotukset on mahdollis-

ta toteuttaa organisaation sisällä (vrt. Zablah ym. 2004 kyvykkyys näkö-

kulma).  

 

Buttle (2004) korostaa tukitoiminnoista henkilöstön merkitystä asiakkuuk-

sien johtamisessa. Buttlen (2004) mukaan on olemassa riski, että keskity-

tään liikaa asiakastiedon keräämiseen ja informaatioteknologiaan ilman, 

että sitä tosiasiallisesti hyödynnetään asiakastyössä. Buttle toteaa “Peo-

ple’s skills, knowledge and attitudes required for successful CRM perfor-

mance may need review and upgrading” (Buttle 2004, 51). Työntekijöiden 

osaaminen, kokemus ja asenne sekä niiden kehittäminen ovat ratkaisevia 

tekijöitä onnistuneelle ja menestykselliselle asiakkuuksien johtamiselle. 

Ihmiset kehittävät asiakkuusstrategiat, valitsevat, toteuttavat ja käyttävät 

teknologisia ratkaisuja, suunnittelevat palveluprosesseja, ovat vuorovaiku-
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tuksessa asiakkaan kanssa ja vaikuttavat sitä kautta merkittävästi asiakas-

tyytyväisyyteen ja pysyvyyteen. (Buttle 2004, 51). Yritysten kyky luoda ar-

voa asiakkaille on näin ollen ensisijaisesti kiinni sen henkilöstön osaami-

sen ja asiakaslähtöisen ajattelun tasosta (vrt. Zablah ym. 2004 kyvykkyys 

näkökulma).  

 

Buttlen mukaan asiakkuuksien johtaminen luo ja jakaa arvoa asiakkaalle, 

lisää asiakastyytyväisyyttä ja ylläpitää asiakasuskollisuutta (Buttle 2004). 

Prosessit eli yrityksen toiminnot tulee toteuttaa niin, että ne tuottavat arvoa 

tai eivät ainakaan aiheuta arvon menetyksiä asiakkaalle. Toisin sanoen 

toiminnot on organisoitava asiakkaalle taloudellisesti ja toiminnallisesti 

mahdollisimman tehokkaasti.  

 

 

2.5.  Yhteenveto asiakkuuksien johtamisen teoriamalleista 
 
Zablahin ym. (2004) asiakkuuksien johtamisen prosessimalli muodostuu 

kahdesta ydinprosessista, joita ovat tiedolla johtamisen prosessi sekä vuo-

rovaikutuksen johtamisprosessi. Tiedolla johtamisen prosessissa kerä-

tään, jatkojalostetaan ja jaetaan organisaation käyttöön asiakastietoa toi-

minnan kehittämistä varten. Tiedon tulee olla käytössä kaikilla henkilöillä, 

jotka ovat asiakkaiden kanssa tekemisissä. Vuorovaikutuksen johtamis-

prosessin prosessin tavoitteena taas on saavuttaa koko yrityksen laajuu-

delta johdonmukaista, relevanttia ja tarkoituksenmukaista vuorovaikutusta 

asiakkaan kanssa. Molemmissa prosesseissa avainasemassa ovat tekno-

logia ja ihminen.  

 

Paynen ja Frown (2005) asiakkuuksien johtamisen perusmallissa keskeis-

tä on ymmärtää asiakkaita heistä kerätyn tiedon perusteella ja luoda arvoa 

asiakkaille tiiviissä yhteistyössä heidän kanssa. Mallissa on viisi ydinpro-

sessia: strategian kehittämisprosessi, arvonluonnin prosessi, kanavien 

integrointi, informaation johtamisprosessi ja suorituskyvyn arviointiproses-

si. Keskeistä onnistumiselle on, että prosessit ovat tiiviisti integroitu toisiin-

sa, yrityksessä tapahtuu yli yksiköiden tapahtuvaa toimintaa ja, että yrityk-
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sen kaikki toiminnot on yhdistetty asiakkaan näkökulmasta saumattomaksi 

kokonaisuudeksi. 

 

Buttlen (2004) asiakkuuksien johtamisen arvoketjumallissa tarkastelussa 

on asiakasryhmät, joille pyritään luomaan arvoa asiakkaan elinkaaren vai-

heen mukaan. Malli muodostuu perus- ja tukitoiminnoista. Perustoiminnot 

muodostuvat viidestä kokonaisuudesta, joissa keskitytään asiakkaisiin ja 

heidän tarpeittensa tunnistamiseen sekä toteuttamiseen. Kahdessa en-

simmäisessä vaiheessa analysoidaan asiakasvarantoa, kolmannessa ja 

neljännessä vaiheessa rakennetaan arvoa asiakkaalle, ja viimeisessä hal-

linnoidaan asiakaselinkaarta. Tukitoiminnot ovat mallissa perustoimintojen 

mahdollistajia. Niiden tehtävänä on toteuttaa yrityksen organisaatiossa 

asiakkaan odotukset toimien sekä yhdessä että erikseen sen hetken pai-

nopisteiden mukaisesti. Buttle (2004) korostaa tukitoiminnoista erityisesti 

ihmisten ja henkilöstön merkitystä asiakassuhdejohtamisessa. Buttlen 

(2004) mukaan henkilöstön osaaminen, kokemus ja asenne sekä niiden 

kehittäminen ovat ratkaisevia tekijöitä onnistuneelle ja menestykselliselle 

asiakkuuksien johtamiselle. 

 

Onnistuneen ja menestyksekkään asiakkuuksien johtamisen mahdollista-

vat tekijät ovat samantyyppisiä kaikissa teorioissa. Payne ja Frow sisällyt-

tävät mahdollistajat itse prosessien toimintoihin, mutta Zablah ym. ja Buttle 

nimeävät ne erikseen. Tärkeimpinä resursseina tulevat esille henkilöstö, 

heidän osaamisensa taso, tieto ja informaatioteknologia sekä organisatori-

set eli johtamiseen ja kulttuuriin liittyvät resurssit. Myös aktiivinen asiak-

kaan kanssa käytävän vuorovaikutuksen merkitys nousee esille kaikissa 

mallissa. Lisäksi yksi keskeisistä teoriamalleissa esille tulevista asioista on 

yrityksen eri yksiköiden ja toimintojen saumaton integraatio sekä tiivis yh-

teistyö.  

 

”It is important for CRM champions to be located at different 

levels in the organization” (Buttle 2004, 51). 
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3. ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELULIIKETOIMINTA 

 

Asiakkuuksien johtamisen tieteellinen tutkimus on saanut alkusysäyksen 

1980-luvulla, jolloin suhdemarkkinointi määriteltiin perinteisen kaupan-

käynnin jälkeen toiminnaksi, jossa osapuolten välisten suhteiden nähdään 

helpottavan ja tukevan vaihtoa yksittäisten liiketoimien sijaan. Berryn 

(1983) tutkimus palveluiden markkinoinnista käynnisti suhdemarkkinoinnin 

tutkimuksen laajemmin ja palvelujohtamisen sekä laatuajattelun mukana 

asiakaslähtöisyys tuli myös suomalaisiin yrityksiin 1980-luvulla. Keskiössä 

oli tuolloin yrityksen edustajan ja asiakkaan kohtaaminen ja johtamisessa 

alettiin kiinnittää huomioita asiakastyytyväisyyteen. Käytännön määritelmä 

asiakaslähtöisyydelle oli se, että täytetään asiakkaan tarpeet. 1990-luvulla 

nousi esiin asiakaskannattavuusnäkökulma. Sen sijaan, että pyrittiin sol-

mimaan asiakassuhteita mahdollisimman monen toimijan kanssa, siirryttiin 

tarkastelemaan asiakaskannattavuusnäkökulmaa. Toiminnassa alettiin 

etsiä tasapainoa yrityksen saaman tuloksen ja asiakkaalle syntyvän arvon 

välillä. Samaan aikaan yrityksissä huomattiin nykyisten asiakkaiden pysy-

vyyden arvo. Keskityttiin tarkastelemaan omaa asiakaskantaa ja jakamaan 

sitä segmentteihin. Tämä työ on edelleen käynnissä. (Arantola ja Simonen 

2009, 2-3.) 

 

Yritysten katse on kohdistunut tuotteen, tavaran tai palvelun, lisäksi asiak-

kaaseen. Jotta yritys aidosti pystyy muuttumaan tuotelähtöisestä asiakas-

lähtöiseksi, sillä pitää olla ymmärrystä siitä mitä on asiakkaan kokema ar-

vo ja miten se syntyy. Tuotelähtöisessä ajattelussa arvo syntyy tuotteen 

ominaisuuksien kautta. Tuotelähtöisessä ajattelussa arvoa pohditaan tuot-

teeseen liittyvien toiminnallisuuksien kautta: arvo on tuotteessa ja asiakas 

”saa” arvoa, kun tavara vaihtaa omistajaa tai palvelutapahtuma suorite-

taan. Palvelun arvoa on mitattu vertaamalla palvelun kustannuksia ja pal-

velun laadun tasoon. Asiakkaan saaman arvon pohtiminen haastaa tämän 

ajattelumallin. Vaikka palvelujohtamiselle on alusta asti ollut luontaista aja-

tella, että asiakkaalle syntyy arvoa palvelua käytettäessä, eivät palveluja 
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tarjoavat yritykset automaattisesti ole asiakaslähtöisiä.  Asiakkaalle eivät 

tuota arvoa palvelun ominaisuudet itsessään vaan niiden tuottamat hyö-

dyt, seuraukset ja vaikutukset asiakkaan omiin tavoitteisiin. Arvoa syntyy, 

kun palveluntuottaja ja asiakas toimivat yhdessä (value co-creation, value 

in use). Arvoa ei luovuteta tai yksipuolisesti tuoteta vaan se syntyy yhtei-

sen prosessintuloksena. Palveluyritykselle tämä tarkoittaa, että asiakas 

sekä osallistuu arvon tuottamiseen että arvioi syntyvää arvoa. (Arantola ja 

Simonen 2009, 2-3.) Asiakkaan saamaa arvoa ja sen syntymistä käsitel-

lään tarkemmin luvussa 3.3. Asiakkuuksien johtamisen teoriamalleista 

poimittuja arvon syntymiseen vaikuttavia tekijöitä käsitellään kappaleessa 

3.4. Palvelu- ja asiakaskeskeistä toimintalogiikkaa käsitellään tarkemmin 

kappaleissa 3.2. ja 3.3. Sisäisen asiakkuuden käsitteeseen ja sen merki-

tykseen aidosti asiakaslähtöiselle yritykselle pureudutaan kappaleessa 

3.1. 

 

 

3.1.  Sisäinen asiakkuus 
 
Tässä tutkimuksessa pyritään tunnistamaan mitkä ovat onnistumisen edel-

lytyksiä menestyneissä yritysten välisissä yhteistyösuhteissa ja peilataan 

näitä menestystekijöitä yritysverkoston sisäiseen asiakkuuksien hoitoon. 

Jokainen palveluorganisaatio on täynnä sisäisiä palvelutoimintoja, jotka 

tukevat toinen toisiaan. Sisäisiä palvelutoimintoja on usein enemmän kuin 

ulkoisia asiakkaita palvelevia palvelutoimintoja. Jotta ulkoinen palvelu voi 

olla laadukasta, niin myös sisäisen palvelun on oltava hyvää sen jokaisella 

tasolla. (Grönroos 2009, s. 413.) 

 

Usein sisäisessä palvelutoiminnossa on kuitenkin vaikeaa ymmärtää 

oman työsuorituksen merkitystä asiakaspalvelun näkökulmasta. Grönroo-

sin mukaan yksi keino hoitaa sisäisessä asiakaspalvelussa toimivien työn-

tekijöiden asenneongelmia on ottaa käyttöön sisäisen asiakkuuden käsite. 

Käsite tuo asiakassuhteen organisaation sisälle kuten kuva kahdeksan 

osoittaa. Sisäisiä palvelutoimintoja voi olla yksi tai useita, joita kuvaa ku-

vassa rinnakkain olevat laatikot. Nämä toiminnot ovat muiden sisäisten 
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palveluntarjoajien sisäisiä asiakkaita ja myös palveluntarjoajia muille sisäi-

sille asiakkaille. Kun henkilöstö tajuaa sisäisten asiakassuhteiden olemas-

saolon ja merkityksen, sen asenteita on helpompi muuttaa. Sisäisten asi-

akkaiden käsite tuo täysin uuden ulottuvuuden organisaation sisällä suori-

tettaviin tehtäviin. Tyytyväinen asiakas ei tarkoita pelkästään loppu-

asiakasta tai yrityksen ulkopuolista organisaatiota. (Grönroos 2009, s. 

413-415.) 

 

 

Kuva 8. Sisäiset palvelutoiminnot ja sisäiset asiakkaat (mukaillen Gronroos 2009, s. 
414) 

 

Joskus sisäiset asiakassuhteet ovat hyvin suoraviivaisia. Usein ne kuiten-

kin ovat varsin mutkikkaita: osapuolet palvelevat toinen toistaan, tai yhden 

toiminnon tuotos riippuu kahden tai useamman muun toiminnon tarjoa-

masta sisäisestä palvelusta. Sisäisiä asiakkaita on palveltava yhtä hyvin 

kuin lopullisia ulkoisia asiakkaita odotetaan palveltavan. (Grönroos 2009, 

s. 414-415.) 

 

Gummessonin (2004, 28) mukaan asiakkuuksien johtamisella on merkitys-

tä vasta sitten, kun se omaksutaan koko organisaatiossa. Sisäisen asiak-

kaan käsite tuo asiakkaan ja toimittajan välisen suhteen yrityksen sisälle, 

jossa tarvitaan myös asiakkuuksien johtamista. Sisäisen asiakkaan rinnal-
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le voidaan lisätä sisäinen toimittaja eli palveluntarjoaja. Jo yksittäinen 

työntekijä toimii usein sekä vastaanottavana sisäisenä asiakkaana että 

sisäisenä toimittajana, jolloin hän tuottaa lisäarvoa jollekin toiselle sisäisel-

le asiakkaalle. (Gummesson 2004, 266.) 

 
 
3.2.  Palvelu- ja asiakaskeskeinen toimintalogiikka 
 
Kiinnostus palvelujen tutkimukseen on lisääntynyt sitä mukaan, kun niiden 

osuus bruttokansantuotteesta on lisääntynyt. Palveluiden osuus kehitty-

neiden maiden kokonaistuotannosta on jo lähes 80 %:a (da-

ta.worldbank.org). Keskustelu palvelukeskeisestä toimintalogiikasta alkoi, 

kun Vargo ja Lusch esittelivät aihetta käsittelevän artikkelinsa 2004. Lo-

giikka sopii tämän tutkimuksen teoriataustaan muun muassa siksi, että se 

korostaa osaamisen merkitystä, osaamisen vaihtamista, yhdessä tekemis-

tä sekä tarkastelee palveluntarjoajan ja koko verkoston resurssien yhteis-

toimintaa palvelun tuotannossa. (Lusch & Vargo 2004, 2-3) Nämä ovat 

keskeisiä elementtejä myös yritysverkoston sisällä palvelujen arvontuo-

tannossa. 

 

Vargon ja Luchin mallin taustalla on näkemys siitä, että yritykset ja asiak-

kaat tuottavat yhteistyössä tuotteen tai palvelun arvon. Ajattelumallissa 

korostetaan sitä, että ihmiset eivät ensisijassa osta tuotteita tai palveluita, 

vaan pikemminkin ”arvoa”, jonka tuottamisessa palvelu toimii välineenä. 

Esimerkiksi porakoneen ostajalle itse porakone ei välttämättä ole tärkeä. 

Varsinainen tarve ei ole välttämättä sekään, että porattua reiän seinään, 

vaan arvo syntyy siitä, että saa ripustettua omaa elämäntyyliä ja identiteet-

tiä edustavan taulun seinälle. Vaihtoehtoisesti kuntopyörän ostajallekaan 

itse pyörä ei ole tärkeä, vaan kunnon kohottaminen. Nämä ”arvot” voidaan 

tuottaa myös muilla tavoilla, joten kuntopyöräkauppiaiden kilpailijat löyty-

vät myös muualta kuin toisista kuntopyöräkauppiaista. Palvelukeskeinen 

toimintalogiikka korostaa asiakkaiden keskeistä asemaa yrityksen liiketoi-

minnassa. Arvonluonti asiakkaille on päämäärä, johon yrityksen koko liike-

toiminta tähtää. Tämän vuoksi yrityksen tulee tehdä yhteistyötä ja oppia 
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asiakkailtaan sekä huomioida heidän yksilölliset ja vaihtelevat tarpeensa, 

eli sen myötä monipuolistaa palvelutarjoomaansa. (Vargo & Lusch 2004.)  

 

Asiakkaiden tarpeet ovat muuttuneet entistä vaativimmiksi minkä takia yri-

tys ei enää pysty yksin tuottamaan kaikkia palvelukokonaisuutensa osa-

alueita. Tämän myötä palveluliiketoiminnassa on alkanut korostumaan 

keskittyminen oman ydinosaamisen kehittämiseen, sekä taito hyödyntää 

ympäristönsä ja liiketoimintaverkostonsa resursseja tukitoimintojen tuotta-

misessa. (Lusch ym. 2010.) 

 

Osana palveluverkoston resursseja voidaan nähdä myös asiakas. Palve-

luprosessi on viime aikoihin saakka nähty lähinnä organisaation prosessi-

na, jossa asiakkaan rooli oli passiivinen vastaanottaja (Gummesson & Me-

le 2010). Palveluorientaatio sen sijaan korostaa asiakkaan aktiivisuutta, 

asiantuntevuutta ja verkostoituneisuutta, ja näkee myös asiakkaan yhtenä 

operoivana resurssina ja yhteistyökykyisenä partnerina. Palvelun arvo mo-

lemmille osapuolille tuotetaan yhdessä asiakkaan kanssa molempien re-

sursseja ja verkostoja hyödyntäen (Vargo & Lusch 2004). Yksi palveluor-

ganisaation tärkeimmistä resursseista onkin asiakassuhde ja kyvykkyys 

integroida asiakkaan resurssit osaksi palveluprosessia. Yrityksen rooli on 

tuoda yhteen koko verkoston resurssit, tiedot ja taidot, joiden avulla tuote-

taan palvelutarjooma eli arvolupaus asiakkaille. (Lusch ym. 2007) 

 

Osaksi asiakkuuksien johtamista on muodostunut asiakkaiden kanssa 

toimiminen ja aktiivinen yhteistyön kehittäminen (Lusch ym. 2007). Asiak-

kaiden tiedon lisääntyessä ja tarpeiden muuttuessa yhä vaativammaksi 

asiakkaat haluavat yrityksiltä yhä räätälöidympiä ja monimutkaisempia 

palvelukokonaisuuksia. Asiakkaat usein myös kilpailuttavat palveluita ja 

valitsevat palveluntarjoajan, jonka tarjooma lisäpalveluineen vaikuttaa 

houkuttelevimmalta ja sopivimmalta asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin (Vargo 

& Lusch 2004). Palvelukeskeisen toimintalogiikan tilalle on myös esitetty 

asiakaskeskeistä toimintalogiikkaa (customer-dominant logic) uudeksi 

markkinoinnin ja liiketoimintastrategioiden tarkastelun lähtökohdaksi. Sen 



38 

 

mukaan tärkeintä on ymmärtää asiakkaan palvelukokemus sekä koko-

naispalvelun vaikutus asiakkaan liiketoimintaan eikä vain tarkastella palve-

lua ja interaktioita irrallisina kontekstistaan (Heinonen ym. 2010). 

 

Asiakaskeskeinen liiketoimintalogiikka on ennen kaikkea ymmärrystä eri 

henkilöiden rooleista, kokemuksista ja asiakkaan koko yritysmaailmasta. 

Näkökulma painottaa, että palvelu on vain osa asiakkaan elämää, joten 

yrityksen tulee tietää, mihin tavoitteisiin asiakas pyrkii palvelua käyttämällä 

ja kuinka hyvin palvelu toteuttaa nämä tavoitteet, eli miten hyvin palvelu 

onnistuu asiakkaan arvonluonnissa. Yrityksen tulisi pyrkiä vaikuttamaan 

aktiivisesti asiakkaan palvelutapahtuman onnistumiseen sekä interaktiivis-

ten kohtaamisten että taustaprosessiensa avulla. (Grönroos 2008, Gum-

messon 2007.) 

 

 

3.3.  Asiakasarvo 
 
Tutkimuksessa on useassa kohdassa viitattu käsitteeseen arvo sekä sen 

luomiseen asiakassuhteen eri osapuolille. Asiakkaan kokemalle arvolle on 

kirjallisuudesta löydettävissä useita määritelmiä. Määritelmissä korostuu 

kuitenkin yhteisesti se lähtökohta, että asiakkaat ovat entistä vaativampia, 

ja yritysten on löydettävä uudenlaisia tapoja saavuttaa kilpailuetua (Wood-

ruff 1997, Vargo & Lusch 2004). Asiakkaat haluavat saada mahdollisim-

man suuren hyödyn käyttämästään palvelusta, jotta he pysyisivät tyytyväi-

sinä. Yritysten on siirryttävä tässäkin suhteessa yrityslähtöisestä toimin-

nasta asiakaslähtöiseen, jotta ne pysyisivät mukana entistä haasteelli-

semmassa kilpailussa (Woodruff 1997). Kilpailuetua on vaikea luoda, ellei 

yritys tuota asiakkailleen arvoa (Slater ja Narver 2000).  

 

Arvoa on tarkasteltu akateemisessa kirjallisuudessa muun muassa asia-

kassuhdejohtamisessa ja -markkinoinnissa, hinnoittelussa ja asiakkaan 

käyttäytymisessä sekä strategiakirjallisuudessa. Asiaa on lähestytty Porte-

rin arvoketjumallissa (1985), joka perustuu perinteiseen vaihdantanäkö-

kulmaan missä tuote itsessään sisältää arvoa ja jonka mukaan toimijat 
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aina raaka-aineen hankkijasta vähittäiskaupan ostajaan ovat liittäneet tuot-

teeseen asiakkaalle tulevaa arvoa. Sen sijaan suhdenäkökulman mukaan 

tuote on kaikkien osapuolten saaman arvon mahdollistaja ja asiakassuhde 

itsessään luo suhteen tai verkoston osapuolille tasapuolisesti arvoa (La-

pierre 2000). Asiakassuhdemarkkinoinnissa arvoa luodaan vuorovaikutuk-

sessa toimittajan ja asiakkaan välillä, ja oleellista on, että molemmat osa-

puolet saavat suhteessa arvoa (Ulaga 2003; Zablah ym. 2004). 

 

Asiakkaan kokema arvo määritellään usein kirjallisuudessa hyötyjen ja 

kustannusten tai uhrausten väliseksi suhteeksi. Alla olevassa taulukossa 

on esitelty Ulagan kokoaman (2003) artikkelikatsauksen pohjalta yritysten 

välisissä liikesuhteissa arvoa määrittelevät hyödyt ja uhraukset.  

 

 

Taulukko 2. Liikesuhteeseen liittyvä arvo (mukaillen Ulaga, 2003) 
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Andersonin (1993, 349) mukaan arvon luominen ja sen jakaminen on asi-

akkaan ja yrityksen välisen yhteistyösuhteen olemassaolon edellytys. Jos 

yritys ei pysty luomaan arvoa asiakkaalle, asiakassuhde päättyy.  

 

Anderson ja Narus (1999, 5) määrittelevät arvon liikesuhteessa seuraaval-

la tavalla 

 

”…the perceived worth in monetary units of the set of econom-

ic, technical, service and social benefits received by a cus-

tomer firm exchange for the price paid for a product offering, 

taking into consideration the available alternative suppliers”.  

 

Määrittelyssä arvoa tuottavia elementtejä ovat taloudelliset ja teknologiset 

hyödyt sekä palvelu ja sosiaaliset elementit. Lisäksi määrittelyssä huomi-

oidaan kilpailuympäristö, jolloin sitä tarkastellaan suhteessa seuraavaksi 

parhaimpaan vaihtoehtoon. Andersonin ja Naruksen teoriassa korostuu, 

että kyseessä on asiakkaan määrittely palvelun hyödystä verrattuna siitä 

maksettavaan hintaan. 

 

Ravaldin ja Grönroosin (1996, 23) mukaan liikesuhde itsessään on arvon 

lähde. Kyse ei ole siitä, minkälaista tarjontaa yritys pystyy tarjoamaan 

vaan siitä, minkälainen liikesuhde yrityksellä on tarjottavanaan. Määritel-

män mukaan arvo kokonaisuudessa muodostuu episodiarvosta ja suh-

dearvosta. Episodiarvolla tarkoitetaan yksittäisen ydintuotteen ja lisäpalve-

lujen hyötyjen ja uhrausten erotusta. Suhdearvolla tarkoitetaan hyötyjen ja 

uhrauksien erotusta, jonka asiakas kokee saavansa asiakassuhteesta. 

Suhdearvo voi kasvaa, koska kuluttaja luottaa myyjäosapuolen kykyyn 

sitoutua toimimaan osapuolten yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, mi-

kä luo asiakkaalle turvallisuuden ja jatkuvuuden tunteen suhteessa. 

 

Grönroosin (1997) palvelujen markkinointiin perustuvassa näkemyksessä 

arvo jaetaan ydinarvoon ja lisäarvoon. Ydinarvo tarkoittaa ydinratkaisun 

hyötyjä verrattuna siitä maksettuun hintaan. Lisäarvoa tuottavat suhteen 
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lisäpalvelut verrattuina ajan mittaan syntyviin suhdekustannuksiin. Näiden 

tasojen yhteisvaikutuksena saavutetaan syvällinen käsitys asiakkaan ko-

kemasta arvosta. Mielenkiintoista mallissa on havainto, että lisäarvo voi 

olla joko positiivinen tai negatiivinen. Jos lisäarvo on positiivinen esimer-

kiksi nopeiden toimitusten, huomaavaisten ja kannustavien asiakaspalveli-

joiden tai juohevasti hoidetun palvelun normalisoinnista vaikutus on myön-

teinen. Jos lisäpalvelut taas tuottavat asiakkaalle tarpeettomia tai odotta-

mattomia suhde-kustannuksia, vaikutus on negatiivinen. Negatiivista lisä-

arvoa voivat tuottaa monimutkaiset järjestelmät, epäystävälliset työntekijät, 

myöhäiset toimitukset, virheelliset laskut, huonosti hoidetut reklamaatiot, 

huono dokumentaatio yms. 

  

Lapierre (2000) on tiivistänyt asiakkaan kokeman arvon määritelmän seu-

raavalla tavalla: Arvo on asiakkaan odotusten perusteella kokema erotus 

hyötyjen ja uhrausten (sekä taloudellisten ja ei-taloudellisten) välillä. Ei-

taloudellisia hyötyjä ovat muun muassa imago, luottamus ja yhteenkuulu-

vaisuus. Ei-taloudellisia uhrauksia puolestaan ovat suhteen ylläpitoon liit-

tyvä ajan ja energian kulutus sekä konfliktin mahdollisuus. 

 

Ulaga (2003) on hankintapäälliköiden syvähaastattelujen pohjalta esittänyt 

palvelutarjonnan ydinosa-alueet, joilla on mahdollista luoda arvoa liikesuh-

teessa (kuva 9.). 
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Kuva 9. Liikesuhteen arvon ydinosa-alueet ja konteksti (mukaillen Ulaga ja Eggert 
2005, 90) 

 

Hyödyt liittyvät tuotteen laatuominaisuuksiin, tuki- ja toimituspalveluihin, 

tuotekehitysnopeuteen sekä tarjoajan tietotaitoon, josta on asiakkaalle 

hyötyä. Esimerkki tällaisesta tietotaidosta voisi olla toimittajayrityksen 

asiakasta parempi tietämys uusien toimintatapojen löytymisestä palvelun 

tuottamisessa ja kustannustehokkuutta lisäävistä toimista. (Ulaga 2003). 

Ulaga (2003, 685) liittää tietotaidon kehittämiseen myös asiakkaan kuunte-

lun, mikä antaa toimittajille arvokasta tietoa uusien palvelujen kehitystyötä 

varten. Lisäksi sosiaalisiin hyötyihin liitetään henkilökohtainen vuorovaiku-

tus, joka koostuu kommunikaatiosta, ongelman ratkaisukyvystä ja yhteisis-

tä päämäärätavoitteista. Uhraukset puolestaan koostuvat suorista tuote- ja 

prosessikustannuksista. 

 

Vaikka hyötyjen ja kustannusten välinen erotus tai suhde on kirjallisuudes-

sa usein asiakkaan kokeman arvon määritelmä, niin arvo on kuitenkin laa-

jempi ja monimutkaisempi käsite ja siihen vaikuttavat myös muut tekijät. 

Tällaisia tekijöitä ovat asiakassuhteen ulottuvuudet kuten palvelutarjooma, 



43 

 

vuorovaikutus, tyytyväisyys ja luottamus. Näitä käsitellään kappaleessa 

3.4. 

 

 

3.4.  Asiakassuhteen ulottuvuudet 
 
Tässä luvussa tarkastellaan ulottuvuuksia, joiden oletetaan vaikuttavan 

liikesuhteeseen muodostumiseen ja syvenemiseen sekä arvonluomiseen 

asiakkaalle. Liikesuhteen tarjooma koostuu konkreettisista palveluista eli 

palvelutarjoomasta. Tämän lisäksi liikesuhteessa muodostuu aineettomia 

asiakassuhdeulottuvuuksia. Tässä tutkimuksessa näitä aineettomia tekijöi-

tä ovat vuorovaikutus, tyytyväisyys ja luottamus. 

 

 
3.4.1. Palvelutarjooma 
 
Asiakkuus on prosessi, jonka eri vaiheissa yritys tuottaa arvoa asiakkaalle. 

Tämä arvontuotanto toteutuu tarjooman kautta. Kotimaisten kielten tutki-

muskeskus on määritellyt käsitteen seuraavalla tavalla: 

 

”Monet yritykset, erityisesti huipputekniikan osaajat, käyttävät 

myymiensä palvelujen ja tuotteiden kokonaisuudesta sanaa 

tarjooma. Esimerkkejä: yrityksen tarjooma asiakkaalle näh-

dään prosessina; asiakkaan on ymmärrettävä, kuinka tarjoo-

ma palvelee juuri häntä. Se on verbistä tarjota ma-johtimella 

muodostettu substantiivi, teon tuloksen nimi. Samalla johti-

mella saadaan verbeistä myös 3. infinitiivi, tarjota-verbistä tar-

joama. Substantiivi näyttää tässä pyrkivän eroon 3. infinitiivin 

muodosta, kuten sanassa kokooma. Tekijännimijohdoksina-

han meillä on useita oo:llisia muotoja, esimerkiksi holhooja, 

nuohooja, siivooja. Tarjooma-sanan sijasta riittäisi usein tu-

tumpi sana valikoima.” (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuk-

sen Kotus-hakemisto) 
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Yrityksen palvelutarjooman suunnittelu sekä hallinta ovat yrityksen toimin-

nan kannalta merkittävässä roolissa, sillä se ratkaisee asiakkaan kokeman 

arvon asiakassuhteesta. Tarjooma on sisältö, jonka asiakas saa vasti-

neeksi omille uhrauksilleen. Tarjooman on siis oltava molempien, sekä 

yrityksen että asiakkaan, kannalta arvokas. 

 

Palvelua kuvataan yleisesti erilaisista osatekijöistä ja asiakkaan kokemista 

hyödyistä koostuvaksi kokonaisuudeksi (Grönroos 2000, 116). Grönroosin 

(2009) on määritellyt palvelun seuraavalla tavalla: 

 

”Palvelu on ainakin jossakin määrin aineettomien toimintojen 

sarjasta koostuva prosessi, jossa toiminnot tarjotaan ratkai-

suina asiakkaan ongelmiin ja toimitetaan yleensä, muttei vält-

tämättä, asiakkaan, palvelutyöntekijöiden ja/tai fyysisten re-

surssien tai tuotteiden ja/tai palveluntarjoajan järjestelmien vä-

lisessä vuorovaikutuksessa (Grönroos, C. 2009, 77).” 

 

Grönroos (2009, 222) erottaa palveluista kolme palvelutasoa, joita ovat 

ydinpalvelut, avustavat palvelut sekä lisäpalvelut. Ydinpalvelu on se palve-

lu, jota asiakas lähtökohtaisesti tarvitsee. Avustavat palvelut puolestaan 

helpottavat ydinpalvelun käyttöä. Avustava palvelu voi olla esimerkiksi 

kommunikaation mahdollistava kanava tai esimerkiksi helpdesk. Lisäpal-

veluista voidaan käyttää monia nimityksiä sen perusteella, millaisina ne 

halutaan ymmärtää. Grönroos (2009, 222-225) käyttää lisäpalveluista ni-

mityksiä liitännäispalvelut, avustavat palvelut tai mahdollistavat palvelut 

sekä tukipalvelut. Grönroos tarkoittaa edellä mainituilla liitännäis-, avusta-

villa ja mahdollistavilla palveluilla sellaisia palveluita, jotka ovat välttämät-

tömiä varsinaisen ydinpalvelun toteutumiselle. Tukipalveluilla hän puoles-

taan tarkoittaa palveluja, jotka lisäävät ydinpalvelun arvoa mutta eivät ole 

välttämättömiä ydinpalvelun toteutumiselle. Esimerkki tukipalvelusta voisi 

olla palvelutarjontaa täyttävä hotellissa sijaitseva matkamuistomyymälä. 

Vaikka tukipalveluita ei olisi, ydinpalvelua voidaan silti käyttää. Avustavat 
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palvelut ovat puolestaan välttämättömiä – jos niitä ei ole, palvelupaketti ei 

toimi. 

 

Palvelujen johtamisen näkökulmasta on keskeistä, että eri palvelutasot 

erotetaan toisistaan ja samaan aikaan ymmärretään palvelutuote myös 

kokonaisuutena, joka muodostuu ydin-, tuki- ja avustavista palveluista. 

Palvelut muodostuvat palveluprosesseista eli asiakkaan ja yritykset väli-

sestä vuorovaikutuksesta, joka on nivottava itse palvelutuotteeseen. 

 

Grönroosin (2000, 228) mukaan peruspalvelupaketista on kehitettävä kat-

tavampi, laajennetun palvelutarjooman malli, joka pitää sisällään vuorovai-

kutuksen lisäksi palvelun saavutettavuuden ja asiakkaan osallistumisen. 

Grönroosin mukaan kuvan 10. mukainen laajennetun palvelutarjooman 

johtaminen edellyttää seuraavaa neljää toimenpidettä: 

 

1. palveluajatuksen kehittämistä 

2. peruspalvelupaketin kehittämistä 

3. laajennetun palvelutarjooman kehittämistä 

4. imagon ja viestinnän johtamista 

(Grönroos 2003, 226). 
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Kuva 10. Laajennettu palvelutarjooma (mukaillen Grönroos 2003, 230) 

 

 

Laajennetun palvelutarjooman kokonaisuudessa palvelujen saavutettavuu-

teen vaikuttavat henkilöstön määrä ja tietotaito, aukioloajat – milloin ydin-

palvelu ja lisäpalvelut ovat käytettävissä, tehtävien suorittamiseen käytetty 

aika, asian hoitamisen helppous ja niin edelleen. Palveluprosessissa kes-

keistä on asiakkaan tarpeisiin vastaaminen, korkea laatutaso ja aktiivinen 

vuorovaikutus asiakkaan kanssa. Tämän lisäksi pitää kiinnittää huomiota 

myös palvelun kannattavuuteen. Kotlerin ja Armstrongin (2005, 264) mu-

kaan palvelun aiheuttamien kustannusten leikkaus voi olla lyhyellä aikavä-

lillä kannattavaa, mutta pitkällä aikavälillä tappiollista. Onnistunut palvelu-

prosessi tyydyttää asiakkaiden halut ja tarpeet eli lisää asiakastyytyväi-

syyttä kustannustehokkaasti. Piercyn ja Richin (2006, 1493) tutkimuksen 

mukaan palveluprosessin kustannuksia vähentävät huolellinen arvon tun-

nistaminen, palveluprosessin sujuvuuden kartoittaminen ja kaiken sellai-

sen poistaminen prosessista, joka ei lisää asiakkaan samaa arvoa tai vä-

hentää sitä. 
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3.4.2. Vuorovaikutus 
 

Kuten asiakkuuksien johtamisen teoriamalleja käsittelevässä osuudessa 

tuli esiin, asiakkaan kanssa käytävällä vuorovaikutuksella on merkittävä 

rooli yrityksen toiminnan kehittämisessä sekä asiakkuuksien johtamisessa. 

Zablah ym. (2004) nostavat vuorovaikutuksen koko asiakkuuden johta-

misprosessin toiseksi avainprosessiksi (kuva neljä).  

 

Liikesuhteen tasapainolla on merkitystä vuorovaikutuksessa. Vuorovaiku-

tukseen, joka perustuu lupauksiin, uhkailuun ja kehotuksiin, liittyy negatii-

visen vallankäytön elementtejä. Jos liikesuhde on epätasapainoinen 

enemmän valtaa omaava osapuoli voi käyttää muodollista ja ohjaavaa val-

taa liikesuhteessa. Mikäli kommunikaatio on yksipuolista ja ohjaavaa, se 

täyttää pikemminkin pakkovallan merkit. Tämän seurauksena vuorovaiku-

tus yleensä vähenee ja siitä tulee yksisuuntaista kommunikaatiota. Vä-

hemmän valtaa omaavalla osapuolella ei ole tarvetta tai halua kommuni-

koida, jos häntä ei kuunnella (Mohr ja Nevin 1990, 43). Vastaavasti vuoro-

vaikutus voi perustua osapuolten väliseen tiedonvaihtoon ja suosituksiin 

eli positiiviseen vallankäyttöön. Zablah ym. (2004, 483) määrittelevät vuo-

rovaikutuksen ydinhyötyjen vaihdoksi. Vaihdon kohteina voivat olla tuot-

teet ja palvelut, tiedot, sosiaalisen kanssakäyminen eli henkilöiden välinen 

yhteistyö sekä mikä tahansa näiden välinen kombinaatio. Tasapainoisessa 

valtasuhteessa vuorovaikutusta on runsaasti, se on vastavuoroista, epä-

muodollisempaa sekä sisällöltään välittömämpää kuin epätasapainoisessa 

valtasuhteessa. 

 

Asiakkuuksien johtamiseen liittyvä kirjallisuus edellyttää tyypillisesti vuoro-

vaikutusprosessin olevan johdonmukaista, relevanttia ja tarkoituksen mu-

kaista. (Zablah ym. 2004, 483). Johdonmukaisella vuorovaikutuksella voi-

daan saavuttaa ulkoista tehokkuutta, kun viestintä on yhtenäistä. Pelkän 

johdonmukaisuuden saavuttaminen vuorovaikutuksessa ei kuitenkaan rii-

tä, vaan liiketoimia tulisi tarkastella tästä näkökulmasta jatkuvasti suhtees-

sa muuttuviin olosuhteisiin (Zablah ym. 2004, 484).  
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Merkityksellinen vuorovaikutus on asiakkaalle erittäin tärkeää, sillä se hel-

pottaa asiakasta päätöksenteossa ja vähentää tiedon tulvaa (Ansari ja Me-

la 2003).  Zablahin ym. (2004, 484) mukaan vuorovaikutuksen mer-

kityksellisyys kuvaa liikesuhteen arvon astetta:  

 

“Interaction relevancy, which refers to the degree to which an 

interaction creates value within the context as a buyer-seller 

relationship”.  

 

Vuorovaikutuksen tarkoituksenmukaisuutta voi arvioida sen mukaan missä 

määrin vuorovaikutus parantaa sekä asiakkaan että yrityksen saamaa ar-

voa. Toisin sanoen vuorovaikutus on tarkoituksenmukaista, jos se tarjoaa 

asiakkaalle nettohyötyä ja antaa tuottoa yritysten pitkäaikaisille sijoituksille 

asiakassuhteessa (Zablah ym. 2004, 484).  

 

“Interaction appropriateness, which refers to the extent to 

which an interaction maximizes both customer value and the 

long-term return on organizational resource investments.” 

(Zablah ym. 2004, 484). 

 

MacMillan ym. (2005) ovat tutkineet vuorovaikutuksen vaikutusta sitoutu-

misen ja luottamuksen muodostumiseen voittoa tuottamattomissa organi-

saatioissa. He esittävät vuorovaikutuksen sisältävän kolme sisäänraken-

nettua elementtiä: säännöllisyyden, merkityksellisyyden ja näiden lisäksi 

kommunikaation ajankohtaisuuden. Tutkimuksen perusteella he havaitsi-

vat kommunikaation lisäävän luottamusta, ja erityisesti kuuntelun vaikutta-

van asiakkaiden käsityksiin liikesuhteesta saatavista ei-materiaalisista 

hyödyistä. Asiakkaiden tarpeiden ja motivaatioiden kuuntelemista voidaan 

katsoa henkilökunnan kykynä vastaanottaa tietoa asiakkaalta, ammattitai-

tona ja kompetenssina sekä innokkuutena toimia asiakaspalvelutyössä 

(MacMillan ym. 2005; ref. Erälinna 2009,51). Asiakkaan kanssa etulinjassa 

toimivan henkilökunnan käyttäytymisellä ja kommunikaation luotettavuu-
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della on merkittävä vaikutus luottamuksen syntyyn ja vuorovaikutuksen 

luonteeseen (Sirdesmunkh ym. 2002, 20). Tutkimustulosten perusteella 

vuorovaikutuksella voidaan vaikuttaa luottamukseen, ja luottamuksella on 

vaikutus vuorovaikutukseen (Mohr ja Nevin 1990; Morgan ja Hunt 1994). 

Luottamusta käsitellään tarkemmin kappaleessa 3.3.3. 

 

 

3.4.3. Luottamus 
 
Luottamusta on tutkittu usean eri tieteenalan alla, esimerkiksi psykologias-

sa, taloustieteessä ja filosofiassa. Psykologiassa luottamus voidaan nähdä 

”psykologisena tilana, missä toimija on valmis hyväksymään haavoittuvuu-

tensa, sillä hänellä on myönteinen käsitys ja odotuksia toisen aikomuksista 

ja toiminnasta” (Blomqvist 2006, 1). Taloustieteen alla näkemys luotta-

muksesta on rationaalinen ja laskelmoiva verrattuna filosofiseen näke-

mykseen, jossa painottuu asenteellisuus ja eettisyys. Sosiaalipsykologias-

sa ja filosofiassa korostetaan henkilöiden välistä näkökulmaa, kun taas 

taloustieteessä ja juridiikassa painotetaan organisaatioiden välistä luotta-

musta. (Grönroos 1997) 

 

Taloustieteilijöiden näkökulmasta luottamusta tarkastellaan laskelmoivana 

menetelmänä, joka mahdollistaa riskinoton ja lisää ennustettavuutta. Tä-

män rationaalisen näkemyksen mukaisesti luottamus myös rakentuu vai-

heittain vähittäisen vaihdannan ja niistä saatujen hyötyjen kautta. Talous-

tieteen näkemyksen mukaan luottamus alentaa informaation ja resurssien 

vaihdantakustannuksia, liiketoimintaan kuuluvia etsintä-, neuvottelu-, so-

pimus- ja valvontakuluja, mitkä syntyvät toimijoiden yhteistyöstä organi-

saation sisäisissä ja välisissä verkostoissa. Vaihdantakustannusten las-

kemisen lisäksi luottamus mahdollistaa strategisen yhteistyön, riskin otta-

misen ja investoinnit uusiin verkostosuhteisiin (Blomqvistin 1997). Markki-

noinnin tutkimusten mukaan luottamus on yksi kaikkein keskeisimmistä 

asiakassuhteisiin myönteisesti vaikuttavista asioista (Blomqvist 1995, 23). 
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Yhtenäistä luottamuksen erityyppisille tieteellisille määrittelyille on se, että 

luottamus yhdistetään yhteistyöhön. Kausaalisesta ulottuvuudesta luotta-

muksen ja yhteistyön välillä on olemassa erilaisia empiirisiä tutkimustulok-

sia. Epäselvää on edistääkö luottamus yhteistyötä ja syntyykö luottamus 

yhteistyön tuloksena, vai onko yhteistyö välttämätön luottamuksen edeltäjä 

(Blomqvist 1995, 4.) Luottamuksen käsite on moniulotteinen, koska siihen 

liitetään useita eri käsitteitä kuten uskottavuus (credibility), vilpittömyys 

(sincerity), pätevyys (competence), luottamuksellisuus (confidence), usko 

(faith), uskollisuus (loyality) ja turvautuminen (reliance). Uskottavuudella 

tarkoitetaan toimijan kykyä tehdä se, minkä se väittää pystyvänsä teke-

mään. Vilpittömyyttä voidaan pitää yhtenä luottamuksen piirteenä, sillä 

luotettavan henkilön täytyy olla myös vilpitön. Pätevyydellä tarkoitetaan 

toimijan kykyä toteuttaa luvatut tehtävät. Luottamuksellisuus on oletus sii-

tä, että toivottu tilanne toteutuu ennemmin kuin se, mitä pelätään tapahtu-

vaksi. Uskollisuus merkitsee sitä, että toimija on saanut uskollisen aseman 

suhteessa toiseen toimijaan ja turvautuminen sitä, että toimija voi päätök-

sessään turvautua tiettyihin toimijan tai järjestelmän ominaisuuksiin. 

(Blomqvist 1997.) Kuvassa 11. on esitetty Blomqvistin (2003) mukaan luot-

tamusta lisääviä komponentteja. 
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Kuva 11. Luottamuksen komponentit (Blomqvist 2006) 

 

Johnsonin ym. (1996) mukaan luottamus on yksi keskeisimmistä tekijöistä 

strategisten kumppanuuksien ja pitkäaikaisten kumppanuussuhteiden syn-

tymisessä, koska luottamus saa aikaan rakentavaa dialogia ja yhtenäistä 

ongelmanratkaisukykyä osapuolten välillä. Myös Gadden & Håkanssonin 

(2001, 107) mukaan luottamus on tärkeää yritysten välisessä yhteistyössä, 

koska luottamus on perusedellytys sitoutumiselle ja sitoutuminen on puo-

lestaan tärkeää kaikissa liiketoimintaan perustuvissa suhteissa. 

 

Buskens (1998) on tutkinut sosiologian tieteenhaaran alla luottamuksen 

merkitystä organisaatioiden välisissä yhteistyösuhteissa. Hänen mukaan-

sa yhteistyöhön perustuvissa suhteissa organisaatioiden muodostaman 

verkoston rakenteelliset tekijät vaikuttavat luottamuksen tasoon. Busken-

sin (1998) mukaan keskeinen verkostoasema lisää luottamusta muiden 

toimijoiden silmissä. Toisaalta myös olemassa oleva luottamus vahvistaa 

organisaation keskeistä asemaa verkostossa. Esimerkiksi henkilöllä, johon 

muut verkoston toimijat luottavat vankasti, on yleensä myös keskeinen 

asema verkostossa. Buskensin (1998) mukaan myös sosiaalinen ja talou-

dellinen vaihdanta edesauttaa luottamuksen syntymistä. Hänen mukaan 
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opportunistisen käyttäytymisen riskiä voidaan vähentää tai poistaa erilais-

ten sopimusten avulla. Toisaalta riskiä opportunistisesta käyttäytymisestä 

harvoin pystytään täysin poistamaan. 

 

Osuustoiminnan ja luottamuksen välistä yhteyttä on tutkinut muun muassa 

Borgen (2001). Hänen mukaan luottamus on keskeisessä asemassa 

osuustoiminnallisissa suhteissa, koska esimerkiksi jäsenyyksien kontrol-

loimisen (membership control) periaatteet edellyttävät luottamusta. Tämä 

siksi, että Borgenin mukaan osuuskunnan hallinnointimekanismit muodos-

tuvat kolmen koordinointi-instrumentin kannustimen, auktoriteetin sekä 

luottamuksen kautta. 

 

 
3.5.  Asiakkaiden segmentointi 
 
Nair (2002) liittää asiakkuuksien johtamisen käsitteen segmentointiin. Hä-

nen mukaan asiakkuuksien johtamisen ja segmentoinnin lähtökohdat ovat 

hyvin samanlaisia. Segmentoinnissa asiakasmassa jaetaan pienempiin 

asiakasryhmiin, jolloin heidän tarpeisiinsa ja odotuksiinsa pystytään vas-

taamaan paremmin. Molempien ideologien tarkoituksena on ymmärtää 

erilaisten ryhmien erilaisia tarpeita ja siten pyrkiä muodostamaan pysyviä 

asiakassuhteita. (Nair 2002, 375, 378).  

 

Asiakkuuksien johtamisen yksi tavoite on usein segmentoida asiakaskunta 

yritykselle tuottoisaksi, jolloin myös asiakkaat hyötyvät. Segmointointi ero-

aa kuitenkin asiakkuuksien salkutuksesta. Salkutuksessa otetaan huomi-

oon vain yritykselle asiakkuudesta syntyvä arvo, ei asiakkaalle mahdolli-

sesti syntyvää arvoa, jolloin se ei ole hyvä menetelmä sisäisten asiak-

kuuksien hoidossa. Storbacka (2005) erottaa tällä tavalla asiakassalkutuk-

sen segmentoinnista; segmentoinnissa huomioidaan myös asiakkaalle 

syntyvä arvo. (Storbacka 2005, 67–68). Asiakkaalle syntyviä arvoja ovat 

muun muassa asiakkaan kokema tyytyväisyys, räätälöidyt tuotteet ja pal-

velut, parantunut asiakaspalvelu, toiminnallinen ja taloudellinen tehokkuus 

sekä henkilökohtainen viestintä (Buttle 2004).  
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Ala-Mutkan ym. (2004) mukaan asiakkuuksien segmentointi on yksi tär-

keimmistä asiakasstrategian ilmentymistä. Asiakkuuskonseptit kuvaavat 

kenelle palveluita tuotetaan (segmentointi), mikä on tarjooma ja miten yri-

tys kohtaa asiakkaan. Segmentointikriteereitä voi olla monentyyppisiä ja 

ne voivat vaihdella käytettävän strategian sekä tavoitteiden mukaan. Butt-

len (2009, 133) näkemyksen mukaan yritysasiakasmarkkinat voidaan ja-

kaa muun muassa taulukossa kolme esitettyjen kriteerien mukaan.  

 

Taulukko 3. Yritysasiakasmarkkinoiden segmentointikriteereitä (mukaillen Buttle 
2009, 133 pohjalta) 

 

Asiakassegmenttien pohjalta eri asiakasryhmille laaditaan oman tyyppiset 

asiakkuuksien hoitomallit. Hoitomallilla tarkoitetaan käytännön tehtäviä, 

joita tarvitaan asiakastavoitteiden viemiseksi käytäntöön. Hoitomallia voi 

kuvata myös toimintasuunnitelmaksi. Se on käytännön työsuunnitelma 
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asiakkaan kanssa työskentelylle. Asiakkuuden hoitomalleja on syytä tar-

kastella myös oppimisen näkökulmasta. Kysymyksessä on lopulta yhdes-

sä oppiminen asiakkaan ja yrityksen henkilön välillä, joka puolestaan an-

taa mahdollisuuden edelleen kehittää hoitomalleja yhteistyössä eteenpäin. 

Vastuu kehittämisestä on luonnollisesti yrityksellä. (Lehtinen 2004, 161–

162)  

 

 
4. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 
Tässä luvussa esitellään tutkimuksen empiiriselle osalle olennaiset ratkai-

sut ja kuvataan aineiston muodostamisen ja analyysin prosessia. 

 

 
4.1.  Kohdeorganisaation kuvaus 
 

Tutkimuksen kohdeyrityksenä on S-ryhmä, joka on asiakasomistajien, 

osuuskauppojen ja SOK-yhtymän muodostama osuuskunta. Osuuskunnat 

on perinteisesti organisoitu verkostoiksi (Neilimo 1994, Skurnik 1994; vrt. 

Möller, Rajala & Svahn, 2004), sillä verkostomuotoisen liiketoimintamallin 

on nähty tuovan eräitä strategisia etuja organisaatiolle (Mintzberg & Lam-

pel, 1999). Tutkimuksen kohdeorganisaation, S-ryhmän, muodostama yri-

tysverkosto koostuu useista toimijoista, joilla kullakin on oma roolinsa ver-

kostossa. 
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Kuva 12. S-ryhmän muodostavat asiakasomistajat, alueosuuskaupat ja SOK-
yhtymä (S-kanava 2014a)  

 

S-ryhmän strategisen yritysverkoston muodostavat alueosuuskaupat ja 

SOK tytäryhtiöineen sekä näiden yhteisesti omistamat osakkuusyhtiöt. 

Yritysverkoston toimintaa ohjaa yhteisesti hyväksytty S-ryhmän strategia, 

johon myös SOK-yhtymän strategia pohjautuu. S-ryhmän liiketoimintamal-

lia ohjaa tarvelähtöinen asiakkuusajattelu. Liiketoimintamalli muodostuu 

arvoketjuista sekä sisäisestä palvelumallista. Liiketoiminnan asiakaslähtöi-

set arvoketjut muodostetaan kysyntäalueittain. Arvoketjujen omistajat vas-

taavat arvoketjunsa suorituskyvystä ja liiketoimintaorganisaatiot resursoin-

neista. Liiketoiminnan arvoketjujen tehokkuus perustuu ydinprosessien 

yhdenmukaiseen sisältöön ja tehokkaaseen toteuttamiseen. S-ryhmä tuot-

taa päivittäistavara- ja käyttötavarakaupan, liikennemyymälä ja polttones-

tekaupan, matkailu- ja ravitsemiskaupan, auto- ja autotarvikekaupan sekä 

maatalouskaupan palveluja. S-ryhmän tarkoituksena on tuottaa palveluja 

ja etuja asiakasomistajille. (S-kanava 2014a).  
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Kuva 13. S-ryhmän organisaatiokartta (S-kanava 2014b) 

 

SOK-yhtymän toiminta muodostuu omasta liiketoiminnasta sekä palvelu- 

ja tukitoiminnasta. SOK:n liiketoiminnan tarkoituksena on tuottaa kannat-

tavasti palveluja ja ratkaisuja asiakkaille sekä hyötyjä ja etuja omistajille. 

SOK:n palvelu- ja tukitoiminnan tarkoituksena on luoda ylivoimaiset edelly-

tykset S-ryhmän palvelujen ja etujen asiakasomistajakeskeiselle ja kilpai-

lukykyiselle toteuttamiselle. Palvelu- ja tukitoiminnalle määritetyn vision 

mukaan SOK on S-ryhmän liiketoiminnalle lisäarvoa luova osaamiskeskus, 

joka taloudellisesti vakavaraisena keskusliikkeenä voi toimia S-ryhmän 

yhteisten operaatioiden toteuttajana. 

 

Alueosuuskauppojen omistama Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, 

SOK, toimii kehittämis- ja ohjausorganisaationa, joka tuottaa keskitettyjä 

tuki- ja ohjauspalveluja alueosuuskaupoille sekä SOK-yhtymän tytäryhtiöil-

le.  Alueosuuskaupat puolestaan hoitavat asiakasomistajille suuntautuvaa 

käytännön liiketoimintaa. Tämän verkostoituneen yhteistoimintamallin 

avulla S-ryhmän on todettu saavuttavan monia strategisia ja toiminnallisia 

etuja, kuten alueellisuus, keskittämällä aikaan saatu tehokkuus ja asia-

kasomistajien tarpeista lähtevä liiketoiminta (Neilimo, 2005). Alla olevassa 

taulukossa on kuvattu SOK-yhtymän ja alueosuuskauppojen tehtävät. 
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SOK-yhtymän tehtävät Alueosuuskauppojen tehtävät 

1. tukea ja palvella osuuskauppoja 

tuottamalla ja johtamalla asiakas-

lähtöisesti, kustannustehokkaasti 

ja kilpailukykyisesti S-ryhmän yh-

teiset kehittämis- ja ohjauspalve-

lut, hankintapalvelut sekä muut 

palvelut 

2. tuottaa ja kehittää kannattavat 

konseptit 

3. harjoittaa alueosuuskauppojen 

tarjontaa täydentävää kannatta-

vaa liiketoimintaa 

4. SOK-yhtymän vastuulle kuuluvan 

liiketoiminnan tavoitteet koti-

maassa sekä kansainvälisillä 

markkinoilla määritellään SOK-

yhtymän strategiassa S-ryhmän 

strategian linjausten mukaisesti. 

1. tuottaa ja järjestää palveluja ja 

etuja asiakasomistajille kattavasti 

sekä edistää asiakasomistajien ja 

toimialueen hyvinvointia 

2. alueellisten markkinoiden aktiivi-

nen hallinta sekä osallistuminen 

S-ryhmän toiminnan kehittämi-

seen SOK:n toimielinten kautta 

3. suunnata resurssinsa ensisijaises-

ti tärkeimpien toimialojen ja mark-

kina-asemien vahvistamiseen si-

ten, että varmistetaan toimialan 

osaaminen ja riittävä volyymi 

4. varmistaa tulos ja pääoman tuotto 

5. toteuttaa ketjukonseptit 

(Sisäinen valvonta SOK-yhtymässä, 2012). 

 

Tämän työn toimeksiantaja on SOK Talous. SOK Talous vastaa SOK-

yhtymän taloussuunnittelusta ja -seurannasta sekä koko S-ryhmän talous-

toimintojen kehittämisestä ja yhteisten talous- sekä palkkahallintopalvelui-

den tuottamisesta. 

 

 
4.2. Tutkimusmenetelmät 
 

Tämän tutkimuksen empiirinen osa toteutettiin kvalitatiivisena tapaustut-

kimuksena (case-tutkimus). Laadullista menetelmää käytetään tyypillisesti, 

kun pyritään ymmärtämään uutta aihetta. Laadullisen menetelmän etuna 

on myös tapauskohtaisesti hyvinkin perusteellisen tulkinnan ja analyysin 

mahdollistuminen. Toisaalta yleistäminen saattaa olla haastavaa. Kuiten-

kin yhdistämällä teoriatutkimusta ja laadullista aineistoa on mahdollista 

saavuttaa tuloksia, joilla on riittävästi painoarvoa. Tapaustutkimusta käyte-
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tään tavallisesti silloin, kun aiheen tutkimus on vasta varhaisessa vaihees-

sa, jolloin sen avulla voidaan kerätä kokemuksia käytännöstä, muodosta-

en syvällisen ymmärryksen tutki-muksen kohteesta (Benbasat et al. 1987). 

 

Laadullista tutkimusaineistoa voidaan kerätä mm. kyselylomakkeella, 

haastattelulla, havainnoinnilla tai näiden yhdistelmällä. Haastattelut ovat 

yksi suosituimpia tiedonkeruumuotoja, sillä se on joustava menetelmä, 

joten se sopii moniin erilaisiin tutkimustarkoituksiin (Arksey & Knight 1999, 

32). Haastattelu mahdollistaa tiedonhankinnan suuntaamisen ja tarkenta-

misen jopa haastattelun aikana, ja lisäksi haastatteluaiheita ja niiden jär-

jestystä on mahdollista säädellä. Lisäksi tietyntyyppisiin ongelmiin voidaan 

löytää vastauksia vain syvemmällä tutkimusotteella. Tutkimushaastattelut 

eroavat toisistaan mm. strukturointiasteen perusteella eli kuinka kiinteästi 

kysymykset on määritelty etukäteen. Haastattelutyyppi onkin syytä valita 

tutkimusongelman perusteella (Arksey & Knight 1999, 97-98). 

 

Tämä tutkimus suoritettiin kirjallisuustutkimuksen sekä haastattelujen avul-

la. Tutkimuksessa peilattiin haastatteluissa ilmitulleita asioita kirjallisuu-

dessa esitettyihin malleihin. Haastattelukysymykset olivat puolistrukturoitu-

ja, jolloin haastattelutilanteessa kyetään tekemään syvällisempiä kysy-

myksiä aihepiiriin liittyen, mutta haastattelu ei ole kuitenkaan täysin avoin 

tai kontrolloimaton (Järvenpää & Kosonen, 1999).  

 

Haastateltavien valintaan vaikuttaa tutkijan asettamat kriteerit ja tutkitta-

vaksi tulisi valita sellaisia henkilöitä, joilta uskotaan saavan parhaiten tie-

toa tutkittavaan ilmiöön liittyen (Miles & Huberman 1994, 27). S-ryhmän 

alueosuuskaupat ovat suomessa ja omilla toimialueillaan merkittäviä toimi-

joita ja isoja asiakkaita monelle palveluntuottajalle. Haastateltaviksi valittiin 

suurimpien S-ryhmän alueosuuskauppojen toimitusjohtajia sekä talousjoh-

tajia, jotka vastaavat useista yhteistyö- ja kumppanuussuhteista 

alueosuuskaupassa. Haastattelussa pyrin ensin yleisellä tasolla kerää-

mään tietoa minkä tyyppiset seikat ovat perustana onnistuneelle yhteis-

työlle alueosuuskaupan keskeisten yhteistyökumppanien kanssa ja sen 
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jälkeen tarkensin kysymykset koskemaan yhteistyön laatua alueosuus-

kaupan ja SOK:n välillä asiakkaan näkökulmasta.  

 

Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelma vaikuttavat aineiston määrään. 

Aineiston tulee olla riittävä suhteessa tutkimuksessa esitettyihin tulkintoi-

hin. Laadullisessa tutkimuksessa keskitytään usein melko pieneen mää-

rään tapauksia, jotka sitä vastoin pyritään analysoimaan mahdollisimman 

perusteellisesti (Miles & Huberman 1994, 27). Aineistoa katsotaan olevan 

riittävästi, kun uudet tapaukset eivät tuota enää uutta tietoa tutkimuson-

gelman kannalta, jolloin puhutaan aineiston kyllääntymisestä eli saturaati-

osta (Eskola & Suoranta 1998, 210-211). Aineiston kyllääntyminen ei ole 

kuitenkaan aina helposti määriteltävissä, vaan tutkijan on tutkimuskohtai-

sesti päätettävä, milloin aineistoa on tullut kerätyksi riittävästi eli niin, että 

se kattaa tutkimusongelman. Lopetinkin haastattelut tässä tutkimuksessa, 

silloin, kun aineisto alkoi saturoitua eli kun uusia tutkimuskysymyksen 

kannalta olennaisia teemoja ei enää noussut esiin haastatteluissa 

 

Haastattelut tehtiin elo-lokakuussa 2014 ja kuten edellä mainittu, niitä oli 

yhteensä viisi kappaletta viidessä eri osuuskaupassa. Haastattelut päätet-

tiin toteuttaa pääosin yksilöhaastatteluina, sillä useimpien johtotason hen-

kilöiden aikataulut ovat tiukat. Kaikki haastattelut tehtiin eri puolilla Suo-

mea eri alueosuuskauppojen tiloissa. Näin haastatteluajat saatiin sovittua 

mahdollisimman joustavasti. Haastattelut talletettiin äänitiedostoiksi, jotta 

kaikki oleellinen tieto olisi mahdollista saada hyödynnettyä. Alustavat 

haastattelukysymykset laadittiin S-ryhmän sisäisen materiaalin ja alusta-

van kirjallisuustutkimuksen perusteella. Tämän jälkeen ne käytiin läpi ja 

tehtiin tarkennuksia vuorovaikutuksessa työn ohjaajan kanssa. Haastatte-

lurungossa kysymykset teemoitettiin tukemaan tutkimuskysymyksiä. Tee-

moja olivat asiakkuuksien johtaminen, sisäisten asiakkuuksien johtaminen, 

palvelutarjooma, vuorovaikutus, luottamus ja arvot. Teemoja ei esitetty 

haastateltaville etukäteen lähetetyissä kysymyksissä, jotta ne eivät johdat-

telisi vastaajaa. Haastattelurunko teemoituksella on kuvattu liitteessä 1. 
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Aineiston analyysi koostui usemmasta työvaiheesta. Ensimmäiseksi tal-

lennetut haastattelut purettiin tekstimuotoon. Tämän jälkeen aloitettiin ai-

neiston teemoittelu, joka on keskeinen osa tulkintaa. Tässä vaiheessa 

muodostettiin niin sanottu tulkintakehikko. Kaikki haastattelut luettiin huo-

lellisesti läpi, ja niitä eriteltiin haastatteluissa apuna käytetyn teeemarun-

gon mukaisesti. Käytännössä aineistosta poimittiin paitsi teemarunkoon 

kuuluvat asiat, myös muut teemarungon ulkopuolelta merkittävästi esiin 

nousevat seikat.  

 

Tulkintakehikosta olisi voinut muodostaa myös kvantitatiivisen tutkimuksen 

laskemalla kuinka monta kertaa sama asia esiintyy haastateltavien kuva-

uksissa tai kuinka moni tutkittava tieto tuo esiin saman asian. Tässä tutki-

musessa kvantifiointia ei hyödynnetty, koska analyysi haluttiin tehdä laa-

dullisia menetelmiä hyödyntäen. Lisäksi otos olisi ollut liian pieni luotetta-

vaan tilastolliseen analyysiin.  

 
 
4.3. Tutkimuksen luotettavuus 
 
Laadullisessa tutkimuksessa ei voida varsinaisesti puhua tutkimuksen oi-

keudellisuudesta ja luotettavuudesta koska tutkimus on yleensä 

asiasidonnaista, mutta tiettyjä kriteerejä tutkimuksen luotettavuuteen tes-

taukseen on olemassa (Miles & Huberman 1994, 277).  

 

Lähtökohtana laadullisessa tutkimuksessa on tutkijan avoin subjektiviteetti 

ja sen tunnustaminen, että tutkija on tutkimuksensa keskeisin tutkimusvä-

line. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pääasiallisin luotettavuuden kriteeri 

onkin tutkija itse ja näin ollen luotettavuuden arviointi koskee koko tutki-

musprosessia. Kvalitatiivisen aineiston luotettavuutta arvioitaessa ongel-

mana voivat olla muun muassa perinteinen, toisenlaiseen tutkimukseen 

tarkoitettu käsitteistö. (Eskola & Suoranta 1998, 210-211.) Lincoln ja Guba 

(1985) ovat ehdottaneet kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden arvioin-

nin kriteereiksi uskottavuutta, luotettavuutta, siirrettävyyttä ja vahvistetta-

vuutta, joita voidaan soveltaa tähänkin tutkimukseen.  
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Uskottavuus luotettavuuden kriteerinä tarkoittaa sitä, että tutkijan on tarkis-

tettava vastaavatko hänen käsitteellistyksensä ja tulkintansa tutkittavien 

käsityksiä. Ei ole kuitenkaan varmaa, että tutkimuksen uskottavuutta voi-

taisiin lisätä viemällä tulkinnat tutkittavien arvioitavaksi. Tutkittavat voivat 

olla sokeita kokemukselleen tai tilanteelleen. (Eskola & Suoranta 1998, 

210-211.) Uskottavuuden saavuttamiseksi aineiston tulisi keskustella teo-

rian kanssa ja löydösten tulisi olla yhtenäisiä ja johdonmukaisia. (Miles & 

Huberman 1994, 278-9).  Teorian ja empiriisen aineiston välinen keskuste-

lu on pyritty toteuttamaan kappaleessa viisi, jossa haastattelussa tehtyjä 

havaintoja peilataan tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen. 

 

Luotettavuus-kriteeri viittaa tässä yhteydessä tutkimuksen tarkastettavuu-

teen: tutkimusprosessi tulee kuvata huolellisesti ja tutkijan tulee perustella 

kaikki tutkimuksessa tehdyt valinnat. Tutkimuskysymysten tulee olla sel-

keitä ja tutkimuksen rakenne niitä tukeva, käsitteiden tulee olla perusteelli-

sesti määriteltyjä sekä teoriasidonnaisia ja tutkijan tulee esittää kaikki mer-

kitykselliset näkökulmat aiheesta (Miles & Huberman 1994, 278). Myös 

tarkastusprosessi vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen. Tässä tutkimuk-

sessa muun muassa kaikki haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin auki. 

 

Tutkimustulosten siirrettävyys on mahdollista tietyin ehdoin, vaikka yleises-

ti naturalistisessa paradigmassa katsotaan, etteivät yleistykset ole mahdol-

lisia. (Eskola & Suoranta 1998, 212). Siirrettävyyttä voidaan parantaa an-

tamalla lukijalle mahdollisimman monipuolinen kuvaus tutkimuskohteesta 

ja näin jättää tulosten siirtämisen mahdollisuus hänen harkintaansa. (Miles 

& Huberman 1994, 279). Olen tässä luvussa pyrkinyt kuvaamaan mahdol-

lisimman tarkasti tutkimuksen kulun sekä antamaan kuvauksen kohde-

ryhmästä.  

 

Vahvistavuus tarkoittaa sitä, että tehdyt tulkinnat saavat tukea toisista vas-

taavaa ilmiötä tarkastelleista tutkimuksista. (Eskola & Suoranta 1998, 

212). Käytännössä tämä tarkoittaa, että tutkijan on oltava objektiivinen. 
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Kvalitatiivisessa tutkimuksessa täysi objektiivisuus on usein mahdotonta, 

mutta tutkijan omat arvot ja persoona eivät saisi silti vaikuttaa lopputulok-

seen ja tutkimuksen tulisi olla myös muiden tutkijoiden toistettavissa (Lin-

coln & Guba 1985). Koska työskentelen SOK:lla, minulla oli joitakin en-

nakkoajatuksia aiheen tiimoilta. Haastattelussa pidättäydyin kuitenkin tiu-

kasti objektiivisen haastattelijan roolissa ja pyrin välttämään omien mielipi-

teitteni esiin tuomista. Näen myös, että työskentely S-ryhmässä auttoi mi-

nua ymmärtämään ilmiötä myös haastateltavien näkökulmasta silloin, kun 

kyse oli yritysverkoston sisäisistä yhteistyösuhteista. 

 

 

5. TUTKIMUKSEN KESKEISET TULOKSET 

 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää mitä on asiakkuuksien johta-

minen osana asiakaslähtöistä palveluliiketoimintaa. Lisäksi tavoitteena on 

tarkastella asiakassuhteen eri ulottuvuuksien merkitystä arvon luomisessa 

asiakkaalle sekä sitä, miten asiakkuuksien johtamista selittävät teoriamallit 

soveltuvat sisäisten asiakkuuksien johtamiseen. Teoreettisen tarkastelun 

pohjalta asiakas- ja liikesuhteen arvoa lisääviä ulottuvuuksia ovat palvelu-

tarjooma, vuorovaikutus ja luottamus. Näiden ulottuvuuksien odotetaan 

vaikuttavan sitoutumiseen ja arvon muodostumiseen asiakkuuksien johta-

misen kontekstissa. Haastateltavina on S-ryhmän alueosuuskauppojen 

talousjohtajia, jotka vastaavat useista yhteistyö- ja kumppanuussuhteista 

alueosuuskaupassa. Haastattelussa pyrin ensin yleisellä tasolla 

keräämään tietoa siitä, minkä tyyppiset seikat ovat perustana onnistu-

neelle yhteistyölle alueosuuskaupan keskeisten yhteistyökumppanien 

kanssa ja sen jälkeen tarkensin kysymykset koskemaan yhteistyön laatua 

alueosuuskaupan ja SOK:n välillä sisäisen asiakkaan näkökulmasta. 

Tutkimustulokset esitetään teemoittain teoreettisen viitekehyksen mukai-

sesti. Koska työn tavoitteena oli tunnistaa ne keskeiset kehityskohdat, 

joiden avulla teoría- ja empiriaosuudesta tunnistetut hyvät käytännöt voi-

daan yhdistää käytännön toimintaan kohdeyrityksessä, empiriaosuuden 

tulosten käsittelyssä keskityttiin erityisesti ongelmakohtiin. Kehitystä ei voi 
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tapahtua ennen kuin ongelmakohdat on tunnistettu. Tämän vuoksi myös 

tutkimusote, jonka pohjalta voidaan johtaa kokreettisia kehityskohteita 

tutkimuksen yhteenveto-osiossa, on teorian ja empirian välillä on melko 

kriittinen. Haasteiden lisäksi kaikki haasteteltavat tunnistivat nykyisestä 

rakenteesta paljon hyvää, ja sen nähtiin tuovan merkittävää kilpailuetua 

silloin, kun sitä osataan hyödyntää oikein. 

 

 

5.1. Yritysten välisten yhteistyösuhteen onnistuminen 
 
Haastateltavien keskuudessa kuvaukset yritysten välisen yhteistyön onnis-

tumisen edellytyksistä olivat erilaisia, eri perspektiiveistä rakennettuja ja 

haastateltavan näköisiä, mutta kaikista oli tunnistettavissa yhteisiä piirteitä. 

Kumppanuus ei ollut haastateltavien mielestä pelkästään sopimuksella 

synnytettävä suhde vaan pikemminkin ajan mittaan syntyvä olotila ja tunne 

siitä, että toiseen osapuoleen voi luottaa. Lisäksi se nähtiin toimintatapa-

na, jossa yhdessä suunnitellaan, keskustellaan ja kehitetään sekä tehdään 

myönnytyksiä puolin ja toisin. Vastavuoroisuuden on toteuduttava hyvässä 

kumppanuudessa.  

 

Haastateltavien keskuudessa oli jonkin verran variaatioita siinä mikä on 

sopimusten ja virallisten sidosten rooli suhteessa sosiaaliseen pääomaan 

yritysten välisessä yhteistyössä. Sosiaalinen pääoma tarkoittaa tässä kon-

tekstissa organisaatioiden eri henkilöiden välistä kykyä toimia keskenään 

ja erityisesti luottamusta toisiinsa. Aineistossa oli tunnistettavissa tapauk-

sia, joissa sopimukseen kirjatut asiat ovat sosiaalista pääomaa tärkeäm-

piä. 

 

”Pidän sitä tosi tärkeässä roolissa, mutta en niin tärkeässä, et-

tä sitten voitaisiin sopimuksia korvata tai ohittaa, jos sopimuk-

sessa sanotaan jotain, niin ei sellaista voi tehdä. Tai sitten 

otetaan joku toinen toimittaja pelkästään sen hyvän yhteistyön 

takia, ei sitäkään voi tehdä, mutta se hyvä yhteistyö edesaut-

taa pitkää yhteistyösuhdetta.” 
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Vastaavasti aineistosta oli tunnistettavissa tapauksia, joissa ”hyvään asi-

akkuuteen ja pitkäaikaisiin suhteisiin vedoten” on pystytty palveluntarjo-

ajan toimesta ratkaisemaan asioita myös silloin, kun palveluntarjoajan pal-

velu on mennyt sopimusehtojen ulkopuolelle. Kumppanuusmallisen yhteis-

työn yhtenä keskeisenä ominaisuutena nousi aineistossa esiin toiminnan 

joustavuus, jolloin sopimuksen rooli voidaan joissakin tapauksissa ymmär-

tää lähinnä juridisena asiakirjana, joka otetaan esiin äärimmäisissä ristirii-

tatilanteissa. 

 

Henkilösuhteiden merkitys sopimusten rinnalla korostui erityisesti luotta-

muksen muodostumisessa. Esimerkiksi asiakkaan yhteyshenkilön jatkuva 

vaihtuminen koettiin heikentävän yhteistyösuhteen laatua ja asiakkuuden 

syventymistä. 

 

”Ennen kuin luottamus syntyy, niin siinä on varmasti henki-

lösuhteet aika tärkeitä. Ja tietysti siinäkin mielessä, että jos 

henkilösuhteet esimerkiksi yhteistyökumppanilla vaihtuu pal-

jon, niin sekin tuo aina epävarmuutta, että hetkinen mitäs nyt 

tässä on takana, jos mulla on aina uusi yhteyshenkilö kenen 

kanssa keskustellaan asioista. Silloin ainakin pitkäjänteinen 

kehittäminen tuntuu tosi hankalalta, jos aina alotetaan alusta 

asioitten kanssa ja taas tulee uusi ihminen vastapeluriks. 

Semmonen epäluottamus tulee siinä kohtaa hyvin äkkiä mie-

leen.” 

 

Toisaalta koettiin, että liikaa henkilösuhteisiin perustuva yhteistyö voi olla 

jopa vaarallista yrityksen väliselle yhteistyölle, mikäli toimintatavat ja -mallit 

ovat liikaa henkilöriippuvaisia.  

 

”Pidän sitä vähän vaarallisena, koska ihmisethän vaihtuu. Se-

hän tarkoittaa sitä, että jos se on henkilöihin liittyvä prosessi 

eikä yrityksen toimintatapoihin liittyvä prosessi, niin se voi olla 
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yksittäisten henkilöitten varassa. Minä koen, että yrityksen 

toimintaprosessit pitää tukea oikeasti asiakkaiden tarpeita ja 

se on paljon tärkeämpi kuin se, että ne henkilösuhteet on jo-

tenkin niin kun.” 

 

Sosiaalista pääomaa ja henkilösuhteisiin perustuvaa vuorovaikutusta pi-

dettiin lähtökohtaisesti tärkeänä haastateltavien keskuudessa, mutta jotta 

yhteistyösuhde ei ole liian henkilöriippuvaista, on myös vuorovaikutukseen 

oltava systemaattinen toimintamalli yrityksessä. Zablahin ym. (2004) asi-

akkuuksien johtamisen prosessimalli muodostuu kahdesta ydinprosessis-

ta, joita ovat tiedolla johtamisen prosessi sekä vuorovaikutuksen johtamis-

prosessi. Vuorovaikutuksen johtamisprosessin tavoitteena on saavuttaa 

koko yrityksen laajuudelta johdonmukaista, relevanttia ja tarkoituksenmu-

kaista vuorovaikutusta asiakkaan kanssa. Zablahin ym. (2004) mukaan 

johdonmukaisuus saattaa tarkoittaa asiakkaan näkökulmasta esimerkiksi 

systemaattista toimintatapaa, joka tuottaa positiivista uutta tietoa negatii-

visten yllätysten sijaan. Esimerkki Zablahin ym. (2004) viittaamasta nega-

tiivisesta yllätyksestä tutkimusaineistossa on asiakkaan uutisten välityksel-

lä saama informaatio euromääräisesti merkittävän palveluntarjoajan hinto-

jen nousemisesta palveluntarjoajan yhteyshenkilön jätettyä informoimatta 

asiakasta tulevista muutoksista.  

 

”..me kuulimme sen televisiosta ja sen jälkeen äijii ei näkynyt 

kahteen viikkoon. Siinä oli niin typerästi hoidettu kuvio, kuin ol-

la saattaa ja meidän suhteet päätty siihen.” 

 

Zablahin ym. (2004) prosessimallissa tiedolla johtamisen prosessissa ke-

rätään, jatkojalostetaan ja jaetaan organisaation käyttöön asiakastietoa 

toiminnan kehittämistä varten. Tietoa kerätään asiakkailta, yrityksen sisältä 

sekä ulkopuolisista lähteistä koskien asiakkaita sekä markkinoita yleisesti. 

Myös Paynen ja Frown (2005) asiakkuuksien johtamisen perusmallissa 

keskeistä on ymmärtää asiakkaita heistä kerätyn tiedon perusteella ja luo-

da arvoa asiakkaille tiiviissä yhteistyössä heidän kanssa. Tiedon tulee olla 
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käytössä kaikilla henkilöillä, jotka ovat asiakkaiden kanssa tekemisissä, 

jolloin myös asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen kehittyy. Myös tutkimus-

aineistossa toistui tasaisesti havainto siitä, että perusedellytys hyvän yh-

teistyön ja kumppanuuden syntymiselle oli asiakkaan liiketoiminnan ja tar-

peiden ymmärtäminen, joka parhaimmillaan tuottaa tilanteen, jossa mo-

lemmat osapuolet ovat selkeästi voittajia.  

 

”…kumppani on sellainen, joka osaa arvioida toisen osapuo-

len palvelun tarvetta. Eli se tavallaan osaa lukea sitä tilannetta 

siinä mielessä, että mitä asiakas tarvii nyt ja mitä ehkä tule-

vaisuudessa, minkälaisia palveluita. Se ei oo sellasta vaan, et-

tä jos se on vaikka siivous. Niin siellä käydään vaan lakase-

massa lattiat ja ei tehdä mitään huomioita tai mitään muuta. 

Ja sitten vaikka niissä yhteisissä palavereissa kerrotaan, että 

lattiat on siivottu. Vaan huomioidaan sitä ympäristöä. Ja millä 

tavalla siisteys vaikka, kuinka se voisi vaikuttaa teidän energi-

an kulutukseen, jos vaikka kylmälaitteiden taustat siivottais 

kunnolla tai jotakin. Sillä tavallahan se on se kumppanuus, et-

tä löytää win-win bisnesjuttuja, että he voivat tehdä lisää työtä, 

mutta asiakaskin myös hyötyy siitä. Semmonen on strateginen 

kumppanuus.” 

 

Paynen ja Frown (2005) asiakkuuksien johtamisen perusmallissa keskeis-

tä asiakassuhteen onnistumiselle on se, että yrityksen asiakkuuksien joh-

tamista tukevat prosessit ovat tiiviisti integroituja toisiinsa, yrityksessä ta-

pahtuu yli yksiköiden tapahtuvaa toimintaa sekä se, että yrityksen kaikki 

toiminnot on yhdistetty asiakkaan näkökulmasta saumattomaksi kokonai-

suudeksi. Tutkimusaineistossa yrityksen palveluiden ja prosessien yhdis-

tyminen saumattomaksi kokonaisuudeksi näkyy muun muassa vuorovaiku-

tuskanavien kautta. Paynen & Frown (2005) mukaan kanavat voivat olla 

fyysisiä tai virtuaalisia, ja niiden avulla yritys voi vaikuttaa asiakkaan ko-

kemukseen ja sitä kautta vahvistaa asiakkaan ja yrityksen välistä vuoro-

vaikutusta ja koko asiakassuhdetta. Yrityksellä tulee olla tietoa siitä, millai-
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silla kanavien yhdistelmillä ja millaisella vuorovaikutuksella asiakkaan toi-

veisiin voidaan reagoida ja miten tavoitteisiin voidaan päästä. Tyypillinen 

ja hyväksi todettu kanava yritysten välisissä yhteistyösuhteissa on asia-

kasvastaava.  

 

”yksi pääasiakasvastuullinen on ihan hyvä malli. Eli jos mulla 

on asioita, niin mä voin aina tän ihmisen kautta välittää, että 

hän tuntee sen oman organisaationsa ja hän sitten välittää 

sen sinne minne se kuuluu se tietynlainen kysymys taikka 

kommentti taikka palaute. Ja sitten taas meillä on helppo yh-

den kanssa keskustella, ja silloin se tavallaan se yksi henkilö 

tietää myös meidän kaikki maailman asiat, mitä meillä on ta-

pahtunut tässä suhteessa. Niin, kyllä mä pidän sitä semmosen 

avainhenkilön merkitystä aika tärkeenä. Mielellään sitten 

semmonen vähän pysyvämpi avainhenkilö, se on aika tärkee-

tä että se säilyy.”’ 

 

Tutkimusaineiston pohjalta onnistuneessa yhteistyösuhteessa asiakasvas-

taavalle kertyy tietoa asiakkaan liiketoiminnasta siten, että asiakasvastaa-

va ymmärtää asiakkaan tarpeet. Tälllöin hän voi myös huolehtia omassa 

organisaatiossa siitä, että asiakkaan tarpeet ja etu on huomioitu, kun pal-

veluja tai tuotteita kehitetään. 

 

”Ja sitten siellä vastapelurin puolella totta kai, jos joku on vas-

tuussa siitä asiastansa, niin hän sitten katsoo sinne omaan 

tiimiinsä taikka siihen porukkaan mikä tekee ja hoitaa niitä 

kaikkia asiakkaita. Niin, sit hänenkin asiakkaansa etua pide-

tään, hän pitää oman asiakkaansa puolta tavallaan siinä 

omassa organisaatiossaan.  Se on varmasti semmonen, että 

kun hän on vastuussa siitä, että se asiakas on tyytyväinen, 

niin silloin hän katsoo myös että se asiakkaan etu on hoidettu” 
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Lisäksi kaikille pitkäaikaisille yhteistyösuhteille oli aineiston perusteella 

ominaista yhteinen panostaminen toiminnan kehittämiseen. Tämä tekijä 

on myös kirjallisuudessa liitetty vahvasti kumppanuusmalliseen yhteistyö-

hön asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä. Toiminnan kehittämiseen liittyi 

keskeisesti molempien osapuolten tavoitteiden tunteminen ja kunnioitta-

minen sekä yhteinen halu nähdä asioita pitkällä tähtäimellä. Yhteistä pit-

käaikaisille yhteistyösuhteille oli se, että toiminnan ja palveluiden kehittä-

misen tavoitteena oli tuottaa lisäarvoa paitsi toimijoille itselleen myös pal-

veluiden käyttäjille.  

 

”Mutta oikeesti jos strateginen kumppani on sellanen, että jos 

olis joku käänteentekevä uus juttu, niin me voitais lähtee sitä 

yhessä kokeileen ja pilotoimaan ja pistää vähä meki rahaa sii-

hen. Eikä vaan ajatella, että palvelutoimittaja kehittäköön pal-

velua ja me otetaan tai jätetään. Strategisen kumppanin kans-

sa vois helposti ajatella, että yhessä satsataan jonkun asian 

tai prosessin tai mikä se sitten onkaan, niin kehittämiseen.” 

 

Palveluliiketoiminta-termin synonyymina onkin toisinaan käytetty termiä 

ratkaisuliiketoiminta. Ratkaisuliiketoiminnassa asiakkaan liiketoiminnan 

kehittäminen edellyttää ratkaisuntarjoajan ja asiakkaan tiivistä ja pitkäai-

kaista yhteistyötä sekä kokonaisvaltaista ymmärrystä asiakkaan proses-

seista. (Tekes 2010, 9). Myös aineiston havaintojen pohjalta asiakas halu-

aa käytännössä palvelua ostaessaan lisäarvoa, jota ei omassa organisaa-

tiossa ole tai johon ei haluta panostaa omia resursseja.  

 
”mä saan juuri omaan tarpeeseeni sen oikean palvelun ilman, 

että mä lähden kehittämään sitä omaa organisaatiota, sen 

osaamista niin paljon että se olisi yhtä laadukasta kuin sen ul-

kopuolisen tarjoama. Kyllä mä nään sit mieluummin, aika pal-

jonkin mielelläni käyttäisin ulkopuolista, kun mulla on aina 

semmosia ad hoc-asioita taikka semmosia asioita mihin mä 
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tarvin tietyn rajallisen ajan taikka tietyn rajallisen palvelun mitä 

mun ei kannata kehittää.” 

 

Joustavuuden koettiin olevan myös merkittävä lisäarvoa tuova elementti. 

Arvon muodostumista käsitellään tarkemmin kappaleessa 5.3. 

 

5.2. Asiakkuuksien johtaminen sisäisissä asiakkuuksissa 
 

Tutkimusaineistossa havainnot sisäisten yhteistyösuhteiden tilanteesta 

alueosuuskauppojen ja SOK:n välillä olivat melko samanlaisia vaikka 

haasteltavat olivat eri osuuskaupoista ja kaikilla henkilöillä oli erityyppinen 

tausta. Osalla haastateltavista oli pitkä ja merkittävä ura S-ryhmässä eri 

organisaatioissa ja eri tehtävissä ja osalla pitkä ura myös S-ryhmän 

ulkopuolella, joka toi lisäksi oman perspektiivinsä tutkimukseen. 

Grönroosin (2009) mukaan sisäiset asiakassuhteet ovat joskus hyvin suo-

raviivaisia. Usein ne kuitenkin ovat varsin mutkikkaita: osapuolet palvele-

vat toinen toistaan, tai vaihtoehtoisesti yhden toiminnon tuotos riippuu 

kahden tai useamman muun toiminnon tarjoamasta sisäisestä palvelusta. 

Sisäisiä asiakkaita on kuitenkin palveltava yhtä hyvin kuin lopullisia 

ulkoisia asiakkaita odotetaan palveltavan. (Grönroos 2009, s. 414-415.).  

 

Buttle (2004) korostaa erityisesti ihmisten ja henkilöstön merkitystä asiak-

kuuksien johtamisessa. Buttlen (2004) mukaan koko henkilöstön osaami-

nen, kokemus ja asenne sekä niiden kehittäminen ovat ratkaisevia tekijöitä 

onnistuneelle ja menestykselliselle asiakkuuksien johtamiselle. Ihmiset 

kehittävät asiakkuusstrategiat, valitsevat, toteuttavat ja käyttävät teknolo-

gisia ratkaisuja, suunnittelevat palveluprosesseja, ovat vuorovaikutukses-

sa asiakkaan kanssa ja vaikuttavat sitä kautta merkittävästi asiakas-

tyytyväisyyteen ja pysyvyyteen. (Buttle 2004, 51).  

 

Myös tutkimusaineistossa toistui erityisesti kaupparyhmän sisäisissä yh-

teistyösuhteissa asenteen merkitys. Havaintojen perusteella alueosuus-

kaupat eivät aina koe kaikkien SOK palveluiden osalta, että SOK:n päässä 
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aidosti nähdään alueosuuskauppoja maksavina asiakkaina samalla tavalla 

kuin ulkopuoliset palveluntarjoajat näkevät.  

 

” Ulkopuoliset toimittajat näkevät, että XXX osuuskaupasta tu-

lee se suurin rahavirta. Niin se SOK:llakin tulee, mutta SOK:lla 

ei nähdä sitä sillä tavalla. Jolloin sitten tuntuu monesti, että 

onko teidän ihmisille mitään väliä, mitä me ajatellaan. Joskus 

ajattelen, että ei ole. Mutta en tiedä, miten se menee, asenne-

ongelmaa aina aika ajoin havaittavissa.” 

 

Buttlen (2004) mukaan yritysten kyky luoda arvoa asiakkaille on ensisijai-

sesti kiinni sen henkilöstön osaamisen ja asiakaslähtöisen ajattelun tasos-

ta (vrt. Zablah ym. 2004 kyvykkyysnäkökulma). Tutkimushavaintojen 

mukaan samat käytänteet kuin ulkopuolisten palveluntarjoajien toimisivat 

myös sisäisissä yhteistyösuhteissa, koska haastatteluissa korostui, että 

alueosuuskauppojen silmissä SOK on palveluntarjoaja siinä missä 

ulkopuolisetkin toimijat. Tämän lähtökohdan tulisi ulottua myös asenteisiin 

ja johtamiseen. 

 

”Mut kyl sit hyvä on muistaa se, että osuuskaupat omistaa 

SOK:n ja se on, täältäpäin katsellen niin se on osuuskauppo-

jen palveluyhtiö.” 

 

Haastattelujen perusteella alueosuuskaupassa nähdään, että monet 

SOK:n tarjoamat palvelut ja asiantuntijatyö ovat tarpeellisia ja myös toimit-

tajien ohjauksessa tehdään tärkeää työtä. Samaan aikaan kuitenkin koe-

taan, että asiakassuhteen ylläpito palveluprosessissa katkeaa SOK:aan 

erityisesti, kun sopimukset ulkopuolisten toimittajien kanssa ovat SOK:n 

nimissä. 

 

”..en ymmärrä, että mihin se (asiakaspalvelu) on tavallaan 

jäänyt. Jos vaikka IT:ssä ne vaatii niiltä alihankkijoilta tai niiltä 

palveluntuottajilta jotakin. Ja sitten ne ei ymmärrä, että osuus-
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kaupat vaatii sitä samaa asiaa SOK:lta. Mikä siinä meni ris-

tiin? Sitten ei enää ymmärretäkkään, koska ne kaikki sopi-

mukset on SOK:n nimissä. Osuuskaupat, ei ne oo vaikka teh-

ny, että mehän ollaan sitten vaan sopimukseen liitytty ja 

kumppaneita. Sitten se asiakaspalvelu loppuu hyvin äkkiä sit-

ten siihen. Sitä asiakkuussuhdetta ei enää hoideta, niin se on 

harmillista.” 

 

Ilmiöitä voi peilata Grönroosin (2009) esittämään malliin palveluprosessin 

sisällä olevista asiakassuhteista. Alla olevassa kuvassa on Grönroosiin 

(2009) malli mukautettu S-ryhmän sisäisiin asiakassuhteisiin. Kuva on 

yksinkertaistettu, sillä asiakassuhteita on myös SOK:n sisällä eri 

yksiköiden välillä sekä osuuskaupan sisällä esimerkiksi tukitoiminnon ja 

liiketoiminnan välillä. Kuvan keskiosassa oleva sisäinen palveluprosessi 

kuvaa SOK:n ja alueosuuskaupan välistä asiakassuhdetta. Palveluproses-

sissa keskellä merkitty vahvennettu katkoviiva kuvaa SOK:n ja osuuskau-

pan välistä asiakas-palveluntarjoaja suhdetta, joka tutkimuksen empi-

riaosuuden havaintojen mukaan nähdään hyödyllisenä, mutta joka ei toi-

minnallisesti tällä hetkellä pidä sisällään kaikkien SOK:n tarjoamien pal-

velujen osalta niitä elementtejä, joita onnistuneeseen asiakassuhteen hoi-

toon kuuluu.  

 

 

Kuva 14. Sisäiset ja ulkoiset palvelutoiminnot (mukaillen Gronroos 2009, s. 414) 
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Tutkimuksen kappaleissa 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 ja 5.7. käsitellään empiria-

aineiston valossa elementtejä, joiden kirjallisuuden perusteella nähdään 

olevan edellytyksenä onnistuneelle asiakkuuksien johtamiselle sekä yritys-

ten väliselle yhteistyölle. Elementtejä peilataan haastateltavien ko-

kemuksiin yleisesti suhteessa ulkopuolisiin palveluntarjoajiin sekä suh-

teessa SOK:aan. Yhteenvedossa pyritään tunnistamaan keskeisimmät 

elementit ja kehityskohteet, jotka asiakkuuksien johtamisen teoriamalleista 

sekä käytännöistä ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa, olisi sovelletta-

vissa myös sisäiseen asiakkuuksien johtamiseen. 

 

5.3.  Arvonluonti asiakkaalle 
 
Asiakkaan kokema arvo määritellään usein kirjallisuudessa hyötyjen ja 

kustannusten tai uhrausten väliseksi suhteeksi (mm. Anderson 1993, La-

pierre 2000, Ulaga 2003). Arvo nousi aineistossa esiin useasta eri 

näkökulmasta. Tämä on luonnollista, koska haastattelurunko oli rakennettu 

eri asiakassuhteen ulottuvuuksista, jotka luovat arvoa asiakkaalle. 

Kysyttäessä arvosta on luonnollista, että kustannustehokkuus nousee 

esiin. Kaikilla haastateltavilla oli yhtenäinen näkemys siitä, että arvon 

muodostukseen vaikuttavat hinnan lisäksi myös muut asiat.  

 

Ravaldin ja Grönroosin (1996, 23) mukaan liikesuhde itsessään on arvon 

lähde. Kyse ei ole siitä, minkälaista tarjontaa yritys pystyy tarjoamaan vaan 

siitä, minkälainen liikesuhde yrityksellä on tarjottavanaan. Määritelmän 

mukaan arvo kokonaisuudessa muodostuu episodiarvosta ja suhdearvos-

ta. Episodiarvolla tarkoitetaan yksittäisen ydintuotteen ja lisäpalvelujen 

hyötyjen ja uhrausten erotusta. Suhdearvolla tarkoitetaan hyötyjen ja uh-

rauksien erotusta, jonka asiakas kokee saavansa asiakassuhteesta. 

Suhdearvo voi kasvaa, koska ostaja luottaa myyjäosapuolen kykyyn si-

toutua toimimaan osapuolten yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.  
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Tutkimusaineistossa nousi arvon lähteeksi palveluntarjoajan tietotaito ja 

asiantuntemus omalta alueelta, jonka myös Ulaga (2003) on nostanut esiin 

liikesuhteen arvoa lisäävissä ydinosa-alueissa. Esimerkki tällaisesta tieto-

taidosta voi olla toimittajayrityksen asiakasta parempi tietämys uusien toi-

mintatapojen löytymisestä palvelun tuottamisessa ja kustannustehokkuutta 

lisäävistä toimista (Ulaga 2003). Asiakkaan toiminnan proaktiivinen 

kehittäminen ja myyjäosapuolen asiantuntemus omalta alueelta nousi 

tutkimusaineistossa usein arvoa lisäävänä tekijänä liikesuhteessa. 

 

”…kustannusten lisäksi tietysti sen tyyppiset asiat, et kun tietyt 

toimittajat on kuitenkin sen oman asiansa asiantuntijoita. Vä-

hittäiskauppiaan roolihan on semmonen, että me ollaan mo-

niottelijoita, ja täällä on nyt se miljoona asiaa eikä oikeastaan 

yhtään isoa asiaa ja täällä täytyy hallita hirveä määrä pieniä 

asioita yhtä aikaa ja aika harvaan asiaan kerkee kuitenkaan 

paneutua sillä tavalla, että sä olisit oikea asiantuntija. Niin kyl-

lä se tietysti sit se hyvä suhde on semmosta, et se on sillä ta-

valla aktiivista myös toimittajan suunnasta, et se pyrkii ajatte-

lemaan niitä asioita asiakkaansa saappaissa ja tuomaan rat-

kaisumalleja tänne myöskin.” 

 

Ulaga (2003, 685) liittää tietotaidon kehittämiseen myös asiakkaan kuunte-

lun, mikä antaa toimittajille arvokasta tietoa uusien palvelujen kehitystyötä 

varten. Lisäksi sosiaalisiin hyötyihin liitetään henkilökohtainen vuorovaiku-

tus, joka koostuu kommunikaatiosta, ongelman ratkaisukyvystä ja yhteisi-

stä päämäärätavoitteista. Arvoa luodaan vuorovaikutuksessa toimittajan ja 

asiakkaan välillä, ja oleellista on, että molemmat osapuolet saavat suh-

teessa arvoa (Ulaga 2003; Zablah ym. 2004). Molempia osapuolia 

hyödyttävä uusien palvelujen kehitystyö nähtiin tutkimushavaintojen pohja-

lta tapahtuvan juuri vuorovaikutuksen kautta. 

 

”Oli sitten mikä yhteistyökumppani, koulutusyhteistyökumppa-

ni tai muu tahansa, niin siellä ehkä enemmän sitä että keskus-
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tellaan enemmän ja tuodaan niitä tavallaan kehitysideoitakin 

sitten että mites tää meidän yhteistyö voisi kehittyä vielä tästä 

nykytilanteesta. Ne on semmosia asioita, mitä minä arvostan 

siltä kumppanilta, että me saadaan tämmöstä uutta ajatteluta-

paa myös miten me voitais vielä tehdä toisin. Totta kai sit täy-

tyy olla aina, että se win-win-tilanne.” 

 

Tutkimushavainnoissa, tämän tutkimuksen kirjallisuusteorian ulkopuolelta, 

arvon lähteeksi nostettiin myös yhteinen arvopohja. Yhteinen arvopohja 

liittyy välillisesti moneen teoriaosuuden asiakassuhteen arvoa lisäävään 

elementtiin kuten luottamukseen, yhteisiin tavoitteisiin ja suhteen luon-

teeseen. Lisäksi sen voisi liittää Lapierren (2000) kuvaamiin suhteen ei-

taloudellisia hyötyihin, joita ovat muun muassa imago, luottamus ja yh-

teenkuuluvaisuus. Sellaisenaan yhteinen arvopohja ei kuitenkaan noussut 

teoriaosuudessa esiin. Asia korostuu erityisesti tämän tutkimuksen 

kohderyhmässä eli osuuskunnassa, josta luonnollisesti tutkimustietoa on 

vähemmän. Osuuskunnan toimintaperiaatteiden näkökulmasta asia on 

kuitenkin hyvin keskeinen. 

 

”Yhden asian mä sinne lisäisin, joka joskus tulee kyseeseen ja 

sitten jos on esimerkiksi asiakkaisiin päin tehtävää yhteistyötä, 

niin se on arvopohja. Tarkoitan sitä, että jos kumppani on 

esimerkiksi keskinäinen yhtiö tai osuuskunta tai toimii koti-

markkinoilla tai niin tämän kaltasilla asioilla mä tarkotan sitä 

arvopohjaa. Niin sitten siitä tulee vielä, se liityy ehkä tähän 

luottamukseen ja kunnioitukseen ja niihin yhteisiin tavotteisiin-

kin, että se ei oo irrallinen asia. Mä luin tota listaa, niin se tuli 

mulle mieleen.” 

 

Perinteinen Porterin arvoketjumalli (1985) perustuu vaihdantanäkökul-

maan missä tuote itsessään sisältää arvoa ja jonka mukaan toimijat aina 

raaka-aineen hankkijasta vähittäiskaupan ostajaan ovat liittäneet tuot-

teeseen asiakkaalle tulevaa arvoa. Suhdenäkökulman mukaan tuote on 
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kaikkien osapuolten saaman arvon mahdollistaja ja asiakassuhde 

itsessään luo suhteen tai verkoston osapuolille tasapuolisesti arvoa (La-

pierre 2000). Tätä havaintoa tukivat myös tutkimustulokset. Lähtökohtana 

onnistuneelle yhteistyösuhteelle on kustannustehokas hinta ja palvelulu-

paus, joka pidetään, mutta lisäarvoa ja arvoa syntyy myös itse yh-

teistyösuhteesta. 

 

”Niin mun mielestä se, että lupaukset, siis tavallaan palvelulu-

paus pidetään. Se on se vähimmäisjuttu, että se luottamus 

syntyy siihen, että sitä palvelua voidaan edes jatkossa ostaa. 

Ja sitten useimmitenhan jos on hyvä suhde, missä huomataan 

että lupaus pidetään, niin usein siinä vaiheessa sitä ruvetaan 

pitämään kumppanina. Se ei oo enää palveluntuottaja vaan se 

on kumppani, jonka kanssa pystytään lähteen kehittämään sit-

ten sitä eteenpäin. Sitten, jos tarvii vaikka säätää kustannuk-

sia, niin sittenhän me ei lähdetäkään kilpailuttamaan sitä sa-

maa palvelua. Vaan me lähetään sen kumppanin kanssa miet-

timään, että miten me saatas tää hoidettua paremmin. Siinä 

se tulee se lisäarvo musta myös sille palveluntuottajalle, että 

ei sitä ensimmäisenä lempata ulos vaan me tiedetään, että 

siihen voi luottaa. Sen kanssa voi kehittää sitä palvelua pa-

remmaks. Mun mielestä se on ehkä se lisäarvo, että syntyy 

semmonen kumppanuussuhde.” 

 

Asiakkaan kokema arvo on tutkimuksen sekä kirjallisuuden perusteella 

määritelty hyötyjen ja kustannusten tai uhrausten välinen suhteeksi (mm. 

Anderson 1993, Lapierre 2000, Ulaga 2003). Uhrauksia ovat muun muas-

sa hinta, suhteen ylläpitoon liittyvät kustannukset sekä käytetty aika ja 

suorat prosessikustannukset Hyötyjä ovat taloudelliset hyödyt, pal-

veluhyödyt, palveluun laatuun ja kehittämiseen liittyvät hyödyt sekä 

suhdehyödyt (Ulaga 2003).  Lisäksi yhteinen arvopohja koettiin suhteen 

arvoa lisäävänä hyötynä. 
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5.4. Vuorovaikutus 
 
Tutkimusaineistosta tehdyt havainnot tukevat kirjallisuudessa esitettyjä 

näkemyksiä siitä, että onnistuneissa yhteistyösuhteissa vuorovaikutus on 

jatkuvaa, systematisoitua ja monitasoista (Geddes 1998). Systematisointi-

in liittyy vuorovaikutuksen organisointi ja käytännön työvälineiden 

kehittäminen. Strategisella tasolla osapuolet yhdessä asettavat raamit suh-

teen sisällölle, mihin liittyy keskeisesti aito vuoropuhelu. Käytännössä se 

näkyy molempien osapuolten kuulemisena, erilaisten tavoitteiden 

hyväksymisenä ja yhteensovittamisena. Lisäksi on koettu, että vuorovaiku-

tus ei aina välttämättä rajoitu ostajan ja myyjän väliseen kommunikointiin, 

vaan lisäksi siihen voi osallistua myös muita palveluverkoston osapuolia. 

 

”…se edellyttää tosiaan säännöllisiä asiakastapaamisia. Ja 

sitten monella tasolla, että tapaa ne käytännön asioita hoitavat 

henkilöt ja sitten myös meikäläinen tyyliin kerran vuodessa ja 

aika ajoin ja heidän johtoa. …lisäksi kolmikantayhteistyötä 

tehdään myös. Se on löytäny hyvän mallin.” 

 

Zablah ym. (2004) nostavat vuorovaikutuksen koko asiakkuuden johtamis-

prosessin toiseksi avainprosessiksi. Heidän mukaan kannattavan asiakas-

portfolion toteuttaminen edellyttää yritykseltä tietojen keräämistä asiak-

kaista. Tietoja tarvitaan muun muassa asiakkaan tyytyväisyydestä, tarpeis-

ta, mieltymyksiä, mahdollisista vaihtamisaikeista, asiakkaiden kannat-

tavuudesta yritykselle sekä asiakkaan tulevaisuuden suunnitelmista ja 

toiveista. Tutkimuksen mukaan tämä koetaan myös asiakkaan liiketoimin-

nan kannalta positiivisena asiana. 

 

”…ne tulee käymään meillä ja ne haluu tietää, että mitenkä 

meillä on menny. Ja ovat halukkaita ottamaan palautetta vas-

taan ja minusta he haluu aidosti kehittää sitä omaa toimintaaki 

siellä asiakastarpeisiin nähden.” 
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”Niin nehän tulee käymään niitä palveluita läpi, että miten tyy-

tyväisiä te ootte ollu ja minkäslaisia palveluita te haluatte ensi 

vuonna ostaa. Tavallaan, että voidaaks me tukea tätä teidän 

prosessia jotenkin paremmin, niin ihan tämmösiä palavereita.” 

 

SOK:n osalta koettiin vuorovaikutuksen laadussa olevan vaihteluita pal-

veluittain tai yksiköittäin. Osassa palveluissa vuorovaikutus on riittävällä 

tasolla ja yhteyshenkilöt on nimetty, mutta monissa isoissa ko-

konaisuuksissa vuorovaikutus puuttuu.  

 

”Niin että esimerkiks vaikka IT:ssä jos mulle kuuluu, että mun 

alaisuudessa on nää IT-päälliköt tai IT-asiantuntijat, niin kos-

kaan kukaan ei ole minuun ollut missään yhteydessä SOK:n 

IT:stä.” 

 

Vuorovaikutuskanavat 

Paynen & Frown (2005) mukaan vuorovaikutuskanavat voivat olla fyysisiä 

tai virtuaalisia, ja niiden avulla yritys voi vaikuttaa asiakkaan kokemukseen 

sekä sitä kautta vahvistaa asiakkaan ja yrityksen välistä vuorovaikutusta ja 

koko asiakassuhdetta. Yrityksellä tulee olla tietoa siitä, millaisilla kanavien 

yhdistelmillä ja millaisella vuorovaikutuksella asiakkaan toiveisiin voidaan 

reagoida ja miten tavoitteisiin voidaan päästä. SOK:n osalta tunnistettiin 

toimivia sähköisiä vuorovaikutuskanavia olevan muun muassa kuukausit-

taiset tai kvartaaleittain lähetettävät infokirjeet.  

 

”Joku semmonen kerran kvartaalissa tuleva informaatio, vaik-

ka se on vaan yleisinformaatio, niin se vaan kertoo, että hei 

me ollaan olemassa, meillä on tämmösiä asioita työn alla nyt 

ja missä mennään, mitä projekteja meillä on täällä työn alla. 

Eli tavallaan, että mitä te teette SOK:ssa tän kolmen kuukau-

den aikana tai mitä hankkeita teillä on ollu. Ja se on semmo-

nen yleissivistävä vähän meille.” 
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Sähköisessä muodossa tapahtuvaa systemaattista viestintää infokirjeen 

muodossa on tällä hetkellä käytössä joillakin SOK:n palvelualueilla. Vas-

taavaa viestintää kaivattiin kaikille palvelualueille. 

 

”…Kiinteistöviestin tyyppinen, eli tavallaan kerrotaan mitä pro-

jekteja on meneillään missäkin osa-alueella, minkälaisia asioi-

ta käsitellään tai on käsitelty viimeisen puolen vuoden aikana 

tai mitä meille on tapahtunu, niin kyllähän se olisi ihan, lähen-

täis sitä SOK:n tukimaailmaa meitä, koska kun eihän tässä 

tiedä mitä te siellä oikein teette, että mihin te sen aikanne käy-

tätte. Niin, varsinkin jos te sanotte että 90-prosenttisesti palve-

lette meitä, niin olis ihan kiva tietää mitä te oikein teette. eli 

semmonen informaatio siitä, mitä siellä tapahtuu, jolloin mekin 

voitaisiin sitten ottaa että aha, ai teillä on tommonen ollu me-

neillään, mitä se käytännössä tarkottaa, sit me voitas kysyä si-

tä että anna mulle tästä lisätietoa, kun tää kalahtaa nyt mulle 

asiana. Tai sit ainakin tulisitte siihen omaan organisaatioon 

sanoon, että hei täällä on tämmönen projekti kiinteistöpuolella, 

täällä on joku tämmönen energiaseuranta tai muuta, mites 

meillä tämä, miten me tätä hyödynnetään, että tuleeko meille 

tämmönen. Eli, että me voidaan vähän kyseenalaistaa sit 

oman organisaation sisällä, miten me tätä tietoa käytetään tai 

mihin se sitten meille tulee.” 

 

Infokirjeiden lisäksi yhteiset foorumit tai seminaarit, joissa kaikki 

alueosuuskaupat ovat mukana, koettiin hyödyllisiksi vuorovaikutuskana-

viksi. Sekä infokirjeiden että seminaarien puutteeksi koettiin se, että viesti-

ttävät asiat ovat jo melko valmiita, jolloin asioiden valmisteluun ja siten 

kehitystyöhön yhteisten palveluiden osalta ei päästä vaikuttamaan.  

 

” … jos ei oo kauheeta tulipalokiirettä, niin kyllä mä varmaan 

melkein kaikki Epsun kuukausikirjeet olen lukenu, että sillä ta-

valla, no se on yks tapa hoitaa. Sitten on nämä seminaarit 
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niinku talousjohdon seminaari, niin siellä niiden asioiden esille 

tuominen. Siinä on, niinku molemmissa näissä on se pulma, 

että ne on sitten melkein valmiita asioita. Mähän haluaisin 

monesti tietää niistä keskeneräisistä asioista ja päästä niihin 

vaikuttamaan.” 

 

Zablahin ym. (2004) mukaan vuorovaikutus on tarkoituksenmukaista si-

lloin, kun se tarjoaa asiakkaalle sopivan määrän hyötyjä suhteessa pa-

nostuksiin. Yrityksen näkökulmasta voidaan ajatella, että tavoitteena on 

tehdä oikeita asioita oikeille asiakkaille oikealla määrällä resursseja. 

Tutkimuksen mukaan koettiin, että tiivistämällä vuorovaikutusta palvelujen 

kehitystyön valmisteluvaiheessa olisi mahdollista parantaa myös resurs-

sien allokointia oikeisiin, asiakkaiden haluamiin, palveluihin. 

 

Kuten kappaleessa 5.1. todettiin, tutkimuksen havaintojen perusteella 

yritysten välisissä yhteistyösuhteissa pidettiin yleisesti toimivana vuorovai-

kutuskanavana nimettyä asiakasvastaavaa tai yhteyshenkilöä, jolloin 

asiakas tietää kehen olla yhteydessä palveluntarjoajan organisaatiossa. 

 

” …kyllä se aika pitkälti kulminoituu siihen meidän asiakkuus-

johtajaan, että kyllä mä hänen kautta sitten valitettavankin pal-

jon pieniäkin asioita varmasti hänen organisaationsa, hän ei 

itse niitä hoida, mutta kyllä ne sitten hoituu hänen kauttaan ai-

ka nopeesti. Siellä silloin tavallaan se nopea kanava on, kun 

vaan keskustelee yhden ihmisen kanssa, niin hän sitten välit-

tää sen tiedon organisaatioonsa. Ja sitten taas meille tulee 

sieltä vastaus organisaatiosta, ihan itse asiantuntija vastaa, 

niin se on ihan hyvä malli. Helpottaa talon sisällä taas sitä 

toimintaa.” 

 

Tutkimuksen havaintojen mukaan asiakassuhteiden johtaminen oli tästä 

näkökulmasta toteutettu ulkoisten palveluntarjoajien kohdalla paremmin 

kuin kaupparyhmän sisäisen palveluntarjoajan eli SOK:n. Vastaavat vuo-
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rovaikutuskanavat, kuin ulkoisten palveluntarjoajien osalta koettiin tarpee-

llisiksi myös sisäisten asiakkuuksien hoidossa, joka tässä kontekstissa 

viittaa SOK:n ja alueosuuskaupan väliseen yhteistyösuhteeseen. 

 

”Semmonen avainasiakaspäällikkö teidän puolelta voisi olla 

sillä kohtaa ihan hyvä, koska silloin on joku kanava mitä kaut-

ta me voidaan urputtaa kaikkia asioita, mikä lähtis viemään 

niitä teidän sisällä. Nyt kun meillä ei ole oikein semmosta 

paikkaa missä me kysytään jotain asiaa, niin häneltä me voi-

tas kysyä eri osa-alueita meiltä.” 

 

Säännöllisen vuorovaikutuksen koettiin hyödyttävän asiakasta tiedon 

saannin, palvelujen hyödyntämisen ja kehittämisen näkökulmasta. Tutki-

muksen havaintojen mukaan sitä pidetään myös edellytyksenä palvelujen 

laajentamiselle ja myymiselle. 

 

”Niin mä oon monta kertaa sanonu, et jos ne meinaa osuus-

kauppojen kans kauppaa saada aikaseks, niin kyl täällä jos-

kus pitäs käydä.” 

 

 

Johtamisjärjestelmä 

Kappaleessa 1.1. kuvattu johtamisjärjestelmä on uudistettu tämän tutki-

muksen kirjoittamisen aikana. Uudessa johtamisjärjestelmässä päätöksen-

tekoa on virtaviivaistettu siten, että valta ja vastuu ovat keskittyneet selke-

ästi nimetyille henkilöille kollektiivisen vastuun sijaan. Tällä mahdolliste-

taan nykyistä ketterämpi toiminta turbulenssissa toimintaympäristössä. 

Vuoden 2014 kesään saakka voimassa olleessa johtamisjärjestelmässä 

toimialojen päättäviä elimiä olivat SOK:n hallituksen nimittämät toimiala-

hallitukset. Lisäksi toimialan ketjuohjaus muodostui toimialahallituksen 

ohella sen asettamista ohjausryhmistä sekä SOK:n ketjuohjausyksiköistä. 

Osuuskauppoja on 20 kappaletta, joten kaikista osuuskaupoista ei voi olla 

edustusta toimialan päättävissä elimissä. Toimialaohjausryhmät ja -
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hallitukset ovat kuitenkin edustaneet koko S-ryhmää vaikka jäseninä on 

ollut edustus vain osasta osuuskauppoja. Toimialaohjausryhmät ja –

hallitukset ovat olleet tärkeitä tiedonlähteitä kaikille niille haastateltaville, 

jotka olivat toimialaohjausryhmän jäseniä. Etuna seminaareihin ja infokir-

jeisiin nähden on ollut erityisesti se, että toimialaohjausryhmän kautta on 

saanut tietoa valmistelussa olevista asioista. Tutkimuksen havaintojen 

mukaan informaation kulku uudessa johtamisjärjestelmässä nähtiin vielä 

epäselvänä. 

  

”Tässä on tää vanha malli ja uus malli. Ja uudesta mallista ei 

nyt oikein tiedä, että miten se on. Mutta vanhassa mallissa oli 

nää ohjausryhmäkeskustelut. Mä olin oman alueeni ohjaus-

ryhmän jäsen ja sitä kautta sain sitä tietoa, että pystyin vaikut-

tamaan ennakkoon niihin, mitä on tulossa.” 

 

Toisaalta toimialaohjausryhmissä on kuitenkin ollut vain kapea otos 

alueosuuskaupoista ja vastaavasti ne osuuskaupat, jotka eivät ole olleet 

toimialaohjausryhmän tai -hallituksen jäseniä, ovat jääneet pimentoon 

valmistelussa olevista asioista. Vuorovaikutuksen osalta nähtiin tärkeäksi, 

että keskustelua on kaikkien osuuskauppojen kanssa vaikka on ymmärret-

tävää, että yhdenmukaista näkemystä ei välttämättä synny joka asiasta. 

Tästäkin huolimatta tiedon ja tarpeiden välittämistä puolin ja toisin pidettiin 

tärkeänä. 

 

”En tiedä tietysti, et saavutetaanko täällä millonkaan tässä 

systeemissä yhdenmukasta käsitystä mistään asiasta, mutta... 

Ja miten se nyt tulee olemaan, kun nyt nämä ohjausryhmä ja 

nämä hommat on romutettu? Se on kyl varmaan meille ainaki 

täällä päässä kaikille vähän kysymysmerkki, et miten tää nyt 

oikein menee..” 
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Vuorovaiktuksen nähtiin tuovan myös ymmärrystä vaikka kaikkiin asiak-

kaan tarpeisiin ei pystyttäisikään vastaamaan, jos palveluiden tasosta ja 

kehitysasioiden etenemisestä keskustellaan säännöllisesti. 

 

”.. ihmiset oikeesti ymmärtää, että minkä takia tätä tehdään ja 

miks näitä palveluita tuotetaan. Eihän sitä voi koskaan koros-

taa liikaa, että jos hämärtyy se, mitä sä oot tilannu ja mitä sul-

le tuotetaan ja mitkä oli ne yhteisesti sovitut tavotteet. Vaikka 

jos osuuskauppa, me tarvitaan nyt vaikka taloushallinnon jär-

jestelmät ja minkälaiset me tarvitaan. Toisin sanoen teidän 

tarpeet on tämmöset, nyt me pystytään tuottamaan tämä ja 

viiden vuoden päästä me pystytään tuottamaan tätä. Yhessä 

rakennetaan tätä eteenpäin. Sillonhan mä hyväksyn, että mä 

en tällä hetkellä saa sitä, mitä mä haluan. Mutta mä tiedän, et-

tä tässä on joku kehitysohjelma mitä me yhteisesti seurataan, 

että me päästään tavotteeseen. Niin kyllähän mä sillon hyväk-

syn sen, että se on vielä tällä hetkellä puolittaista.” 

 

 

Liikesuhteen tasapaino 

Kirjallisuustutkimuksen mukaan liikesuhteen tasapainolla on merkitystä 

vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutukseen, joka perustuu lupauksiin, uhkai-

luun ja kehotuksiin, liittyy negatiivisen vallankäytön elementtejä. Jos lii-

kesuhde on epätasapainoinen enemmän valtaa omaava osapuoli voi 

käyttää muodollista ja ohjaavaa valtaa liikesuhteessa. Mikäli kommunikaa-

tio on yksipuolista ja ohjaavaa, se täyttää pikemminkin pakkovallan merkit. 

Tämän seurauksena vuorovaikutus yleensä vähenee ja siitä tulee 

yksisuuntaista kommunikaatiota. Vähemmän valtaa omaavalla osapuolella 

ei ole tarvetta tai halua kommunikoida, jos häntä ei kuunnella (Mohr ja Ne-

vin 1990, 43). Asiakassuhteen ylläpidon, syventämisen ja luottamuksen 

syntymisen kannalta on tärkeää, että asiakkaita kuunnellaan ja asiakkai-

den kanssa tekemisissä olevilla ihmisillä on oikeanlainen asiakaslähtöinen 

asenne. Tutkimushavaintojen mukaan välillä on syntynyt tilanteita, joissa 
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asiakkaalle on tullut tunne siitä, että poikkeavia mielipiteitä ei haluttaisi 

kuunnella. Pitkässä juoksussa tällainen aiheuttaa myös epäluottamusta.   

 

”Ja sillon siellä on näitä erilasia kehitysryhmiä, joissa sitten on 

ollu meiän ihmisiä. Kyllä siihenkin on hyviä käytäntöjä. Ehkä 

nää, en mä usko että meiltä mitään uutta on löytyny, mutta 

sopivaan tai oikeeseen tilanteeseen oikeita välineitä sovelle-

taan ja sitten se asenne on siinä ehkä se juttu kanssa, että ha-

lutaan ottaa mukaan. Jos ajatellaan vaan, että nyt noita ei ha-

luta edes kuullakaan kun niistä tulee vaan ongelmaa. Niin sit-

ten se voi mennä. Semmosella yhteistyöllä ei oo kauheesti 

virkaa.” 

 

Molemmin puolin tasapainoisessa valtasuhteessa vuorovaikutusta on 

runsaasti, se on vastavuoroista ja epämuodollisempaa sekä sisällöltään 

välittömämpää kuin epätasapainoisessa valtasuhteessa (Zablah ym. 

2004). Haastatteluissa nostettiin esiin, että sellaisessa yhteistyösuhteessa, 

jossa luottamus on korkealla, myös asiakas voi toimia aktiivisena osapuo-

lena järjestämään esimerkiksi epämuodollisempia vuorovaikutustilanteita 

palveluntarjoajan kanssa. 

 

Vuorovaikutuksen kautta on mahdollista saavuttaa asiakkuuksien johtami-

selle asetettuja tavoitteita silloin, kun työntekijöillä on kyky ymmärtää 

asiakasta ja tämän käyttäytymistä yksilönä. Vuorovaikutus muodostuu 

useista osatekijöistä, jotka yhdessä muodostavat isomman vuorovaikutu-

ksen kokonaisuuden. Zablahin ym. mukaan tällä kokonaisuudella on 

keskeinen merkitys asiakassuhteessa. Tutkimustulosten perusteella vuo-

rovaikutuksella voidaan vaikuttaa myös luottamukseen, ja luottamuksella 

on vaikutus vuorovaikutukseen (Mohr ja Nevin 1990; Morgan ja Hunt 

1994). Luottamusta käsitellään tarkemmin kappaleessa 5.5. 
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5.5.  Luottamus 
 
Luottamukselle löytyy useita määrittelyjä eri tieteenaloilta (kappale 3.4.3).  

Yhteistä tieteellisille määrittelyille on se, että luottamus yhdistetään yh-

teistyöhön. Kausaalisesta ulottuvuudesta luottamuksen ja yhteistyön välillä 

on olemassa erilaisia empiirisiä tutkimustuloksia. Epäselvää on, edistääkö 

luottamus yhteistyötä ja syntyykö luottamus yhteistyön tuloksena vai onko 

yhteistyö välttämätön luottamuksen edeltäjä (Blomqvist 1995, 4.).  Tunnis-

tettavissa kuitenkin on, että asiakkaan kanssa etulinjassa toimivan hen-

kilökunnan käyttäytymisellä ja kommunikaation luotettavuudella on mer-

kittävä vaikutus luottamuksen syntyyn ja myös vuorovaikutuksen luon-

teeseen (Sirdesmunkh ym. 2002, 20). Myös tämän tutkimuksen havainnot 

tukivat näkemystä siitä, että säännöllinen vuorovaikutus koskien yhteisistä 

tavoitteita, tehtäviä, vastuunjakoa, palvelutasoa ynnä muuta, vahvistaa 

luottamusta. 

 

”Eli sillon niitä varmistuspisteitä että kaikki menee niin hyvin 

kuin on sovittu ja se osaaminen molemmilla puolilla ja se ym-

märtäminen mitä minä teen, mitä sinä teet, ja mitä me ollaan 

aidosti sovittu, niin se vaatii enemmän keskustelua palvelujen 

hankinnassa kuin ihan pelkässä tavaran ostamisessa. Ja mun 

mielestä se, että yhteistyökumppani siellä puolella kertoo meil-

le että miten on onnistunut meidän asioitten hoitamisessa ja 

miten he on omaa toimintaansa kehittäny, niin se antaa aina 

semmosen kuvan että ollaan luotettavan kumppanin kanssa 

tekemisissä ja myös siellä tapahtuu kehitystä” 

 

Blomqvist (2003) jakaa luottamusta lisäävät komponentit neljään osaan 

(kuva 11.), joita ovat:  

1. kyvykkyys  teknologinen osaaminen, business-osaaminen, yh-

teistyökyky  

2. goodwill  moraali, positiiviset aikomukset, kiinnostus ja huolenpi-

to, kunnioitus 
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3. identiteetti  selkeät arvot ja valinnat, realistinen kuva omasta 

osaamisesta 

4. toiminta  sosiaalisuus, avoin kommunikaatio, lupausten pitämi-

nen ja sitoutuminen, integriteetti 

 

Näistä komponenteista erityisesti toiminnan merkitys korostui haastatte-

luissa luottamusta lisäävänä tekijänä. Kaikissa haastateluissa korostui 

avoimuuden merkitys luottamuksen ja sitä kautta sitoutumisen rakentumi-

sessa. Esimerkiksi palvelujen hinnoittelussa koettiin erityisesti yhteisten 

palvelujen osalta olevan epäselvää, mistä kustannukset muodostuvat. 

Pelkästään kustannusrakenteen avaamisella ja keskustelulla kustannusten 

taustalla olevista asioista koettiin saavutettavan luottamusta ja uskot-

tavuutta vaikka hintaankaan ei tulisi muutosta.  

 

”Ei SOK:lla saa tienata alueosuuskauppojen kustannuksella, 

eikä alueosuuskauppoja saa tienata SOK:n kustannuksella. 

Ideahan on, että SOK:n kulut on semmosia että ne on plus 

miinus nolla, alueosuuskauppa ikään kuin maksaa ne mikä 

meille kuuluu. Mutta jos me maksetaan teille, niin sit meidän 

täytyy saada tietää mitä me sillä rahalla saadaan ja mihin se 

meidän raha on käytetty. Läpinäkyvyyttä siinä, ihan mikä ta-

hansa.” 

 

Johnsonin ym. (1996) mukaan luottamus on yksi keskeisimmistä tekijöistä 

strategisten kumppanuuksien ja pitkäaikaisten kumppanuussuhteiden 

syntymisessä, koska luottamus saa aikaan rakentavaa dialogia ja yh-

tenäistä ongelmanratkaisukykyä osapuolten välillä. Kuten kappaleessa 

5.1. todettiin, myös tämän tutkimuksen havainnot tukivat tätä näkemystä 

erityisesti, kun keskusteltiin ulkopuolisista kumppaneista. Sitä vaistoin 

näkemykset siitä, onko SOK alueosuuskauppojen strateginen kumppani, 

vaihtelivat haastatteluissa. Periaatteessa SOK:a pidettiin strategisena 

kumppanina, mutta käytännössä nähtiin, että vaikka näin on, ei toiminta 

kuitenkaan kaikilta osin täytä kumppanuuteen liittyviä elementtejä. 
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”SOK:n pitäis nimenomaan olla se strateginen kumppani par-

haimmillaan, ja tavallaan varmasti onkin sitä monessa asias-

sa. Se, mikä tavallaan alueosuuskaupan näkövinkkelistä hiu-

kan tuntuu että se kriteeri avoimuudessa, niin se ei jotenkin 

ole mulle vielä auennu, että ihan aidosti reilusti lukujen esittä-

minen ja laskelmien näyttäminen, miksi se on niin kauheen 

vaikeeta. Siinä kohtaa mun mielestä me ei olla avoimia. Meille 

tulee laskuja, ja me puhutaan että hyväksytään tämmönen ja 

tommonen, mutta ei me aidosti tiedetä mitä siinä kulun takana 

on ja mihin se kulu meni. Vähän samantapaista, maksetaan 

veroja valtiolle, mutta ei tiedetä silti, että menikö se raha hy-

vään tarkoitukseen vai ei.” 

 

Tutkimushavaintojen pohjalta voidaan kuitenkin todeta, että lisäämällä 

vuorovaikutusta ja avoimutta pystytään vahvistamaan myös luottamusta. 

Kaikki haastateltavat näkivät nykyisen rakenteen tarpeellisena ja toiminna-

llisilla parannuksilla on mahdollista vahvistaa myös luottamusta ja sitä 

kautta sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. 

 

”Mutta voitas se tietynlainen semmonen luottamuksen henki 

saada jotenkin aikaseks. En mä tiedä, mistä syystä kun ei ole 

taustaa itsellä niin paljon, mutta vähän nykyisin tuntuu että me 

ei olla samassa veneessä. Mun mielestä me ollaan kyllä ihan 

samassa veneessä. Ja meidän pitäs vielä soutaakin samaan 

suuntaan niin, ettei ole mitään asiaa mitä ei voisi nostaa pöy-

dälle ja kertoa niin kuin se fakta on, että puhutaan faktoista, 

puhutaan asioista, ei kaunistella, ei pyöritellä, ei pimitetä.”  

 

Lisäksi toiminnan osalta palvelulupausten antaminen ja niiden pitäminen 

on ensisijainen luottamusta lisäävä tekijä ja myös arvon lähde palveluiden 

hankinnassa. Keskeistä on, että on olemassa kanavat vuorovaikutukseen, 
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mahdollisuus palautteen antoon ja myös luottamus siihen, että se johtaa 

toimenpiteisiin. 

 

”Mutta myös, että luottaa siihen, että pystyy sanomaan asialli-

sista asioista, antamaan palautetta ja seki johtaa oikeesti jon-

kinlaisiin toimenpiteisiin. Koska eihän kukaan voi olettaa, että 

aina ollaan samaa mieltä tai että kaikki menee aina ruusuises-

ti eteenpäin. Vaan että jos tulee niitä ongelmia, että niistä oi-

keesti pystytään keskustelemaan ja toiminta kehittyy.” 

 

Tutkimuksen havainnot tukevat kirjallisuudessa esitettyä näkemystä siitä, 

että luottamus on tärkeää yritysten välisessä yhteistyössä, koska luotta-

mus on perusedellytys sitoutumiselle ja sitoutuminen on puolestaan tär-

keää kaikissa liiketoimintaan perustuvissa suhteissa (Gadden & Håkans-

sonin 2001, 107). Näin on erityisesti osuustoiminnassa, missä Borgenin 

(2001) mukaan hallintomekanismit muodostuvat kolmen koordinointi-

instrumentin kannustimen, auktoriteetin sekä luottamuksen kautta. 

 

5.6. Palvelutarjooma 
 
Yrityksen palvelutarjooman suunnittelu sekä hallinta ovat yrityksen toimin-

nan kannalta merkittävässä roolissa, sillä ne ratkaisevat asiakkaan koke-

man arvon asiakassuhteesta. Tarjooma on sisältö, jonka asiakas saa vas-

tineeksi omille uhrauksilleen. Tarjooman on siis oltava molempien, sekä 

yrityksen että asiakkaan, kannalta arvokas. 

 

”Ja nythän osuuskaupoissa on käyny niin, koska sieltä tulee 

se hinnasto ja sitten sieltä tulee, että sä maksat jotakin ketju-

maksua. Niin alkaa hirvee napina siitä, että kun nää on niin 

kalliita ja me ei saaha mitään ja muuta. Mutta jos joku kävis 

läpi, että me tuotetaan tämmöset palvelut ja sinä saat tällasta 

ja muuta, niin se napina ja tietämättömyys muuttuisi luultavasti 

tämmöseksi molempia osapuolia hyödyttäväksi kumppanuus-

suhteeksi jopa kun sitä avattaisiin enemmän ” 
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Budjetoinnin yhteydessä lähetettävä palveluhinnasto on monelle haastatel-

tavalle keskeisin tiedon lähde SOK:n tarjoamista palveluista kysyttäessä 

mistä saa tietoa SOK:n tarjoamista palveluista. Osa haastateltavista on 

työskennellyt myös SOK:lla ja he tuntevat palvalutarjooman sekä sen että 

pitkän S-ryhmässä työskentelemänsä ajan vuoksi. Hinnastoa pidettiin liian 

suppeana kuvauksena palveluista ja sen lisäksi kaivattiin keskustelua sekä 

kirjallisia kuvauksia palveluiden sisällöstä.  

 

”No oikeestaan viime syksynäki kun tuli se budjettiohje, niin 

siinähän oli se hinnasto, mitä me ostetaan. Ja siitä mä sitten 

kattelin ja kävin läpi niitä, että minkälaisia kaikkia palveluita 

on. Ja sitten joissakin, niinku ite ottamalla selvää tai kysele-

mällä.” 

 

Grönroosin (2000, 228) mukaan peruspalvelupaketista on kehitettävä kat-

tavampi, laajennetun palvelutarjooman malli, joka pitää sisällään vuorovai-

kutuksen lisäksi palvelun saavutettavuuden ja asiakkaan osallistumisen. 

Myös Vargon ja Luchin (2004) palvelukeskeisen mallin taustalla on 

näkemys siitä, että yritykset ja asiakkaat tuottavat yhteistyössä tuotteen tai 

palvelun arvon. Ajattelumallissa korostetaan sitä, että ihmiset eivät ensisi-

jassa osta tuotteita tai palveluita, vaan pikemminkin ”arvoa”, jonka tuotta-

misessa palvelu toimii välineenä. Haastattelussa nousiin esiin hyvä esi-

merkki palvelutarjooman laajentamisesta ja tuotteen muuttumisesta pal-

veluksi tapauksessa, jossa maanalaisia kaivoskoneita myyvä yritys myi 

kaivoskoneita ja varaosia niihin. Pikkuhiljaa palvelu kehittyi siihen, että 

asiakkaalle myytiin palvelua, jossa varaosat laitetettiin rikkinäiseen ko-

neeseen kiinni. Tämän jälkeen yritys pystyi aloittamaan sellaisen huolto-

sopimuksen myymisen, jossa ylläpidettiin koneiden toimintakuntoa ennen 

kun ne rikkoutuvat. Tämän myötä ymmärrettiin, että  maanalaisessa kai-

voksessa toimiessa kone ei itse asiassa ollutkaan se tärkein asia vaan se, 

kuinka paljon betonia ruiskutettiin seiniin niiden lujittamiseksi. Sen seurau-

ksena nähtiin, että palvelu onkin kokonaisuus ja ratkaisevaa on, kuinka 
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monta kuutiometriä betonia seinään menee ja että kaivoskone on tässä 

prosessissa vain apuna, yhtenä osana. 

 

 

Myös osaan SOK:n palveluita kaivattiin pelkän tuotteen, esimerkiksi tieto-

järjestelmän, lisäksi laajempaa palvelua, joka voi kuulua palveluko-

konaisuuteen tai olla lisäpalvelu, jolloin osuuskauppa ratkaisee itse ha-

luaako käyttää palvelua.  

 

”jos vaikka taloudessa SOK olis strateginen kumppani, niin 

sehän välittäisi ainakin sellaista tietoa, että miten kuluttaja-

käyttäytyminen tai miten talousennusteet on muuttunu, koska 

niitähän päivitetään kerran kolmessa kuukaudessa. Ja mitä 

uusia katsauksia on tullut tai jotakin muuta.  Se tuottas lisäar-

voo, mihin ei itsellä välttämättä riitä aika tai ei osaa etsiä. Mikä 

olis kaupan tai MaRan tai muun kannalta tärkeää talousnäkö-

kulmasta ymmärtää. Mutta ei ainakaan mun mielestä sellaista 

matskua tuu. Niin jotenki se, että sitten se vaan on tavallaan 

niitten taloushallinnon järjestelmien tuottamista ja mitään 

semmosta taustatukea sitten sille ei ole.” 

 

Palveluprosessissa keskeistä on asiakkaan tarpeisiin vastaaminen, korkea 

laatutaso ja aktiivinen vuorovaikutus asiakkaan kanssa. Tämän lisäksi 

pitää kiinnittää huomiota myös palvelun kannattavuuteen. Käytännössä 

esimerkiksi SOK:n osalta tämä tarkoittaa, että palvelun pitää täyttää kriitti-

sen massan raja, jotta sen tuottaminen on kannattavaa. Tutkimushavainto-

jen pohjalta kaivataan myös avointa keskustelua asiakkaiden kanssa siitä 

mitkä palvelut ovat tarpeellisia. Piercyn ja Richin (2006, 1493) tutkimuksen 

mukaan palveluprosessin kustannuksia vähentävät huolellinen arvon tun-

nistaminen, palveluprosessin sujuvuuden kartoittaminen ja kaiken sellai-

sen poistaminen prosessista, joka ei lisää asiakkaan samaa arvoa tai 

vähentää sitä. 
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5.7. Segmentointi 
 

Nair (2002) liittää asiakkuuksien johtamisen käsitteen segmentointiin 

missä asiakasmassa jaetaan pienempiin asiakasryhmiin, jolloin heidän 

tarpeisiinsa ja odotuksiinsa pystytään vastaamaan paremmin. Ideologian 

tarkoituksena on ymmärtää erilaisten ryhmien erilaisia tarpeita ja siten pyr-

kiä muodostamaan pysyviä asiakassuhteita. (Nair 2002, 375, 378). Haas-

tattelututkimusten perusteella koettiin, että SOK ei kaikilta osin ymmärrä 

osuuskauppojen välisiä eroja  

 

”SOK aina ajattelee että kaikki osuuskaupat on massa.” 

 
Asiakkaiden näkökulmasta koettiin, että mikäli erilaisia tarpeita ei 

ymmärrettä, saattaa se pitkässä juoksussa johtaa siihen, että osuuskaupat 

ostavat palvelut muualta kuin SOK:lta tai toteuttavat palvelut itse. Erilaista-

via tekijöitä koettiin olevan muun muassa toimialarakenne, maantieteelli-

nen sijainti, asiakaskunnan erilaisuus ja osuuskaupan koko.  

 
”Ja kun tarpeet on erilaiset, niin sitten niiden läpivienti ei ole 

helppoa. Sitten kun oikein menee huonosti, se kärjistyy siihen, 

että me tehdään jotakin itse.  Kun me ei kerta kaikkiaan saatu 

itteemme kuulluksi, että olis voitu kehittää siihen suuntaan 

kuin on tarve” 

 

Buttlen (2004) mukaan asiakkaalle segmentoinnin kautta syntyviä arvoja 

ovat muun muassa asiakkaan kokema tyytyväisyys, räätälöidyt tuotteet ja 

palvelut, parantunut asiakaspalvelu, toiminnallinen ja taloudellinen 

tehokkuus sekä henkilökohtainen viestintä. 

 
Kaikki haastateltavat nostivat esiin myös onnistumisia ja asioita, jotka jo 

nykyisessä toiminnassa toimivat hyvin sekä palveluita joita pidetään tär-

keinä.  
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”Osuuskaupat tarvitsee ilman muuta tämmösen palveluyhtiön 

ja varmasti se on niin, että tietyt asiat on edullisinta hoitaa yk-

sissä tuumin. Ja suurin osahan niistä on sellaisia, mitä ei pys-

ty hoitamaan täältä käsin. Ei me mitään hankintaa ja logistiik-

kaa täältä voida ruveta järjestämään ulkomailta ja olisi hullua, 

et mul olis täällä veroasiamiestä tai verolakimiestä ja muuten 

lakimiehiä pitkä liuta tai erilaisia asiantuntijoita, joita SOK:ssa 

on, et kylhän ne tarvitaan ja olla pitää. Ja tietysti SOK:lla on 

keskeinen rooli jo pääjohtajan kautta kehittää yhteistä strate-

gista näkemystä. Et kai se siihen aika lailla kulminoituu, että 

miten se yhteinen näkemys pystytään saavuttamaan ja palve-

luyhtiömielessä mitkä on ne palvelut, mitä tarvitaan, ja näinä 

ankarina aikoina, et mihin kannattaa laittaa rahaa kiinni.” 

 
 
6. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimuksessa pyrittiin ymmärtämään asiakkuuksien johtamista johtami-

soppina ja löytämään vastauksia tutkimusongelmaan sekä kirjallisuuden 

että empiirisen tutkimuksen avulla. Teoriaosuudessa tutkittiin asiak-

kuuksien johtamisen teoriamalleja sekä arvoa lisääviä keskeisiä asiakas-

suhteen ulottuvuuksia akateemisen tutkimuksen näkökulmasta. Tällaisia 

ulottuvuuksia olivat tässä tutkimuksessa vuorovaikutus, luottamus ja pal-

velutarjooma. Tutkimuksen empiirinen osa toteutettiin kvalitatiivisena ta-

paustutkimuksena hyödyntäen puolistrukturoitua haastattelumenetelmää. 

Haastateltaviksi valittiin S-ryhmän alueosuuskauppojen talousjohtajia, jot-

ka vastaavat useista yhteistyö- ja kumppanuussuhteista alueosuuskau-

passa. Haastattelussa esitettiin kysymyksiä yleisellä tasolla onnistuneen 

yhteistyösuhteen edellytyksistä, jonka jälkeen kysymykset tarkennettiin 

koskemaan yhteistyön laatua alueosuuskaupan ja SOK:n välillä asiakkaan 

näkökulmasta. Teoriaosuuden ja empirian pohjalta on tutkimuksessa py-

ritty tunnistamaan kehityskohteita sekä hyviä käytäntöjä sisäisten asiak-

kuuksien johtamiseen. Tutkimuksen pääongelmana oli selvittää, mitä on 
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asiakkuuksien johtaminen osana asiakaslähtöistä palveluliiketoimintaa. 

Lisäksi alaongelmina tutkittiin: 

- Mikä merkitys on eri asiakassuhteen ulottuvuuksilla arvon luo-

misessa asiakkaalle? 

- Miten asiakkuuksien johtamista selittävät teoriamallit soveltuvat 

sisäisten asiakkuuksien johtamiseen? 

 

Kirjallisuuden vaihtelevista merkityksistä huolimatta asiakkuuksien johta-

misen lähtökohtana nähdään aina asiakkaat. Lisäksi asiakkaat 

ymmärretään organisaation tärkeimpänä sidosresurssina, jolta viime 

kädessä tulevat kaikki yrityksen käytössä olevat resurssit. Asiakaslähtöis-

yys edellyttää, että yrityksessä on tarkastelunäkökulmaa muutettu tuo-

telähtöisestä mallista asiakaslähtöiseksi. Keskeistä asiakaslähtöisessä 

liiketoiminnassa on, että yrityksellä on ymmärrystä asiakkaiden tarpeista 

sekä kykyä kehittää liiketoimintaa tämän ymmärryksen perusteella. 

Asiakaslähtöinen liiketoiminta edellyttää yritykseltä asiakkaiden liiketoi-

minnan ja yrityksen oman palvelun toiminnan roolin ymmärtämistä asiak-

kaan liiketoiminnassa. Asiakaslähtöisellä organisaatiolla on resurssit rat-

kaista asiakkaan tarpeet ja ongelmat edullisemmin, nopeammin ja laaduk-

kaammin kuin, jos asiakas toteuttaisi palvelun itse.  

 

Asiakkuuksien johtamisessa olennaista on tiedolla johtamisen prosessi 

sekä vuorovaikutuksen johtamisprosessi, joissa molemmissa avainase-

massa ovat teknologia ja ihminen. Keskeistä on ymmärtää asiakkaita 

heistä kerätyn tiedon perusteella ja luoda arvoa asiakkaille tiiviissä yh-

teistyössä heidän kanssa. Asiakkaiden ryhmittely pienempiin asiakasryh-

miin saattaa auttaa ymmärtämään erilaisten ryhmien erilaisia tarpeita, 

jolloin asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin pystytään vastaamaan parem-

min. Asiakkuuksien johtamisessa korostuu erityisesti ihmisten ja hen-

kilöstön merkitys. Henkilöstön osaaminen, kokemus ja asenne sekä niiden 

kehittäminen ovat ratkaisevia tekijöitä onnistuneelle ja menestykselliselle 

asiakkuuksien johtamiselle. 
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Haastateltavien mielestä kumppanuus ei ole pelkästään sopimuksella 

synnytettävä suhde vaan ajan mittaan syntyvä olotila ja tunne siitä, että 

toiseen osapuoleen voi luottaa. Se on myös toimintatapa, jossa yhdessä 

suunnitellaan, keskustellaan ja kehitetään sekä tehdään myönnytyksiä 

puolin ja toisin. Vastavuoroisuuden merkitys korostui kaikissa haastatte-

luissa. Kuten teoriaosuudessakin todettiin, on yhteistyösuhteen tuotettava 

arvoa molemmille osapuolille, jotta siitä syntyy pitkäaikainen kumppanuus. 

Tutkimustuloksissa oli jonkin verran vaihtelua siinä, mikä on sosiaalisen 

pääoman rooli yritysten välisessä yhteistyössä. Kaikkien haastateltavien 

mielestä se on tärkeä tekijä, kun pyritään tunnistamaan onnistumisen edel-

lytyksiä. Variaatiota oli puolestaan siinä, kuinka suuri painoarvo sillä on. 

Osa haastateltavista oli sitä mieltä, että sopimukset ja viralliset sidokset 

ovat ristiriitatilanteissa yhteistyön lähtökohta, osa taas näki, että sosiaaliset 

suhteet hillitsevät suhteeseen liittyvää epävarmuutta paremmin kuin juridi-

set asiakirjat. Havainnot olivat kuitenkin yhtenäisiä sen suhteen, että hen-

kilösuhteet, keskinäinen luottamus ja yhteinen tapa ajatella sekä yhteiset 

tavoitteet ovat ensisijaisen tärkeitä. 

 

Kritiikki sosiaalisia suhteita suuresti  painottavaa yhteistyötä kohtaan syntyi 

muun muassa siitä, että jos toimintamallit ovat henkilöriippuvaisia, ongel-

mia saattaa syntyä henkilöiden vaihtuessa. Tämän riskin toteutumista voi 

estää systematisoimalla tarkoituksenmukaisella tavalla myös vuorovai-

kutukseen liittyvät toimintamallit, jotta katkoksia ei synny henkilöiden 

vaihtuessa. Kirjallisuuden mukaan vuorovaikutuksen tulee olla asiakkaan 

suuntaan johdonmukaista, relevanttia ja tarkoituksenmukaista. Johdon-

mukaisuus tarkoittaa muun muassa systemaattista toimintatapaa.  

 

Haastattelutulokset tukivat kirjallisuudessa esitettyä näkemystä siitä, että  

hyödyn ja kustannusten välisen suhteen lisäksi arvoon vaikuttavat laatu 

sekä asiakkaan odotukset ja tavoitteet. Asiakkaalle eivät tuota arvoa pal-

velun ominaisuudet itsessään vaan niiden tuottamat hyödyt, seuraukset ja 

vaikutukset asiakkaan omiin tavoitteisiin. Haastatteluissa korostui eri-

tyisesti asiakkaan tarpeiden ja liiketoiminnan ymmärtämisen tärkeys 
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lisäarvon tuottamisessa. Palvelulupausten pitämisen lisäksi palveluntarjoa-

jalta odotetaan proaktiivisuutta asiakkaan liiketoiminnan kehittämisessä tai 

kustannusten pienentämisessä. Molempia osapuolia hyödyttävä uusien 

palvelujen kehitystyö nähtiin tutkimushavaintojen pohjalta tapahtuvan vuo-

rovaikutuksen kautta. Lisäksi yhteinen arvopohja koettiin suhteen arvoa 

lisäävänä hyötynä. 

 

Tutkimusaineistosta tehdyt havainnot tukevat kirjallisuudessa esitettyjä 

näkemyksiä siitä, että onnistuneen asiakkuuden edellytyksiä ovat aito vuo-

rovaikutus ja pyrkimys tuottaa hyötyä kummallekin osapuolelle. Strategise-

lla tasolla osapuolet yhdessä asettavat raamit suhteen sisällölle, mihin lii-

ttyy keskeisesti aito vuoropuhelu. Käytännössä se näkyy molempien osa-

puolten kuulemisena, erilaisten tavoitteiden hyväksymisenä ja yhteensovit-

tamisena. SOK:n palveluiden osalta vuorovaikutusta tulisi olla enemmän. 

Ajankohtaisia asioita käsittelevät seminaarit ja säännölliset viestit nähtiin 

tarpeellisina mutta yksisuuntaisina, joissa ei pysty ottamaan riittävästi kan-

taa esimerkiksi valmistelussa oleviin asioihin. Vastaavat toimintamallit kuin 

ulkoisten palveluntarjoajien kanssa nähtiin tarpeellisena. Näissä malleissa 

on operatiivisen yhteistyön lisäksi myös säännöllisiä tapaamisia asiakkaan 

kanssa. Ne tarjoavat kanavan keskustella asiakkaan tyytyväisyydestä, tar-

peista, mieltymyksiä, mahdollisia vaihtamisaikeista sekä asiakkaan tule-

vaisuuden suunnitelmista ja toiveista. Lisäksi nähtiin, että säännöllisen 

vuorovaikutuksen avulla myös SOK pystyisi allokoimaan resursseja niihin 

palveluihin, joita asiakkaat tarvitsevat. Nimettyjä asiakasvastuullisia pidet-

tiin tarpeellisina, koska henkilöt vaihtuvat ja kaupparyhmän sisäisen intra-

netin puhelinluettelosta on vaikeaa löytää asiasta vastaavan henkilön yh-

teystietoja, koska hakukriteerit ovat rajalliset. Uuden johtamisjärjestelmän 

nähtiin tuovan mukanaan myös hyviä asioita, mutta vuorovaikutuksen to-

teuttaminen alueosuuskauppojen kesken oli haastateltaville vielä 

pääsääntöisesti kysymysmerkki. 

 

Luottamusta lisäävistä komponenteista erityisesti toiminnan merkitys 

korostui haastatteluissa. Kaikissa haastateluissa korostui avoimuuden 
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merkitys luottamuksen ja sitä kautta sitoutumisen rakentumisessa. Esi-

merkiksi palvelujen hinnoittelussa koettiin, erityisesti yhteisten palvelujen 

osalta, olevan epäselvää mistä kustannukset muodostuvat. Pelkästään 

kustannusrakenteen avaamisella ja keskustelulla kustannusten taustalla 

olevista asioista, tehtävistä, kehitysprojekteista ja niin edelleen, koettiin 

saavutettavan luottamusta ja uskottavuutta. Tutkimustulokset tukivat kirja-

llisuudessa esitettyä näkemystä siitä että, luottamus on yksi keskeisimmis-

tä tekijöistä strategisten kumppanuuksien ja pitkäaikaisten kumppanuus-

suhteiden syntymisessä, koska luottamus saa aikaan rakentavaa dialogia 

ja yhtenäistä ongelmanratkaisukykyä osapuolten välillä. 

 

Yrityksen palvelutarjooman suunnittelu sekä hallinta ovat yrityksen toimin-

nan kannalta merkittävässä roolissa, sillä se ratkaisee asiakkaan kokeman 

arvon asiakassuhteesta. Tarjooma on sisältö, jonka asiakas saa vasti-

neeksi omille uhrauksilleen. SOK:n palvelutarjoomaa esitetään asiakkaalle 

vuosittain lähetettävän palveluhinnaston muodossa. Osa palveluista, esi-

merkiksi veroneuvonta, on asiakkaalle sisällöltään selviä, mutta monien 

palvelujen kohdalla kaivataan tarkempaa kuvausta palveluiden sisällöstä 

tai kustannusrakenteesta ja siihen vaikuttavista asioista. 

 
 
6.1.  Suositukset sisäiselle palveluntarjoajalle 
 

Toimenpidesuositus 1.: Systemaattisen vuorovaikutuksen toimintamallin 

rakentaminen SOK:n ja alueosuuskauppojen kesken koskien SOK:n pal-

veluita 

Kehitysehdotuksena SOK:lle esitetään, että kaikkien asiakkaiden kanssa 

luodaan säännöllinen vuorovaikutuksen toimintamalli. Yhteydenpito ei voi 

jäädä vain operatiivisella tasolla toimivien henkilöiden varaan, vaan myös 

strategisella tasolla on oltava vuorovaikutusyhteys,  jossa asetetaan raamit 

suhteen sisällölle. Käytännössä se näkyy molempien osapuolten kuulemi-

sena, erilaisten tavoitteiden hyväksymisenä ja yhteensovittamisena. Etua 

nähdään syntyvän asiakaskohtaisten yhteyshenkilöiden nimeämisestä, 

joiden olemassaolo helpottaisi yhteydenpitoa SOK:lle. Nyt ongelmana voi 
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olla löytää SOK:n organisaatiosta oikea henkilö,  jolle mikäkin asia milloin-

kin kuuluu.  

 

Säännöllisten tapaaamisten agendalla voi olla esimerkiksi: 

- Asiakastyytyväisyys 

- Asiakkaan toiveet, tarpeet, ajatukset ja tulevaisuuden näkymät 

- Palveluhinnasto 

- Valmistelussa olevat kehitysasiat 

- Käytössä olevien palveluiden tilanne 

- Muut palvelut 

 

Lisäksi ehdotetaan vuorovaikutukseen myös sähköisiä kanavia ja 

säännöllistä tiedottamista esimerkiksi kuukausittain tai kvartaaleittain työn 

alla olevista ja valmistuneista asioista palvelualueittain, palveluiden kehity-

sasioista tai mahdollisuuksista hyödyntää olemassaolevia palveluja ny-

kyistä paremmin. 

 

Toimenpidesuositus 2.: Palvelujen tuotteistaminen 

Palvelutarjooma on asiakaslähtöisen toiminnan rakentamisen peruspilari. 

Se on tietoinen päätös sisällöstä, jota asiakkaalle tarjotaan vastineeksi 

asiakkuudesta. SOK:n palvelutarjoomaa esitetään asiakkaalle vuosittain 

lähetettävän palveluhinnaston muodossa. Osa palveluista, esimerkiksi ve-

roneuvonta, on asiakkaalle sisällöltään selviä, mutta monien palvelujen 

kohdalla kaivataan tarkempaa kuvausta palveluiden sisällöstä tai kustan-

nusrakenteesta ja siihen vaikuttavista asioista. Palvelujen tuotteistamises-

sa syntyy palvelukuvaus, jossa on avattu palvelujen sisältö, asiakashyöty, 

lopputuotteet, vastuunjako, palvelutaso sekä palveluveloituksen rakenne. 

Palveluista tulee myös tunnistaa mikä osa on peruspalvelua ja mikä 

lisäpalvelua, jota asiakas voi käyttää halutessaan. Tällöin varmistetaan 

palvelujen modulaarisuus ja asiakas maksaa siitä osasta palvelua, jota 

käyttää. 

 

Toimenpidesuositus 3.: Asiakastiedon jakaminen organisaatiossa 
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Asiakkuuksien johtamiseen liittyvä tiedolla johtamisen prosessi on tyypilli-

sesti riippuvainen ihmisistä, jotka toteuttavat prosessia sekä järjestelmistä, 

jotka tukevat prosessia. Teknologian avulla tietoa saadaan varastoitua ja 

kerättyä tehokkaasti, ja ihmisen rooli prosessissa on soveltaa ja jatkojalos-

taa tietoa, tehdä sen pohjalta johtopäätöksiä. Asiakkaat ovat kaikille SOK:n 

yksiköille pääsääntöisesti yhteisiä, joten asiakkaita koskevan tiedon jaka-

minen auttaisi palvelujen asiakaslähtöisessä kehittämisessä, kun tieto on 

käytössä kaikilla henkilöillä, jotka ovat asiakkaiden kanssa tekemisissä. 

Tällöin myös asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen kehittyy. Kirjallisuudessa 

korostetaan, että yrityksen asiakkuuksien johtamista tukevat prosessit ovat 

tiiviisti integroituja toisiinsa, yrityksessä esiintyy yli yksiköiden tapahtuvaa 

toimintaa ja, että yrityksen kaikki toiminnot on yhdistetty asiakkaan näkö-

kulmasta saumattomaksi kokonaisuudeksi. Asiakastiedon jakaminen 

SOK:n sisällä nykyistä paremmin, mahdollistaa palvelujen näkymisen asi-

akkaalle siilojen sijaan yhtenä kokonaisuutena. 

 

 
Toimenpidesuositus 4.: Asiakaslähtöisen ajattelun ja asenteen jalkauttami-

nen koko organisaatioon 

Yritysten kyky luoda arvoa asiakkaille on ensisijaisesti kiinni sen hen-

kilöstön osaamisen ja asiakaslähtöisen ajattelun tasosta. Tärkeää on 

ymmärtää asiakkaan palvelukokemus sekä kokonaispalvelun vaikutus 

asiakkaan liiketoimintaan eikä vain tarkastella palvelua ja interaktioita irra-

llisina kontekstistaan. Palvelu on vain osa asiakkaan elämää, joten 

yrityksen tulee tietää, mihin tavoitteisiin asiakas pyrkii palvelua käyttämällä 

ja kuinka hyvin palvelu toteuttaa nämä tavoitteet. Asiakaslähtöisen ajatte-

lun jalkauttaminen ja ymmärryksen luominen siitä, että (sisäiset) asiakkaat 

ovat olemassaolon edellytys, on ennen kaikkea johtamiskysymys erityises-

ti SOK:n tapauksessa, kun asiakkaat ovat myös yrityksen omistajia. 

Asiakaslähtöisen ajattelun kehittämiseen on olemassa erilaisia valmennu-

ksia ja koulutuksia, mutta jotta  ajattelu oikeasti muuttuu, tarvitaan johdon 

ja esimiesten esimerkkiä. On tärkeää luoda jokaiselle organisaatiossa 

työskentelevälle näkemys sitä, kuka on oma asiakas. Asiakas voi löytyä 
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myös oman yrityksen tai jopa yksikön sisällä. Kun asiakas ja sen merkitys 

on tunnistettu, palvelukulttuurin rakentaminen voi alkaa. 

 

Toimenpidesuositus 5.: Toimintaa tulee johtaa kuin palveluliiketoimintaa 

Vaikka henkilöstö on keskeisessä roolissa onnistuneessa asiakkuuksien 

johtamisessa, on kyse ennen kaikkea koko yrityksen johtamisprosesseista. 

Asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta vaatii selkeiden ja tavoitteellisten to-

imintakonseptien kehittämistä, jotka perustuvat kollektiiviseen 

ymmärrykseen asiakkaista. Aidosti asiakaslähtöinen toimintatapa vaatii, 

että koko organisaatio ja sen osaamisalueet, prosessit, tarjoomat ja an-

saintalogiikka tukevat asiakkaan tapaa tuottaa arvoa itselleen. Toimintaa 

tulisi kaikissa SOK:n tukipalveluyksiköissä johtaa kuin palveluliiketoimintaa 

ulkoisessa markkinassa johdetaan ja varmistaa, että palvelu on aina pa-

rasta ja kilpailukyhuomioida asiakkaat yritykset tärkeimpänä sidos-

ryhmänä.  

 
 

 
6.2. Jatkotutkimustarpeet 
 
Asiakaslähtöinen palveluliiketoiminnan kehitys edellyttää sekä 

asiakasymmärrystä että kykyä kehittää liiketoimintaa tämän ymmärryksen 

perusteella. Palveluliiketoimintaa kehittävien yritysten menestyksen avain 

on luoda osaamisesta ja uusista ideoista kasvun ja kannattavan liiketoi-

minnan perusta. Kannattavuus edellyttää kustannustehokasta pal-

velukehitystä. Palveluliiketoimintaa kehitetään kolmen osa-alueen yhteis-

pelillä: asiakasymmärryksen johtamisella, innovaatioiden johtamisella ja 

palveluliiketoiminnan kehittämisellä.  
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Kuva 15. Palveluliiketoiminnan kehittämisen kokonaisuus (Tekes 2009) 

 

Jatkotutkimusajatuksena esitän innovaatioiden johtamisen kytkemistä 

asiakkuuksien johtamiseen ja asiakasyhteistyöhön.  
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LIITTEET: 

 
Liite 1: Haastattelurunko 
 

1. Kirjallisuuden perusteella keskeisiä yhteistyösuhteen onnistumisia 

edeltäviä tekijöitä ovat mm. vastavuoroinen tiedonvaihto, selkeät ja 

yhteisesti hyväksytyt tavoitteet, suhteen tuottama lisäarvo, kannat-

tavuus, joustavuus, molemminpuolinen luottamus ja kunnioitus. Mil-

laisiin tekijöihin perustuvat osuuskaupan menestykselliset yhteis-

työsuhteet pitkäaikaisen toimittajan kanssa? (Asiakkuuksien joh-

taminen) 

o Kerro esimerkki hyvästä yhteistyösuhteesta? Minkälaista toi-

mintaa tai toimintamalleja se pitää sisällään? Mitkä ovat kol-

me tärkeintä asiaa? (Asiakkuuksien johtaminen) 

2. Sosiaalisen pääoman koulukunta pitää sosiaalista pääomaa välttä-

mättömänä mille tahansa yhteistyösuhteelle, koska usein sosiaali-

sessa vuorovaikutuksessa muodostuvat suhteet, sidokset ja normit 

hillitsevät suhteeseen kohdistuvaa epävarmuutta, konfikteja ja krii-

sejä tehokkaammin kuin sopimukset ja muut vastaavat viralliset si-

dokset. Kuinka paljon henkilösuhteet, keskinäinen luottamus ja yh-

teinen tapa ajatella mielestäsi vaikuttavat hyvän yhteistyösuhteen 

kehittymiseen? (Luottamus, vuorovaikutus) 

3. Millainen palvelun tulee mielestäsi olla, jotta se tuottaa arvoa? Mit-

kä seikat tai hyödyt ovat tärkeitä? Se, että palvelun avulla voidaan 

alentaa kustannuksia, vähentää sitoutunutta pääomaa tai palvella 

asiakkaita paremmin ja saada lisätuottoa sitä kautta? Mistä arvo 

käytännössä muodostuu? (Asiakkaan kokema arvo) 

4. Kirjallisuudessa strategisen kumppanuuden määritellään pitävän si-

sällään ominaisuuksia kuten pitkäkestoisuus, sitoutuminen, vahva 

keskinäinen luottamus, avoimuus, vastavuoroisuus ja yhteinen on-

gelmanratkaisu ja niiden katsotaan tuovan merkittävää lisäarvoa yri-

tyksen menestykselle – muutakin kuin vain tehokkuutta tai taloudel-

lista säästöä. Mitä teidän mielestänne tarkoittaa strateginen kump-
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panuus? Minkä tyyppisiä toimittajia pidät strategisena kumppanei-

na? (Asiakkuuksien johtaminen) 

5. Miten näet SOK:n roolin suhteessa alueosuuskauppaan? Näetkö 

SOK:n strategisena kumppanina vai jonain muuna – millaisena? 

(Sisäisten asiakkuuksien johtaminen) 

6. Mistä saatte tietoa SOK:n tarjoamista palveluista? Mitä kanavia pit-

kin saatte tietoa? Entä saatteko riittävästi tietoa palveluiden sisäl-

löstä? (Palvelutarjooma, vuorovaikutus) 

7. Onko vuorovaikutusta riittävästi SOK:n ja alueosuuskaupan välillä 

yhteisistä tukipalveluista? Miltä osin sitä pitäisi lisätä entä miltä osin 

vähentää? (Vuorovaikutus) 

8. Keiden välillä vuorovaikutusta tulisi erityisesti olla? Millaisia vuoro-

vaikutuskanavia tarvitaan? (Vuorovaikutus) 

9. Onko aiemmin kertomiesi asioiden lisäksi vielä muita seikkoja miten 

näet, että SOK voisi parantaa asiakassuhteen ylläpitoa alueosuus-

kauppaan? Kerroit haastattelun alussa esimerkkejä yleisellä tasolla 

onnistuneista yhteistyösuhteista, onko niissä elementtejä, joita olisi 

poimittavissa myös SOK:n ja alueosuuskaupan väliseen yhteis-

työsuhteeseen? (Sisäisten asiakkuuksien johtaminen) 

10. Miten näette SOK:n ja alueosuuskauppojen yhteistyön kehittyvän 

tukipalveluiden osalta tulevaisuudessa: uhat ja mahdollisuudet? 

(kokonaisuus) 

11. Muita kommentteja yhteistyöstä? (kokonaisuus) 

 


