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Yrityksiltä vaaditaan yhä enemmän tietoa päätöksenteon tueksi asiakkuuksien joh-

tamisen yhteydessä. Analytiikan hyödyntäminen tehostaa päätöksentekoa ja aut-

taa muuttamaan asiakastiedon pääomaksi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli 

tutkia millaisia hyötyjä analytiikka mahdollistaa yritysten asiakkuuksien johtamisen 

tueksi. 

 

Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena. Kohdeyritykseksi valittiin 

media-alan yritys. Tutkimukseen osallistui seitsemän henkilöä kohdeyrityksen 

myynnin ja markkinoinnin johdon sekä esimies- ja asiantuntijatehtävistä. Tutki-

musmenetelmänä käytettiin teemahaastattelua.  

 

Tutkimustulosten mukaan analytiikka oli mahdollistanut myyntiä edistäviä ja kan-

nattavuutta parantavia toimenpiteitä, joita toteutettiin asiakkuuksien johtamisen eri 

vaiheissa. Analytiikka asiakkuuksien johtamisen tukena oli kohdeyrityksessä kui-

tenkin vielä uudehko asia, jossa nähtiin olevan merkittäviä mahdollisuuksia asia-

kastiedon parempaan hyödyntämiseen.  
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Companies are required more and more information to support decision-making in 

connection with customer relationship management. Using analytics enhances de-

cision-making and helps in transforming customer information into capital. The 

purpose of this research was to examine what kind of benefits analytics enables 

for companies in customer relationship management. 

 

The research was accomplished as a qualitative case study. A finnish media com-

pany was chosen to be the case company. Seven people from the sales and mar-

keting department, representing director, supervisor and expert levels, participated 

in the research. The research method was a semi-structured interview.  

 

According to the conclusions of this research analytics has enabled actions that 

are promoting sales and improving profitability. The actions were conducted during 

different phases of customer relationship management. In the case company, ana-

lytics as support of customer relationship management is, however, still a relatively 

new thing, which was considered to have significant potential for making better 

use of customer information. 
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1. JOHDANTO 

 

Asiakkuuksien johtaminen on yrityksissä keskeinen prosessi, jonka yhtenä tavoit-

teena on lisätä yrityksen tietämystä ja ymmärrystä asiakkuuksistaan. Vastaamalla 

asiakkaiden olemassa oleviin ja tuleviin tarpeisiin paremmin kuin kilpailijat, yrityk-

sen on mahdollista parantaa asiakaskannattavuuttaan ja sitä kautta asiakkuuksien 

arvo kasvaa. Asiakkuuksien johtaminen on jatkuva oppimisprosessi, joka jakautuu 

erilaisiin toimenpiteisiin riippuen mm. asiakkuuden elinkaaren vaiheesta. Asiak-

kuutta johdetaan eri tavoin silloin kun asiakassuhdetta vasta tavoitellaan verrattu-

na siihen kun asiakkuudesta pyritään pitämään kiinni ja sen arvo maksimoimaan.  

 

Yrityksiltä vaaditaan yhä enemmän tietoa päätöksenteon tueksi asiakkuuksien joh-

tamisen yhteydessä. Yritysten tulisi pystyä muuttamaan tieto pääomaksi ja hyö-

dyntämään tietoa uusien asiakkaiden hankinnassa sekä nykyisten asiakkaiden os-

tojen kasvattamisessa. Tiedon hyödyntämisellä analytiikan avulla pyritään paran-

tamaan asiakaskannattavuutta. Asiakkaiden kannattavuuden kasvattaminen on 

keskeinen tavoite asiakkuuksien johtamisen kokonaisuudessa.  

 

Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa vaatii yrityksiltä paitsi riittävää tietoa 

asiakkaistaan myös analytiikan menetelmien tuntemusta. Asiakastiedon määrä on 

kasvanut ja sen saatavuus sekä hallintatyökalut parantuneet viime vuosien aikana. 

Yritysten hallussa oleva tieto ei yksin riitä, vaan ulkopuolista tietoa on myös hankit-

tava, jos haluaa saavuttaa kilpailuetua markkinoilla. Ulkopuolelta saatavan tiedon 

määrä ja saatavuus on kasvanut ja tiedon analysoinnin menetelmät kehittyneet. 

Tilanne useissa yrityksissä on edelleen se, että erilaista tietoa eri lähteistä on ke-

rätty ja säilötty, mutta sen hyödyntäminen niin, että siitä saataisiin paras mahdolli-

nen hyöty liiketoimintaan ja kilpailuetua muihin nähden, on vielä monilla alkumet-

reillä.  

 

Yritysten tulisi osata myös ennustaa asiakkaiden tulevaa ostokäyttäytymistä. Kyky 

kerätä ja prosessoida suuria tietomääriä sekä jalostaa dataa olennaiseksi tiedoksi 

ja tietämykseksi on menestyvälle yritykselle välttämätön ydinosaamisalue. Tätä 
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silmällä pitäen edelläkävijäyritykset ovat ottaneet käyttöönsä analyyttisiä menetel-

miä hyödyntääkseen paremmin asiakastietoaan sekä strategisessa että operatiivi-

sessa päätöksentekoprosessissaan.  (Tamaddoni Jahromi et al. 2014, s. 1258) 

 

Jotta yritys menestyisi, asiakkuuksien johtaminen analytiikkaa hyödyntämällä vaa-

tii myös organisaatiolta entistä enemmän. Osaamistarpeet ja informaatioteknologi-

an käyttö lisääntyvät. Organisaatiota ja toimintojen rakenteita koskevat muutostar-

peet tulisi kartoittaa ja ottaa huomioon, jotta riittävä muutos ajattelussa ja yrityksen 

kulttuurissa voisi tapahtua.  

 

 

1.1. Tutkimuksen näkökulma ja tavoitteet 

 

Työn keskeisin tavoite on selvittää, millaisia hyötyjä yritykset voivat saada käyttä-

essään analytiikkaa asiakkuuksien johtamiseen liittyvässä päätöksenteossa. Työn 

tavoitteena on myös kuvata asiakkuuksien johtamisen ja liiketoiminnan analytiikan 

teorioita ja niihin liittyvää kirjallisuutta ja aiempaa tutkimusta. Tässä tutkimuksessa 

tarkastelu on rajattu vain liiketoimintaa harjoittaviin yrityksiin, ei siis esimerkiksi jul-

kishallinnon organisaatioihin. Tutkimuksen näkökulma on liiketoimintalähtöinen, 

joten teknologioita ei tässä tutkimuksessa käsitellä.  

 

Tutkimus toteutetaan tapaustutkimuksena. Kohdeyritykseksi on valittu media-alan 

yritys. Tutkimuksessa tarkastellaan teorioita, joita peilataan empiiriseen tutkimuk-

seen. Näiden välille pyritään löytämään yhteneväisyyksiä.  

 

Päätutkimuskysymys on:  

- Millaisia hyötyjä analytiikka mahdollistaa yritysten asiakkuuksien johtamisen 

eri vaiheiden tueksi? 

Alatutkimuskysymykset ovat:  

- Millaista asiakastietoa yritykset tarvitsevat asiakkuuden johtamisessa analy-

tiikan avulla?  

- Mitä analytiikkaprosessissa tulee ottaa huomioon?  
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Tarkoituksena on tutkia millaisia hyötyjä analytiikka voi tarjota asiakkuuksien joh-

tamisen eri vaiheissa, mm. asiakkuuden elinkaari huomioon ottaen. Lisäksi tarkoi-

tus on selvittää millaista asiakastietoa yrityksissä tarvitaan ja miten sitä voidaan 

hallita ja analysoida.  

 

 

1.2. Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkielma sisältää seitsemän osaa: johdannon, kolme teoriaosaa, menetelmä-

osan, empiriaosan sekä johtopäätökset ja yhteenvedon.  

 

Ensimmäisessä luvussa esitellään johdanto aiheeseen ja kuvataan mitä aiotaan 

tutkia, mitkä ovat tutkimusongelmat ja millainen on tutkimuksen rakenne. Tavoit-

teena on käsitellä tutkimuksen aihepiiriä, taustoja ja etenemistä. 

 

Luvussa kaksi kuvataan asiakkuuksien johtamisen teoriaa. Luvussa esitellään asi-

akkuuksien johtamisen käsite ja siihen liittyvää kirjallisuutta ja tutkimustuloksia. 

Luvussa perehdytään myös asiakkuuden elinkaaren käsitteen teoriaan sekä asia-

kastiedon eri ulottuvuuksiin ja niiden merkitykseen asiakkuuksien johtamisen kon-

tekstissa.  

 

Kolmannessa luvussa tutkitaan liiketoiminnan analytiikan viitekehystä, esitellään 

analytiikkaprosessin teoriaa sekä pohditaan organisoinnin merkitystä analytiikan 

tulosten implementoinnissa. Luvussa esitellään myös tiedon louhinta analytiikan 

toteuttamisen menetelmänä.  

 

Neljäs luku käsittelee asiakkuuksien johtamiseen liittyvää analytiikkaa. Luvussa 

esitellään asiakkuuksien johtamisen eri vaiheisiin sopivaa analytiikkaa, jota tässä 

yhteydessä kutsutaan asiakasanalytiikaksi. Luku käsittelee asiakkaiden segmen-

toinnin teoriaa, keinoja ennakoida asiakaspoistumaa sekä lisä- ja ristiinmyynnin 

teorioita.  
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Viidennessä luvussa kuvataan tutkimuksen kohde ja tutkimusmenetelmä. Luvussa 

kerrotaan, miten tutkimus toteutettiin sekä miten aineisto kerättiin ja käsiteltiin.  

 

Kuudes luku sisältää empiriaosuuden, jossa analysoidaan haastatteluaineistoa ja 

tehdään havaintoja teoreettiseen viitekehykseen verraten.  

 

Seitsemännessä luvussa, yhteenveto ja johtopäätökset -osiossa, esitellään tutki-

muksen keskeiset havainnot ja tulokset, tutkimuksen johtopäätökset sekä pohdi-

taan jatkotutkimuskysymyksiä.  

 

2. ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN 

 

2.1. Asiakkuuksien johtaminen 

 

Asiakkuuksien johtamisella tarkoitetaan tässä tutkielmassa sitä aihealuetta, jota 

englanninkielisessä kirjallisuudessa käsitellään termin Customer Relationship Ma-

nagement ja sen lyhenteen CRM yhteydessä. Suomenkielisessä kirjallisuudessa 

usein puhutaan asiakkuudenhallinnasta samassa merkityksessä. Lisäksi CRM 

termiä käytetään teknologian yhteydessä, kun viitataan asiakkuudenhallintaohjel-

mistoihin. Paynen (2006, s. 22) mukaan asiakkuuksien johtaminen (CRM) on stra-

teginen lähestymistapa, jonka tavoite on lisätä asiakkuuden arvoa kehittämällä 

asiakassuhteita sekä avainasiakas- että muissa asiakassegmenteissä. Asiakkuuk-

sien johtaminen yhdistää informaatioteknologian mahdollisuudet ja suhdemarkki-

noinnin strategiat, jotta aikaansaadaan kannattavia ja pitkäkestoisia asiakassuhtei-

ta.  

 

Ngai et al. (2009, s. 2593) mukaan asiakkuuksien johtaminen voidaan jakaa nel-

jään vaiheeseen, jotka ovat:  

1. Asiakkuuksien tunnistaminen 

2. Asiakkuuksien houkuttelu 

3. Asiakkuuksien pitäminen 

4. Asiakkuuksien kehittäminen  
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Näiden kaikkien vaiheiden tavoite on luoda syvempää asiakasymmärrystä, jotta 

asiakkuuden arvo maksimoituisi pitkällä aikavälillä. Asiakkuuksien johtamisen voi-

daan ajatella alkavan asiakkuuksien tunnistamisesta, joka pyrkii löytämään suu-

resta massasta potentiaaliset asiakkaat tai tuottavimmat asiakkaat. Se voi myös 

pitää sisällään menetetyn asiakkaan takaisin saannin. Asiakkaiden houkuttelulla 

tarkoitetaan esimerkiksi suoramarkkinointia näille ryhmille pyrkimyksenä saada 

uudet asiakkaat pysyviksi asiakassuhteiksi. Asiakkuuksien pitäminen on asiak-

kuuksien johtamisen keskeisin tavoite. Siinä asiakastyytyväisyys on avainasemas-

sa. Kanta-asiakasohjelmat tähtäävät juuri tämän vaiheen onnistumiseen. Asiak-

kuuksien kehittäminen pyrkii lisäämään mm. ostotiheyttä, keskiostosta tai asiak-

kaan kannattavuutta. Ostoskorianalyysi, lisä- tai ristiinmyynti sekä asiakkaan elin-

kaaren arvon analyysi ovat tämän vaiheen työkaluja. (Ngai et al. 2009, s. 2593) 

 

Toinen ryhmittely on niin sanottu ”Paynen malli”, jonka mukaisesti asiakkuuksien 

johtaminen voidaan jakaa kolmeen erilaiseen tyyppiin: 

- strateginen: asiakaslähtöinen liiketoimintastrategia, jossa tavoitteena on 

hankkia ja säilyttää kannattavat asiakkuudet. 

- operatiivinen: pyrkii automatisoimaan asiakasrajapintoja kuten myynti, 

markkinointi ja asiakaspalvelu  

- analyyttinen: keskittyy asiakastiedon analysointiin ja sen hyödyntämiseen 

strategisissa ja taktisissa tarkoituksissa. 

 

 

Kuva 1: Paynen malli - Strateginen, operatiivinen ja analyyttinen asiakkuuden johtaminen (Iriana & Buttle 2006, s. 25) 
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Kuvan jaottelun mukainen strateginen asiakkuuksien johtaminen (strategic CRM) 

tarkoittaa asiakaslähtöistä liiketoimintastrategiaa ja yrityskulttuuria. Tällainen yritys 

on omistautunut hankkimaan uusia asiakkaita ja pitämään olemassa olevista asi-

akkaista kiinni luomalla lisäarvoa kilpailijoita paremmin. Yritys on sijoittanut resurs-

sinsa niin, että ne parhaiten tukevat asiakkaan arvon kehittymistä. Se on rakenta-

nut palkitsemisjärjestelmänsä siten, että henkilöstö on motivoitunutta lisäämään 

asiakastyytyväisyyttä ja siten tukemaan asiakkaiden säilymistä asiakkaina sekä 

varmistanut että asiakastietoa kerätään, jaetaan ja sovelletaan läpi organisaation. 

Buttlen & Maklanin (2015) mukaan lähes kaikki yritykset tänä päivänä väittävät 

olevansa asiakaslähtöisiä, mutta harva todellisuudessa on.  

 

Operatiivisella asiakkuuksien johtamisella (operational CRM) pyritään helpotta-

maan asiakasrajapinnan prosesseja kuten asiakaspalvelua, markkinointia ja myyn-

tiä. Prosessien automatisointi ja järjestelmien integrointi nopeuttaa asiointia ja pa-

rantaa tehokkuutta. Asiakaspalvelussa voidaan hyödyntää verkon asiakaspalvelu-

portaalia tai puhelimen puheentunnistustoimintoja esimerkiksi häiriöilmoitusten te-

ossa. Markkinoinnin toimenpiteitä voidaan automatisoida kampanjanhallintatyöka-

luilla personoimalla markkinointiviestintää valituille asiakasryhmille mm. sosiaalista 

mediaa hyödyntäen. Myyntiin liittyvä automatisointi kannattaa suunnitella myynti-

prosessin mukaiseksi. Liidien hallinnasta alkaen koko prosessin virtaviivaistami-

nen pyrkii kasvattamaan myyntiä ja kannattavuutta henkilöstön työmäärää vähen-

täen.  (Buttle & Maklan 2015, s. 7-9) 

 
Analyyttisella asiakkuuksien johtamisella (analytical CRM) tarkoitetaan mm. asiak-

kaaseen liittyvän tiedon keräämistä, säilyttämistä, jaottelua, integrointia, proses-

sointia, tulkintaa, jakamista ja raportointia. Tämän tarkoituksena on sekä asiak-

kaan arvon kasvattaminen ja sitä kautta myös yrityksen kannattavuuden paranta-

minen. Analyyttinen asiakkuuksien johtaminen rakentuu siis asiakastiedon varaan. 

Asiakastieto voi olla asiakkaan perustietojen lisäksi esimerkiksi ostohistoriatietoa, 

luottotietoa, maksukäyttäytymistietoa ja tietoa siitä miten asiakas on reagoinut yri-

tyksen markkinointiviestintään. Tällaiseen sisäiseen dataan voidaan yhdistää ul-

koisista lähteistä saatua tietoa kuten esimerkiksi demografisia tietoja. Asiakastie-
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toa voidaan käsitellä analytiikan keinoin, mm. tiedon louhinnan (data mining) me-

netelmin. Yritys voi selvittää asiakastietojaan analysoimalla mm.  

- Mitkä / ketkä ovat yrityksen arvokkaimmat asiakkaat? 

- Mitkä / ketkä yrityksen asiakkaista ovat todennäköisesti siirtymässä kilpaili-

jalle ja/tai lopettamassa ostonsa yritykseltä? 

- Mitkä / ketkä asiakkaista todennäköisimmin kiinnostuisivat tietystä tarjouk-

sesta tai kampanjasta? (Buttle & Maklan 2015, s. 11) 

 

Analyyttinen näkökulma asiakkuuksien johtamiseen on monessa yrityksessä myös 

sidoksissa asiakkuudenhallintatyökalun (CRM-sovellus) käyttöön. Esimerkiksi 

myyntitoimenpiteiden kohdistaminen voi olla erilaista riippuen asiakkaan potentiaa-

lista. Matalamman potentiaalin omaavia asiakkaita voidaan kontaktoida pääasias-

sa puhelimitse kun taas korkeamman potentiaalin asiakkaita tapaamalla heitä. 

Asiakaskontaktien sisältö voidaan räätälöidä asiakasanalytiikan avulla. Tämä lisää 

asiakkaan ostotodennäköisyyttä. Asiakkaan näkökulmasta analyyttinen asiakkuu-

den johtaminen voi auttaa myyjää täyttämään paremmin asiakkaan tarpeet ja sitä 

kautta lisätä asiakastyytyväisyyttä. Yrityksen kannalta taas on mahdollista löytää 

tehokkaampia tapoja mm. lisä- ja ristiinmyynnin toteuttamiseksi. (Buttle & Maklan 

2015, s. 13)  

 

Asiakkuuksien johtaminen on jaettu kuvassa 1 viiden prosessin malliin (Payne & 

Frow 2005, s. 171), joka Iriana & Buttlen artikkelissa on jaettu edellä mainittuihin 

kolmeen asiakkuuden johtamisen tyyppiin. Paynen & Frow:n viisi prosessia ovat 

seuraavat:  

- strategian kehittämisprosessi (strategy development process)  

- arvonluontiprosessi (value creation process) 

- myyntikanavien valintaprosessi (multi-channel integration process) 

- suoritusten arviointiprosessi (performance assessment process) 

- informaation hallintaprosessi (information management process) 

 

Strategian kehittämisprosessi jakautuu liiketoiminta- ja asiakkuusstrategiaan, joi-

den tulisi olla linjassa keskenään. Tämän vaiheen tarkoituksena on tarkastella yri-

tyksen tavoitteita sekä sitä miten ja mitä asiakkuuksia halutaan johtaa. Tässä pro-
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sessissa luokitellaan asiakkuuksia sekä tehdään päätöksiä siitä mihin asiakkuuk-

siin voimavaroja suunnataan ja millaisia kehittämistoimenpiteitä toteutetaan. (Pay-

ne & Frow 2005, s. 170) 

 

 Arvonluontiprosessissa nämä strategiat viedään käytäntöön ja sitä kautta tavoit-

teena on, että sekä asiakkaiden saama arvo että organisaation saama arvo kas-

vaa. Tässä prosessin vaiheessa määritellään  

- mitä arvoa yritys voi tuottaa asiakkailleen 

- mitä arvoa yritys voi saada asiakkailtaan 

- miten maksimoidaan asiakassegmenttien elinkaaren arvo.  

Tämä teoria rakentuu ajatukselle, jossa molemmat asiakassuhteen osapuolet nä-

kevät saavansa hyötyä ja arvoa yhteistyöstä. (Payne & Frow 2005, s. 170-172) 

 

Nämä kaksi prosessia muodostavat siis strategisen asiakkuuksien johtamisen pe-

rustan, jonka lähtökohtana on asiakaslähtöinen liiketoimintastrategia tavoitteena 

hankkia ja säilyttää kannattavat asiakkuudet.  

 

Kolmas osuus, myyntikanavien valintaprosessi, sijoittuu operatiivisen asiakkuuksi-

en johtamisen kokonaisuuteen. Strategiset päätökset arvontuottamisaspektilla vie-

dään käytäntöön valitsemalla onnistumisen kannalta parhaimmat myyntikanavat. 

Kanavat voivat olla fyysisiä (esimerkiksi myymälöitä tai henkilökohtaisia asiakas-

tapaamisia) tai virtuaalisia, kuten verkkokauppa tai mobiilipalveluja. Tämä vaihe 

tarkoittaa käytännössä asiakkaalle parhaiden ja toimivimpien myynti- ja markki-

nointikanavayhdistelmien valintaa, joka edesauttaa parhaan mahdollisen asiakas-

kokemuksen syntymistä yritykselle järkevien kustannusten puitteissa kyseiseen 

asiakassegmenttiin peilaten (Payne & Frow 2005, s. 172).   

 

Suoritusten arviointiprosessin vaiheessa arvioidaan strategisten tavoitteiden toteu-

tumista mittaristojen avulla. Arviointi voi olla suunnattu omistajille tai muille sidos-

ryhmille kuten henkilöstölle tai asiakkaille. Kaikkien prosessien taustalla toimii in-

formaation hallintaprosessi, joka käsittää yritysten tietojärjestelmien hallinnan ta-

voitteenaan asiakastiedon kerääminen, arviointi ja käyttäminen paremman asia-
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kasymmärryksen saavuttamiseksi. Tämä sijoittuu kokonaisuudessa osaksi ana-

lyyttistä asiakkuuden johtamista. (Payne & Frow 2005, s. 173) 

 

 

2.2. Asiakkuuden elinkaari 

 

Asiakkuuksien johtamisen luvussa todettiin, että potentiaaliset asiakkuudet tulee 

tunnistaa ja pyrkiä saamaan esimerkiksi markkinoinnin keinoin asiakkaiksi. Jo 

olemassa olevista asiakkuuksista kannattaa pitää kiinni ja niiden arvoa on järke-

vää kehittää. Nämä asiakkuuden johtamisen vaiheet noudattelevat asiakkuuden 

elinkaariajattelua.  

  

Asiakkuuden elinkaarella tarkoitetaan asiakassuhteen pituutta ja siitä aiheutuvaa 

arvoa. Elinkaari noudattaa useimmiten S-muotoa. Asiakkuuden elinkaari alkaa, 

kun asiakas tekee ensimmäisen ostonsa yritykseltä. Päättyminen sen sijaan ei ole 

aina yhtä selkeästi havaittavissa, vaan asiakassuhde voi päättyä vähitellen. (Kor-

keamäki et al. 2002, s. 138)  

 

Asiakkuuden elinkaari voidaan jakaa eri vaiheisiin. Vaiheet noudattelevat jo aiem-

min esiteltyjä asiakkuuden johtamisen vaiheita alkaen asiakkuuksien tunnistami-

sesta niiden kehittämiseen. Mäntyneva (2001) ja Korkeamäki et al. (2002) esittele-

vät neljä elinkaaren vaihetta, jotka ovat  

 hankinta  

 haltuunotto 

 kehittäminen ja 

 säilyttäminen.  
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Kuva 2: Asiakkuuden vaiheet elinkaarella (Mäntyneva 2001, s. 17) 

 

Samantyyppisiä jaotteluja esiintyy kirjallisuudessa useita. Yksi näistä on kolmi-

osainen malli, jonka vaiheet ovat hankinta, asiakkuuden arvon kasvattaminen ja 

hyvien asiakkuuksien säilyttäminen (Kumar et al. 2013, s. 278). Vercellisin (2009, 

s. 331) mukaan asiakkuuden vaiheet ovat prospektien valinta (selection of pros-

pects), asiakkuuden haltuunotto (customer acquisition), säilyttäminen (retention) ja 

lisä- ja ristiinmyynti (cross-selling, up-selling). Osassa jaotteluja myös asiakassuh-

teen päättyminen on otettu huomioon. Kaikki asiakassuhteet eivät käy kaikkia vai-

heita läpi, vaan suhde voi päättyä jo heti elinkaaren ensimmäisen vaiheen jälkeen. 

Asiakkuuden kannattavuus on elinkaaren vaiheissa erilainen. Kuvasta 2 ilmenee, 

että alkuvaiheessa asiakkuudet ovat useimmiten kannattamattomia. Uusien asiak-

kaiden hankinta on kalliimpaa kuin olemassa olevien asiakkaiden pitäminen. Asi-

akkuuden hankinta vie usein paljon resursseja, eikä varmuutta pysyvyydestä ole 

(Korkeamäki et al. 2002, s. 140). Asiakkuudenhallinnan yhtenä tavoitteena onkin 

parantaa asiakkuuden kannattavuutta tunnistamalla ne asiakkuudet, joilla ei ole 

potentiaalia muuttua kannattaviksi myöhemminkään. Yrityksen tuleekin pyrkiä 

viemään uusia asiakkaita elinkaarella eteenpäin ja saada asiakkaat lisäämään os-

tojaan, jotta asiakkuus muuttuu kannattavaksi. Jos kannattamattomien asiakkuuk-

sien tunnistaminen jätetään huomiotta, markkinointitoimenpiteitä kohdistetaan 

myös kannattavuuspotentiaaliltaan heikkoihin asiakkuuksiin. Yrityksen tulisi löytää 

tasapaino siinä, kuinka paljon halutaan panostaa uusien asiakkaiden hankintaan ja 

kuinka paljon jo olemassa olevien asiakassuhteiden kehittämiseen (Mäntyneva 

2001, s. 16, 18-20). 
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Asiakkuuksien haltuunottovaiheessa asiakassuhdetta pyritään kehittämään kohti 

pysyvämpää asiakkuutta. Tässä vaiheessa asiakkaalle pyritään tarjoamaan use-

ampia eri tuotteita ja sitä kautta tavoitellaan suurempaa osaa asiakkaan kokonais-

ostojen määrästä. Yrityksen tuote- ja palvelutarjonta tulisi myös sopeuttaa vas-

taamaan asiakkaan tarpeita asiakkuuden vahvistamiseksi. (Mäntyneva 2001, Kor-

keamäki et al. 2002)   

 

Asiakkuuksien kehittäminen pyrkii syventämään asiakassuhdetta entisestään. 

Tässä vaiheessa tavoitellaan asiakkaan sitoutumista yritykseen ja suurempaa 

osuutta asiakkaan ostoista. Esimerkiksi segmentoinnin avulla voidaan pyrkiä tun-

nistamaan ne asiakkuudet, joissa on volyymi- ja kannattavuuspotentiaalia. Keskit-

tymällä ja panostamalla näihin asiakkuuksiin, yritys voi saada huomattavaa paran-

nusta kannattavuuteensa. (Mäntyneva 2001, s. 21) 

  

Asiakkuuksien säilyttämisvaiheen toimenpiteet perustuvat asiakkaiden syvälliseen 

ymmärtämiseen. Asiakkaiden todelliset tarpeet tulee olla tiedossa, jotta voidaan 

panostaa asiakastyytyväisyyden parantamiseen. Se ei kuitenkaan takaa asiak-

kaan sitoutumista yritykseen. Tyytyväisetkin asiakkaat voivat vaihtaa toimittajaa tai 

palveluntarjoajaa useista eri syistä. Tämä muodostaakin suuren haasteen yrityksil-

le. Niiden tulisi tunnistaa tyytymättömien asiakkaiden lisäksi ne tyytyväisetkin asi-

akkaat, jotka potentiaalisesti vaihtavat kilpailijalle, mutta olisivat säilyttämisen ar-

voisia kannattavuutensa vuoksi. Oma haasteensa on myös löytää keinot, joilla 

parhaat asiakkaat säilytetään jatkossakin (Mäntyneva 2001, s. 22). Tätä tavoitetta 

tukemaan monet yritykset ovat kehittäneet kanta-asiakasohjelmia.  

 

Elinkaaren viimeisenä vaiheena voidaan pitää asiakkuuden päättymistä. Asiakkai-

den menetyksiä tulisi tarkastella selvittäen niiden syitä ja syiden yhteneväisyyksiä 

sekä pohtia voidaanko näihin syihin reagoida ja siten estää jatkossa asiakkuuksien 

menetyksiä.   

 

Seuraavaan taulukkoon on koottu asiakkuuksien johtamisen keinoja asiakkuuden 

eri vaiheissa: 
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Asiakkuuden 

vaihe 

Hankinta Haltuunotto Kehittämi-

nen 

Säilyttäminen 

Tavoite Potentiaalisten 

asiakkuuksien 

hankinta 

Uusien asiak-

kuuksien kannat-

tavuus muiden 

tuotteiden lisä-

myynnillä 

Asiakkuuden 

syventäminen 

Olemassaolevien 

asiakkuuksien säi-

lyttäminen 

Lähestymisen 

peruste 

Demografinen 

profiili 

Aiemmat ostokset Potentiaalin 

realisointi 

Asiakkaan osto-

historia ja profiili 

Tarvelähtöi-

syys 

Oletetut tarpeet Viestityt tarpeet Todelliset tar-

peet 

Todelliset tarpeet 

Markkinointi- 

viestinnän per-

sonointi 

Vähemmänkin 

persoonallinen 

riittää 

Pyrkimys persoo-

nallisuuteen 

Persoonalli-

suus välttämä-

töntä 

Persoonallisuus 

välttämätöntä 

Tarjouksen si-

sältö 

Perustuu tuote-

lähtöisyyteen 

Perustuu asiak-

kaan olemassa-

oleviin tarpeisiin 

Perustuu asi-

akkaan ole-

massaoleviin 

tarpeisiin ja 

toiveisiin  

Perustuu aiem-

paan asiakassuh-

teeseen 

Kaupanteon  

onnistumis- 

todennäköi-

syys 

Alhainen Kohtalainen Hyvä Suhteellisen kor-

kea 

 

Taulukko 1: Asiakkuuksien johtaminen elinkaaren eri vaiheissa (mukaillen Mänty-

neva 2001, s.19) 

 

Kuten taulukosta 1 voi nähdä, asiakkuuden elinkaaren eri vaiheissa asiakkuuksien 

johtamisen toimenpiteet poikkeavat toisistaan. Näiden eroavaisuuksien tunnista-

minen on keskeistä yrityksen asiakkuuksien johtamisen menestymisen kannalta. 

Parempi asiakastuntemus mahdollistaa paremman kyvyn ennustaa asiakkaan 

käyttäytymistä ja ennakoida toimenpiteitä sen mukaisesti. Elinkaaren eri vaiheiden 

tunnistaminen helpottaa yrityksen kykyä tehdä päätöksiä sen suhteen, keskittyykö 

se kasvattamaan uusien asiakkaiden määrää vai lisäämään nykyisten asiakkaiden 

kannattavuutta.  
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Asiakkuuden elinkaaren yksi näkökulma asiakassuhteen pituuden lisäksi on sen 

arvo osapuolille. Kirjallisuudessa esiintyy termi asiakkuuden elinkaaren arvo, Cus-

tomer Lifetime Value, CLV, joka on laskennallinen nykyarvo asiakkuudelle. Tässä 

työssä ei kuitenkaan käsitellä CLV:n laskentamalleja, vaan elinkaaren arvosta pu-

huttaessa tarkoitetaan arvoa, jota molemmat osapuolet kokevat saavansa asia-

kassuhteesta. Kun asiakas jatkuvasti kokee saavansa arvoa, edellytykset pitkäai-

kaiselle asiakassuhteelle ovat olemassa. Yrityksen saama arvo on ensisijaisesti 

kannattavuuden kasvua, mutta voi olla myös referenssiarvoa tai suosittelija-arvoa. 

Asiakassuhde on ennen kaikkea vuorovaikutusta, ja arvoa asiakkaalle syntyy vuo-

rovaikutuksen aikana. Elinkaaren eri vaiheissa vuorovaikutuskin on erilaista, koska 

asiakassuhde muuttuu ja syventyy sen kehittyessä (Korkeamäki et al. 2002, s. 

139).  

 

 

2.3. Asiakastieto 

 

Liiketoiminnassa ja sen kehittämisessä tarvitaan monen tyyppistä tietoa: markkina-

tietoa, kilpailijatietoa, asiakastietoa ja tietoa erilaisista teknologioista. Asiakasläh-

töisyys on monen yrityksen perusarvo, mutta ilman asiakasymmärrystä asiakas-

lähtöisyyttä on mahdotonta toteuttaa. Englanninkielisessä kirjallisuudessa esiintyy 

asiakastietoon liittyviä useita, hieman eri tason termejä. Näitä ovat esimerkiksi 

customer data management (CDM), customer knowledge management, customer 

insight ja customer intelligence. Customer data management, myös CDM, viittaa 

asiakasdatan hallintaan, tiedon keruuseen ja datan laadun varmistamiseen.  

 

Customer Knowledge Management -käsite on lähtöisin Garcia-Murillon ja Annabin 

tutkimuksesta vuodelta 2002. Käsite pyrkii yhdistämään asiakkuuksien johtamista 

(CRM) ja tietojohtamista toisiinsa näkökulmana henkilöiden välisestä vuorovaiku-

tuksesta syntyvä tieto ja sen hallinta.  Customer Intelligence – termillä tarkoitetaan 

tiedon keräämistä, tallentamista ja muokkaamista raportoitavaan muotoon. Intelli-

gence viittaa myös älykkyyteen, mutta tämä termi ei välttämättä sisällä oivalta-

misaspektia asiakasymmärryksen tasolle saakka. Customer Insight taas viittaa sy-
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vällisempään, oivaltavaan ymmärrykseen asiakastarpeista ja käyttäytymistä, jopa 

yli sen, mitä asiakas itse osaa kuvailla. (Arantola 2006, s. 53)  

 

Asiakastieto voi olla tietoa asiakkaista, asiakkaille tai asiakkailta (Arantola 2006, s. 

51). Asiakkaille suunnattu tieto on esimerkiksi tietoa tuotteista tai ohjeita ongelman 

ratkaisemiseksi. Tämän tyyppinen tieto sijaitsee yleensä hakutoiminnoilla varuste-

tussa tietokannassa ja on asiakkaiden saatavilla erilaisten portaalien kautta. Mo-

nella toimialalla tiedon jakaminen on lisännyt asiakkaan tyytyväisyyttä palveluko-

kemukseen merkittävästi. Asiakkailta saatu tieto voi olla esimerkiksi asiakkailta ky-

selyiden kautta saatua tietoa (Arantola 2006, s. 52). Usein se on myös ns. hiljaista 

tietoa, jonka systemaattinen dokumentointi tulisi varmistaa tiedon hyödyntämisen 

onnistumiseksi. Tieto asiakkaista voi olla saatavilla joko yrityksen omista tietokan-

noista ja – järjestelmistä tai yrityksen ulkopuolelta, esimerkiksi markkinatutkimus-

laitoksista, luottotietolaitoksilta ja yhä enenevässä määrin myös sosiaalisesta me-

diasta (Buttle & Maklan 2015, s. 289–290).   

 

Asiakastietoon kuten muuhunkin tietoon liittyen termit data, informaatio, tieto ja tie-

tämys/ymmärrys – termit on syytä erottaa toisistaan. Kirjallisuudessa erottelua on 

tehty mm. eri tasoihin porrastamalla, useimmiten kuvan mukaisesti:  

 

Kuva 3. Tiedon tasot (Mukaillen Salo 2014, s. 33) 

 

Datan voi mieltää raaka-aineeksi, josta voidaan louhia informaatiota ja siitä muo-

dostaa tietoa. Tieto johtaa lisääntyneeseen ymmärrykseen ja muodostaa tietämys-

tä tai ymmärrystä.  

Tietämys 

Tieto 

Informaatio 

Data 
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Asiakastietoa voidaan kerätä sekä sisäisistä että ulkoisista lähteistä. Sisäinen tieto 

voi olla asiakkaan ostohistoriatietoja sisältäen ostotiheys- ja ajankohtatietoja, tie-

toa asiakkaaseen kohdistetuista markkinointikampanjoista tai tietoa ostokriteereis-

tä, hinnoista, alennuksista ja maksuajoista. Asiakaspalvelulla voi olla tietoja asiak-

kaan kontaktimääristä, reklamaatioista, asiakastyytyväisyydestä tai kanta-

asiakasohjelmaan kuulumisesta. Taloushallinnolla on todennäköisesti tietoja asi-

akkaan luottoluokituksesta, maksuhistoriasta ja saatavista. Lisäksi yrityksellä voi 

olla tietoja asiakkaan klikkimääristä verkkopalveluissa tai asiakkaan nostamista 

keskustelunaiheista sosiaalisessa mediassa. Asiakastieto voi olla myös asiakkaan 

tunnistamiseen perustuvaa. Asiakas voi tunnistautua esimerkiksi kaupan kanta-

asiakaskorttia näyttäessään tai uudemmilla tavoin kuten biometrisesti sormenjäljel-

lä. Ulkoisista lähteistä kerätty asiakastieto voi olla toimialakohtaisia tietoja, päättä-

järekistereitä, julkisia tilastoja, kumppaneilta saatua tietoa, asuinalue- ja yritys-

luokituksia tai taloustietoja (Arantola 2006, s. 71). Yritykset ovat 2010-luvulla alka-

neet hyödyntää suuria datamassoja, big dataa, yhtenä osana ulkoisista lähteistä 

saatavaa asiakastietoa. Tämä strukturoimaton data vaatii erityyppisiä analytiikan 

keinoja kuin perinteinen, strukturoitu data (Buttle & Maklan 2015, s. 12). Big dataa 

käsitellään lähemmin luvussa 2.4. 

 

Asiakastietojen keräämisessä ja ylläpidossa tulisi Buttlen & Maklanin (2015) mu-

kaan varmistaa, että asiakastietokannan tarve ja vaatimukset on määritelty (miksi 

ja millaista dataa tai tietoa tarvitaan), datan lähteet selvitetty sekä teknologia ja oh-

jelmistot valittu. Tiedonkeruun menetelmänä on usein järjestelmien automaattisesti 

tallentama data. Tietoa voidaan kerätä myös manuaalisesti esimerkiksi asiakkaan 

kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. Tiedon keräämistä hankaloittaa se, et-

tä suuri osa tiedosta on ns. hiljaista tietoa. Asiakas ei osaa kertoa tarpeistaan tar-

kasti, eikä tieto ole eksplisiittisessä eli täsmällisessä muodossa. Tämä on hyvä 

huomioida silloin, kun asiakastietoa kerätään esimerkiksi yksisuuntaisten kyselyi-

den muodossa (Nonaka & Takeuchi 2005, s. 234). Datan ja tietojen ylläpidosta 

huolehtiminen myös jatkossa tulee ottaa huomioon.  

 

Kaikissa asiakkuuden johtamisen eri tyypeissä asiakastiedolla on suuri merkitys. 

Strateginen asiakkuuksien johtaminen, jossa tavoitteena on kannattavien asiak-
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kaiden hankkiminen ja pitäminen, tarvitsee asiakkaisiin liittyviä tietoja tunnistaak-

seen kannattavimmat asiakkaat. Asiakastietoja tarvitaan myös onnistuneen tuote-

valikoiman laadintaan. Operatiivinen asiakkuuksien johtaminen, jossa tavoitteena 

on automatisoida myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun prosesseja, tarvitsee 

tietoja asiakkaista onnistuakseen palvelussa, tehokkaissa markkinointikampan-

joissa ja myyntimahdollisuuksien löytämisessä. Analyyttinen asiakkuuksien johta-

minen käyttää asiakastietoja tukeakseen markkinointi-, myynti- ja asiakaspalvelu-

toimenpiteitä, esimerkiksi tilanteessa, jossa teleoperaattori haluaa lähestyä niitä 

asiakkaita, jotka tiettyjen signaalien perusteella omaavat aikomuksen vaihtaa ope-

raattoria. (Buttle & Maklan 2015, s. 293) 

 

Asiakastiedon keruun ja ylläpidon yhteydessä on tärkeää huolehtia datan laadus-

ta. Huonolaatuinen data heikentää analytiikan tuloksia tai jopa vääristää niitä. Da-

tan siivoaminen analytiikan tarpeita varten on työlästä ja hidasta. Pula et al. (2003) 

toteavat vakuutusyhtiöiden asiakasdataan liittyvässä tutkimuksessaan, että asiak-

kuuden johtamisen projekteissa saavutetaan parempia tuloksia ja jopa vältetään 

epäonnistuminen, kun datan laatuun on kiinnitetty riittävästi huomiota. On myös 

mahdollista, että olemassa olevaa ja uutta dataa on tarpeen integroida toisiinsa eri 

järjestelmissä, joita ei välttämättä ole alun perin suunniteltu toimimaan yhdessä, 

eikä edes asiakkuuksien johtamisen tarpeisiin.  Näin ollen yrityksissä datan laa-

tuun panostaminen jo varhaisessa vaiheessa on järkevää sen mahdollistaessa 

kustannustehokkaan analysoinnin.  

 

Asiakastietoihin liittyen yritysten tulee ottaa huomioon yksityisyyden suojaan liitty-

vät kysymykset. Lainsäädäntö säätelee asiakasrekistereihin talletettujen tietojen 

käyttöä. Kuluttajien tietoisuus on viime vuosina lisääntynyt ja kysymykset yksityi-

syydestä ovat entistä enemmän esillä. Näihin kysymyksiin tulee kiinnittää riittävästi 

huomioita.  
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2.4. Big data 

 

Käsitteenä big data on tullut tutuksi n. 2000-luvun puolivälissä. Läpimurto tapahtui 

vuonna 2011 ja edelleen vuonna 2015 ilmiö on kiinnostuksen kohde niin kirjalli-

suudessa kuin mediassa muutoinkin. Big data viittaa käsitteenä kahteen asiaan. 

Ensinnäkin siihen, että datan määrä on kasvanut ja monipuolistunut viime vuosina 

suurella vauhdilla ja toisekseen teknologioihin, joilla suuria ja vaihtelevia datamas-

soja tallennetaan, liikutellaan ja hyödynnetään (Salo 2014, s. 8). Datavirroista ja –

varannoista halutaan jalostaa informaatiota ja siitä puolestaan tietoa ja tietämystä, 

jotka ovat perusta päätöksenteolle. Tavoitteena on siirtyä toiminnassa menneisyy-

den ymmärtämisestä reaaliaikaiseen nykytilanteen tiedostamiseen ja siitä tulevai-

suuden ennustamiseen. Ideaaleinta olisi, jos päätöksenteko olisi monipuolisen da-

tan ja kehittyneen analytiikan ansiosta jopa osin automatisoitua (Salo 2014, s. 32). 

 

Big dataa on kuvattu kolmen V:n mallilla. Volyymi (volume), vaihtelevuus (variety) 

ja vauhti (velocity).  Volyymi viittaa datan suureen ja jatkuvasti kasvavaan mää-

rään. Se on kuitenkin vain yksi tekijä. Big datan laatu on tyypillisesti vaihtelevaa. 

Osa voi olla strukturoitua, mutta selkeästi suurin osa on strukturoimatonta. Esi-

merkkinä strukturoidusta datasta on asiakastieto, joka sisältää mm. asiakkaan yh-

teystiedot ja ostohistorian. Strukturoimaton tieto voi olla sen sijaan esimerkiksi ää-

nitallenne puhelinkeskustelusta tai valvontakameran tuottama videokuva. Lisäksi 

data voi olla semistrukturoitua. Esimerkkinä avainsanoilla varustettu videomateri-

aali, jossa avainsanat luovat struktuurin vaikka itse video on strukturoimatonta da-

taa. Vauhti viittaa datan virtaamisnopeuteen ja paineeseen reagoida siihen nope-

asti. Tämä pitää paikkansa erityisesti liiketoiminnassa, jossa nopeudella usein on 

ratkaiseva merkitys päätöksenteossa. (Salo 2014, s. 27)  

 

Big data –keskustelussa on viime vuosina termi Internet of Things, IoT, tavaroiden 

internet, noussut voimakkaasti esiin. Tällä käsitteellä viitataan meneillään olevaan 

ilmiöön, jossa verkkoon kytkeytyneiden laitteiden määrä kasvaa valtavaa vauhtia. 

Mitä enemmän verkottuneita laitteita on, sitä enemmän on myös virtaavaa dataa. 

Yritysten tulisikin pohtia, mitä mahdollisuuksia kyseisen datan hyödyntäminen tar-

joaisi lähitulevaisuudessa. Toinen aihe, mistä big datan yhteydessä keskustellaan, 
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on pilvipalvelut. Datan määrän kasvaminen vaatii datan käsittelyltä ja tallentami-

selta lähes loputonta kapasiteettia, jota pilvipalvelut pystyvät tarjoamaan. (Salo 

2013, s. 12-13) 

 

Big datan olemassaolo on avannut yrityksille pääsyn täysin uudenlaisiin tietoihin 

viime vuosien aikana.  Big data -työkalujen voidaan siis nähdä ensisijaisesti palve-

levan datan muuntamisessa informaatioksi ja pitkällä tähtäimellä tiedon ja tietä-

myksen lisäämiseksi ymmärrystä kasvattamalla (Salo 2014, s. 33). Big dataa voi-

daan kerätä lukemattomista eri lähteistä. Yrityksen toimialasta ja tarpeista riippuen 

lähteenä voi olla esimerkiksi sosiaalisen median keskustelut, paikannustieto äly-

puhelimista, kameran välittämä video ja sitä kautta ajoneuvojen rekisterinumeron 

tunnistus, tagien rekisteröimät kulkutiedot tai demografinen data. (Jamison 2014, 

s. 7)  

 

Yrityksille big datan olemassaolo ja hyödyntäminen voi tarkoittaa kannattavuuden 

parantamista. Tuotekehityksessä voidaan hyötyä asiakasrajapinnasta kerättävästä 

datasta. Datan keruu tulisi siis varmistaa asiakkaan kulutustapahtuman ja sen jäl-

keisten tapahtumien yhteydessä. Mitä laajemmin ja monipuolisemmin dataa kerä-

tään ja analysoidaan, sitä paremman kokonaiskuvan yritys saa asiakassegmen-

teistään ja yksittäisistä asiakkuuksistaan. Näin voidaan lisätä asiakasymmärrystä. 

Tuotekehityksen lisäksi datan avulla voidaan parantaa toiminnan kannattavuutta ja 

tehokkuutta. Asiakasymmärryksen lisääntyessä paranevat mahdollisuudet hinnoit-

telun ja asiakaskohtaisten alennusten optimointiin. (Salo 2013, s. 33-34) 

 

3. ANALYTIIKKA 

 

3.1. Liiketoiminnan analytiikka  

 

Englanninkielinen termi Business Analytics on kirjallisuudessa useimmiten suo-

mennettu liiketoiminnan analytiikaksi tai liiketoiminta-analytiikaksi. Tässä tutkiel-

massa käytetään Business Analytics:iin viitatessa suomenkielistä termiä liiketoi-
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minnan analytiikka. Liiketoiminnan analytiikka voidaan nähdä laajempana käsit-

teenä kuin pelkkä analytiikka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4: Analytiikan ja liiketoiminnan analytiikan ero (mukaillen Stubbs 2014, s.6) 

 

Analytiikka perustuu tietolähteiden käyttöön ja on luonteeltaan kvantitatiivista. Ana-

lytiikka voi olla yksinkertaisimmillaan esimerkiksi seuraavanlaista tiedon hallintaa: 

- selvitetään, miltä asiakkailta löytyy tiettyjä ominaisuuksia esimerkiksi teke-

mällä sql-kyselyjä asiakastietokantaan 

- raportoidaan organisaation suorituskykyä 

- segmentoidaan asiakkuuksia 

- tutkitaan ennakoivan analytiikan keinoin, mitä tuotetta asiakas todennäköi-

simmin ostaisi. 

 

Huomioitavaa kuitenkin on, että vaikka analytiikka tuottaa vastauksia kysymyksiin, 

näiden vastausten perusteella pitää tehdä toimenpiteitä, jotta vastauksista olisi 

hyötyä ja ne tuottaisivat lisäarvoa. Liiketoiminnan analytiikalla tarkoitetaan laajem-

paa kokonaisuutta, jossa lisäarvon tuottaminen on sisäistetty ja organisaatio saatu 

toimimaan sen tueksi. (Stubbs 2014, s. 7) 

 

Liiketoiminnan analytiikan ydin onkin siis Stubbsin (2014) mukaan muutoksen hal-

linta ja läpivienti, ei ainoastaan tiedon analysoinnin perusteella syntyvien oivallus-

ten lisääminen. Muutoksen hallinnan vaikeus tuo oman haasteensa toimenpiteiden 

toteuttamiseksi (Kotter, 1996). Jotta toimenpiteet toteutettaisiin ja tätä jatkuvaa 
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muutosta tuettaisiin parhaalla mahdollisella tavalla, yrityksen liiketoiminnan analy-

tiikan toteutuksissa tulisi huomioida seuraavat neljä asiaa:  

- toteutuksen lisäarvon määrittäminen 

- toteutuksen lisäarvon kommunikoiminen 

- toteutuksen lisäarvon tuottaminen 

- toteutuksen lisäarvon mittaaminen. (Stubbs, 2014, s. 9) 

 

Analytiikkaprojektin toteutuksen lisäarvon määrittäminen tähtää siihen, että projekti 

on perustellusti käynnistettävissä. Jokaisella yrityksellä on rajattu määrä resursse-

ja, joista jotkut priorisoidaan toisten edelle. Valinnan päätöksenteon tukena tulee 

olla määritettynä odotettu lisäarvo ja lopputulos, joka parantaa jollain tavoin yrityk-

sen toimintaa. (Stubbs, 2014, s. 10) 

 

Kun lisäarvo on määritetty, seuraavana askeleena on sen kommunikointi yrityk-

sessä. Organisaatio halutaan sitouttaa ajatukseen siitä, että toteutus on toimenpi-

teiden arvoinen ja johtaa haluttuun lopputulokseen. Näin organisaatiosta pyritään 

saamaan projektille tuki, joka puolestaan helpottaa sen toteutusta. (Stubbs, 2014, 

s. 10) 

 

Analytiikkaprojektin toteutuksen lisäarvon tuottamisella tavoitellaan kilpailuedun 

saavuttamista. Yksittäiset toimenpiteet ja saavutetut hyödyt eivät vielä riitä takaa-

maan erottautumista markkinoilla. Muutosten tulisi olla luonteeltaan toimintamallin 

kehittymistä. Yksittäiset hyödyt pitäisi voida linkittää osaksi pitkän tähtäimen suun-

nitelmaa, joka asteittain vie lähemmäs kilpailussa erottautumista. (Stubbs, 2014, s. 

10) 

 

Näyttöjä lisäarvon toteutumisesta olisi löydyttävä. Niitä pitää voida siis mitata. Tä-

mä on edellytys sille, että jatkossa luottamus projektien toteutuksia kohtaan säilyi-

si. (Stubbs, 2014, s. 11) 

 

Liiketoiminnan analytiikan ja sen hyödyntämisen päätavoite on Davenportin (2013) 

mukaan ollut toimia yritysten sisäisen päätöksenteon tukena. Tänä päivänä rooli 

on kasvanut ja ollaan siirtymässä vaiheeseen, jossa luodaan tuotteita ja palveluita, 
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jotka antavat asiakkaalle ja yritykselle yhä enemmän arvoa. Esimerkkinä UPS, 

maailman suurin pakettijakeluyritys, joka kerää big dataa pakettien toimituksiin liit-

tyen. Yhtiö tallettaa rekkojensa sensoreista kaiken nopeus-, reitti-, jarru- ja voi-

mansiirtodatan. Tavoitteena ei ole ainoastaan seurata suorituskykyä, vaan kehit-

tää reittien suunnittelua. Karttatiedot yhdistettynä optimointialgoritmeihin valitsevat 

kuljettajalle parhaan reitin ja mahdollistavat reaaliaikaisen seurannan. Yhtiö säästi 

v. 2011 näillä toimenpiteillä yli 8,4 miljoonaa gallonaa polttoainetta ja asiakkaat 

saivat pakettinsa nopeammin ja edullisemmin. (Davenport 2013, s. 68) 

 

 

3.2. Analytiikkaprosessi 

 

Analytiikkaprosessin alkuvaiheessa Barton & Courtin (2012) mukaan tulisi valita 

tiedon lähteet. Lähteiden tulee olla innovatiivisesti valittu ja niitä tulee olla sekä si-

säisiä että ulkoisia. Yrityksen pitää huomioida IT-arkkitehtuurissaan se, että tietoja 

pystytään hallinnoimaan sekä yhdistämään ne toisiinsa. Usein arvokasta tietoa on 

jo olemassa yrityksen omissa järjestelmissä, mutta tietämys siitä, miten tietoa voi-

daan ja kannattaa hyödyntää päätöksenteon tukena, puuttuu.  

 

Seuraavaksi yrityksen tulee rakentaa toimivat analytiikkamallit. Tieto itsessään on 

tärkeää, mutta suorituskyvyn parantaminen ja kilpailuedun luominen muodostuvat 

toimivista ennakointi- ja optimointityökaluista ja -malleista. Näiden mallien suunnit-

telun pohjana tulisi olla päätöksentekoprosessi ja liiketoiminnan tarpeet eikä niin-

kään itse tieto ja sen rakenne.  

 

Kolmantena tulisi muuttaa organisaatiota, sen kyvykkyyksiä ja prosesseja niin, että 

analytiikka liittyy olennaisesti liiketoimintaan. Monet analytiikkaprojektit epäonnis-

tuvat siksi, että yhteys yrityksen päivittäisiin prosesseihin ja päätöksentekoon puut-

tuu. (Barton & Court 2012)  

 

Analytiikkaprosessi voidaan kuvata myös monivaiheisemmin. Stein & Greenland 

(2014, s. 49) ovat esittäneet seuraavan 8-vaiheisen mallin, jota voidaan hyödyntää 

prosessin hahmottamisen lisäksi analytiikkaprojektien runkona:  
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Kuva 5: Analytiikkaprosessin vaiheet (mukaillen Stein & Greenland 2014, s. 49) 

 

Stein & Greenlandin (2014) mallin mukaisesti ennen analytiikkaprojektin aloitta-

mista tulee projektiin valmistautua riittävästi ja hankkia lisätietoa aiheeseen liittyen. 

Nykyisten prosessien ja niiden ongelmakohtien läpikäynti tulisi tehdä huolellisesti. 

On hyvä myös selvittää millaisia projekteja asian tiimoilta on aiemmin tehty ja mik-

si ne ovat mahdollisesti epäonnistuneet.  

 

Ensimmäinen vaihe on liiketoiminnan ymmärrys. Projektin tavoitteita tulisi siis tar-

kastella aluksi liiketoiminnan näkökulmasta. Tässä vaiheessa on hyvä kartoittaa 

myös se, miten organisaation kyky vastata jatkosta projektin toteutuksen jälkeen 

on suunniteltu ja onko siinä muutostarpeita. Stein & Greenland (2014) pitävät tätä 

tärkeimpänä vaiheena. Kaikki muut vaiheet riippuvat tämän vaiheen onnistumises-

ta. 
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Seuraavassa vaiheessa on datan tulkinta. Se käsittää datan keräämisen ja siihen 

tutustumisen, datan laadun selvittämisen, dataan pääsyn varmistamisen sekä 

muut dataan liittyvät tekijät. Tämä vaihe kattaa myös oletuksen siitä, mitä olemas-

sa olevasta datasta tullaan hyötymään ja tarvitaanko jotain sellaista dataa, mikä 

vielä puuttuu. 

 

Kolmas vaihe on datan valmistelu. Tämä vaihe sisältää kaikki ne toimenpiteet, joi-

ta tarvitaan, jotta ns. raakadata on muunnettu siihen kuntoon, että sitä voidaan 

käyttää analysoinnissa. Data saattaa vaatia uudelleen järjestämistä tai jossain 

määrin myös datan ”siivousta”. Tämä vaihe on usein aikaa vievin osa projektia. 

Kun data on valmisteltu riittävään kuntoon analysointia varten, sitä aletaan käydä 

läpi. Tämä vaiheen, datan tutkimisen tarkoitus on selvittää, mihin kaikkeen dataa 

voidaan hyödyntää. Tässä vaiheessa on järkevää selvittää eri vaihtoehdot ja lä-

hestymistavat, ja pohtia yhdessä loppukäyttäjien kanssa eteneminen. Tämä on 

Stein & Greenlandin (2014) näkemyksen mukaan prosessin haastavin osa ja voi 

vaikuttaa koko projektin onnistumiseen. Jonkin verran iterointia saatetaan vielä 

tehdä datalle tässä vaiheessa.  

 

Kun dataa on riittävästi valmisteltu ja tutkittu, on sitä aika lähestyä matemaattisen 

mallinnuksen keinoin. Tämä on siis varsinainen tiedon käsittelyn ja tietomallin ra-

kentamisen vaihe. Jos edellinen, datan tutkimisvaihe on jätetty tekemättä, tässä 

vaiheessa joudutaan testaamaan useita eri metodeja ja tehtävä valinta sen perus-

teella. Analytiikkaprojektien haasteellisuuden vuoksi on useita virhemahdollisuuk-

sia. Arviointivaiheessa tulee huolellisesti varmistaa, että mallinnus toimii halutulla 

tavalla ja tuottaa oikeanlaisia tuloksia. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, et-

tä liiketoiminnan ensimmäisessä vaiheessa asettamat tavoitteet täyttyvät. (Stein & 

Greenland 2014, s. 51) 

 

Käyttöönottovaiheessa analytiikka integroidaan osaksi muita järjestelmiä ja saate-

taan organisaation käyttöön. Analytiikan tulee tässä vaiheessa nivoutua osaksi lii-

ketoiminnan prosesseja ja organisaation päätöksentekoprosessia. Jos organisaa-

tiota on ollut tarve muuttaa (vaihe 1), tässä vaiheessa muutokset tulee viedä käy-

täntöön. Käyttöönottovaihe kattaa myös loppukäyttäjien koulutuksen analytiikan 
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tulosten tulkitsemiseen ja hyödyntämiseen. Myös dokumentaatio ja raportointi pro-

jektista voidaan sisällyttää tähän vaiheeseen. Dokumentaatiossa tulisi linkittää 

analytiikka liiketoiminnan tavoitteisiin ja sitä kautta selkeyttää organisaatiolle ana-

lytiikkaprojektin hyöty. (Stein & Greenland 2014, s. 51-52) 

 

Viimeinen vaihe on projektin seuranta ja ylläpito. Projektin jälkeen on hyödyllistä 

seurata miten hyvin analytiikkaprojektista saatuja tuloksia on voitu hyödyntää liike-

toiminnassa ja onko projektin jälkeen ilmennyt muutostarpeita, kuten uusia tiedon 

lähteitä. Ajan kuluessa analytiikan tulee sopeutua liiketoiminnan muuttuviin tarpei-

siin. Analytiikasta vastaavan organisaation tulee varmistaa, että muuttuviin tarpei-

siin vastataan. (Stein & Greenland 2014, s. 52) 

 

Analytiikkaprosessin vaiheistuksia voidaan siis ajatella käytettävän myös analytiik-

kaprojektien runkona. Tällainen runko voi palvella yrityksiä käytännön työn hah-

mottamisessa, mutta tapauskohtaisesti vaiheita voi jäädä pois ja painotukset eri 

vaiheiden välillä voivat olla erisuuruisia. 

 

 

3.3. Organisointi 

 

Organisaatioiden liiketoiminnan analytiikkaan panostaminen ei välttämättä johda 

automaattisesti parempaan päätöksentekoon. Dataa työkaluineen voi olla suuria-

kin määriä päätöksentekijöiden saatavilla, mutta tietoa ei silti välttämättä hyödyn-

netä. Datan saatavuus ja teknologia eivät siis ole ongelma tänä päivänä, vaan 

haasteena on tiedon jalostamisen ja hyödyntämisen osaaminen. Barton & Court 

(2012) toteavat, että useat yritysjohtajat ovat kertoneet analytiikkaprojektien epä-

onnistuneen tai hyödyt ovat jääneet odotettua pienemmiksi, koska organisaation 

nykyinen kulttuuri ja kyvykkyydet eivät ole linjassa uusien, vasta ilmenneiden ana-

lytiikan hyödyntämistarpeiden kanssa. Yrityksen todellinen päätöksentekoprosessi 

ei tue uutta tapaa käyttää analytiikkaa tavoitteiden määrittelyssä ja tukena. Uudet 

työkalut ja ohjelmat helposti mielletään vain asiantuntijoiden käyttöön, vaikka ne 

olisikin tarkoitettu laajemmin henkilöstön hyödynnettäviksi. Jos organisaation johto 

ei itse ota analytiikkatyökaluja käyttöön, on se signaali muillekin ja analytiikkapro-
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jektin epäonnistuminen organisaatiossa hyvin todennäköinen. (Barton & Court 

2012, s. 82) 

 

Artikkelissaan Barton & Court (2012) esittelevät kolme aluetta, joista tulisi huoleh-

tia, jotta analytiikan vieminen organisaation päätöksenteon ja toimintojen kehittä-

misen tueksi onnistuisi. Ensimmäisenä tulisi kiinnittää huomiota siihen, että kehi-

tettävä analytiikka on riittävän lähellä liiketoiminnan prosesseja ja mahdollista ot-

taa helposti käyttöön. CRM –sovellusten käyttöönotto useassa yrityksessä alku-

vaiheessa epäonnistui, koska sovelluksen käyttötapa ei ollut millään tavoin linjas-

sa päivittäisten prosessien ja päätöksenteon kanssa. Toiseksi työkalujen tulisi olla 

riittävän yksinkertaisia käyttää, jotta käyttö ei vaadi erityisosaamista. Analytiikan 

käyttäjät tulisi osata erottaa analytiikka-asiantuntijoista ja it-henkilöstöstä. Työka-

luista tulisi siis kehittää käyttökelpoisia kaikille tietoa hyödyntäville. Vaikka yritys 

käyttäisi analytiikassaan valtavia määriä big dataa tiedon louhinta -työkaluineen, 

helppo ja ymmärrettävä tapa visualisoida tulokset on avainasemassa tiedon käy-

tön ja hyödyntämisen takaamiseksi. Kolmas alue on siitä huolehtiminen, että 

osaaminen ja kyvykkyydet organisaatiossa ovat tasolla, jolla analytiikan hyödyn-

täminen mahdollistuu. Vaikka työkalut ovat visuaalisia ja helposti käytettävissä, 

taito hyödyntää tietoa ongelmanratkaisun apuna tai uusien mahdollisuuksien ha-

vainnollistajana tulisi varmistaa. Usein malli, jossa käyttäjät saavat riittävästi koulu-

tusta, johto toimii roolimallina ja oikeat mittarit on asetettu mittaamaan suoritusta, 

toimii organisaation muutoksen läpiviejänä. Mittarien tulee olla huolellisesti valittu, 

jotta ne tukevat haluttuja tavoitteita. (Barton & Court 2012, s. 82-83) 

 

Davenport et al. (2012, s. 45) ovat esittäneet artikkelissaan, että analytiikka tulisi 

siirtää organisaatiossa IT-osastolta ydinliiketoiminnalle ja operatiivisiin toimintoihin. 

Tämä on heidän näkemyksensä mukaan edellytys tiedon hyödyntämiselle ja pää-

töksenteolle.  Myös Ranjan & Bhatnagar (2011, s. 138) ovat todenneet analyytti-

sen asiakkuuksien johtamisen ja tiedonlouhinnan viitekehystä tutkivassa artikkelis-

saan, että kulttuurin muutos analyyttiseksi yritykseksi ei tapahdu automaattisesti. 

Jotta uudet teknologiat tulisivat hyväksytyiksi, tulee organisaation tukea muutosta. 

Muutoksen läpivienti tulisi toteuttaa niin, että muutokset eivät luo negatiivista ilma-
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piiriä. Organisointi ja kulttuurin muutos vaatii siis huolellista suunnittelua, kuten 

Barton & Courtkin yllä totesivat.  

 

3.4. Tiedonlouhinta 

 

Tiedonlouhinta (data mining) tarkoittaa menetelmiä, joiden avulla isoista datamas-

soista pyritään löytämään hyödyllistä informaatiota (Keating, 2014, s. 98). Saman-

tyyppisiä määritelmiä on kirjallisuudesta kerännyt myös Ngai et al. (2009, s. 2593) 

joissa tiedonlouhinta määritellään seuraavasti:  

 

”tiedonlouhinta on prosessi, jossa suurista tietokannoista poimitaan 

 tai havaitaan piilossa olevia yhteneväisyyksiä”. 

 

Asiakkuuksien johtamisen neljässä vaiheessa, tunnistaminen (customer identifica-

tion), houkuttelu (customer attraction), säilyttäminen (customer retention) ja kehit-

täminen (customer development) on useita tarpeita analytiikan hyödyntämiseen. 

Tiedonlouhintatekniikat voivat vastata näihin tarpeisiin etsimällä ja poimimalla asi-

akkuuksiin liittyviä tietoja suurista datamassoista mm. liittyen asiakkaiden käyttäy-

tymiseen tai tapoihin toimia. Tiedonlouhinta edustaa aiemmin esitellyn analytiikka-

prosessin mallinnusvaihetta. Tiedonlouhintatekniikoilla voidaan suorittaa seuraa-

van tyyppisiä tiedon mallinnuksia:  

- assosiaatioanalyysi 

- luokittelu 

- klusterointi 

- ennustaminen 

- regressio 

- sekvenssien tunnistaminen 

- visualisointi 

 

Nämä seitsemän mallia ovat yleisimmät käytössä olevat tiedon louhinnan mallit. 

Mallin valinnan tulee perustua sekä liiketoiminnan vaatimuksiin, että siihen, minkä 

tyyppistä tietoa analysoidaan. Mallit soveltuvat hyvin asiakkuuksien johtamisen 

tarpeisiin kuvan 6 mukaisesti (Ngai et al. 2009, s. 2593).  
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Kuva 6: Tiedonlouhinta asiakkuuksien johtamisessa (Ngai et al. 2009, s.2594) 

 

Assosiaatioanalyysi (association) pyrkii löytämään riippuvuussuhteita eri tekijöiden 

välillä. Asiakkuuksien johtamisessa tämä voi tarkoittaa esimerkiksi ostoskoriana-

lyysiä tai ristiinmyynti – analytiikkaa. Kun asiakas ostaa tuotteen A, ostaa hän 

myös todennäköisesti tuotteen B. Luokittelu (classification) on yksi tyypillisimpiä 

tiedon louhinnan sovellustapoja. Asiakkuuksien johtamisessa sen tavoitteena on 

esimerkiksi ennustaa tulevaa ostokäyttäytymistä luokittelun avulla. Klusteroinnilla 

(clustering) tarkoitetaan mm. asiakkaiden segmentointia. Sillä siis pyritään luo-

maan samantyyppisiä, pienempiä ryhmiä laajemmasta joukosta. Luokittelua ja 

klusterointia hyödynnetään erityisesti asiakkaan tunnistamisessa.  Ennustaminen 

(forecasting) estimoi tarkasteltavan asian tulevaa arvoa aiempaa tietoa mallinta-

malla. Kysynnän ennustaminen on tyypillisimpiä esimerkkejä ennustamisesta asi-

akkuuksiin liittyen. Regressio (regression) on tilastollinen menetelmä, jonka avulla 

mallinnetaan syy-seuraussuhteita. Sekvenssien tunnistamisella (sequence disco-
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very) tarkoitetaan yhteyksien tunnistamista silloin, kun ajankohta merkityksellinen. 

Esimerkiksi kun asiakas vierailee verkkokaupan sivulla X ensin ja sitten sivulla Y, 

on todennäköistä että hän vierailee sen jälkeen sivulla Z. Regressiota ja sekvens-

sien tunnistamista voidaan hyödyntää asiakkuuksien säilyttämisen yhteydessä. 

Visualisoinnilla (visualization) tarkoitetaan tiedon esittämistä visuaalisessa muo-

dossa. Sitä hyödynnetään tulosten analysointivaiheessa, jolloin riippuvuussuhteet 

ja mallit ovat havainnollisesti nähtävissä. (Ngai et al. 2009, s. 2595) Kun tulokset 

on selkeästi nähtävillä visuaalisessa muodossa, havaitaan löytyneet riippuvuus-

suhteet ja poikkeamat helposti (Shaw et al. 2001, s. 134). 

 

Usein asiakkuuksien johtamisen tarpeet vaativat useamman kuin yhden tiedon-

louhintamallin käyttöä. Esimerkkinä ristiinmyyntianalyysi, jossa asiakkaat ensin 

segmentoidaan klusterointia käyttäen, jonka jälkeen otetaan käyttöön riippuvuuk-

sien löytämiseksi assosiaatioanalyysi. (Ngai et al. 2009, s. 2595) 

 

 

4. ASIAKASANALYTIIKKA 

 

Analytiikan hyödyntämistä eri asiakkuuden johtamisen vaiheissa kutsutaan tässä 

työssä asiakasanalytiikaksi. Ensimmäisenä käsitellään segmentointia, jota voidaan 

hyödyntää asiakkaan tunnistamisessa ja valinnassa sekä kohderyhmien valinnas-

sa esimerkiksi markkinointitoimenpiteitä toteutettaessa. Toisena tutkitaan miten 

asiakaspoistumaa voidaan ennakoida ja ehkäistä asiakkuuden pitämisen keinona. 

Kolmantena esitellään ristiin- ja lisämyyntiä, joilla voidaan kehittää asiakkaan ar-

voa asiakkuuden elinkaarella.  

 

 

4.1. Segmentointi 

 

Segmentoinnilla tarkoitetaan erilaisten potentiaalisten asiakasryhmien etsimistä ja 

valintaa markkinoilta. Yrityksen ei kannata edes tarjota ”kaikille kaikkea” vaan sen 

tulee pyrkiä löytämään sille sopivimmat ja kannattavimmat asiakasryhmät eli seg-
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mentit varmistaakseen kannattava liiketoiminta. Segmenteistä on valittava vain 

muutama, sillä yrityksen resurssit harvoin riittävät palvelemaan useiden segment-

tien erilaisia tarpeita riittävän kilpailukykyisesti. Segmentointi ei ole koskaan sat-

tuman tulosta vaan aina valinta. Se tarkoittaa myös sitä, että luopumalla joukosta 

potentiaalisia asiakkaita, on mahdollista rakentaa menestystä niihin asiakasryh-

miin, joihin on päätetty panostaa. Asiakassegmentti on siis ryhmä asiakkaita, joi-

den tarpeet ja toiveet ovat yhteneväiset. Asiakkuudenhallinnan menestyksekäs 

toteuttaminen pohjautuu asiakkaiden segmentointiin. Bergström & Leppänen 

(2009, s. 150) määrittelee asian seuraavasti:  

 

”Segmentti on asiakasryhmä, johon kuuluvilla ostajilla on vähintään yksi ostami-

seen liittyvä yhteinen piirre.” 

 

Segmentointi ei ole yksittäinen toimenpide, vaan prosessi, jota on seurattava jat-

kuvasti (Bergstöm & Leppänen 2009, 150).  

 

Kotler (2012) on kuvannut prosessin näin:  
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Kuva 7: Segmentointiprosessi Kotlerin (2012) mukaan  

(mukaillen Zimmerman & Blythe, 2013, s. 122) 

MARKKINOIDEN 
SEGMENTOINTI 
(segmentation) 

KOHDERYHMIEN 
 VALINTA 
(targeting) 

ASEMOINTI 
 (positioning)  
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Bergström & Leppänen (2009, s.153) ovat käsitelleet teoksessaan segmentointi-

prosessia pääpiirteittäin saman kaavan mukaisesti. Prosessin vaiheet on esitelty 

seuraavasti:   

- kysynnän ja ostokäyttäytymisen tutkiminen 

- kohderyhmien valinta  

- markkinointiohjelman luominen.  

 

Segmentointiprosessi voidaan kohdistaa joko jo olemassa oleviin asiakkaisiin tai 

niin, että mukaan otetaan myös prospektit eli potentiaaliset asiakkaat. Jäljempänä 

segmentoinnin yhteydessä puhuttaessa asiakkaista, tarkoitetaan asiakassuhtees-

sa olevien asiakkaiden lisäksi myös prospekteja. Kysyntää pyritään arvioimaan 

selvittämällä asiakkaiden tarpeet ja toiveet. Joskus kysyntä on hyvin samanlaista 

ja tällöin yrityksen on mahdollista olla jopa ylivoimainen kilpailijoihin nähden esi-

merkiksi tuotetta erilaistamalla. Tilanne voi olla myös se, että mahdollisilla asiak-

kailla on erilaisia tarpeita, mutta joukon sisällä voidaan löytää yhtenäisten tarpei-

den ryhmiä eli segmenttejä. Tällöin yrityksen on mahdollista kilpailla näissä seg-

menteissä. Kysynnän ollessa epäyhdenmukaista yrityksen voi olla kannattamaton-

ta pyrkiä markkinoille lainkaan sen asiakasryhmän osalta. (Bergström & Leppänen 

2009, s. 153)   

 

Kysyntää ja ostokäyttäytymistä analysoidessa pyritään etsimään niitä tekijöitä, jot-

ka vaikuttavat kyseisellä alalla kysyntään. Yritys valitsee näistä toimintansa kan-

nalta järkevimmät kriteerit ja muodostaa niiden pohjalta erilaisia segmenttejä. Os-

tokäyttäytymiseen vaikuttavat demografiset, psykologiset ja sosiaaliset tekijät. Ku-

luttajamarkkinoilla demografiset tekijät liittyvät mm. asiakkaan ikään, sukupuoleen, 

varallisuuteen tai asuinpaikkaan. Yritysmarkkinoilla (B2B) ne vastaavasti voivat 

olla toimiala, henkilöstön määrä ja liikevaihto. Psykologiset ja sosiaaliset segmen-

tointikriteerit kuluttajamarkkinoilla voivat liittyä motiiveihin, asenteisiin, persoonalli-

suuteen, harrastuksiin ja kiinnostuksen kohteisiin kun taas yritysmarkkinoilla yri-

tyksen arvoihin, yrityskulttuuriin ja päätöksentekoprosessiin. (Bergström & Leppä-

nen 2009, s. 153-155) 
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Yrityksen muodostettua segmentit, se valitsee niistä itselleen sopivimmat ja kiin-

nostavimmat ja pyrkii analysoimaan kyseiset segmentit. Näin yritys siis valitsee 

kohderyhmät, joiden tarpeisiin ja toiveisiin se haluaa vastata. Analyysissä selvite-

tään mm. asiakkaiden ostokäyttäytymistä ja ostokriteereitä sekä tuotteen tuomaa 

hyötyä asiakkaille (Bergström & Leppänen 2009, s. 158). Kohderyhmien valinnan 

pyrkimyksenä on pystyä kohdentamaan segmenteille tuotteita, palveluita ja mark-

kinointiviestintää.  

 

Kolmas vaihe segmentointiprosessissa on Bergströmin & Leppäsen (2009) mu-

kaan markkinointiohjelman luominen. Kotlerin (2012) mallissa tämä vaihe on ase-

mointi. Tämä vaihe tarkoittaa ensinnäkin yrityksen oman toiminnan asemointia kil-

pailijoihin nähden sekä sitä, että eri segmenteille laaditaan tuotteiden asemointi-

strategia. Näiden toimenpiteiden pohjalta yritys suunnittelee ja toteuttaa markki-

nointiohjelmansa kullekin segmentille. Markkinointiohjelma sisältää  

- valikoiman 

- hinnan 

- saatavuuden 

- viestinnän sekä 

- asiakassuhdemarkkinoinnin.  

Näillä pyritään saavuttamaan kilpailuetu kussakin segmentissä.  

 

Segmentoinnin tavoite on siis asiakkaiden ryhmittely yhtenäisiin segmentteihin. 

Taustalla on pyrkimys maksimoida asiakaskannattavuus. Ryhmittelyssä tulisi siis 

huomioida muiden tekijöiden lisäksi myös asiakkaan nykyinen ja potentiaalinen 

kannattavuus. Mikäli asiakkaan nykyinen ja myös potentiaalinen kannattavuus on 

heikko, yrityksen ei kannata panostaa näihin asiakkaisiin. Eniten kannattaa panos-

taa luonnollisesti niihin, joilla on hyvä kannattavuus jo nyt, mutta vielä lisäksi kan-

nattavuuspotentiaalia. Toimenpiteitä kannattaa kohdistaa myös siihen ryhmään, 

jolla nykyinen kannattavuus on huono, mutta potentiaalia parempaan on. (Mänty-

neva 2001, s. 27-28) 

 

Asiakkuuksia voidaan segmentoida myös ostohistoriaan peilaten. Kun ostohisto-

riatietoon yhdistetään asiakkuudelle kohdistettu markkinointiviestintä, voidaan 
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markkinoinnin onnistumista mitata myös tarkastelemalla sen vaikuttavuutta ostoi-

hin (Mäntyneva 2001, s. 25). Asiakkuuden elinkaaren vaihe on myös yksi segmen-

toinnissa huomioitava asia. Segmentoinnin välineenä voidaan käyttää esimerkiksi 

tiedon louhinnan klusterointi –menetelmää.  

 

 

4.2. Asiakaspoistuman ennakointi 

 

Asiakkuuksien pitäminen on yksi asiakkuuksien johtamisen tavoitteista. Elinkaa-

riajattelussa tämä tavoite vastaa asiakkaiden säilyttämisen vaihetta. Asiakaspois-

tuma on suuri haaste tietyillä toimialoilla, kuten esimerkiksi teleoperaattoreilla. Asi-

akkaan pitämisen on tutkittu ja laajalti todettu olevan edullisempaa kuin uusien 

asiakkaiden hankkimisen (Tamaddoni Jahromi et al. 2014, s. 1258). Tällöin on siis 

tärkeää tunnistaa asiakkaat, jotka ovat aikeissa lopettaa ostamisen yritykseltä eli 

ennakoida asiakaspoistumaa (engl. churn).  Kamakura et al. (2005, s. 289) on 

määritellyt asiakaspoistuman seuraavasti: ”Asiakkaiden pyrkimys lopettaa kau-

pankäyntinsä yrityksen kanssa”. Yrityksen on järkevää maksimoida asiakkuuden 

elinkaaren pituus ja keskittyä asiakasstrategiassaan asiakkaiden pitämiseen. Yh-

teistyön päättymiseen voi olla useita syitä eikä kaikkia poistuvia asiakkaita ole 

mahdollista saada takaisin. Muutto ja ikääntyminen voivat olla syitä, jolloin kysei-

siin asiakkaisiin vaikuttamisella ei ole asiakkuuden kestoon merkitystä. Sen sijaan 

asiakastyytyväisyys voi olla syy, jonka korjaamisella saadaan asiakkuus säilytet-

tyä. Tulee myös muistaa, että kaikkia asiakkaita ei välttämättä ole järkevää säilyt-

tää. Kannattamattomista asiakkaista voi olla viisasta luopua eikä ainakaan koh-

dentaa niihin kustannuksia aiheuttavia toimenpiteitä.  

 

Ensimmäinen askel asiakaspoistuman ennakoinnissa on mitata nykyinen poistu-

ma-aste sekä selvittää tekijät, jotka ovat sidoksissa mahdollisiin eroavaisuuksiin 

poistuma-asteessa, kuten asiakkaiden maantieteellinen sijainti tai jälleenmyyjät. 

Poistuma-asteen mittaaminen näiden tekijöiden valossa voi paljastaa esimerkiksi 

tiettyjen jälleenmyyjien korkeamman poistuma-asteen. Näin voidaan myös identifi-

oida ne asiakassegmentit, joissa on korkea poistuma-aste mutta kuitenkin korkea 

ostopotentiaali, ja suunnitella kyseisen segmentin asiakkaille asiakkuuden säilyt-
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tämiseen tähtääviä toimenpiteitä, esimerkiksi kohdennettuja markkinointikampan-

joita. (Payne 2006, s. 253)    

 

Tutkimustietoa ja kirjallisuutta on olemassa erityisesti kuluttajaliiketoiminnan asia-

kaspoistuman ennakoinnista, varsinkin sopimuksiin perustuvasta liiketoiminnasta, 

esimerkiksi lehtitilaus, liittymäsopimus tai sähkösopimus. Tällöin asiakkuuden kes-

to on tarkasti määriteltävissä, joka puolestaan helpottaa analysointia. Liiketoiminta, 

joka ei perustu sopimuksiin, on hankalampaa analysoida, kun tiedossa ei ole tark-

kaa asiakkuuden päättymisen hetkeä. Tällöin on vain sovittava minkä aikajakson 

kuluessa asiakkuus ”päättyy” ilman ostotapahtumia. Yritysmarkkinoilla eli B2B-

liiketoiminnan puolella tutkimusta on vähemmän, mutta asiakkaan keskiostoksen 

ollessa suurempi yhden asiakkuuden arvokin on suurempi, joten tällä liiketoimin-

nan alueella hyödytkin voivat olla suhteessa suuremmat.  (Tamaddoni Jahromi et 

al. 2014, s. 1258) 

 

Tiedon louhinta tarjoaa työkaluja asiakaspoistuman ennakoinnin avuksi. Tiedon 

louhinnan menetelmistä asiakkuuden säilyttämisen ollessa tavoitteena voidaan 

käyttää mm. regressiota ja sekvenssien tunnistamista (Ngai et al. 2009, s. 2595). 

Myös luokittelumenetelmä on käyttökelpoinen, kun asiakkaita ryhmitellään eri kri-

teerein tarkasteltaviin ryhmiin (Tamaddoni Jahromi et al. 2014, s. 1261). 

 

Kun poistumavaarassa olevat asiakkaat on tunnistettu, asiaan voidaan reagoida 

joko reaktiivisesti tai proaktiivisesti. Reaktiivisella lähestymistavalla tarkoitetaan 

tässä yhteydessä esimerkiksi poistumavaarassa olevien asiakkaiden tietojen toi-

mittamista asiakaspalveluorganisaatioon, jolloin asiakaspalvelu voi asiakkaan otet-

tua yhteyttä tarjota sopivia kannustimia asiakkaille, jotka ovat vaarassa siirtyä kil-

pailijalle. Proaktiivinen tapa on taas lähestyä kyseisiä asiakkaita suoraan markki-

noinnin keinoin. (Payne 2006, s. 253) 

 

Yritykset käyttävät erilaisia proaktiivisia tapoja asiakaspoistuman vähentämiseen. 

Yksi tapa on palvelun laadun parantaminen. Yrityksen palvelun laadun parantami-

nen asiakaspoistuman vähentämiskeinona perustuu oletukseen, että asiakastyyty-

väisyyden kasvaessa asiakkuuden säilyminen on varmempaa.  Asiasta on osin 
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ristiriitaisia tutkimustuloksia, osassa yhteys on nähtävissä (Gustafsson et al. 2005, 

s. 216; Kamakura et al. 2005) ja osassa suoraa yhteyttä ei ole voitu näyttää toteen 

(Kamakura et al. 2005, s. 287).  

 

Tyytyväisetkin asiakkaat saattavat harkita toimittajan vaihtoa, mikäli siihen houkut-

televa kannustin on riittävä. Toisaalta tyytymättömät asiakkaat eivät välttämättä 

valita tyytymättömyyttään, he vain vaihtavat toimittajaa. Näihin on yrityksen erityi-

sen haasteellista päästä vaikuttamaan (Mäntyneva 2001, s. 23). Asiakastyytyväi-

syyden ja asiakkaan liikkuvuuden riippuvuuksia on esitetty seuraavassa kuvassa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 8: Asiakastyytyväisyyden ja asiakkaan liikkuvuuden suhde (Mäntyneva 2001, 

s. 24) 

 

Toinen usein käytetty proaktiivinen keino asiakkuuden säilyttämiseen on kanta-

asiakasohjelmat. Lähes joka toimialalla, etenkin kuluttajille suunnatussa liiketoi-

minnassa, on omat kanta-asiakasohjelmansa. Asiakkaalle tarjotaan hinnanalen-

nuksia, bonuksia, lahjoja tai muita etuja, jotta asiakas ostaisi enemmän ja useam-

min, tavoitteina asiakkuuden pitäminen ja kehittäminen. Niiden vaikuttavuudesta ei 

kuitenkaan ole tutkimuksissa päästy selkeään yhtenäiseen näkemykseen (Kama-

kura et al. 2005, s. 287-288).   
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4.3. Ristiin- ja lisämyynti 

 

Asiakkuuksien johtamisen neljännen vaiheen, asiakkuuden kehittämisen tavoittee-

na on asiakaskannattavuuden lisääminen. Kun asiakkaan keskiostos kasvaa, 

myös asiakaskohtainen kannattavuus kasvaa, kunhan kustannukset pysyvät en-

nallaan. Ristiinmyynti (cross-selling) –termillä tarkoitetaan tilannetta, jossa yritys 

pyrkii myymään oheistuotteen tai –palvelun jo olemassa olevalle asiakkaalleen 

(Vercellis 2009, s. 335). Kun asiakas on siis ostanut tuotteen, hänelle tarjotaan li-

säksi alkuperäistä tuotetta täydentävää, todennäköisesti edullisempaa tuotetta, 

esimerkiksi matkapuhelimen ostajalle suojakuoria. Verkkokaupassa on yleinen ta-

pa tuoda näkyviin tuotteita, joita mainostetaan perinteisesti ”Asiakkaat, jotka valit-

sivat tämän tuotteen, ostivat myös seuraavia tuotteita” – lauseella. Pyrkimyksenä 

on siis lisätä kauppatapahtuman arvoa sekä myyjälle että myös asiakkaalle. Kun 

asiakas kokee saavansa lisäarvoa, on myös kynnys vaihtaa toimittajaa korkeampi. 

Näin ristiinmyynti voi palvella myös asiakkuuden säilyttämisen vaiheen keinona. 

Myyjälle päätavoitteena on keskiostoksen rahamääräisen arvon kasvu. Sen lisäksi 

myyjäyritys saa lisää tietoa asiakkaan mieltymyksistä ja ostokäyttäytymisestä. Tä-

tä tietoa yritys voi hyödyntää pyrkiessään lisäämään asiakastyytyväisyyttä vas-

taamalla asiakkaan tarpeisiin paremmin kuin mahdolliset kilpailijat. (Kamakura et 

al. 2003, s. 46) 

 

Toisaalta tulee ottaa huomioon, että ristiinmyyntipyrkimykset voivat myös heiken-

tää asiakastyytyväisyyttä ja jopa aiheuttaa asiakkaan siirtymisen kilpailijalle.  Näin 

voi tapahtua, jos asiakas ärsyyntyy siitä, että häntä lähestytään toistuvasti ja jos 

tarjottu tuote ei ole asiakkaan tarvetta vastaava. Ristiinmyynnin onnistuminen siis 

edellyttää oikeaa tuotetta oikealla hetkellä oikealle asiakkaalle. Asiakkaiden osto-

historiadata on todennäköisesti hyvä tietolähde, sillä sieltä voi olla löydettävissä 

koko asiakaskannan käyttäytymismalleja ja riippuvuussuhteita, joista yritys voi op-

pimisen kautta mallintaa ostokäyttäytymistä. Kamakura et al. (2003, s.47) on to-

dennut erään pankin asiakkuuksiin kohdentuneessa tutkimuksessaan, että asia-

kassuhteen kesto ja asiakkaan käyttämien pankin palveluiden määrä korreloivat 

keskenään. Mitä pidempään asiakassuhde oli kestänyt, sitä useampia palveluita 

asiakas oli ostanut. Tämä puolestaan oli johtanut parempaan asiakaspitoon, koska 
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pankin vaihtaminen muodostunee sitä hankalammaksi, mitä suurempi erilaisten 

palvelujen määrä on. Samassa tutkimuksessa todettiin, että myös asiakkaiden 

kannattavuus korreloi asiakkaan ostamien palvelujen määrän kanssa. Ristiinmyyn-

ti on siis kyseisen tutkimuksen perusteella kasvattanut asiakaskannattavuutta ja 

asiakkaan elinkaaren arvoa.  

 

Lisämyynti (up-selling) tarkoittaa kalliimman tai paremman katteen omaavan tuot-

teen myyntiä olemassa olevalle asiakkaalle. Asiakkaan siis ollessa ostamassa tuo-

tetta, tarjotaan hänelle edullisemman tuotteen sijaan kalliimpaa tai parempikatteis-

ta tuotetta. Lisämyynnin tavoitteet ovat samat kuin ristiinmyynnin eli asiakaskan-

nattavuuden ja asiakkuuden elinkaaren arvon kasvattaminen. (Vercellis 2009, 

s.335) 

 

Asiakkuuden kehittämisen ja ristiin- ja lisämyynnin tueksi on kehitetty useita asiak-

kuuden johtamisen teknologioita, mm: 

- kampanjanhallintatyökalut 

- tapahtumapohjainen markkinointi 

- tiedon louhinta 

- markkinoinnin räätälöinti 

- myynti- ja viestintäkanavien integrointi 

- markkinoinnin optimointi (Buttle & Maklan 2015, s. 110) 

 

Kampanjanhallintatyökalut on kehitetty hallinnoimaan ja luomaan lisä- ja ristiin-

myyntikampanjoita. Kampanjat voivat olla monikanavaisia ja työkaluilla voidaan 

seurata niiden tehokkuutta, erityisesti myynti- ja kannattavuusnäkökulmasta. Lisä- 

ja ristiinmyyntikampanjointia yhdistetään usein tapahtumapohjaiseen markkinoin-

tiin. Pankki voi esimerkiksi tarjota sijoitustuotetta asiakkaalleen, kun talletusten 

määrä ylittää tietyn pisteen. Tiedon louhinnan menetelmiä voidaan käyttää tilan-

teissa, joissa pyritään tunnistamaan niitä asiakkaita tai asiakassegmenttejä, joilla 

arvioidaan olevan mahdollisuus lisätuotteiden tai -palveluiden ostoon. Lisäksi tie-

don louhinta auttaa arvioimaan sitä todennäköisyyttä, millä asiakas ostaa valitse-

mansa tuotteen lisäksi jonkun toisen tuotteen. Tämä arvio voi perustua yrityksen 

ostohistoriatietoihin. (Buttle & Maklan 2015, s. 110) 



43 

 

 

Markkinoinnin räätälöinnillä tarkoitetaan personoitua markkinointia asiakkaalle se-

kä lisä- ja ristiinmyyntitarjouksia, jotka on räätälöity tietylle asiakassegmentille tai 

jopa asiakastasolle saakka ja jotka perustuvat ostohistoriatietoihin ja asiakkaan 

profilointiin.  Asiakkuuden kehittämistoimenpiteitä tulee suunnitella niin, että asiak-

kaalle lähtevä markkinointiviestintä on hallittua useiden eri kanavien välillä.  Myyn-

ti- ja viestintäkanavien integroinnilla tarkoitetaan sitä, että eri kanavia pitkin ei hal-

litsemattomasti lähestytä asiakasta, ja näin aiheuteta negatiivista vaikutelmaa. 

Tämä edellyttää avointa ja aktiivista tiedon jakamista organisaatiossa koskien 

asiakastietoa ja kehittämissuunnitelmia. Myös markkinointiviestinnän tulee olla 

suunniteltu yhdenmukaiseksi läpi organisaation kaikkien kanavien. Markkinoinnin 

optimointityökalut ovat viime vuosina yleistyneet ja ne mahdollistavat lisä- ja ris-

tiinmyynnin kampanjoinnin optimaalisen hallinnan eri kanavissa eri asiakasseg-

menteille, ottaen huomioon mm. budjettirajoitteet, viestinnän kulut, yhteydenotto-

määrät per asiakas sekä asiakkaan ostohistorian ja todennäköisyyden ostaa. 

(Buttle & Maklan 2015, s. 110) 

 

5. TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 

 

5.1. Tutkimuksen kohde 

 

Tutkimuskohde on johtava mediayhtiö maakunnassaan. Mediayhtiön muodostavat 

emoyhtiö ja tytäryhtiöt. Tässä tutkimuksessa käsitellään ainoastaan emoyhtiön 

medialiiketoimintaa. Emoyhtiön (myöhemmin Kohdeyritys) medialiiketoiminnan 

tuotevalikoimaan kuuluvat tilattavat sanomalehdet, verkkopalvelut ja radio.   

 

Kohdeyrityksen medialiiketoimintaan kuuluvat sekä yritysasiakkaita palveleva mai-

nonnan ja sitä tukevien palveluiden myynti (B2B) että kuluttaja-asiakkaita palvele-

va sanomalehtien ja verkon tilausmyynti (B2C). Liiketoiminta on voimakkaasti säh-

köistymässä ja keskellä digitalisoitumisen mahdollisuuksia. Yrityksen tuottama 

sähköinen sisältö muuttui kuluvana vuonna osin maksulliseksi ja sen myötä toimin-

tatapoja ja organisaatiota on kehitetty nykyisiä tarpeita vastaaviksi.  
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Asiakkuuksien johtamiseen liittyvä analytiikka haluttiin nostaa tutkimuksen koh-

teeksi, sillä mediatoimialalla on käynnissä suuri muutos sekä digitalisoitumisen 

myötä että kuluttajakäyttäytymisen muutoksen vuoksi. Perinteisten keinojen rinnal-

le on hyvä kartoittaa uusia menetelmiä kilpailukyvyn varmistamiseksi. Tutkimustu-

loksia on tarkoitus hyödyntää yrityksen analytiikkahankkeissa. 

 

Tutkimukseen valittiin haastateltaviksi seitsemän myynnin ja markkinoinnin toimi-

henkilöä, jotka sijoittuivat organisaatiossa johto-, päällikkö- tai asiantuntijatehtäviin. 

Haastateltavia oli tasaisesti sekä B2B- että B2C-liiketoimintojen organisaatioista. 

Osa haastateltavista edusti vain toista liiketoimintoa, osa molempia. Kyseiset hen-

kilöt valikoituivat haastateltaviksi, sillä heillä arvioitiin olevan kattavin kokemus asi-

akkuuksien johtamisesta ja siihen liittyvän analytiikan toteutuksista sekä tulevai-

suuden tarpeista ja suunnitelmista kohdeyrityksessä. 

 

Tutkimuksessa haluttiin selvittää, miten haastateltavat ymmärtävät analytiikan asi-

akkuuksien johtamisen tukena ja millaisten asioiden he näkevät olevan tärkeimpiä 

analytiikan kehityskohteita oman roolinsa näkökulmasta. Tavoitteena oli myös sel-

vittää liiketoiminta-alueiden (B2B ja B2C) asiakkuuksien johtamisen ja analytiikan 

käytäntöjen yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia. Haastateltavat on nimetty tutki-

muksessa tunnisteilla H1-H7.  

 

5.2. Tutkimusmenetelmä ja aineiston käsittely 

 

Tutkimusmenetelmäksi valittiin laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Aineisto ke-

rättiin haastattelujen avulla. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina. Teema-

haastattelulla tarkoitetaan puolistrukturoitua haastattelumenetelmää, jossa haas-

tattelun aihepiirit eli teema-alueet ovat kaikille samat, mutta kysymyksillä ei välttä-

mättä ole tarkkaa muotoa ja järjestystä (Hirsjärvi & Hurme 2009, s. 47-48).  

 

Teemahaastattelussa oleellista on se, että yksityiskohtaisten kysymysten sijaan 

haastattelu etenee tiettyjen keskeisten teemojen varassa. Teemahaastattelu myös 

huomioi sen, että ihmisten tulkinnat asioista ja heidän niille antamat merkitykset 
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ovat keskeisiä, samoin kuin sen, että merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa.  

(Hirsjärvi & Hurme 2009, s.48) 

 

Haastateltaville ei toimitettu haastattelulomaketta etukäteen, mutta käsiteltävät 

pääteemat otsikkotasolla kerrottiin etukäteen haastatteluista sopiessa. Pääteemat 

olivat asiakkuuksien johtaminen, analytiikka ja asiakasanalytiikka. Asiakasanalytii-

kan esimerkeiksi oli tässä tutkimuksessa valittu segmentointi, asiakaspoistuman 

ennakointi sekä ristiin- ja lisämyynti.  Haastattelut toteutettiin heinäkuussa 2015 ja 

tallennettiin digitaalisesti. Haastattelut olivat yksilöhaastatteluja ja kestivät kukin 

noin tunnin (keskimäärin 57 minuuttia).  

 

Tutkija oli haastateltaville tuttu henkilö ja tunsi haastateltavien työn ja toimintaym-

päristön yrityksessä. Tämä edesauttoi luottamuksen syntymistä ja avoimuuden il-

mapiiriä. Tutkijalla oli myös yritystä koskevia taustatietoja käytettävissään. 

 

Haastattelujen alussa käytiin läpi pääteemojen teoreettinen määrittely, jotta var-

mistutaan siitä, että haastateltavilla on sama käsitys pääkäsitteiden sisällöistä. 

Haastattelujen runko on esitetty liitteessä 1. Haastattelu eteni teemahaastattelu-

rungon mukaisesti teemoittain. Kysymykset esitettiin vapaamuotoisesti ja haastat-

telun edetessä kysymysten järjestys saattoi vaihdella riippuen keskustelun etene-

misestä.  

 

Haastattelut litteroitiin ja vastaukset ryhmiteltiin seuraaviin teemoihin:  

- asiakkuuksien johtaminen 

- asiakkuuden elinkaari 

- asiakastieto 

- analytiikka 

- segmentointi 

- asiakaspoistuman ennakointi 

- ristiin- ja lisämyynti 

 

Vastaukset, jotka liittyivät useaan teemaan, sijoitettiin kaikkiin niihin teemoihin, joi-

hin niiden katsottiin liittyvän. Aineistosta ei poistettu mitään sellaista, joka liittyi tut-
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kimukseen. Teemoittelun jälkeen aineistoa luokiteltiin tarvittaessa pienempiin ko-

konaisuuksiin. Analyysivaiheessa tavoitteena oli onnistua hahmottamaan yhteydet 

teoreettisen aineiston ja tutkimusaineiston välillä.  

 

6. TUTKIMUSTULOKSET JA ANALYSOINTI 

 

6.1. Asiakkuuksien johtamisen käsite 

Kohdeyrityksen medialiiketoiminnan asiakkuudet jakautuvat kahteen erilaiseen 

tyyppiin. B2B -asiakkuudet ovat yrityksiä, joille myydään medianäkyvyyttä yrityk-

sen eri medioissa. B2C-asiakkuudet ovat kuluttajia, joille myytävät tuotteet ovat 

pääasiassa sanomalehtitilauksia ja verkkopalveluita.  

Haastattelun aluksi haastateltavilta kysyttiin mitä asiakkuuksien johtaminen heidän 

roolinsa näkökulmasta tarkoittaa. Osassa vastauksia tuli esiin strateginen lähes-

tymistapa.  

H1: ”Jos ajatellaan myyntiä ja markkinointia kokonaisuutena, niin 

myynnin ja markkinoinnin strategiathan on johdettu medialiiketoimin-

nan strategiasta ja kaikki tulee ikään kuin sieltä samoista tavoitteista 

johdettuna ja vietynä sieltä ihan noihin operatiivisiin toimintasuunni-

telmiin, ja sit näitä operatiivisia työkaluja on nimenomaan nämä asia-

kashoitomallit ja segmentointi. ” 

 

H6: ”Asiakkuuksien johtaminen on varmaan vähän enemmän kuin 

pelkästään myynnin hommia, eli se on oikeastaan strateginen lähes-

tymistapa tähän bisnekseen, eli asiakas keskellä ja organisaatio sitten 

palvelee sitä asiakasta ja kaikki mitä tehdään organisaatiossa on 

asiakas edellä – ajattelua,  eli sitä jotain muuta kuin mitä tuotelähtöi-

nen organisaatio on.” 
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Osa haastateltavista koki asiakkuuksien johtamisen määritelmän asiakaslähtöi-

syyden kautta, joka viittaa myös kirjallisuuden mukaan strategiseen asiakkuuksien 

johtamisen kokonaisuuteen (Buttle & Maklan, 2015).  

H6: ”Asiakkuuden johtaminen - se on sitä, että sitä organisaatiota tai 

yritystä johdetaan asiakaslähtöisesti ja se asiakkuuden johtaminen, 

jos ajatellaan sitä prosessina, eikä pelkästään liiketoimintamallina, niin 

käsittää sen suunnittelun, joka jälleen kerran lähtee asiakas edellä, ja 

myös operatiivisen toiminnan, joka on hyvin asiakaslähtöistä ja myös 

seurannan, jossa painotetaan siihen, että saadaan se asiakasdata ja 

asiakastiedot palvelemaan sitten taas suunnittelua. Se on sellainen 

jatkuva sykli.” 

Strategisen näkökulman lisäksi haastateltavien asiakkuuksien johtamisen määrit-

telyissä korostuivat asiakastiedon kerääminen ja sen hyödyntäminen ja sitä kautta 

asiakasymmärryksen kasvattaminen. Kirjallisuuden mukaan analyyttinen näkö-

kulma asiakkuuksien johtamiseen keskittyy asiakastiedon analysointiin (Buttle & 

Maklan, 2015). Haastateltavien vastaukset tukivat tätä näkökulmaa. 

 

H3: ”Mä nään sen (asiakkuuksien johtamisen) ehkä niin selkeesti siel-

lä asiakasrajapinnassa ja asiakkaiden kanssa työskennellessä et niin-

ku kaiken sen tiedon keräämistä  ja hyödyntämistä mitä me pystyttäis 

niistä meidän asiakkaista saamaan irti.”  

H7: ”Kyllä se asiakkuudenhallinta mun näkökulmasta on aika pitkälle 

sitä, että me tiedetään asiakkaista erilaisia asioita, miten asiakkaat 

ovat toimineet, miten ne mahdollisesti tulee toimimaan, minkälaiset 

asiat vaikuttaa asiakkaiden ostopäätöksiin tai luopumisherkkyyteen tai 

vastaavaan. Että kuinka me hallitaan sitä tietoa, niin että siitä tiedosta 

on meille jotain hyötyä siinä toimenpiteitä suunniteltaessa, tuotteita 

suunniteltaessa ja ylipäätään liiketoimintaa harjoittaessa. Että miten 

me sitä tietoa oikeasti pystytään hyödyntämään niin, että siitä aidosti 

on sinne liiketoimintaan hyötyä eli kuinka saadaan joko kustannukset 

pienemmäksi taikka sitten tulovirta isommaksi.” 
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Paynen mallin (Iriana & Buttle, 2006) mukaisesti asiakkuuksien johtaminen voi-

daan jakaa strategiseen, operatiiviseen ja analyyttiseen asiakkuuksien johtamisen 

tyyppiin. Haastatteluissa tuli esiin strateginen ja analyyttinen näkökulma, mutta 

vastauksissa ei sen sijaan tässä yhteydessä tullut suoraan esiin operatiivista nä-

kökulmaa eli pyrkimystä asiakasrajapintojen (myynti, markkinointi, asiakaspalvelu) 

automatisointiin.  

 

Asiakkuuksien johtaminen koettiin erityisesti B2B-liiketoiminnassa voimakkaasti 

asiakasvastaavan ja asiakkaan välisenä henkilökohtaisena kommunikaationa.  

 

H4: ”Et musta se on sitä keskustelua ja sieltä pitää yhdessä löytää ne 

ratkaisut.” 

H4: ”Oleellista on, että sulla on kumminkin se tatsi sinne asiakkaa-

seen, sä oot yhteydessä, sä tarjoat, sä käyt sitä keskustelua, jotta sul-

la säilyy se tieto että mitä siellä tapahtuu.” 

Ngai et al. (2009) mukaan asiakkuuksien johtamisen perimmäinen tavoite on luoda 

syvempää asiakasymmärrystä, jotta asiakkuuden arvo maksimoituisi pitkällä aika-

välillä. Asiakasymmärrys tuli esiin myös haastateltavien vastauksissa kysyttäessä 

asiakkuuksien johtamisen merkityksestä.  

 

H4: ”Kyl se tarkoittaa mulla sitä, että mä oon oppinut tuntemaan orga-

nisaatiosta ja yksiköstä vastaavat henkilöt ja sitten mä ymmärrän  mitä 

asiakas kaiken kaikkiaan tarkoittaa tän bisneksen kautta, eli mitä he 

tekee, minkä tyyppisiä tarpeita heillä on markkinoinnin saralla, minkä 

tyyppistä mediakäyttäytymistä siellä on, eli mä tunnen heidän toimi-

alan eri yksiköt, heidän tavan toimia eli he tavoittelee ihan samanlailla 

kuluttajaa kuin mekin tavoitellaan täällä alueella, niin se ymmärrys sii-

hen bisnekseen ja miten me pystytään tuomaan se oma tarjooma sii-

hen asiakkaan tekemiseen kokonaisvaltaisesti.” 
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6.2. Asiakkuuden johtamisen ja elinkaaren vaiheet 

 

Vertailtaessa haastatteluvastauksia kirjallisuuskatsauksen mukaisiin asiakkuuksi-

en johtamisen vaiheisiin ja asiakkuuden elinkaaren vaiheisiin, todettiin, että koh-

deyrityksen tavoitteet ja prosessit asiakkuuksien johtamisessa noudattelivat näitä 

vaiheita kohtuullisen hyvin.  Asiakkuuksien tunnistaminen, houkuttelu, pitäminen ja 

kehittäminen voidaan tunnistaa sekä B2B- että B2C-asiakkuuksien johtamisen 

käytännöissä. Asiakkuuden elinkaariajattelu käsitteenä kuitenkin koettiin haastatte-

luissa vieraana. B2B-puolella pohdintaa syntyi myös elinkaariajattelun soveltuvuu-

desta tähän liiketoimintaan.    

 

H6: ”On vaikea nähdä sitä asiakkuuden elinkaarta siinä mielessä, 

kun sitä teoriassa seurataan ja sehän olisi ihan mielenkiintoinen 

myös ottaa tuohon mukaan. Nythän me nähdään laskutushistoria, 

mutta muuten se asiakkuuden historia kyllä hukkuu siihen tietomää-

rään. Ihan hyvä pointti. Sitten toisaalta en tiedä, että miten tässä bis-

neksessä se asiakkuuden elinkaari – olis mielenkiintoista tutkia, että 

noudattaako se tuota normaalia kehitystä vai onko se tällaisessa 

bisneksessä, kun me toimitaan, paikallisesti, meillä on vähän kilpai-

lua, niin onko se vähän erilainen. Siinäkin olisi varmaan sellainen 

analyysin paikka, että vähän katsois ja miettisi sitä, että sehän voi ol-

la ihan erilainen se lainalaisuus meidän bisneksessä. Voisin kuvitella 

jopa, että se käyrä on hyvinkin sahalaitainen eikä kaunis ässä. ” 

 

Asiakkuuksien johtamisen ensimmäinen vaihe Ngai et al.:n mukaan (2009) on asi-

akkuuksien tunnistaminen, elinkaariajattelun mukaan asiakkuuksien hankinta. 

Haastateltavien vastauksissa tuli esiin, että kohdeyrityksen B2B-puolen asiak-

kuuksien tunnistaminen ja hankinta oli organisaatiossa pääsääntöisesti vastuutettu 

puhelinmyyntiyksikölle ja uusasiakashankinnalle oli olemassa oma prosessi. Ky-

seisen yksikön tehtävänä oli kontaktoida potentiaalisia uusia asiakkaita sekä jo 

olemassa olevia pienempiä asiakkuuksia.  
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H4: ”Sitten ihan tällainen uusasiakashankinta, että jos miettii puhelin-

myynnin kautta niin hakea niitä uusia yrityksiä, uusia asiakkaita käyt-

tämään ylipäätään meidän palveluita ja medioita. ” 

 

H1: ”Et sit on tietenkin se (B2B-) uusasiakashankinnan prosessi oma 

prosessinsa.” 

 

Osa haastateltavista nosti esiin näkökulman, jossa yrityksen ollessa paikallinen 

toimija mediatoimialalla uusasiakashankinnan prosessi on enemmänkin reaktiivi-

nen ja panostukset tulisi keskittää siihen, että potentiaalisten asiakkaiden on help-

po itse kontaktoida yritystä. 

H6: ”Uusien asiakkaiden hankinta, tässä toimialalla se ei ole välttä-

mättä niin sellaista systemaattista kuin jollain muulla toimialalla, tää on 

tällaista hyvin hektistä ja miten sen nyt sanoisi – hyvin lähtee siitä päi-

vän tilanteesta ja sesongeista liikkeelle, jolloin se ei välttämättä ole 

hyvin meidän puolelta proaktiivista toimintaa tämä uusasiakashankin-

ta, vaan enemmänkin ehkä sitä, että me sitä meidän omaa tunnettuut-

ta ollaan – tai tunnettuus on niin isoa täällä paikkakunnalla ja täällä 

paikallisesti, että me uskotaan siihen, että jos asiakkaalla on tarve, 

niin se ottaa meihin yhteyttä. Ja se olisi tietysti tärkeätä, että silloin me 

oltaisiin helposti saavutettavissa. ” 

Kirjallisuudessa on todettu asiakkuuksien hankinnan olevan elinkaaren kannatta-

mattomin osa-alue (Korkeamäki et al. 2002). Yritysten tulisikin löytää tasapaino 

uusien asiakkaiden hankinnan ja olemassa olevien asiakassuhteiden kehittämisen 

välillä, toteaa Mäntyneva (2001) ja tämä näkemys sai tukea myös haastateltavilta.  

H6: ”Sellainen hyvin systemaattinen uusasiakashankinta ei kyllä vält-

tämättä tuota tulosta sillä tavalla kuin jossain muussa bisneksessä. Se 

on mun näkemys, koska niitä asiakkaita on niin valtavasti, että mas-

samarkkinoinnin keinoin ei välttämättä ole tehokasta eikä välttämättä 

myöskään kohdemarkkinoinnin keinoin, koska on vaikea kohdistaa si-

tä oikein. Enemmän ehkä kannattaisi kehittää sitä helppoa saavutet-

tavuutta ja löydettävyyttä eri kanaviin.”  
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Kysyttäessä miten yritys valitsee kontaktoitavat potentiaaliset asiakkaat, vastauk-

sista selvisi, että analytiikan työkaluja ei vielä valinnassa käytetä, mutta analytiikan 

hyödyntämisestä oli keskusteltu ja sitä oli suunniteltu.  

H4: ”Jos puhelinmyyntiä miettii, niin siellähän (kontaktoitavana) on pe-

riaatteessa kaikki alueella toimivat yritykset.” 

H5: ”Ajatuksena on siinäkin että jossain kohdassa voitais tukea heidän 

(B2B puhelinmyynnin) työtään niin että voitais kaivaa sieltä enem-

mänkin niitä vaikka potentiaalisia soitettavia, että antaa suoraan lista 

heille, että nämä saattais olla ehkä niitä potentiaalisia, jotka olis kiin-

nostuneita.” 

Kuluttajamyynnin B2C-asiakkuuksien kohdalla asiakkuuksien tunnistaminen ja 

hankinta liitettiin haastatteluissa selkeästi olemassa olevaan uusmyynnin proses-

siin. 

H7: ”Se uusmyyntiprosessi keskittyy nimenomaan sellaisiin asiakkai-

siin, joita yritetään saada tutustumaan siihen tuotteeseen suhteellisen 

lyhyelläkin tilausjaksolla ja aika edullisella tarjouksella.” 

Kohdeyrityksen uusmyynnissä käytetään useita markkinointikanavia.  

H1: ”Meillä uusmyynnin kanavissa telemarkkinointia käytetään aika 

paljon näiden uusien asiakaskohderyhmien tavoittamiseen, suora-

markkinointia ja suoramainontaa ja jonkun verran tv-mainontaa myös.”  

Kuten kirjallisuuskatsauksessa todettiin, useita markkinointikanavia käytettäessä 

tulee ottaa huomioon niiden integrointi ja hallittavuus (Buttle & Maklan, 2015). 

Kohdeyrityksessä oli myös kohdattu tämä haaste ja osa haastateltavista totesi, et-

tä hyvä hallittavuus ei ole itsestäänselvyys, mutta on tärkeä asia myös kustannus-

näkökulmasta.  

H3: ”Välillä tulee sellainen huutokauppameininki, et asiakas on saanut 

jo niin monta kontaktia ja niin monta, pikkaisen erilaista tarjousta, et sit 

hän ehkä on yhteydessä tänne suoraan, ja sit jutellessa selviää et sillä 
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on tarjouskuponkeja siinä edessään useampi kappale ja hän sit miettii 

et mikä hänen niistä kannattaa ottaa. Se on ehkä se mikä vois olla 

hallitumpaa, kun eihän se ilmaista kuitenkaan oo.” 

Kohdeyritys oli kokeillut markkinoinnin kohdentamista B2C-liiketoiminnan uus-

myynnin kampanjoinneissa. Kohdentaminen oli toteutettu mm. asiakassegmenttiin 

perustuen, mutta tulokset eivät kokeilukerroilla olleet vielä haastateltavien mielestä 

riittävän hyviä. Joissain markkinointikanavissa kohdentamista ei pidetty järkevänä, 

sillä kustannukset saattoivat kasvaa hyötyjä suuremmiksi.  

H7: ”Me ollaan mietitty sitä, että miten me pystytään kohdentamaan 

sitä meidän viestintää paljon aikaisempaa tehokkaammin. Ongelmaksi 

tulee se, että meille on halvempaa jakaa kaikki alueen tyhjät luukut 

kuin että me kohdennettais sitä viestintää. Toisin sanoen silloin myös 

sellaisista luukuista, jotka eivät välttämättä oletuksena ole kaikkein po-

tentiaalisimpia, niistä saattaa tulla tilauksia, mikä on ehkä epätoden-

näköistä, mutta joka tapauksessa kokonaiskustannus muodostuu hal-

vemmaksi jakamalla se koko alue ilman tarkempaa kohdentamista, 

kuin että sitä viestiä kohdennetaan kovinkaan voimakkaasti.” 

Asiakkuuksien hankinnan pyrkimyksenä voi olla myös jo kertaalleen menetetyn 

asiakkaan takaisin saanti (Ngai et al. 2009). B2B-asiakkuuksien osalta haastatte-

luissa puhuttiin nukkuvista tai passiivisista asiakkaista ja pyrkimys saada takaisin 

näitä asiakkaita nähtiin olevan asiakasvastaavan vastuulla hyvän asiakastunte-

muksen ja -ymmärryksen kautta.  

H4: ”Mun mielestä siinä tullaan taas siihen myyjän aktiiviseen rooliin, 

että sä oot näitten ns. nukkuvienkin osalta tietoinen, että mitä siellä 

tapahtuu, että sä tapaat niitä säännöllisesti ja kyselet niiltä kuulumi-

set.” 

B2C-asiakkuuksissa menetetty asiakas on helpompi tunnistaa, koska myytävä tuo-

te on tyypiltään tilattava ja tilauksen päätyttyä asiakkuuskin päättyy.  Menetettyihin 

asiakkaisiin kohdistetaan jatkomyyntiprosessiin kuuluvia toimenpiteitä. Jatkomyynti 

on organisoitu sekä talon sisälle että ulkopuolisille toimijoille.  
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H7: ”Sit jos se peruutus syntyy, niin sen jälkeen meillä lähtee sitten n. 

pari viikkoa sen peruutuksen jälkeen sitten tavallaan jatkomyynti sinne 

päälle, jossa sitten meillä tosta asiakaspalvelusta yksi henkilö soittaa 

asiakkaalle ja juttelee läpi että mikä se tilanne on, ja hänellä on sitten 

tietynlainen tarjouspatteri siinä käytössä ja pyrkii saamaan sen tilauk-

sen sit takaisin.” 

Asiakkuuksien houkuttelu on kirjallisuuskatsauksessa esiintyvä toinen asiakkuuk-

sien johtamisen vaihe (Ngai et al., 2009). Elinkaariajattelussa tämä vaihe voidaan 

nähdä yhteneväisenä asiakkuuksien haltuunottovaiheen kanssa, jossa asiakas-

suhdetta pyritään kehittämään kohti pysyvämpää asiakkuutta. Tavoitteena on 

saada asiakas ostamaan useammin sekä enemmän kuin yhtä tuoteryhmää.  Koh-

deyritys oli pyrkinyt tähän tavoitteeseen B2B-asiakkuuksissaan esimerkiksi C-

segmentin asiakashoitomallilla. Siinä yhtenä tavoitteena oli asiakkaan mediaosto-

jen kasvattaminen.  

H1: ”C-asiakassegmentti on tämmöinen kasvupainotteinen segmentti.” 

Asiakkaiden houkuttelu- ja haltuunottovaiheessa markkinoinnilla on tärkeä rooli. 

Kohdeyrityksessä markkinointiin eri segmenttiryhmille oli kiinnitetty huomiota. Esi-

merkiksi pienemmille asiakkaille, kuten C- ja D-segmenttien asiakkaille, oli mietitty 

markkinoinnin kohdentamista tarkoituksena ohjata myyntiä ja kehittää asiakkuuk-

sia pysyvimmiksi. Tämä tukee Ngai et al.:n (2009) määrittelemiä tavoitteita tämän 

elinkaaren vaiheen osalta.   

H5: ”Markkinoinnin puolella on nostettu nyt entistä vahvemmin näitä 

numeerisia tietoja mukaan niihin, eli lähinnä siis tutkimuspuolen tietoa 

hyödyntäen, mutta sitten käytännössä markkinoinninkin pitäisi ottaa 

B2B puolen markkinoinnissa sellainen fasilisaattorin rooli, kun ajatte-

lee sitä, että siinä pystytään ohjaamaan hyvin pitkälti sitä, että miten 

media-asiakkaat kuitenkin huomaa pienemmät, lähinnä ei-

kumppanuuksista vaan C, ehkä D-asiakkaat. Senhän pitäisi mennä 

niin, että ne asiat, mitä siinä nostetaan esille markkinoinnissa on ne 

asiat juurikin, mitä sitten mediamyynnissä on ajankohtaisia tällä het-

kellä ja pitää myydä. Tän kaikenhan pitäisi toki tukea sitä meidän vuo-
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sikelloa, mihin on nostettu ne meidän tuotteet mitkä on niitä vähän ns. 

”pakollisia” myytäviä tuotteita, mutta sen lisäksi tietenkin tukea sitä, 

mitä me itse halutaan myydä ja mitä on se mitä tarvitaan, että saa-

daan vietyä asiakkuuksia eteenpäin, syvennettyä niitä.”  

Myös B2C-kuluttajaliiketoiminnan puolella asiakkuuksia pyrittiin viemään elinkaa-

rella eteenpäin ja sen myötä tavoiteltiin asiakkuuden muuttumista kannattavaksi.  

Tämä tavoite tuli esiin myös haastateltavien kommenteista. 

H7: ”Sit siihen tämän (uusmyyntiprosessin) jälkeen linkittyy hyvin tii-

viisti jatkomyyntiprosessi, joka on sitten toinen vaihe siinä myyntipro-

sessissa, se kokeilujakso pyritään saamaan vaiheittain kasvamaan 

aina pikkuisen pidemmäksi tilausjaksoksi ja loppujen lopuksi sinne 

kestotilaukseen asti.” 

H2: ”Mun mielestä meidän pitää sit kattoa sitä meidän jatkomyyntiä 

vähän sillä silmällä, että mihin meidän kannattaa sitä jatkomyyntiä 

tehdä, minne ei kannata tehdä ja minkälaisia toimenpiteitä meidän on 

syytä tehdä mihinkin.”  

Myyntiprosessin kulku vastaa Mäntynevan (2001) näkemystä siitä, että asiakkuu-

den haltuunottovaiheessa asiakkuus pyritään saamaan pysyvämmäksi.  

Kolmas ja kirjallisuuskatsauksen mukaan myös keskeisin asiakkuuksien johtami-

sen tavoite on asiakkuuksien pitäminen. Elinkaariajattelussa tätä kutsutaan asiak-

kuuksien säilyttämisen vaiheeksi. Vaiheen tarkoituksena on sitouttaa asiakas yri-

tykseen. Haastatteluissa B2B-asiakkaiden sitouttamisen yhteydessä mainittiin A- 

ja B-segmentin asiakkuudet. B-segmentille oli yhdeksi tavoitteeksi asetettu asia-

kasuskollisuus.  

H1: ”B-segmentissä enemmänkin se on sitä, että panostetaan vielä 

enemmän siihen uskollisuuteen, ja siihen, että ne asiakkaat sitoutuu 

meihin.” 

Kysyttäessä haastateltavilta miten olemassa olevia asiakkaita sitoutetaan, esille 

nousi hyvä asiakasymmärrys.    
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H4: ”Kyllä mä oon itse kokenut tässä myynnissä olo aikana sen, että 

ihan aa ja oo on se, että ensin oppii tuntemaan sen yrityksen tavan 

toimia, oppii tuntemaan ne ihmiset siellä yrityksessä. Tavallaan se 

ymmärrys sen asiakkaan bisnekseen, se on tärkein lähtökohta.” 

H5: ”Kyl se aika pitkälle varmaan sitä kautta menee se sitouttaminen 

siellä (B2B-asiakkuuksissa), että välitetään ihan oikeasti siitä, että mi-

ten asiakkaalla menee.”  

Myös pienten asiakkaiden sitouttaminen nähtiin kohdeyrityksessä tärkeänä. Tämä 

tukee ajatusta asiakkuuden siirtymisestä elinkaarella eteenpäin kannattavammaksi 

asiakkuudeksi. 

Asiakastyytyväisyyden mittaaminen on ollut B2B-asiakkuuksissa toistaiseksi sa-

tunnaista ja kertaluonteista. Haastateltavien mielestä asiakastyytyväisyys on kui-

tenkin yksi tärkeimmistä mittareista asiakkuuksien johtamisessa. Näkemys tukee 

myös kirjallisuuskatsauksen teoriaa, jossa todettiin asiakastyytyväisyyden olevan 

avainasemassa juuri asiakkuuksien pitämisen tavoitteessa (Ngai et al. 2009).  

H6: ”Se asiakastyytyväisyys on varmasti se erittäin tärkeä seuranta-

mittari ja myös sen asiakkuuden hoidon onnistumisen tärkein mittari, 

että millaista palautetta sieltä tulee. Se kertoo myös sitä, että kuinka 

uskollinen – siitä voi suoraan tehdä johtopäätöksen, että kuinka uskol-

linen asiakas tulee olemaan meille jatkossa.” 

H6: ”Nyt on pikku hiljaa alettu kehittämään uutta tapaa tehdä sitä tyy-

tyväisyysmittausta.” 

Kohdeyrityksen B2C-asiakkuuksista suurin osa oli kestotilaajia eli ns. etuasiakkai-

ta. Heille oli luotu kanta-asiakasohjelma, jossa alueen yritykset tarjoavat kuluttajille 

etuja. Haastateltavat pitivät kanta-asiakasohjelmaa tärkeänä keinona asiakkaiden 

sitouttamisessa. Tämä on linjassa Ngai et al.:n (2009) näkemyksen kanssa, jossa 

todettiin, että kanta-asiakasohjelmat tähtäävät juuri asiakkuuksien pitämisen ta-

voitteeseen. 

H7: ”Meillä on käytännössä nyt etuasiakkaille aika laaja etuohjelma, 

jossa meillä on joukko alueen yrityksiä, jotka on sitoutuneet meillä 12 
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kk:ksi kerrallaan tarjoamaan kuukausittain erilaisia, erityyppisiä etuja 

tuotteista tai palveluista. Se on yksi ihan hyvinkin keskiössä siinä asi-

akkaiden sitouttamisessa meillä.”  

Kamakura et al. (2005) on todennut, että kanta-asiakasohjelmien vaikuttavuudesta 

asiakkaiden pitämiseen ei kuitenkaan ole selkeää yksimielistä näkemystä. Koh-

deyrityksessä nähtiin, että asiakkaat olivat olleet tyytyväisiä etuohjelmaan ja se oli 

toiminut hyvin asiakkuuden pitämisen tavoitteessa. Pääasiassa palaute oli ollut 

positiivista.  Muutamia kommentteja, joissa ei koeta etujen koskettavan heitä, oli 

kuitenkin asiakkailta tullut.  

H1: ”Asiakkaat on ottaneet hyvin sen vastaan.” 

H2: ”Me ollaan tutkittu sitä, että miten asiakkaat huomaavat (etuoh-

jelma) -ilmoittelua, ja niistä on tullut tosi hyvät tulokset, että ne kyllä 

huomataan ja asiakkaat niistä on ihan kiinnostuneita. ” 

H3: ”Osa kokee että edut eivät kosketa minua tai niistä ei ole hyötyä, 

että se on tietysti aika henkilökohtainen et minkätyyppinen etu puhut-

telee ketäkin.” 

Kohdeyrityksen kanta-asiakasohjelman toimivuutta ei kuitenkaan käytännössä oltu 

päästy mittaamaan, sillä edut olivat asiakasyritysten tarjoamia eikä kohdeyrityksel-

le tullut tarkkaa tietoa siitä, miten edut olivat toimineet.  

H2: ”Joo, ei tuu suoraan tietoa. Sit kun me tavataan näitä yritysyhteis-

työkumppaneita, niin sitten mitä he kertovat, et jos heillä on ollut hyvä 

kampanja niin totta kai he haluavat siitä myös kertoa avoimesti ja tie-

tysti tämmöisiä on muutama tullut, kuulemma ”Yritys X”:n auton-

pesupassi oli mennyt tosi hyvin ja ”Ravintola X”:n lounastarjous meni 

silloin mielettömän hyvin.  

Asiakaspoistuman torjunta nähtiin myös tärkeänä asiakkuuden pitämisen vaiheen 

keinona. Kohdeyrityksessä erityisesti B2C-puolella tähän oli panostettu. Tilausten 

peruutuksia pyrittiin torjumaan aktiivisesti ja ennakoivia toimenpiteitä oli suunnit-

teilla. Peruutusten torjunnassa oli myös onnistuttu hyvin.  
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H2: ”Nyt meillä on ollut tän vuoden tosi hyvä tilanne, et peruutuksia 

on tullut sisään huomattavasti vähemmän, ja peruutusten torjunta on 

ollut tosi hyvällä mallilla. ” 

 

Asiakkuuden kehittäminen on asiakkuuksien johtamisen neljäs vaihe ja asiakkuu-

den elinkaaren vaihe, jossa asiakkuutta pyritään syventämään ja asiakkaan keski-

ostosta kasvattamaan (Mäntyneva, 2001). Lisä- ja ristiinmyynti sekä ostoskoriana-

lyysi ovat tämän vaiheen työkaluja (Ngai et al., 2009).  Kohdeyrityksen B2B-

yritysasiakkuuksissa asiakkaiden ostoja oli pyritty kasvattamaan paketoimalla tuot-

teita, jolloin asiakas sai laajemman näkyvyyden eri medioissa. Keskiostoksen ke-

hittymistä seurattiin yrityksessä segmenttitasolla.  

H4: ”Taas jos miettii sitä medioitten käyttöä nykytilanteessa, niin laa-

jentaa sitä mediamixiä siellä asiakkuuden hoidossa, eli saatais selkeä 

printin käyttäjä laajentamaan että otetaan myös näitä sähköisiä me-

dioita käyttöön.” 

H4: ”Entistä enemmän me tullaan vielä kääntämään siihen, että meillä 

on valmiita paketteja, jotka on eritasoisia, mut se sisältää aina use-

amman median. Että se on valmiiksi jo sellainen mietitty, et se on hel-

posti ostettava.” 

Asiakkaat olivat kokeneet tuotteiden paketoinnin positiivisena ja se osaltaan edisti 

asiakkuuden kehittämisen onnistumista.  

H6: ”Se ajatus on se, että ne on helppo myydä ja vielä helpompi os-

taa. Silloin kun me saadaan mahdollisimman houkutteleva kokonais-

ratkaisu ja sille sopiva hinta, niin asiakkaan mielestä silloin ei tarvi 

käydä miettimään että mitä hän ostaa ja mitä kenties voisi pudottaa 

pois, jolloin se on selkeämpi juttu.” 

Mäntynevan (2001) mukaan asiakkuuden kehittämisen vaiheessa asiakkaan todel-

liset tarpeet tulee selvittää ja pyrkiä vastaamaan niihin. Tähän kohdeyrityksessä 

on pyritty erityisesti tärkeimmissä kuten A- ja B-segmentin asiakkuuksissa.   
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H4: ”Pitää oppia tuntemaan, että mitä he siellä tarvitsee, ja se että mi-

tä me pystytään tarjoamaan niin löytämään asiakkaan ja meidän välil-

lä sellainen hyvä yhteistyö ja ne tarpeet, että päästäis esim. Asiakas 

X:n kohdalla sinne kumppanuusasteelle, että he pystyy hyödyntä-

mään kaikkia meidän palveluita.” 

H1: ”A-asiakkuudet, me nimitetään sitä myös Must-win kategoriaksi, 

ne on tärkeitä ja isoja asiakkuuksia, joissa meidän pitää osuudet hyvin 

säilyttää ja myös kasvattaa.”  

Kohdeyrityksen B2B-liiketoiminnan A-segmentin asiakkaat olivat paitsi ostovolyy-

miltään suurimpia myös ns. avainasiakkaita, joiden kanssa yritys oli tehnyt kump-

panuussopimuksia. Näissä asiakkuuksissa tuotteet ja palvelut oli mahdollista myös 

räätälöidä asiakaskohtaisesti.  

H1: ”Vois sanoa, että ehkä siellä A-asiakkuuksissa niin se räätälöinnin 

aste on kaikkein isoin. ” 

B2C-asiakkuuksissa tuotevalikoima oli kapea ja myös pitkälle paketoitu. Päätuot-

teen osalta sanomalehden tilaukseen sisältyi aina myös sähköinen asiakkuus, joka 

aiemmin oli myyty erillisenä. Täten asiakkuuden kehittäminen oli pääsääntöisesti 

asiakkaan sitouttamista sekä pyrkimystä saada määräaikaistilaajat kestotilaajiksi 

eli etuasiakasohjelman piiriin. Keskiostoksen kasvattaminen oli mahdollista lisää-

mällä kuluttaja-asiakkaiden ilmoituksien myyntiä. Keskiostoksen seurantaa ei tois-

taiseksi ollut olemassa, sillä tilausmyynnin ja ilmoitusmyynnin ostohistoriatiedot 

olivat kokonaan eri järjestelmissä.  

H7: ”Tällä hetkellä meillä toi tilausrakenne on oikeastaan sen tyyppi-

nen, että tilaustuotteita me ei hirveästi ristiinmyydä ihan siitä syystä, 

että meillä tilaus sisältää kaikki meidän sähköiset palvelut automaat-

tisest. Yks mitä me lisämyydään kohtalaisen aktiivisestikin, eli siellä 

erilaiset esim. äitienpäivä, isänpäiväonnittelut, joulumuistamiset, tän 

tyyppiset asiat, onnitteluilmoitukset, ne on tietysti sellainen, mitä pyri-

tään myymään sit ja kampanjoidaan olemassa oleville asiakkaille.”  
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Kohdeyrityksen asiakkuuksien johtamisen keinot ja tavoitteet sekä B2B- että B2C-

liiketoiminnoissa noudattelevat melko hyvin kirjallisuuskatsauksessa esiteltyjä asi-

akkuuksien johtamisen teorioita ja asiakkuuden elinkaaren vaiheita.  

 

6.3. Asiakastieto 

 

Kohdeyrityksen B2B-liiketoimintaympäristössä on käytössä CRM-järjestelmä asia-

kastiedon hallintaan ja ylläpitoon. CRM-järjestelmässä ylläpidetään sekä sisäistä 

että ulkoista dataa, mm. asiakkaan perustietoja, yhteyshenkilöihin liittyviä tietoja ja 

jossain määrin kontakteihin liittyviä tietoja. Varsinaisena kontaktienhallintajärjes-

telmänä CRM:ää ei kuitenkaan haastateltavien keskuudessa koettu. Asiakastiedon 

hallinnassa CRM koettiin hyvänä työkaluna.   

H6: ”Meillä on tietenkin ihan hyvä CRM-järjestelmä, jossa on perustie-

dot asiakkaista ja yhteyshenkilötiedot ja myös yritetään siellä pitää yllä 

kontaktitietoja, siis mitä aktiviteetteja sinne päin on tehty, vähän vaih-

televalla menestyksellä.” 

H1: ”Tällä hetkellä yritysasiakaspalvelussa ei ole kontaktienhallintajär-

jestelmää.” 

Useat haastateltavat toivat esiin asiakastiedon yhteydessä tarpeen seurata laa-

jemmin markkinatietoa ja yhdistää sitä asiakastietoon. Haastateltavien mielestä 

tietoa kyllä oli saatavilla, mutta ei yhdistettynä asiakastietoon.  Markkinatiedolla 

höystetty asiakastieto koettiin arvokkaammaksi kuin pelkkä asiakastieto. Kirjalli-

suuskatsauksessa todettiin, että asiakastietoa voidaan kerätä myös ulkoisista läh-

teistä sisäisten lisäksi ja siten myös rikastaa olemassa olevaa asiakastietoa (Aran-

tola, 2006).  

H4: ”Sellaista mä oon miettinyt, miten me saatais synkattua, että kun 

on vaikka asiakas X tältä toimialalta, ja sit just tällainen tutkimustieto 

tulis automaattisesti sinne asiakkaan taakse, että tällä hetkellä men-

nään tässä toimialassa näin, että sinne tulis päivitettyä tietoa, että mi-

ten ostokäyttäytyminen tähän toimialaan liittyy. Et nythän me haetaan 
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eri kautta sitä tietoa, tutkimuspuoli tekee tän tyyppistä, mut sekin linkit-

tyy vielä aika pintapuolisesti sinne asiakkuuteen. ” 

H5: ”Yksi mitä itse kaipaisi tässä omassa työssään on se, että pystyisi 

yhdistämään sellaista yleistä näkemystä tämän alueen markkinatilan-

teesta, että kuinka paljon vaikka täältä ostetaan tiettyjä medioita joka 

tapauksessa.” 

Lisäksi asiakkuuksien kokonaisostopotentiaali oli tieto, joka koettiin tiedon hyödyn-

tämisen näkökulmasta tärkeäksi. Kyseisen tiedon saatavuuden hankaluus kuiten-

kin tiedostettiin.  

H6: ”Jos jostain helposti saisi, esimerkiksi mikä on asiakkaan koko-

naisostot, mediaostot, markkinointibudjetit, tällaiset lisätiedot, niin eh-

dottomasti kannattaisi tuoda, jos ne olisi helposti tuotavissa, mutta voi 

olla vähän vaikeampaa.” 

Asiakastiedon hyödyntämisestä kysyttäessä B2B-puolen haastateltavilta tuli vas-

tauksissa esiin useita eri näkökulmia. Esiin nousivat myyjän parempi asiakastun-

temus ja –ymmärrys ja sitä kautta asiakkaalle tarjottavan valikoiman ja tuotteistuk-

sen suunnittelu.  

H4: ”Sieltä (CRM:stä) saa heti jo hyvän näkemyksen että mistä yrityk-

sestä on kyse ja mitä se ns. pitää sisällään, näkee ne kokoluokat ja 

ylipäätään se mahdollisuus siihen, että mitä sinne kannattaa ehkä tar-

jota ja missä määrin.” 

Myös asiakastiedon hyödyntäminen raportoinnin yhteydessä mainittiin. Kehitys-

kohteina nousi esiin mm. potentiaalisten asiakkaiden löytäminen erilaisten poimin-

tojen avulla sekä markkinoinnin kohdentaminen. Tiedon hyödyntämisen näkökul-

ma tuli haastatteluissa esiin myös asiakkaan taloudellisen tilanteen tuntemisena. 

Asiakkaan luottotiedot ovat kohdeyrityksessä ulkopuolelta hankittua, säännöllisesti 

CRM-järjestelmään päivittyvää tietoa.  

H4: ”Et sitten jos me tehdään paljon duunia sinne asiakkaaseen ja so-

vitaan kampanjoita ja sit jos meillä ei ole mitään hajua siitä maksu-

valmiudesta ja me ei saadakaan niitä rahoja, vaikka kampanjat pyörii, 
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niin se on tosi tärkeä tieto, että me tiedetään sen asiakkaan maksuky-

ky.” 

Haastateltavat näkivät, että datan laadusta huolehtiminen on merkityksellistä. 

B2B-puolella, jossa CRM-järjestelmä on käytössä, datan laatuongelmat koettiin 

voimakkaammin.  

H6: ”Musta suurin ongelma tällä hetkellä on CRM:ssä se, että se asia-

kastieto ei ole kauhean laadukasta. Ensisijaisesti panostaisin siihen, 

että saatais perusasiat kuten tiedon laadukkuus kuntoon. En usko että 

edes 50 %:ssa tieto on luotettavaa mitä siellä on. Isoimpien asiak-

kuuksien osalta varmasti ok, mutta mitä pienempiin mennään niin sitä 

huonompaa se data siellä on.” 

Tämä tuki asiakasdataan liittyvää tutkimusta (Pula et al. 2003), jossa oli todettu 

asiakkuuksien johtamisessa saavutettavan parempia tuloksia, kun datan laatuun 

on kiinnitetty riittävästi huomiota. Toisaalta osa haastateltavista koki, että tärkeintä 

on se, että datan laadun taso vastaa kulloiseenkin tarpeeseen.  

H1: ”Se on tietysti aika iso kysymys, että mikä on sen laadun määritte-

ly aina suhteessa siihen tarpeeseen, mutta sanotaan, että varmaan 

ihan tarkoituksenmukaista tietoa meillä on ollut tähän asti mitä ollaan 

pystytty hyödyntämään, mut toki sen laadun voi sitten aina miettiä, et-

tä pitäisi olla enemmän ja ehkä vielä tarkemmin ja näin.” 

Kuluttajaliiketoiminnan (B2C) puolella erillistä CRM-järjestelmää ei ollut käytössä 

vaan asiakastietoja ylläpidettiin tilausjärjestelmässä. Sen rinnalla oli käytössä sekä 

kontaktienhallintajärjestelmä että sähköiseen asiakkuuteen liittyvä järjestelmä, jon-

ka tarkoituksena oli mm. jatkossa kerätä asiakkaan verkkokäyttäytymiseen liittyvää 

tietoa. Haastateltavien mielestä asiakastietojen ylläpito tilausjärjestelmässä oli osin 

hyvä asia, sillä olemassa olevan tiedon laadun suhteen ei ollut suuria ongelmia.  

H7: ”Meillä on tietysti asiakkaan perustiedot, osoitteet, puhelinnumerot 

tämän tyyppiset. Osoitteiden osalta meillä voisi sanoa, että moneen 

muuhun toimialaan verrattuna on aika hyväkin tilanne, koska tuote on 

sen tyyppinen, että se toimitetaan joka aamu tiettyyn osoitteeseen, 
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niin silloin se osoiterekisteri pysyy aika hyvässä jamassa aktiivisten 

asiakkaiden osalta.” 

Kuitenkin tietoa asiakkaista oli tilausjärjestelmässä hyvin vähän ja uusien asiakas-

tietojen tuominen tilausjärjestelmään koettiin lähes mahdottomaksi. Uusien tieto-

jen, kuten esimerkiksi ikä ja sukupuoli, mahdollisen lisäämisen kuitenkin nähtiin 

avaavan uusia tiedon hyödyntämismahdollisuuksia esimerkiksi myyntitoimenpitei-

den kohdentamisen suhteen.  

H2: ”Kun meillä ei oo oikein sellaista mihin me saatais se tieto kerät-

tyä. Et hirveen monessa kohtaa, et meil olis hirveen kiva saada lisää 

tietoa ja meillä olisi esimerkiksi tieto, että onko lapsia ja koska ne on 

syntyneet ja me voitais sillä sit ajatella niinku jotain pikkuilmoituksia 

myydä, ja lähettää tekstiviestiä ennen kuin on lapsen synttärit ja täm-

möisiä, mut me ei saada sinne (tilausjärjestelmään) kiinni sitä tietoa, 

niin sit meidän on hirveen vaikea hallita sitä että miten me pystyttäis 

tätä toimenpidettä jatkamaan ja miten me pystyttäis tälläista teke-

mään. Et sit se olis yksittäinen juttu, ja sit se tulee hyvin äkkiä liian kal-

liiksi.” 

B2C-liiketoiminnan puolella asiakastiedon hyödyntäminen nähtiin asiakasymmär-

ryksen ja ennakoinnin kasvamisena, asiakaspalvelun prosessin sujuvoittamisena, 

sekä tuotteistuksen ja myyntitoimenpiteiden sekä markkinoinnin kohdentamisena.  

H1: ”Ehkä se seuraava vaihe mitä tässä nyt ollaan voimakkaasti kehi-

tettykin on nimenomaan sen asiakasymmärryksen lisääminen eli mi-

ten voidaan ennakoida, mitä voidaan ennustaa ja mitä voidaan päätel-

lä esimerkiksi kuluttaja-asiakkaan käyttäytymisestä eri meidän kana-

vissa ja kehittää niitä tuotteita ja sitä palvelua, niin se on varmasti sel-

lainen tiedonjalostuksen sitten seuraava vaihe.” 

H7: ”On mietitty, että miten me saadaan tosiaan tarkempaa tietoa sii-

tä, että minkä tyyppisiä artikkeleita asiakas lukee meillä verkossa ja 

mitkä ne asiakkaan todelliset kiinnostuksen kohteet on, jolloin me 

päästään sitten taas varsinkin sähköisissä kanavissa kohdentamaan 

markkinointia huomattavasti tarkemmin kuin tällä hetkellä.” 
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Strategisessa asiakkuuksien johtamisessa tavoitteena on kannattavien asiakkai-

den hankkiminen ja pitäminen, jolloin asiakastietojen tulee tunnistaa asiakkaan 

kannattavuus ja olla apuna onnistuneen tuotevalikoiman laadinnassa (Buttle & 

Maklan, 2015). Sekä B2B- että B2C-puolen haastateltavat mainitsivat asiakastieto-

jen tärkeyden asiakkaille tarjottavien tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa. Sen 

sijaan asiakaskannattavuus nousi terminä esiin vain myynnin johdon sekä B2B-

puolen kommenteissa ja silloinkin sen mittaaminen todettiin vaikeaksi. Tuotekan-

nattavuuksia seurattiin tarkemmin.  

H1: ”D-segmentti on pienemmän keskihinnan segmentti, niin siellä tie-

tysti tosi tärkeetä on, että panostetaan siihen, että se on tehokasta se 

asiakkuuden hoitaminen ja mitataan sitten sitä kannattavuutta ehkä 

vielä tarkemmin kuin näissä muissa asiakasryhmissä. Toki asiakas-

kannattavuus on tärkeää kaikissa näissä segmenteissä.” 

H1: ”Tällä hetkellä sitä ei ihan asiakas-asiakaskannattavuutena varsi-

naisesti seurata, eli se tulee enemmänkin eri tuotteiden kautta, sekä 

B2B että B2C puolella.” 

H6: ”Nyt ensimmäisiä pieniä askelia ehkä otetaan, että saadaan aina-

kin näitä asiakaskohtaisia ratkaisuja, tuotteita mitä ollaan myyty, niin 

niitten kannattavuutta seurattua, mutta eihän meillä oo mitään eväitä 

siihen koko asiakkaan kannattavuuden seurantaan tällä hetkellä.”  

Operatiivinen asiakkuuksien johtaminen Buttlen ja Maklanin (2015) mukaan hyö-

dyntää asiakastietoja onnistuakseen prosessien automatisoinnissa mm. myynti-

mahdollisuuksien löytämisessä ja tehokkaissa markkinointikampanjoissa. Nämä 

näkökulmat tulivat esiin sekä B2B- että B2C- alueiden haastatteluissa, joskin B2C-

puoli oli jo laajemmin toteuttanut markkinoinnin kohdentamista kun taas B2B-

puolella se nähtiin vielä enemmän kehityskohteena. Varsinainen prosessien auto-

matisointi oli kuitenkin vielä tulevaisuuden tavoite. 

H1: ”No meillähän on tavoitteena nostaa sen markkinoinnin automati-

saation astetta, ja sitten niistä kampanjoista vaan tarvitaan osana sitä 

markkinoinnin ja myynnin prosessia niin nopeammin ja tarkemmin re-
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aaliaikaisempaa tietoa. Et niitä kampanjoita voidaan sitten optimoida 

paremmin. ” 

Analyyttinen asiakkuuksien johtaminen käyttää asiakastietoja tukeakseen markki-

nointi-, myynti- ja asiakaspalvelutoimintoja esimerkiksi tilanteessa, jossa yritys ha-

luaa lähestyä niitä asiakkaita, jotka tiettyjen signaalien perusteella aikoivat vaihtaa 

palveluntarjoajaa (Buttle & Maklan, 2015). Kohdeyritys oli kuluttajaliiketoiminnan 

(B2C) puolella aloittamassa toimenpiteet tilausten peruutusten ennakoimiseksi.   

H2: ”Nyt me ollaan aloittamassa yhteistyötä ”yritys X:n” kanssa, tää 

niinku ennakoisi sitä asiakkaan peruuttamista, ennen kuin asiakas it-

sekään tietää peruuttavansa, niin siellä on jotkut tietyt hälytyskellot ja 

mietitään mitkä sitten antaa meille nollasta ykköseen, sen todennäköi-

syyden, että tää asiakas peruuttaa, ja silloin me pystytään alkaa hoi-

tamaan sitä asiakassuhdetta ihan eri tavalla ja lähestyä sitä asiakasta 

jo ennen kuin se on soittanut meille ja peruuttanut. Ja sitten tietysti 

markkinoinnissa samalla lailla, ihan turha meidän on lähettää kallista 

jatkomyyntiä esimerkiksi asiakkaille, joitten tilaustodennäköisyys on 

nolla.” 

B2B-puolella analyyttinen asiakkuuksien johtaminen näkyi asiakastietojen hyödyn-

tämisen näkökulmasta vielä melko vähäisessä määrin. Edellytykset asiakastieto-

jen analyyttisempään hyödyntämiseen, esimerkiksi kohderyhmien poimintaan oli-

vat kuitenkin olemassa.  

H5: ”Hyvin yksittäisissä tapauksissa on tehty ihan puhdasta kohden-

tamista. Mutta entistä enemmän pitäisi tehdä sitä ja varmasti enem-

män kiinnostaa.” 

Haastateltavilta ei erikseen kysytty big datan hyödyntämisestä, eikä termi tullut 

spontaanisti esiin kuin yhden haastateltavan kommenteissa.  

H6: ”Puhutaan paljon kyllä tietenkin big datasta ja muusta, mutta täs-

sä meidän ympäristössä ei välttämättä ole niin tarpeellista, kuin ehkä 

jossakin isommissa, tarkoitan globaalimpia yrityksiä, koska meillä nää 
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asiakkaat (B2B-asiakkaat) on tässä hyppysissä. Että melkein se paras 

tieto tulee, kun menee käymään.” 

Big datan hyödyntämismahdollisuuksia B2B-liiketoiminnassa ei vielä nähty ajan-

kohtaisiksi, mutta tarpeet tehostaa esimerkiksi ennustamista ja markkinointia pu-

huvat sen puolesta, että big datan mahdollisuuksia voisi myös B2B:ssä tutkia.  

Kuluttajapuolen asiakaspalvelupuhelut nauhoitetaan, jolloin käytettävissä olisi 

strukturoimatonta, sisäistä big dataa. Sitä ei ainakaan vielä hyödynnetä syste-

maattisesti big data-tyyppisenä lähteenä vaan lähinnä palvelun laadun seuraami-

seksi tapauskohtaisesti sekä kertaluonteisesti mahdollisissa reklamaatiotilanteis-

sa. Kohdeyritys oli kuitenkin teettänyt kuluttaja-asiakkuuksien segmentoinnin ulko-

puolisella yrityksellä. Tässä segmentoinnissa oli tietolähteinä ollut sekä sisäistä 

asiakastietoa (mm. asiakkaiden ostot) sekä ulkoista dataa (yleinen ostokäyttäyty-

minen, väestötietojärjestelmän luokitukset: elämänkaarenvaihe, perhetilanne, 

asuinalue). Siten ulkoisena tietolähteenä oli hyödynnetty big data-tyyppistä demo-

grafista tietoa.  

 

6.4. Liiketoiminnan analytiikka 

 

Haastateltavilta kysyttiin mitä he oman roolinsa näkökulmasta kokivat liiketoimin-

nan analytiikan olevan. B2B-puolen vastauksissa tuli esiin mm. ajan tasalla olevat 

raportointityökalut, myynnin ennustettavuus ja ohjattavuus sekä tunnuslukujen 

seurantamittarit. Myös kohderyhmien kartoittaminen mainittiin.  

H5: ”Mä näen sen (liiketoiminnan analytiikan) sellaisena, että se tukee 

sitä asiakkuuden hallintaa kaiken kaikkiaan sekä B2C- että B2B-

puolella. Analytiikan sitten taas toisaalta pitäisi ohjata eri tekemisiä ja 

olla hyvin vahvana siinä suunnittelussa koko ajan mukana. ” 

H1: ”Tää meidän dashboard- ja analytiikkatyökalu (QV) niin se on 

musta ollut semmoinen tosi keskeinen hanke, mitä tässä on viimeisen 

vuoden aikana läpiviety ja sehän ulottuu sit sieltä yksittäisen asiakas-

vastaavan työpöydältä ihan myynnin johtoon ja myös sit niinku johto-
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ryhmätasolla, että helpottaa myös sitä raportoinnin prosessia osal-

taan. Et se on varmaan sit semmoinen keskeinen että mitä tän myyn-

nin analytiikan puolella on tapahtunut, että on hyvä työkalu, mikä toi-

mii sitten siinä asiakkuuksien päivittäisessä suunnittelussa ja myynnin 

johtamisessa ja tulosseurannassa kokonaisuutena. ” 

 

H4: ”Jos mä mietin tätä myyntiäkin niin että nää työkalut niinku Qlik-

view:t ja tän tyyppiset, mitä meillä on käytössä, niin ne pitää olla niin 

tarkkaan mietitty meidän tarpeisiin ja räätälöity, että se on sun päivit-

täinen työkalu jota sä voit hyödyntää siinä sun työssäs.” 

Analytiikka sai useita merkityksiä, mutta kirjallisuuskatsauksen mukaan se tulisi 

nähdä tiedon raportointia laajempana kokonaisuutena. Raportointi on tiedon esi-

tystapa kun taas analytiikka on raportoidun tiedon hyödyntämistä (Piyanka & Pu-

neet, 2014. s. 28).  

H6: ”Täällä ehkä analytiikka on sitä peräpeiliin katsomista hyvin pal-

jon, että katsotaan toteumatietoja ja historiatietoja.” 

Analytiikan hyödyntäminen myynnin ennustamisessa tuli esiin B2B-puolen haas-

tatteluissa ja tarvetta sen tyyppiselle analytiikalle nähtiin olevan sekä budjetoinnin 

perusteeksi että lyhyen aikavälin näkymien luomiseksi ja toimenpiteiden suunnitte-

lun tueksi.  

H6: Just sitä, että me saatais helpommin ennustettua meidän kuluvaa 

kuukautta ja seuraavia kuukausia ja kuluvaa vuotta ja kuluvaa myynti-

jaksoa ja… sit me pystyttäis käyttämään ehkä budjetoinnissakin sitä 

paremmin ja miettimään, siis käyttämään budjetoinnissa myös kuu-

kausijaossa ja myös tulevaisuudessa toivottavasti päästäisiin teke-

mään jopa asiakaskohtaista budjettia ja myyjäkohtaista budjettia au-

tomaattisesti.”  

H6: ”Voisi olla ihan hyvä tällainen, että pystyttäisiin ennustamaan sitä 

ostokäyttäytymistä, mikäköhän se olisi nimeltään, segmenttikohtai-

nen… päiväkohtainen, mitenköhän sitä voisi muuten ennustaa…  jopa 

päiväkohtaisesti periaatteessa voisi tehdä varauskohtaista ennusta-
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mista, koska meillä on niin pitkä historia, datahistoria takana, saatais 

varmaan aika hyvin ennustettua sitä, kun laittais siihen sellaisen ana-

lyysimyllyn.” 

Esille tuli myös ajatus, että analytiikkaa voisi hyödyntää muutakin liiketoimintaa 

ohjaavana.  

H6: ”Mutta analytiikka varmaan, jos ajatellaan laajemmin, on muutakin 

kuin ennustamista, eli sitähän voisi hyödyntää jos olisi hyviä työkaluja 

niin ihan varmasti kaikkeen, mikä liittyy bisneksen ohjaamiseen, sekä 

asiakkuudessa että myös kaikessa muussa.” 

Stubbs (2014) toteaa liiketoiminnan analytiikan olevan enemmän kuin tiedon ana-

lysoinnin perusteella syntyvien oivallusten lisääminen. Se on muutoksen hallintaa 

ja läpivientiä. Stubbs painottaa analytiikan antavan vastauksia kysymyksiin, mutta 

näiden vastausten perusteella tulee tehdä toimenpiteitä, jotta ne tuottaisivat lisäar-

voa. Kohdeyrityksessä tämä näkyi mm. B2B-asiakassegmentoinnin yhteydessä. 

Tällöin oli tehty muutoksia asiakasvastaavien vastuisiin ja myyntiryhmien organi-

sointiin, esimerkiksi puhelinmyyntiyksikkö on vastuutettu D-asiakassegmentin hoi-

tamiseen. Myös nopeiden toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen ennusteiden 

perusteella on muutosten läpivientiä pienemmässä mittakaavassa.  

Kohdeyrityksessä oli ollut n. 1,5 vuoden ajan käytössä lähes reaaliaikainen rapor-

tointi- ja analytiikkatyökalu Qlikview (QV), josta B2B-myyntiorganisaatio seurasi 

myynnin kehitystä aktiivisesti. Jos myynti ei kehittynyt toivotulla tavalla, toteutettiin 

toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi.  

H5: ”Me nähdään se mitä on tapahtunut, koko ajan voidaan peilata si-

tä, miten alkuvuosi on mennyt, miten on mennyt pari kuukautta, mutta 

sitten ennen kaikkea se, että kun se on reaaliaikaista tietoa, niin me 

nähdään jatkuvasti sitä, paljonko on euroja sisällä, mistä medioista ne 

on sisällä, pitääkö tehdä toimenpiteitä vauhdittaakseen myyntiä, se on 

sellaista ajan hermolla olemista ja entistä enemmän pitäisi olla siihen 

ennustettavuuteen, että me nähtäis sieltä jo heti, miten se kuukausi on 

lähtenyt käyntiin.” 
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H5: ” QV toimii peilinä, se heijastaa sitä, että mennään juuri oikeaan 

suuntaan. ” 

B2C-liiketoiminnassa analytiikka nähtiin datan hyödyntämisenä myynnin suunnitte-

lun tukena, ennakointina - erityisesti asiakaspoistuman ennakointina, mutta myös 

myynnin ennustettavuuden parantamisena.  

H7: ”Kyllä mä näen sen aika merkittävänä osana sitä tekemistä ja 

päätöksentekoa, eli mä näen, että se on ainut tapa tehdä toimivia 

päätöksiä, nyt esim. myynnin suunnittelun suhteen on se, että sulla 

on taustalla joku data, johon sä sen päätöksen pohjaat. Muuten se 

on ihan arpapeliä tai mutu-tekemistä eli kyllä se aina päätöksenteon 

taustalla pitää jonkinnäköinen fakta olla sieltä, että mihin sä perustat 

sen sun olettamuksen, muutenhan se on ihan vaan olettamus jostain 

asiasta ja jatkoa ajatellen, kun koko ajan toi tekeminen sähköistyy 

enemmän ja enemmän niin se sen analytiikan rooli vielä entisestään 

kasvaa, eli sieltä pystytään mittaamaan niin tarkalla tasolla erilaisia 

asioita ja löydetään sellaisia, ehkä yllättäviäkin asioita sen analytii-

kan kautta, mitkä vaikuttaa huomattavastikin tulokseen, ihan joku 

verkkopalvelun käyttöliittymän pienetkin muutokset saattaa parantaa 

konversiota ihan huomattavasti ja sitä kautta tuoda myyntituottoa 

huomattavasti enemmän.” 

 

H1: ”Varmaan yhteinen nimittäjä on et molemmilla, sekä B2B:ssä et-

tä B2C:ssä tullaan vielä tehostamaan tätä myynnin ennakointia, en-

nustettavuutta, sitä kaiken kaikkiaan halutaan lisätä. ” 

 

Analytiikkaprojekteista esille nousi Qlikview myös B2C-puolella. Sen täysipainoi-

nen käyttöönotto oli kuitenkin viivästynyt suunnitellusta, joten hyötyjäkään ei vielä 

ollut saatu suunnitellusti. Mahdollisesti toteutettava asiakaspoistuman ennakointi-

projekti tuli myös esille. Kyseisessä projektissa oli huomioitu mm. jatkuvuus ja sel-

keä lisäarvon tuottaminen, joten edellytykset hyvälle projektille olivat olemassa.  

 



69 

 

6.5. Asiakassegmentointi 

 

Kohdeyritys oli haastattelujen mukaan segmentoinut asiakkaansa sekä B2B- että 

B2C-liiketoiminnassaan. Segmentointien perusteet olivat erilaiset lähtökohdiltaan. 

Haastatteluissa segmentointi terminä oli hyvin tuttu sekä B2B- että B2C-puolella.   

B2B-puolella asiakkaiden segmentointi oli tehty loppuvuonna 2014 ja se oli perus-

tunut pääsääntöisesti asiakkaan euromääräiseen ostovolyymiin. Asiakkaat oli jaet-

tu neljään ryhmään: A, B, C ja D-asiakkaat.  A-asiakkaat olivat suurimpia ostovo-

lyymiltään. Myös potentiaalinen ostovoima sekä asiakkaan käyttämä tuotemix oli 

vaikuttanut siihen, mihin luokkaan asiakas oli segmentoitu. Jokaiselle segmentille 

oli luotu oma asiakashoitomalli.   

H4: ”Meillähän on segmentoitu A, B, C ja D-segmentit, eli jaettu asiak-

kuudet omiin segmentteihin, peilaten siihen, että minkä tyyppistä eu-

rokokonaisuutta siellä asiakkailla on, että siitä nää hoitomallit ja jokai-

seen hoitomalliin on mietitty, että miten tätä kyseistä asiakkuutta siinä 

segmentissä hoidetaan, eli se, että paljonko sieltä käytetään euroja ja 

minkä tyyppisiä tuotteistuksia sinne tarjotaan ja minkä tyyppistä on se 

kokonaisvaltainen asiakkaan hoito.”  

Segmentoinnin tavoitteena on Bergström & Leppäsen (2009) mukaan löytää kan-

nattavimmat asiakasryhmät ja siten varmistaa kannattava liiketoiminta. Tätä tukee 

kohdeyrityksen B2B-asiakkuuksien segmentointi, jossa yhtenä tavoitteena oli ryh-

mitellä asiakkaat segmentteihin ja luoda segmenteille sopivat hoitomallit, jotta asi-

akkuuden hoidossa tulisi huomioitua kannattavuusnäkökulma. 

H6: ”Meillä on neljä asiakassegmenttiä, kullekin on mietitty asia-

kashoitomalli, jossa lähdetään siitä, että mitä arvokkaampi asiakas, 

niin sitä enemmän meillä on varaa pyöriä sen asiakkaan sen ympärillä 

eli laittaa siihen resursseja ja tehdä asiakaskohtaisia asioita. Ja sitten 

toisaalta, mitä pienempi ja mitä vähemmän potentiaalia, niin sitä te-

hokkaampi asiakashoitomalli ja sitä vähemmän yritetään sitoa siihen 

meillä resursseja ja enemmän kehittää automaattisia prosesseja ja 

palveluja. Se on se ajatus.” 
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Toisena segmentoinnin tavoitteena haastateltavat mainitsivat työn organisoinnin 

näkökulman. Asiakkuudet oli pyritty jakamaan asiakasvastaaville ja myyntiryhmille 

tasapuolisesti. 

H6: ”Toinen (tavoite) on ollut se, että me ollaan saatu meidän asia-

kasvastaaville mahdollisimman tasapainoisia salkutuksia eli sillä taval-

la mietitty sitä myyjien työtä, että kaikilla olisi hyvin tasapuolisesti näitä 

eri segmenttejä.” 

H1: ”Sit pyritään siihen, että näissä molemmissa myyntiryhmissä on 

kohtuutasaisesti eri segmenteistä asiakkuuksia.” 

B2C-puolen segmentointi oli toteutettu yhdessä ulkopuolisen kumppanin kanssa 

vuonna 2013. Segmentointi oli motiivipohjainen ja pohjautui kuluttaja-

käyttäytymisen muutokseen ja median käyttötottumuksiin. Segmenttejä oli kuusi ja 

ne mallinsivat erilaisia mediankäyttäjiä, esimerkiksi ”asiakeskeiset vanhemmat 

miehet, Pertti 68v” tai ”työssäkäyvät kiireiset perheenäidit, Katri 46v”.  

H1: ”Meillähän on kuluttaja-asiakkailla on tehty motiivipohjainen seg-

mentointi, jossa on sit tarkasteltu tän koko alueen väestöä, ikään kuin 

pohjana ja sitten verrattu tätä alueen väestöä sit meidän asiakasprofii-

liin, mut käytännössä se segmentointi on tämmöinen motiivipohjainen 

eli lähtökohtana siinä on et miten kuluttajat käyttää mediaa.” 

Segmentoinnille oli asetettu useita tavoitteita. Kuluttajamyynnin ja –markkinoinnin 

tavoitteena oli kohdennettu markkinointiviestintä, uusien tuotteiden ja palveluiden 

kehittäminen sekä keskeisten asiakasryhmien tunnistaminen. Sisällöntuotannon 

tavoitteena oli lukijalähtöisen sisällön tekeminen kuluttajien tarpeiden ja median-

käyttötapojen mukaisesti (Kuluttajakäyttäytymisen muutos ja segmentit, 2014). 

Nämä tavoitteet myös osaltaan tukevat Bergström & Leppäsen (2009) kuvailemaa 

kannattavan liiketoiminnan tavoitetta. Tämän teorian mukaan segmenteistä on va-

littava vain muutama, sillä yritysten resurssit eivät yleensä riitä palvelemaan kaik-

kia segmenttejä riittävän kilpailukykyisesti. B2C-puolen segmenteistä on tunnistet-

tu myös ne, jotka eivät välttämättä ole pääasiallisia markkinoinnin kohteita tietyissä 

tuoteryhmissä. 
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Segmentoinnin tavoite oli myös auttaa B2B-myynnin yritysasiakkaita suunnittele-

maan mainontaansa ja markkinointiaan tehokkaammin, kun alueen kuluttajien 

mediankäyttötavat on tunnistettu. Näin ollen B2C-segmentoinnin tavoite oli myös 

tehostaa B2B-myyntiä siten, että yritysasiakkaat voivat paremmin kohdistaa mai-

nontaa omille asiakkailleen, siis kohdeyrityksen B2C-kuluttaja-asiakkaille.  

H7: ”Pystytään mediamyynnin (B2B) asiakkaalle osoittamaan, että täl-

lainen massa meidän asiakaskunnasta on tämän tyyppisiä ostajia ja 

samoin se kertoo sitten aika pitkälle siitä median kulutuksen tavasta, 

että kuinka se asiakas siinä arjessaan käyttää erilaisia medioita, min-

kä tyyppisistä asioista siellä taustalla ollaan todennäköisimmin kiin-

nostuneita, ja myös sitä mistä ei olla kiinnostuneita. Se on aika merkit-

tävä tieto.” 

Tavoitteiden toteutumisista kysyttäessä haastateltavat kertoivat, että kulutta-

jasegmentointia oli hyödynnetty tuotteiden ja palveluiden sekä median sisältöjen 

suunnittelussa, mutta markkinoinnissa hyödyntämiseen ei vielä ollut löytynyt kus-

tannustehokasta tapaa.   

H7: ”Sitä hyödynnetään kuten jo sanoinkin enemmän oikeastaan siellä 

esim. tuotesuunnittelussa, kun mietitään minkälaisia uusia tuotteita tai 

palveluita asiakkaalle luodaan, se on erittäinkin keskiössä. Samoin si-

sältöjen suunnittelussa sitä hyödynnetään. Mutta niitten markkinointi-

toimenpiteiden kohdentamisessa ei vielä kovin voimakkaasti, koska 

siellä ollaan huomattu, että se kustannustaso nousee niin korkealle, 

että on vaan yksinkertaisesti halvempaa tarjota kaikille kuin vaan osal-

le, ja silloin pystytään saamaan myös niistä ennakkoon ei niin potenti-

aalisesta ryhmästä joitain yksittäisiä tilauksia sisään.” 

Kun haastateltavia pyydettiin kertomaan asiakkuuksista, B2B-puolella segmentit 

tulivat esiin lähes jokaisessa haastattelussa, kun taas B2C-puolen segmentointi ei 

tullut esille ennen kuin siitä erikseen kysyttiin. Tämä kertonee siitä, että B2C-

lukijaprofiilisegmentit eivät näkyneet haastateltavien arjessa siinä määrin kuin 

muut asiakasryhmittelyt. Kuluttaja-asiakkuuksia kuvailtaessa useat haastateltavat 

mainitsivatkin asiakkaiden kuuluvan joko etuasiakkaisiin (kestotilaajat) tai määrä-



72 

 

aikaistilaajiin. Etuasiakkaat olivat ns. kanta-asiakkaita, joille tarjottiin etuuksia etu-

asiakas-ohjelman puitteissa.  

H7: ”Meillä pääsääntöisesti nyt toi meidän tilausasiakaskanta koostuu 

ns. etuasiakkaista, joilla tarkoitetaan käytännössä meidän kestoti-

lausasiakkaita, eli asiakkaita, joilla tilausmuoto on sellainen joka jat-

kuu automaattisesti aina sen tilausjakson päätyttyä.” 

Koska asiakassegmentti on ryhmä asiakkaita, joiden tarpeet ja toiveet ovat yh-

teneväiset (Bergström & Leppänen, 2009), voidaan tämänkaltainen asiakasryhmit-

tely nähdä myös segmentointina. Mallissa toteutuu myös yksi segmentoinnin tavoi-

te eli kannattavan liiketoiminnan varmistaminen siten, että eri segmenttejä palvel-

laan kilpailukykyisesti (Mäntyneva, 2001).  

 

6.6. Asiakaspoistuman ennakointi  

Asiakaspoistuman ennakointi B2B-asiakkuuksien kohdalla perustui haastateltavien 

mukaan asiakasvastaavan ja asiakkaan väliseen keskusteluyhteyteen ja sitä kaut-

ta kertyneeseen asiakastuntemukseen sekä hyvään asiakassuhteen hoitoon, 

myös ostokäyttäytymisen muutostilanteissa. Kohdeyrityksessä ei ennakoitu asia-

kaspoistumaa analytiikan menetelmin.  

H1: ”Se perustuu aika pitkälle nyt siihen asiakasvastaavan tekemään 

työhön ja mitä siihen asiakkuuden hallintaan kuuluu sen vuoden tai 

sen asiakassuhteen aikana, ja siihen arviointiin että varsinaista sel-

laista data-analytiikkaahan siihen ei oo, et se on pikemminkin sit tätä 

just että asiakassuhdetta hoidetaan ja viedään eteenpäin ja ollaan sitä 

kautta sitten varmistamassa sitä asiakastyytyväisyyttä.”  

H4: ”Et mä sanoisin näin, että meillä on kyllä hyvä tatsi siihen, että mi-

tä siellä asiakkuuksissa tapahtuu ja onko siellä tulossa mahdollisia lo-

petuksia.” 

H4: ”Kyllä mä väitän tällä hetkellä, että kyllä meillä on se paras mah-

dollinen tieto siihen, että miksi on joku muutos tapahtunut. Asiakas on 



73 

 

sen kertonut, se keskustelu on käyty ja se tieto on myös mulla, että 

minkä takia tässä on tää muutos tapahtunut, on se sitten lisännyt tai 

vähentänyt tai lähtenyt kokonaan, että siihen kyllä löytyy aina se syy. 

En mä näe etteikö meillä olisi käsitystä siihen, että miksi meiltä lähtee 

asiakas.” 

Tietoa asiakkaan tilannetta koskevista muutoksista koettiin olevan käytössä, mutta 

tiedon kirjaamisen ja sen myötä mahdollisuuden analysoida ja hyödyntää tietoa, 

todettiin vielä vaativan kehitystä. Kirjaaminen ei ollut systemaattista eikä siinä 

muodossa, että se olisi helposti analysoitavissa.  

H4: ”Periaatteessa tällainen tieto, sehän pitäisi kirjata sinne CRM:ään 

asiakkaan taakse, että tämmöistä on… et yleensä sä tapaat asiak-

kaan, teet muistion siitä sinne, et mitä ootte puhunut, et siellähän nää 

pitäisi olla mainittuna, mutta mehän ei päästä silleen kiinni, että kuinka 

paljon. Et sellaista tietoa meillä ei riittävästi ole tällä hetkellä, että 

päästäis siihen kiinni.” 

Asiakaspoistumaa ennakoiviksi tekijöiksi haastatteluissa mainittiin mm. asiakkaan 

taloudellinen tilanne, asiakkaan hankkiman medianäkyvyyden toimimattomuus ja 

muutokset asiakkaan toimialalla. 

H5: ”Kylhän se varmaan vaan on niin, että asiakkaan taloudellinen ti-

lanne on se, joka hyvin pitkälle määrittelee sen tilanteen, että kuinka 

isossa mittakaavassa on meidän asiakas. Sillähän on vaikutus totta 

kai siihen asiakaspoistumaankin.” 

H4: ”Meillä on tavallaan tällaisia asiakkaita, jotka käyttää yhtä yksit-

täistä mediaa, niin sitten sen toimivuus rupeaa näyttämään siltä, että 

se ei toimi siinä asiakkaan bisneksessä, eikä se saa sitä asiakasvir-

taa.” 

Paynen (2006) mukaan ensimmäinen askel asiakaspoistuman ennakoinnissa on 

mitata nykyinen poistuma-aste. Kohdeyrityksen B2B–asiakkuuksissa ei poistuma-

astetta ollut mitattu, sillä määritelmää sille, milloin asiakas on ns. menetetty asia-
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kas, ei ollut. Ainoastaan asiakkaat, joiden toiminta oli kokonaan päättynyt, oli asia-

kasrekisterissä merkitty menetetyiksi asiakkaiksi. Tämä ongelma oli noussut kui-

tenkin esiin keskusteluissa ja määrittely oli haastatteluhetkellä ollut pohdittavana.  

H5: ”Joo, et se passiivisuuden raja, sitä juuri viime viikolla tässä mietit-

tiin ja se on nyt 12 kk, mitä ajateltiin siihen.”  

B2B-asiakaspoistuman ennakointia parantaviksi keinoiksi haastattelussa esitettiin 

mm. ostotiheyden mittaamista ja sen aktiivista seurantaa.  

H6: ”Siinä on ihan selkeä kehittämiskohde, että me saatais myös ra-

portoitua ja sellaisia selkeästi punaisia lippuja pystyyn, jos näyttää sil-

tä, että se asiakas on vähentänyt frekvenssiä. Laskutusta on helpompi 

seurata, mutta just se tiheys, kuinka usein meiltä ilmoituksia ostaa, 

niin varmasti siinä olisi sellainen kehittämisen paikka. Se jää nyt hyvin 

paljon sen asiakasvastaavan kontolle se homma.”  

Paynen (2006) mukaan asiakaspoistumaa mitatessa tulee myös selvittää tekijät, 

joilla on vaikutusta poistuma-asteeseen. Yksi tällainen tekijä voi olla esimerkiksi 

asiakkaan toimiala ja siellä tapahtuvat muutokset. Haastateltavien mielestä toimi-

alan kehittymiseen liittyvää tietoa voisi myös hyödyntää tuotteita ja palveluita kehi-

tettäessä asiakkaalle sopivimmiksi, jolloin riski menettää asiakas vähenisi.  

H4: ”Mietin vielä sitäkin, että mihin tän tyyppiset asiakkaat, mihin toi-

mialaan ne vaikka liittyy ja mitkä on sen toimialan trendit ja näkymät, 

että löytyykö taas sitä kautta että jos on vaikka nukkuva asiakas joka 

ei käytä meitä, mutta sitten me nähdään, että toimialalla on tulossa 

tällaista muutosta, ja vaikka mainonnan trendejä, ja sit me hiffataan et 

mehän pystytään tarjoamaan näitä, että taas sitä kautta aktivoida sitä 

asiakasta.” 

Kohdeyrityksen kuluttajaliiketoiminnan (B2C) puolella asiakaspoistuma oli tuttu kä-

site, sillä menetetty asiakas oli selkeästi tunnistettavissa, kun tuotteen tilaus päät-

tyi. Yhtenä keskeisenä tavoitteena kohdeyrityksessä olikin ollut tilausten peruutus-

ten torjunta. Käytännössä se oli ajoittunut siihen hetkeen, kun asiakas oli jo ottanut 
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yhteyttä peruuttaakseen tilauksensa. Tällöin asiakaspalveluhenkilöstö oli pyrkinyt 

keskustelemaan asiakkaan kanssa ja pohtimaan yhdessä vaihtoehtoja tavoitteena 

saada asiakas jatkamaan tilaustaan. Torjunnan avulla olikin onnistuttu saamaan 

asiakkaita takaisin. Haastateltavat totesivat tilanteen olevan melko hyvä, mutta 

toimenpiteet pitäisi ajoittaa aikaisempaan vaiheeseen, jotta todellisia hyötyjä voi-

taisiin saavuttaa.  

H1: ”B2C:ssä aika keskeinen juttu on selvittää sitä, että miksi asiak-

kaat luopuvat, eli peruutusten torjunta ja siihen liittyvä tekeminenhän 

on semmoinen tosi tärkeä asia tuossa kuluttaja-asiakaspalvelun te-

kemisissä ja tietysti kaikki semmoinen analytiikka, millä voidaan sitten 

lisätä sitä tietämystä tai ennakointia siihen, että asiakas on luopumas-

sa meistä, niin se on yksi.” 

H3: ”Meillä on yhtenä tavoitteena ollut jo siis aikaa ennen minua ja on 

edelleen ihan vuositavoitteena, että tiettyyn torjuntaprosenttiin pyri-

tään.” 

Asiakaspoistuman ennakointiin jo varhaisemmassa vaiheessa, ennen kuin asiakas 

jo ilmaisee halunsa peruuttaa, oli haettu ratkaisua ja projektin kerrottiin olevan to-

dennäköisesti käynnistymässä tulevan syksyn aikana. Projektin tarkoituksena oli 

selvittää tiettyjen kriteerien avulla, ketkä asiakkaat todennäköisesti luopuvat tilauk-

sesta lähiaikoina. Projektin toteuttaisi ulkopuolinen asiakasanalytiikkaan keskitty-

nyt yritys.  

H7: ”Yksi mitä ollaan tässä mietitty on tämän poistumaherkkyyden en-

nustaminen, eli miten, kuinka herkkä asiakas on todennäköisesti luo-

pumaan siitä tilauksesta ja siihen meillä on todennäköisesti ratkaisu-

kin jo olemassa, eli me nähdään että siitä voisi olla monessa kohtaa, 

niin asiakaspalvelun kannalta kuin myynnin suunnittelun kannalta erit-

täin paljon hyötyä, että me tiedetään, että onko se asiakkaan poistu-

maherkkyys suuri, keskisuuri vai pieni ja se tieto kun liitetään sitten 

esim. segmenttitietoon ja sitä kautta sitten asiakasviestintään, niin me 

pystytään periaatteessa ennen kuin se asiakas itse tietää että hän on 
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peruuttamassa, niin reagoimaan jo etukäteen siihen huomioimalla se 

asiakas viestinnässä vähän toiseen tapaan kuin ehkä aikaisemmin. ” 

Kysyttäessä haastateltavilta millaiset tekijät mahdollisesti ennakoivat kuluttaja-

asiakkaiden tilauksen lopettamista, vastauksissa korostui tilaushistorian merkitys.  

Mediankäyttötottumuksiin perustuva segmentointi sekä asiakkaan ikä tulivat myös 

mainituiksi.  

H7: ”Käytännössähän se joudutaan laskemaan aina siitä olemassa 

olevasta asiakasdatasta, mikä on käytettävissä. Meillä se käytännös-

sä tarkoittaa sitä asiakkaan tilaushistoriaa, minkälainen tilaaja hän on 

ollut, onko siellä paljon pätkätilauksia, onko ne minkä hintaisia tilauk-

sia, onko hän vain sellainen että tilaa pelkkiä näytetilauksia tms. Sitten 

se segmenttiluokka on yksi tieto, mikä vaikuttaa varmasti, eli minkä 

tyyppinen mediankäyttäjä se asiakas on, minkä ikäinen hän on ja sitä 

kautta pystytään laskemaan malli, joka tuottaa arvon, joka indikoi siitä, 

että onko se asiakas nyt herkkä vai ei sille luopumiselle. ” 

Kysyttäessä miten asiakaspoistumaa ennakoivaa tietoa voitaisiin hyödyntää, haas-

tateltavat mainitsivat tiedon olevan tärkeä asiakaspalvelulle, sillä asiakkaan mah-

dollisesti otettua yhteyttä, asiakaspalvelu olisi jo valmistautunut mahdolliseen pe-

ruutustilanteeseen. Tämä lähestymistapa on reaktiivinen ja tukee Paynen (2006) 

näkemystä siitä, että kun poistumavaarassa olevat asiakkaat on tunnistettu, asi-

aan voidaan reagoida joko reaktiivisesti tai proaktiivisesti. Proaktiivisen, enna-

koivamman tavan mahdollisuudet nähtiin kuitenkin tärkeinä, vaikka toimenpiteitä ei 

vielä ollutkaan voitu tehdä tiedon puuttumisen vuoksi.   

H3: ”Näkisin, että reagoida voisi jo vähän aikaisemmassa vaiheessa 

sitä asiakkuutta, ja haistella sitä, että onko jotain mikä johtaa siihen ti-

lanteeseen, niinku tunnusmerkit ilmassa.” 

Myös asiakaspalautteen parempi hyödyntäminen nähtiin yhtenä peruutuksia en-

nakkoon torjuvana tekijänä. Nyt palautteen keruu koettiin hajanaiseksi eikä sitä 

pystytty hyödyntämään täysipainoisesti.  
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H3: ”Palaute on mun mielestä täällä organisaatiossa sellainen heikko 

lenkki, että me ei sanotaan nyt vaikka kovasti huulilla oleva aihe elikkä 

levikkiluvut ja tilausten peruminen, niin me havahdutaan siihen yleen-

sä siinä vaiheessa ku on se tilanne käsissä, ja huomataan et oho, nyt 

on peruutusmäärä vaikka kasvanut, kun mä näkisin että paremmalla 

palautteiden keräämisellä ja organisoimisella, tän talon sisällä hyödyn-

tämisellä, sillä me pystyttäis reagoimaan siihen tilanteeseen paljon ai-

kaisemmin, ja varmaan siinä vaiheessa kun olis vielä jotain tehtävis-

sä.” 

H7: ”Tietysti siellä esimerkiksi reklamaatiot, tän tyyppiset esim. asia-

kaspalautteet… sanotaan että asiakas, joka on erittäin luopumisherk-

kä ja hänelle tulee vielä joku syy reklamoida, niin todennäköisesti sil-

loin ollaan aika lähellä sitä peruutustilannetta jo.”  

Palautteen hyödyntäminen palvelun laadun parantamiseksi voi kirjallisuuskatsauk-

sen mukaan (Gustafsson et al. 2005, Kamakura et al., 2005) toimia yhtenä asia-

kaspoistuman vähentämiskeinona, oletuksen ollessa se, että asiakastyytyväisyy-

den parantuessa asiakkuus säilyy varmemmin.  

 

6.7. Ristiin- ja lisämyynti 

Kohdeyrityksen B2B-asiakkuuksissa ristiin- ja lisämyynnistä kysyttäessä, haasta-

teltavat kertoivat, että toteutukset on tehty ensisijaisesti mediaratkaisujen pake-

toinnin kautta. Asiakkaalle ei siis varsinaisesti enää ollut tarjottu täydentävää eril-

listä tuotetta, jonka hän voi joko ostaa tai olla ostamatta, vaan tuotteet myydään 

pakettina, joka edesauttaa asiakasta saamaan parhaan mahdollisen medianäky-

vyyden ja myyjäyritystä kasvattamaan asiakkaan keskiostosta. Suurimpien, lähin-

nä A-segmentin kumppanuusasiakkuuksien kanssa oli keskusteltu myös laajem-

masta tarjonnasta, joka voi sisältää myös konsernin tytäryritysten tuotteita, kuten 

jakelupalvelua tai painopalveluita.  

H1: ”B2B:ssä se on enemmän arkea, jos näin voisi sanoa, että tietysti 

se näkyy niin, että ku on monimediallinen salkku ja salkussa on sekä 
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printti- että digitaalisia tuotteita ja näitä kokonaispalveluja mitä me voi-

daan talona tarjota mediaratkaisujen lisäksi.”  

H5: ”B2B-puolella on sellainen, että varsinkin tuo lisämyynti on ihan 

äärettömän hienosti käytössä siinä mielessä, että kun meillä on kui-

tenkin monimediallista tarjontaa, kun aattelee, että jos asiakas on ollut 

ostamassa vaikka printtiä, niin me ollaan paketoitu näitä meidän me-

diaratkaisuja niin hyvin, että halutakseen printin, niin kannattaa ehdot-

tomasti ottaa paketti, jossa saa vaikka verkkoa ja x määrän radiota 

mukaan, niin tällainen lisämyynti on ollut ihan todella hyvin toimineena 

tässä.” 

Asiakkaat olivat haastateltavien mukaan suhtautuneet myönteisesti tuotepaketoin-

teihin, sillä se oli helpottanut myös asiakkaan ostoprosessia. Näin ollen asiakas on 

kokenut saavansa lisäarvoa.  

H6: ”Hyvin positiivisesti (asiakkaat suhtautuneet tuotteiden paketoin-

tiin). Se ajatus on se, että ne on helppo myydä ja vielä helpompi os-

taa. Silloin kun me saadaan mahdollisimman houkutteleva kokonais-

ratkaisu ja sille sopiva hinta, niin asiakkaan mielestä se.. silloin ei tarvi 

käydä miettimään että mitä hän ostaa ja mitä kenties voisi pudottaa 

pois, jolloin se on selkeämpi juttu.” 

H4: ”Siinä on sekin että asiakaskin haluaa tänä päivän aika valmiiksi 

mietittyjä kokonaisuuksia.” 

Kamakura et al. (2003) totesi, että ristiinmyyntipyrkimykset voivat heikentää asia-

kastyytyväisyyttä ja aiheuttaa jopa ärtymystä esimerkiksi silloin, jos tarjottu tuote ei 

vastaa asiakkaan tarpeeseen. Kohdeyrityksen B2B-asiakkaiden parissa negatiivi-

sia vaikutuksia ei kuitenkaan ollut havaittu, joten tuotepaketoinneissa oli onnistuttu 

vastaamaan hyvin asiakkaiden tarpeisiin.  

Myös B2C-kuluttaja-asiakkuuksien osalta tuotteistus oli pääsääntöisesti rakennettu 

tuotepaketin muotoon. Sanomalehden ja verkkopalvelun tilaus myytiin yhtenä pa-

kettina. Näin ollen ristiinmyyntiä oli mahdollista tehdä täydentävien tuotteiden ku-
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ten esimerkiksi ilmoitustuotteiden avulla. Analyysikeinot kuitenkin puuttuivat tämän 

tyyppisten tuoteyhdistelmien seurannasta ja sen vuoksi esimerkiksi asiakaskoh-

taista kokonaiskeskiostosta ei voitu seurata. Kapea tuotevalikoima ei mahdollista 

ristiinmyyntiä samalla tavoin kuin laajemman tuotevalikoiman tapauksissa.   

Lisämyyntiä oli toteutettu tarjoamalla kestotilausta tilanteissa, joissa asiakas halusi 

tilata tuotteen määräaikaisena.  

H3: ”Ehkä sen tyyppistä että määräaikaisen sijaan yritetään myydä 

aktiivisesti kestoja.” 

Haastatteluhetkellä oli menossa tilausmuodon muutos -pilottihanke, jossa tilaus 

alkoi tietyn mittaisella tarjousjaksolla ja jatkui sen jälkeen automaattisesti kestotila-

uksena. Tällä mallilla tavoiteltiin kestotilausten määrää kasvua, vaikka osa asiak-

kaista peruuttaisikin tilauksen tarjousjakson päätyttyä. Myös jatkomyynnin kustan-

nukset jäisivät tässä mallissa alhaisemmiksi. Tämä tukee ristiin- ja lisämyynnin 

kannattavuustavoitetta kahta kautta, sekä tuottojen kasvaessa tilauksen pituuden 

kasvun suhteessa että kustannusten aletessa. Lisäksi tämä tukee tavoitetta piden-

tää asiakkuuden elinkaarta, joka on toinen lisä- ja ristiinmyynnin tavoite Vercellisin 

(2009) mukaan.   
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7. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän työn tarkoitus oli tutkia analytiikan tarjoamia hyötyjä ja mahdollisuuksia yri-

tyksille asiakkuuksien johtamisen apuna. Työssä tarkasteltiin sekä asiakkuuksien 

johtamisen että liiketoiminnan analytiikan teoriaa ja käytäntöjä sekä pyrittiin löytä-

mään vastauksia siihen, millaisia analytiikan keinoja yritykset voivat käyttää pyrki-

essään parempaan asiakaskannattavuuteen ja asiakkuuden arvon kasvattamiseen 

asiakkuuden johtamisen eri vaiheissa.  

 

Tutkimuksen tavoitteena oli löytää vastaukset seuraaviin kysymyksiin, josta pää-

kysymys oli:  

- Millaisia hyötyjä analytiikka mahdollistaa yritysten asiakkuuksien johtamisen 

eri vaiheiden tueksi? 

Alatutkimuskysymykset olivat:  

- Millaista asiakastietoa yritykset tarvitsevat asiakkuuden johtamisessa analy-

tiikan avulla?  

- Mitä analytiikkaprosessissa tulee ottaa huomioon?  

 

Tutkimus tehtiin media-alan yrityksessä ja haastateltavana oli seitsemän henkilöä 

yrityksen myynti- ja markkinointiorganisaatiosta. Tutkimus pyrki vertailemaan koh-

deyrityksen B2B- ja B2C-liiketoimintojen yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia tutkit-

tavissa aihealueissa. Tutkimus oli liiketoimintalähtöinen ja asioita tarkasteltiin 

haastateltavien näkökulmasta. Tutkimus on yhtä yritystä koskeva tapaustutkimus, 

joten tuloksia ei voida suoraan yleistää.  

 

7.1.  Yhteenveto tutkimustuloksista 

 

Tutkimuksen kohteena olevan kohdeyrityksen asiakkuuden johtamisen vaiheet 

noudattelivat pitkälti asiakkuuden elinkaariajattelua aina asiakkaan hankinnasta 

asiakkuuden päättymiseen saakka. B2B-liiketoiminnan alueella oli laadittu asia-

kashoitomallit segmentoinnin perusteella. Segmentointi oli toteutettu osto- ja po-

tentiaaliperusteisesti ja asiakkaat oli segmentoitu ryhmiin A, B, C ja D, joissa A 
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edusti tärkeimpiä kumppanuus- ja avainasiakkaita. Myös B2C-liiketoiminnan puo-

lella oli havaittavissa elinkaariajattelua eri myyntiprosesseissa, joita olivat mm. 

uusmyynti, jatkomyynti ja etuasiakasohjelma. Elinkaariajattelu käsitteenä oli vieras 

suurimmalle osalle haastateltavista, mutta se nähtiin kuitenkin kiinnostavana ja 

huomioitavana asiana asiakkuuksien johtamisessa.  

 

Tutkimuksen kohdeyrityksessä analytiikka määriteltiin väljästi, aina raportoinnista 

tiedon laajamittaisempaan hyödyntämiseen. Yrityksessä oli otettu käyttöön edisty-

nyt raportointi- ja analytiikkatyökalu, joka palveli hyvin B2B-puolen myyntiorgani-

saatiota sekä myyjän työssä että johdon seurantatyökaluna. Myynnin ennustamis-

ta oli pilotoitu ja sen lisäksi asiakkaat oli segmentoitu ostomäärien ja potentiaalin 

mukaan, mutta muita varsinaisia analytiikkaprojekteja ei B2B-puolella ollut tehty. 

B2C-puolella oli toteutettu laajamittaisempi, motiivipohjainen segmentointi, jonka 

perusteella suunniteltiin mm. sisältöjä medioihin. Myynti- ja markkinointiorganisaa-

tiossa sitä oli vasta hyödynnetty satunnaisesti, mutta siinä uskottiin olevan run-

saasti mahdollisuuksia, aina tuotteiden suunnittelusta markkinoinnin kohdentami-

seen sekä B2B-asiakkaiden mainonnan suunnitteluun, kun alueen kuluttajien me-

diankäyttötavat olivat tiedossa.  

 

Tässä työssä etsittiin ensisijaisesti vastausta kysymykseen, joka oli: Millaisia hyö-

tyjä analytiikka mahdollistaa yritysten asiakkuuksien johtamisen eri vaiheiden tu-

eksi?  

 

Analytiikka mahdollistaa toimintojen tehostamista ja sitä kautta kannattavuuden 

parantamista. Kohdeyrityksessä oli havaittu tehostamisen tarpeet, mutta analytii-

kan toimenpiteissä oli vasta otettu ensimmäisiä askelia. Analytiikka koettiin koh-

deyrityksessä tärkeäksi kehityskohteeksi sekä B2B- että B2C-liiketoimintojen puo-

lella.  Asiakaskohtaista kannattavuutta ei ollut mitattu.  

 

B2B-asiakkuuksien segmentoinnissa ja hoitomalleissa voitiin tunnistaa asiakkuu-

den elinkaaren vaiheet: hankinta, haltuunotto, kehittäminen ja säilyttäminen, vaik-

ka niitä ei suoraan näin ollutkaan nimetty. Segmentoinnin koettiin parantavan 

asiakaskannattavuutta, koska hoitomallien myötä kaikkia asiakkaita ei palveltu 
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enää samantasoisesti vaan potentiaalisen ostomäärän suhteessa. Näyttää siltä, 

että segmentointi hyödyttää asiakassuhteen kaikissa vaiheissa yrityksen kannatta-

vuuden parantamista. Kohdeyrityksessä asiakaskannattavuutta ei kuitenkaan ollut 

mitattu.   

 

Segmentoinnin lisäksi markkinoinnin kohdentaminen nähtiin keinona, jota voidaan 

hyödyntää asiakkuuden kaikissa vaiheissa. Markkinoinnin kohdentamisella voi-

daan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä, kun kallista markkinointiviestintää 

voidaan kohdistaa vain potentiaalisimmille ostajaryhmille. Käytännössä kohdeyri-

tyksessä oli kokeiltu markkinoinnin kohdentamista vielä vaatimattomin tuloksin, 

sillä joissain tapauksissa kohdentamisen kustannukset nousivat korkeammiksi 

kuin markkinointi laajemmalti koko potentiaaliselle ostajakunnalle. B2B-

asiakkuuksille oli myös kokeiltu esimerkiksi toimialakohtaisesti kohdennettua 

markkinointia, mutta senkin osalta varsinainen hyöty oli vielä jäänyt saamatta. 

Kohdennettu markkinointi kuitenkin nähtiin tärkeänä tulevaisuuden analytiikan 

hyödyntämiskeinona.  

 

Asiakkuuden säilyttäminen oli yksi asiakkuuden johtamisen tavoitteista myös koh-

deyrityksessä. Asiakaspoistuman ennakoiminen analytiikan avulla oli B2C-puolella 

projekti, jonka käynnistymistä oli suunniteltu. Poistumaa ennakoitaisiin kullekin 

asiakkaalle laskettavalla todennäköisyydellä, jonka mukaan tehtäisiin sekä reaktii-

visia että proaktiivisia toimenpiteitä. B2B-puolella ei nähty analytiikan juurikaan 

hyödyntävän asiakaspoistuman torjunnassa, sillä tärkeimpänä keinona nähtiin hy-

vä asiakasymmärrys ja keskustelu asiakkaan kanssa. Myös tietoa mahdollisesta 

poistumaherkkyydestä koettiin B2B-asiakkaiden osalta olevan riittävästi juuri hy-

vän keskusteluyhteyden ansiosta.  

 

Kohdeyrityksen tuotevalikoima oli sen kaltainen, että tuotteiden määrä oli vähäinen 

sekä B2B- että B2C-liiketoiminnassa. Molemmissa tuotteet yleisimmin myytiin 

useamman tuotteen paketteina. Näin ollen analytiikka ristiin- ja lisämyynnin avuksi 

tässä liiketoiminnassa nähtiin olevan heikommin hyödynnettävissä kuin jossain 

toisen tyyppisessä liiketoiminnassa.  

 



83 

 

Analytiikan yhtymäkohdat kohdeyrityksen B2B- ja B2C- asiakkuuksien johtamisen 

vaiheisiin on esitetty seuraavassa taulukossa:  

Asiakkuu-

den vaihe 

Hankinta Haltuunotto Kehittäminen Säilyttäminen 

B2B D-segmentin asia-

kashoitomalli 

C-segmentin 

asiakashoitomalli 

A, B-segmentin 

asiakashoitomalli 

A, B-segmentin 

asiakashoitomalli 

B2C uusmyynti jatkomyynti  etuasiakas 

Analytiikan 

toimenpiteet 

segmentointi, 

kohdennettu mark-

kinointi 

segmentointi, 

kohdennettu mark-

kinointi 

segmentointi, 

lisä- ja ristiinmyynti, 

kohdennettu mark-

kinointi 

segmentointi, 

asiakaspoistuman 

ennakointi,  

kohdennettu mark-

kinointi 

Keinot   asiakasymmärrys asiakasymmär-

rys, asiakastyyty-

väisyys 

Taulukko 2: Kohdeyrityksen analytiikan toimenpiteet ja asiakassuhteen hoidon keinot asi-

akkuuden johtamisen eri vaiheissa 

 

Taulukossa on esitetty asiakkuuden elinkaaren vaiheet asiakkaiden hankinnasta 

säilyttämiseen. Jokaiseen vaiheeseen on yhdistetty kohdeyrityksen B2B- ja B2C- 

asiakkuuksien johtamisen keinot ja analytiikan toimenpiteet, jotka on toteutettu tai 

suunnitteilla. Taulukosta voidaan nähdä, että kohdeyrityksen asiakkuuksien johta-

misen toimenpiteet ja keinot noudattelevat pääpiirteittäin asiakkuuksien johtamisen 

ja elinkaaren vaiheita.  

 

Tutkimuksessa haettiin vastausta myös siihen, millaista asiakastietoa yritykset tar-

vitsevat asiakkuuden johtamisessa analytiikan avulla. Asiakastiedon merkitys asi-

akkuuksien johtamisessa ja erityisesti analytiikan yhteydessä tuli esiin haastatte-

luissa. Asiakastietoa - sekä sisäistä että ulkoista - kerättiin ja ylläpidettiin B2B-

puolella CRM-järjestelmässä. Asiakkaan perustietojen ylläpidon lisäksi järjestel-

mää käytettiin myyjän operatiivisena työkaluna oman työn hallinnassa. Sinne kir-

jattiin asiakastapaamiset, puhelut ja tehdyt tarjoukset. CRM:n datan laadussa ko-

ettiin olevan jonkin verran parantamisen varaa, varsinkin pienempien asiakkuuksi-

en osalta, joita oli määrällisesti runsaasti. Perustietojen lisäksi myös mm. asiak-

kaan maksukykyyn liittyvät tiedot nähtiin tarpeellisina, jotta heikon maksukyvyn 

omaaviin asiakkaisiin ei turhaan panosteta liikaa resursseja. Lisää uudenlaista 



84 

 

asiakastietoa myös koettiin tarvittavan, mm. markkinoihin liittyvää tutkimustietoa 

siten, että siinä on liittymäpinta asiakkuuteen. CRM:stä siirrettiin dataa myös Qlik-

view -raportointi- ja analytiikkatyökaluun, jossa sitä pystyttiin tarkastelemaan yh-

dessä asiakkaan ostotietojen kanssa.  

 

B2C-puolella asiakastiedot sijaitsivat tilausjärjestelmässä, kontaktienhallintajärjes-

telmässä ja sähköisen asiakkuuden järjestelmässä. Erilliset järjestelmät hankaloit-

tivat asiakastiedon hyödyntämistä. Uusia tietoja asiakkaaseen liittyen ei päässyt 

joustavasti lisäämään tilausjärjestelmään. Asiakkaasta kaivattiin enemmän tietoa 

(esim. ikä, sukupuoli) ja hyödylliseksi olisi nähty myös mahdollisuus yhdistää tieto-

ja eri järjestelmien välillä.  

 

Big data –tyyppiset tietolähteet eivät juuri tulleet esille haastatteluissa, mutta ky-

seisen talousalueen demografisia tietoja oli hyödynnetty mm. B2C-

asiakassegmentoinnissa. Segmentoinnin toteutti ulkopuolinen kumppani, joten yri-

tys ei itse hankkinut demografiadataa omiin järjestelmiinsä.  

 

Lisäksi tutkimuksessa esitettiin kysymys, mitä analytiikkaprosessissa tulee ottaa 

huomioon. Kirjallisuuskatsauksessa prosessi kuvattiin monivaiheisen mallin mu-

kaisesti. Ensimmäinen huomioon otettava asia oli tiedon keruun järjestäminen in-

novatiivisesti sekä huolehtiminen siitä, että yrityksen IT-arkkitehtuuri tukee tietojen 

hallinnointia. Toisekseen tarvittiin analytiikkatyökaluja ja mallien suunnittelua liike-

toimintalähtöisesti, päätöksentekoprosessi huomioiden. Kolmantena tärkeänä 

seikkana tulee organisaation kyvykkyyksistä huolehtiminen sekä prosessien ja or-

ganisaation suunnittelu niin, että analytiikalla on liittymäpinta käytännön liiketoimin-

taan. Organisointi tai sen puute nousi esiin useassa kirjoituksessa ja sen havaittiin 

monessa tapauksessa olevan suurin kompastuskivi analytiikan toteutuksissa. 

Kohdeyrityksessä oli toteutettu kertaluonteisia projekteja, eikä varsinaista analy-

tiikkaprosessia ollut vielä tunnistettavissa. Tämän kysymyksen osalta tutkimusky-

symykseen ei siis saatu empiriaosuudesta vastausta.  
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7.2. Tutkimuksen johtopäätöksiä 

 

Tutkimuksen päätarkoitus oli selvittää analytiikan hyötyjä asiakkuuksien johtami-

sessa sekä siihen liittyvän asiakastiedon tarpeita. Tutkimus osoitti, että analytiik-

kaa voidaan hyödyntää useissa asiakkuuksien johtamisen vaiheissa.  

 

Kohdeyrityksessä analytiikka asiakkuuksien johtamisen tukena nähtiin yksiselittei-

sesti erittäin tärkeänä asiana. Analytiikan merkitys nähtiin toimintaa ohjaavana. 

Yritys oli sekä B2B- että B2C-puolella aloittanut analytiikan hyödyntämisen pienin 

askelin, mutta monessa yhteydessä vastaan tuli kommentti, missä todettiin projek-

tien olevan käynnistymässä, suunnitteilla tai työn alla. Tämä saattaa johtua siitä, 

että kohdeyrityksessä analytiikka oli suhteellisen uusi asia ja sen hyödyntämisestä 

vasta alettu keskustella. Jossain määrin viitattiin myös järjestelmäongelmiin ja nii-

den yhteensopivuusongelmiin. Tietoa asiakkaista oli, mutta se oli hajallaan eri jär-

jestelmissä, joista osa kaipasi uudistusta. Tämä puolestaan venytti projektien 

käynnistymistä, sillä odotettiin että järjestelmiin liittyvät ongelmat saadaan ensin 

ratkaistua.  

 

Kirjallisuuskatsauksen mukaan asiakkuuksien johtamisen teoriat noudattelevat pit-

kälti asiakkuuden elinkaariajattelua aina asiakkaan hankinnasta asiakkuuden päät-

tymiseen saakka. Myös kohdeyrityksessä asiakkuuden johtamisen käytännöt nou-

dattelivat näitä vaiheita melko pitkälti. Asiakkuuksien johtamisen kokonaisuudessa 

on tunnistettavissa useita analytiikan hyödyntämisen mahdollisuuksia elinkaaren 

eri vaiheissa. 

 

Yritys oli rakentanut asiakkuuksien johtamisen tueksi asiakkuuksien hoitomallit, 

jotka B2B-puolen liiketoiminnassa perustuivat asiakkaiden segmentointiin. Seg-

mentointi huomioi asiakkaan ostovolyymin ja mahdollisen potentiaalin. Segmentti-

en sisällä saattaa kuitenkin olla hyvin erityyppisiä asiakkaita, eri toimialoilta eri-

laisine tarpeineen, joka vaati huomiointia käytännön asiakastyössä. B2C-

kuluttajaliiketoiminnassa asiakashoitomalleja ei varsinaisesti ollut luotu, mutta eri 

vaiheisiin sijoittuvat myyntiprosessit tukivat elinkaariajattelua. B2C-puolen seg-

mentoinnin hyödyntäminen myynnissä ja markkinoinnissa oli jäänyt vähäiseksi. 
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Tällä mediankäyttöön liittyvällä asiakasluokittelulla olisi kuitenkin runsaasti hyödyn-

tämismahdollisuuksia.  

 

Kirjallisuuskatsauksessa todettiin, että asiakkuuksien hankintavaiheessa potenti-

aalisten asiakkaiden tunnistamiseen on myös mahdollista hyödyntää segmentoin-

tia. Segmentoimalla voidaan kohdentaa markkinointitoimenpiteet potentiaalisesti 

kannattavuudeltaan parhaisiin asiakas- ja prospektiryhmiin. Kohdeyritys ei ollut 

segmentoinut potentiaalisia uusia asiakkaita eli prospekteja, mutta prosessi uuden 

asiakkaan tunnistamiseksi ja hankkimiseksi oli määritelty.  

 

Toinen elinkaaren vaihe, asiakkuuden haltuunottovaihe oli myös tunnistettavissa 

kohdeyrityksessä. C-asiakkuuksien hoitomalli jokseenkin vastasi B2B-puolella tätä 

vaihetta. B2C-asiakkuuksille käytössä oleva jatkomyyntiprosessi puolestaan oli 

kuluttajaliiketoiminnassa käytössä. Jatkomyynti tähtäsi juuri uuden tilauksen myyn-

tiin määräaikaisen tutustumistilausjakson jälkeen.  

 

Teorian mukaan asiakkuudesta kiinni pitäminen edellyttää yrityksiltä myös ponnis-

teluja. Asiakaspoistumaa halutaan ehkäistä tunnistamalla ne asiakkuudet, jotka 

ovat mahdollisesti lähiaikoina lopettamassa yhteistyötään ja vaikuttamalla niihin. 

Analysoimalla mitkä asiakkaat ovat poistumisherkkiä ja kohdistamalla heihin oike-

anlaisia toimenpiteitä, pyritään saamaan asiakkaat pysymään asiakkaina. Asia-

kasymmärrys auttaa oikeanlaisten toimenpiteiden valinnassa. Kohdeyrityksessä 

asiakaspoistuman ennakointi oli B2C-puolella tärkeä kehityskohde. Tähän asti ti-

lausten peruutuksia oli torjuttu peruutushetkellä melko onnistuneesti. Tavoitteena 

kuitenkin oli siirtyä ennakoivampaan tapaan ja ratkaisu siihen oli löytymässä ana-

lytiikkaa hyödyntäen. B2B-puoli luotti asiakasvastaavan ja asiakkaan väliseen hy-

vään keskusteluyhteyteen ja sitä kautta syntyneeseen asiakasymmärrykseen pois-

tuman torjunnassa.  

 

Jo olemassa olevien asiakkaiden kannattavuutta pyritään jatkuvasti parantamaan 

ja tässä asiakkuuksien kehittämisvaiheessa analytiikka voi auttaa löytämään uusia 

ristiin- ja lisämyyntimahdollisuuksia. Kohdeyrityksessä ristiin- ja lisämyynti oli to-

teutettu onnistuneesti tuotepaketoinnin avulla. Tuotevalikoima oli myös melko ka-
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pea, joten ristiin- ja lisämyynnin laajemmat mahdollisuudet olivat melko vähäiset. 

Analytiikkaa voitaisiin kuitenkin mahdollisesti hyödyntää tuotepakettien suunnitte-

lussa ja tuotekannattavuuksien seurannassa.  

 

Tutkimuksen teoriaosiossa selvisi, että asiakastieto on merkittävässä roolissa asi-

akkuuksien johtamisen ja analytiikan yhteydessä. Sisäistä asiakastietoa voidaan 

rikastaa mm. big datalla. Myös kohdeyrityksessä asiakastietoa ja sen laatua pidet-

tiin tärkeänä. Asiakastietoa koettiin olevan, mutta ongelma oli sen sijainti hajallaan 

eri järjestelmissä. Myös datan laadussa (B2B) ja määrässä (B2C) koettiin olevan 

ongelmia. Pula et al.:n (2003) mukaan asiakkuuden johtamisen projekteissa saa-

vutetaan parempia tuloksia ja jopa vältetään epäonnistuminen, kun datan laatuun 

on kiinnitetty riittävästi huomiota. Tämän vuoksi kohdeyrityksen asiakasdatan hal-

linta edellyttäisi toimenpiteitä.  

 

Kirjallisuuskatsauksen analytiikkaosiossa tutkittiin liiketoiminnan analytiikan eroa-

vaisuuksia analytiikkaan nähden sekä käytiin läpi analytiikkaprosessin vaiheita ja 

tarkoitusta. Analytiikan menetelmistä tutkittiin tiedon louhinnan teoriaa. Analytiik-

kaosaaminen on avainasemassa tietojen hyödyntämisen näkökulmasta. Analytii-

kan toteuttaminen datan ja menetelmien lisäksi vaatii usein myös osaamisen kehit-

tämistä organisaatiossa sekä mahdollisesti uudelleenorganisointia käytännön pro-

sesseissa. Kohdeyrityksessä analytiikkaprojekteja oli toteutettu vasta vähän. Var-

sinaista prosessia ei ollut tunnistettavissa, sillä projektit olivat olleet kertaluontei-

sia. Analytiikka oli kuitenkin organisaatiossa huomioitu mm. siten, että B2B- ja 

B2C-myyntien rinnalle oli perustettu Markkinointi ja Analytiikka –toiminto, joka tuki 

molempien myyntiorganisaatioiden toimintaa. Tästä voidaan päätellä, että analy-

tiikka nähtiin tärkeänä myös osaamisen näkökulmasta.  

 

Tutkimus osoitti, että vaikka analytiikan hyödyntämismahdollisuuksia teoriassa oli 

useita, kohdeyrityksessä analytiikan hyödyntäminen oli vielä alkuvaiheessa. Osin 

tämä johtui erilaisista käytännön esteistä, kuten järjestelmiin ja niiden yhteensopi-

vuuteen sekä uudistustarpeisiin liittyvistä haasteista ja ongelmista. Tämä lienee 

melko tavallista yrityksissä, joissa on kymmenien vuosien historia ja järjestelmiä 

hankittu erilaisiin tarpeisiin eri vaiheissa.  
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Tutkimuksen perusteella voidaan kohdeyritykselle esittää seuraavia analytiikkaan 

liittyviä käytännön kehityskohteita:  

 

Tiedon laatuun ja mittaamiseen liittyvät asiat:  

- asiakastiedon laadun parantaminen 

- asiakaskannattavuuden mittaaminen 

Varsinaiset analytiikkaprojektit:  

- markkinoinnin automaation kehittäminen 

- ennustavan analytiikan kehittäminen 

 

Asiakastiedon laadun parantamisella viitataan tässä sekä B2B- että B2B-

asiakkuuksiin liittyvään asiakastietoon. B2B-puolella asiakastiedon hallintaan on 

olemassa työväline, jossa jossain määrin ongelmana on datan laatu. Asiakastieto 

tulisi yrityksessä nostaa tärkeäksi, master data –tason käsitteeksi. Hyvä datan laa-

tu edesauttaa tiedon hyödyntämistä tulevissa analytiikkaprojekteissa ja ehkä jopa 

välttää projekteissa epäonnistumisen. B2C-puolella ongelmana oli asiakaskohtai-

sen tiedon määrän vähyys ja erilliset järjestelmät. Asiakastietoja ei myöskään pys-

tytty yhdistämään Ilmoitus- ja tilausjärjestelmien kesken. Yhdistäminen voisi tuoda 

lisäarvoa kuluttaja-asiakkuuksien kokonaisostojen seurantaan esim. keskiostoksen 

seurannan kautta.  

 

Asiakaskannattavuuden mittaamista ei kohdeyrityksessä ollut tehty. Siihen tulisi 

kuitenkin pyrkiä, sillä analytiikan hyödyt ovat nähtävissä vasta kun hyötyjä pysty-

tään mittaamaan. Asiakaskannattavuuden mittaaminen oli koettu hankalaksi, mut-

ta esimerkiksi viimeisen vuoden aikana luotujen asiakashoitomallien myötä mah-

dollisuudet saattavat olla parantuneet aiemmasta, kun asiakkaiden hoitoon kohdis-

tuvia kustannuksia voidaan mitata selkeämmin.  

 

Nämä kaksi jo mainittua kehityskohdetta liittyivät tiedon laatuun ja hyötyjen mit-

taamiseen. Jotta analytiikkaa olisi mahdollista toteuttaa ja sen hyötyjä mitata, tulisi 

perusasioiden olla ensin kunnossa.  
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Varsinaisia analytiikkaprojekteja, joita tutkimuksen perusteella voitaisiin esittää, 

ovat markkinoinnin automaatio ja ennakoivan analytiikan kehittäminen.  

 

Markkinoinnin automaatiota ei tässä tutkimuksessa käsitelty, mutta kohdennettu 

markkinointi nousi esiin useissa yhteyksissä. Markkinoinnin automaatio suorittaa 

ennalta määrättyjä toimenpiteitä kuluttaja- tai yritysasiakkaalle hänen toimintansa 

pohjalta. Ohjelmisto tarkkailee potentiaalisten asiakkaiden toimia verkossa, klikka-

uksia, ilmoittautumisia tms. ja personoi markkinoinnin heille automaattisesti, sekä 

raportoi myynnille missä mennään tämän asiakkaan kanssa. On mahdollista, että 

tällaisen työkalun hyödyntäminen toisi sekä B2B- että B2C- liiketoiminta-alueille 

uusia myyntimahdollisuuksia. 

 

Toinen analytiikan alue, jota kohdeyrityksen kannattaisi tutkia, on ennakoivan ana-

lytiikan käyttö. Ennakoiva analytiikka on matemaattisiin malleihin perustuvaa en-

nustamista. Myynnin ennusteet, asiakaspoistuman ennakointi sekä asiakaskäyt-

täytymisen ennakointi nousivat haastatteluissa tulevaisuuden painopisteiksi. Tar-

peet sekä tavoitellut hyödyt tulee määritellä tarkemmin, mutta ennakoiva analytiik-

ka tarjoaa menetelmiä erilaisten asioiden ennustamiseen. Asiakaspoistuman en-

nakointi tai tuotetarjonnan kohdentaminen ovat esimerkkejä analytiikan toteutuk-

sista, jotka on toteutettu ennakoivan analytiikan menetelmillä. Myös yllä mainittu 

mainonnan automaatio voisi hyödyntää ennakoivaa analytiikkaa optimoimalla mitä 

tuotteita ja kenelle kannattaa mainostaa.  

 

Tässä tutkimuksessa vertailtiin B2B- ja B2C-liitetoimintojen analytiikan tarpeita 

asiakkuuksien johtamisessa toisiinsa. Liiketoimintojen asiakaskunnan erilaisuu-

desta johtuen eroja oli, mutta myös yhteneväisyyksiä. Segmentointi oli toteutettu 

erilaisin perustein ja asiakaspoistuman ennakointitarve oli B2C- alueella selvästi 

suurempi. Silti yhtäläisyyksiäkin oli havaittavissa. Molemmissa liiketoiminnoissa 

kohdennettu markkinointi tuli esiin, mutta toteutukset olivat vielä alkuvaiheessa. 

Tuotteet oli paketoitu ja tuotevalikoima oli kapea, jonka vuoksi ristiin- ja lisämyynti 

oli vaikeaa pakettien ulkopuolella. Ennakointi ja ennustaminen koettiin molemmilla 

puolilla tärkeäksi.  
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7.3. Jatkotutkimusmahdollisuudet 

 

Tässä tutkimuksessa kuvattiin analytiikan hyödyntämismahdollisuuksia asiakkuuk-

sien johtamisen eri vaiheissa. Mahdollisia hyötyjä ei tutkimuksen kohdeyrityksessä 

kuitenkaan päästy mittaamaan asiakaskannattavuuden kautta. Eräänä kiinnostava 

tutkimusaiheena olisi selvittää, millainen vaikutus analytiikan toteutuksilla on asia-

kaskannattavuuden kehittymiseen pidemmällä aikavälillä.  

 

Tässä tutkimuksessa oli tarkastelussa kohdeyrityksen sekä B2B- että B2C- liike-

toiminnot. Kirjallisuudessa tuli esille seikka, että analytiikkaa on laajemmin hyö-

dynnetty kuluttajaliiketoiminnassa kuin yritysasiakkaiden parissa. Kiinnostavaa oli-

sikin tutkia analytiikan soveltamista laajemmin juuri B2B-yritysliiketoiminnassa.  

 

Tutkimuksessa tuli myös esille seikka, että analytiikka antaa vastauksia jopa ky-

symyksiin, joita ei ole vielä edes osattu esittää. Näin ollen asiakkailta ei välttämättä 

osata kysyä oikeita kysymyksiä tai asiakkaat eivät osaa kertoa tarpeitaan riittäväs-

ti, jotta palvelukokemus olisi odotukset ylittävä. Eräs kiinnostavaa jatkotutkimusai-

he olisi tutkia miten organisaatioissa on hyödynnetty asiakkaan odotuksia enna-

koivia toimenpiteitä ja millaisia tuloksia niistä on saatu.  
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Liite 1 

 

Teemahaastattelurunko 

 

Haastateltavan tausta:  

- Työtehtävät ja vastuut? 

- Työhistoria? 

 

1. Asiakkuuksien johtaminen   

- Mitä käsite asiakkuuden johtaminen/asiakkuuden hallinta mielestäsi tar-

koittaa? 

- Asiakkuudet: millaisia asiakkaita on, minkä verran? 

- Onko asiakkuuden hoitomalleja käytössä? 

- Miten uusia asiakkaita hankitaan, potentiaalisten =prospektien valinta-

perusteet? 

- Miten asiakkuuksia pyritään saamaan pysyviksi?  

- Miten olemassa olevista pidetään huolta (kehittäminen, sitouttaminen)? 

- Miten asiakaspoistumaa ennakoidaan (pitäminen), toimenpiteet? 

- Seurataanko asiakaskannattavuutta?  

- Millainen on asiakaspalvelun rooli (B2B ja B2C)? 

- Markkinointi: miten toimii, onko automatisoitua? Kohdennettua?   

- Onko asiakkuuden kesto tiedossa? Jos, niin miten tietoa hyödynne-

tään? 

- Millaisia asiakastietoja on käytössä/olemassa?  

- Ovatko asiakastiedot sisäisiä vai ulkoisia, ostettuja?  

- Missä asiakastiedot sijaitsevat (CRM? muut järjestelmät?) 

- Miten hyödynnät asiakastietoja tai miten niitä hyödynnetään? 

- Onko datan laatu kunnossa?  

- Ovatko tiedot saatavilla kun niitä tarvitaan? Jos ei, miksi? 

- Miten kehittäisit asiakastiedon hallintaa, mitä tietoa tarvitsisit, mikä aut-

taisi työssäsi?  



 

 

 

2. Liiketoiminnan analytiikka  

- Mitä ymmärrät liiketoiminnan analytiikalla? 

- Miten analytiikkaa hyödynnetään?  

- Onko toteutettu analytiikkaprojekteja? Millaisia?  

- Mitkä olivat toteutusten lähtökohdat?  

- Miten toteutukset onnistuivat? Miksi? 

- Mitä pitäisi tehdä, että saataisiin keskeneräiset toteutukset kuntoon?  

- Millaisia uusia toteutuksia on suunnitteilla?  

- Onko tavoitteet saavutettu?  

 

3. Asiakasanalytiikka 

a. Segmentointi: 

- Millä perusteilla asiakassegmentoinnit on toteutettu?  

- Miten segmentointitietoja on hyödynnetty?  

- Ovatko segmentit käytössä jo asiakkuuksien hankintavaiheessa?  

- Seurataanko kehitystä segmenttitasolla? 

 

b. Asiakaspoistuman ennakointi:  

- Millaisia toimenpiteitä asiakaspoistuman ennakointiin on toteutet-

tu/suunnitteilla?  

- Mikä on asiakkaiden poistuma-% aste, onko eroja esim. maantieteelli-

sesti tai selkeistä syistä?  

- Tiedetäänkö, ovatko poistuvat asiakkaat olleet tyytyväisiä vai tyytymät-

tömiä? 

- Miten asiakastyytyväisyyttä mitataan? 

- Analysoidaanko asiakasmenetykset? 

- Millainen on kanta-asiakasohjelman vaikutus asiakkaiden pysyvyyteen? 

 

c. Ristiin- ja lisämyynti:  

- Pyritäänkö myymään oheistuote tai palvelu olemassa oleville asiakkaille 

(ristiinmyynti)? 

- Seurataanko keskiostoksen suuruutta / muutosta?  



 

 

- Jos, niin peilataanko tietoa muuhun asiakastietoon? 

- Ovatko asiakkaat ärtyneet toimenpiteistä? 

- Tarjotaanko kalliimpaa/parempikatteista tuotetta asiakkaalle? (lisämyyn-

ti) 

- Onko käytössä kampanjanhallintatyökaluja?  

- Onko kohdennettua/räätälöityä/personoitua markkinointia? 

- Onko markkinointikanavien integrointi huomioitu, jotta asiakasta ei lä-

hestytä useista suunnista yhtä aikaa? 

 


