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ABSTRACT 
Author:  Heikkinen, Raila 

Title: Client Profitability though Account Leadership, 

case TBWA\Helsinki Oy 

Faculty: School of Business and Management 

Major: Entrepreneurship and SME Management 

Year: 2017 

Master’s thesis: Lappeenranta University of Technology 

 87 pages, 1 appendix 

 

Examiners: Professor Timo Pihkala 

 Post-doctoral researcher D.Sc Elena Ruskovaara 

 

Keywords: client management, account director, client profitability, 

account leadership 

 

There is no single right answer to how clients are managed, because all clients are 

different. Account Director has a key role in Client Management. His/her job is to 

make sure that the Client is profitable.  

Client Management should have an impact on profitability, but this is not always 

the case. With an unprofitable client profitability is often sought by saving, while 

with profitable clients it is possible to concentrate on doing. Client profitability 

analysis is necessary. The development of unprofitable client is not economically 

justified. 

In this Master's Thesis it was examined whether the Client Management has an 

effect on Client Profitability. The aim was also to find out if unprofitable clients are 

being led differently than profitable clients. The empirical part was carried out as a 

qualitative research method by interviewing the Account Directors in the case 

company. One of the key results of this work was the discovery that Client 

Management is relevant to Client Profitability. The study also showed that Client 

Profitability has an impact on how it is managed.
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1. Johdanto 
 

Asiakkuudet eivät synny tai kehity itsestään, vaan ne vaativat johtamista, 

ulkoista ja sisäistä. Asiakkuuden syventäminen asiakkuudesta 

kumppanuudeksi vaatii systemaattista johtamista ja sen myötä tuloksellista 

toimintaa. Luottamus, keskustelu ja tiedonjako ovat avainasemassa tätä 

yhteistyötä rakennettaessa. Uskollinen asiakas on usein kannattava asiakas. 

Hän kuluttaa tuotteeseen tai palveluun paljon rahaa, eikä harkitse siirtymistä 

kilpailevan tuotteen tai palvelun käyttäjäksi. Uskollinen asiakas luo perustan 

tuotteen pitkän tähtäimen menestykselle. Kun asiakas on tarpeeksi uskollinen, 

voi yritys kääntää katseen kannattavan kasvun hakemiseen (Kahri, et al. 

2013). 

Systemaattisella ja hyvin hoidetulla asiakkuuksien hallinnalla voidaan 

varmistaa yhtenäinen tapa toimia asiakassuhteissa, tehokkaampi 

uusasiakashankinta, pysyvämmät asiakassuhteet sekä kokonaisuuden 

kannalta tehokas ja kannattava toiminta (Hannus, 2004).  

Yhteistyön johtaminen on hankalaa, jos toiminnalle ei ole yhdessä määritelty 

päämäärää.  Kumppanuuden yhteisen tavoitteen tulisi olla molempien 

osapuolien liiketoiminnan kasvattaminen, joten kaikkien toimenpiteiden pitäisi 

ohjata tähän suuntaan. Tästä syystä on tärkeää, että asiakkuutta johdetaan 

oikein. On kuitenkin muistettava, että johtamisprosessi alkaa jo omasta 

organisaatiosta. 

Asiakkuusjohtajat ovat avainasemassa asiakkuuden hoitamisessa. Tähän asti 

aiheesta tehty tutkimus käsittää pääsääntöisesti vain globaalia 

asiakkuusjohtamista (Wilson & Millman, 2003). Asiakkuusjohtajien suuri 

muuttumisnopeus on kallista ja se aiheuttaa pelkästään suorina kuluina sekä 

palkkaukseen että perehdytykseen liittyvät kustannukset. Lisäksi se vaikuttaa 

liikevaihtoon negatiivisesti asiakkaiden tyytymättömyyden ja menetettyjen 

myyntien kautta, tai sen takia, että henkilökunta on tyytymätön jatkuvien 

muutosten vuoksi (Mathews & Redman, 2001). Vaikka asiakkuusjohtajien 

vaihtuvuus nähdäänkin puhtaasti negatiivisena asiana, ei sillä suoranaisesti 
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ollut suurtakaan vaikutusta asiakkuussuhteen hoitamisen laatuun (Perrien & 

Richard, 1995). 

Sisäinen johtaminen, eli ihmisten johtaminen, on organisaation tärkeimpiä 

menestystekijöitä. Laadukas ihmisten johtaminen on entistä tärkeämpää 

organisaatioiden menestymisen kannalta. Työelämän vaatimukset ovat 

koventuneet ja kohdistuvat yhä enemmän ihmisten henkisiin ominaisuuksiin. 

Henkilöstön pitää jatkuvasti päivittää osaamistaan, sopeutua muutoksiin sekä 

sietää epävarmuutta ja stressiä. Tämä asettaa tiukat vaateet johtamiselle: 

hyvä motivaatio, vastuunotto ja luovuus kukoistavat vain myönteisessä ja 

avoimessa ilmapiirissä (Järvinen, 2012). 

Yrityksen on syytä tuntea asiakaskannattavuuteensa vaikuttavat tekijät. Mitkä 

ovat asiakkuuksien hankintakustannukset suhteessa niiden myyntituottoihin ja 

katteisiin? Mitä maksaa asiakkuuksien ja niiden kannattavuuden hallinnointi, 

tai vaihtoehtoisesti hallinnoimatta jättäminen (Mäntyneva, 2011)? Vertaamalla 

asiakaskannattavuutta ja erilaisia asiakkuusprosesseja on yhteys prosessien 

ja kannattavuuden välillä helposti osoitettavissa. Kannattamattomat asiakkaat 

ovat usein sellaisia, joiden asiakkuudet ovat hyvin monimutkaisia ja sisältävät 

paljon yksittäisiä toimintoja, jotka eivät tuota arvoa kummallekaan osapuolelle 

(Storbacka, Lehtinen, 2006). 

 

1.1. Tutkielman tausta 
 

Tämän tutkielman tarkoitus on tutkia, mitä merkitystä asiakkuusjohtamisella on 

asiakaskannattavuuteen. Olen koko työurani ajan enemmän tai vähemmän 

laskenut asiakaskannattavuuksia. Tutuksi ovat tulleet monet erilaiset mallit ja 

tavat tehdä sisäistä laskentaa. Asiakaskannattavuutta voi laskea monella 

tapaa, joista yksi yleinen on sisällyttää asiakaskannattavuuteen 

toimintolaskentaa (Cooper & Kaplan, 1991; Kaplan & Narayanan, 2001).  

Toimintolaskenta auttaa ymmärtämään kustannusten käyttäytymistä, kun ne 

kohdistetaan toimintojen kautta esimerkiksi tuotteille ja asiakkaille. 
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Asiakkaiden jakaminen segmentteihin ja sitä kautta segmenttikannattavuuden 

hakeminen (Libai et al. 2002) on yksi yleisesti käytetty malli. Usein käytetään 

myös elinkaarimallia, jossa lasketaan asiakkaan koko elinkaarelle arvo / 

kannattavuus (Reinartz & Kumar, 2003; Pfeifer et al., 2004; Guilding & 

McManus 2002). 

Asiakaskannattavuuslaskenta on yleistynyt työkaluksi kannattavuuden 

parantamiseen. Perusajatus on, että asiakas ei ole lähtökohtaisesti 

kannattamaton, vaan heikko kannattavuus johtuu huonosta 

yhteensopivuudesta asiakkaan ja yrityksen toimintojen välillä. 

Asiakaskannattavuutta parannetaan siis kehittämällä liiketoimintamallia ja 

varmistamalla, että liiketoimintamallia toteutetaan suunnitellusti (Arantola, 

2006). Nykyasiakkaitten arvoa voidaan kasvattaa paremmalla 

asiakasymmärryksellä ja sen pohjalta tehdyillä toimenpiteillä. 

Asiakaskannattavuuden tarkastelu on välttämätöntä, ennen kuin siirrytään 

käsittelemään asiakkuuksien kehittämistä. Kannattamattomien asiakkuuksien 

kehittäminen ei ole taloudellisesti perusteltua. Kovin usein ajatellaan, että ”ei 

sitä koskaan tiedä, jos vaikka tämäkin asiakkuus ajan myötä muuttuisi 

kannattavaksi”, ja asiakkuutta kehitetään tällä perusteella yhtä intensiivisesti 

kuin muitakin. Tilastollisen todennäköisyyden mukaan kaikki asiakkuudet eivät 

ole kannattavia. Asiakkuudenhallinnan ensisijaisena tehtävänä onkin 

kannattavan asiakaspotentiaalin tunnistaminen ja asiakkuuksien kehittäminen 

tämän potentiaalin pohjalta (Mäntyneva, 2001). 

Asiakkuusjohtajan vaihtuminen ei vaikuta negatiivisesti asiakkuussuhteeseen, 

jos asiakkuusjohtamisen prosessi on hyvin hallussa ja sitä johdetaan oikein. 

Jos prosessi taas ei ole hallussa, ollaan vaarassa menettää pitkäaikainenkin 

asiakas (Madill, et al. 2007). 
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1.2. Tutkimusongelma 
 

Pyrin tutkimuksessani selvittämään, mikä merkitys asiakkuusjohtamisella on 

asiakaskannattavuuteen.  Onko väittämä tyytyväinen asiakas – uskollinen 

asiakas – kannattava asiakas totta? Jos asiakas on kannattava tai 

kannattamaton, vaikuttaako se tapaan, jolla asiakkuutta johdetaan?  

Tutkielma on case tutkimus, joka on tehty haastattelemalla mainostoimisto 

TBWA\Helsinki Oy:n asiakkuusjohtajia. 

 

1.3. Keskeiset käsitteet 
 

Käsite asiakkuusjohtaminen tai asiakkuuksien johtaminen tai asiakkuuksien 

hallinta saa monta erilaista määritystä. Asiakkuudenhallinta eli CRM 

(Customer Relationship Management) on jo 1990-luvulla suosiota saavuttanut 

toimintamalli ja liiketoimintastrategia, joka vain vahvistaa asemiaan yritysten 

toiminnassa myös 2010-luvulla. Yksinkertaistettuna CRM tarkoittaa niitä 

strategioita ja järjestelmiä, joilla yritys pystyy rakentamaan paremmat suhteet 

asiakkaisiinsa.  

CRM on lähtenyt kehittymään halusta ylläpitää ja ymmärtää asiakkuuksia 

paremmin, kuten esimerkiksi lisääntyvää asiakkuuslojaaliutta ja asiakkaan 

kokonaisarvoa (Blattberg & Deighton, 1996; Brassingron & Pettit, 2000; Ahn, 

Kim & Han, 2003). Kottler taas yhdistää CRM:n pääasiassa kuitenkin 

markkinointiin ja syvälliseen asiakkaan tuntemiseen (Kottler, 1997). Järkevällä 

CRM:n käytöllä voidaan saada asiakkuudet parempaan hallintaan ja parantaa 

palvelua. Parhaassa tapauksessa se näkyy kasvaneena myyntinä (King ja 

Burger, 2007). 

Asiakaskannattavuutta voi tarkastella useammasta suunnasta. Se avaa 

yritykselle erilaisia näkökulmia nykyasiakkuuksien hahmottamiseen ja 

arvottamiseen. Perinteisesti käytetyt asiakkuuden arvon mittarit voivatkin 
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pahimmillaan olla hyvin harhaanjohtavia asiakkuuden arvoa tarkasteltaessa. 

Jotkut asiakassuhteet ovat organisaatiolle arvokkaampia kuin toiset, ja 

arvokkaiden asiakassuhteiden tunnistaminen ja kehittäminen onkin toiminnan 

perusta. Paras asiakas ei kuitenkaan välttämättä ole pelkästään se asiakas, 

jonka osalta välitön myynti ja/tai kannattavuus on suurin. Vaativat asiakkaat 

voivat olla arvokkaita strategisen oppimisen kannalta. (Hannus, 2004). Tärkein 

mittari, jolla asiakkuuksia voidaan arvottaa, on asiakkuuden kannattavuus. 

Muita asiakkuuden arvon mittareita voivat olla asiakkuuden rahallinen volyymi, 

asiakkuuden koko elinkaaren kannattavuus, asiakasosuus, asiakkuuden lujuus 

(sisältäen asiakastyytyväisyyden) sekä asiakkuuden referenssi- ja 

osaamisarvo (Storbacka, et al. 2001). 

 

1.4. Viitekehys 
 

Strategisten asiakkuuksien johtamisen perimmäisenä tavoitteena on kehittää 

asiakkuuden lujuutta asiakkaiden pitkäaikaisen uskollisuuden varmistamiseksi 

(Storbacka,et al. 2000). 

Asiakkuuksien johtamisen tarkoituksena on luoda arvokkaita asiakkuuksia. 

Tätä tehdään joko rakentamalla uudet asiakkuudet sellaisiksi, että ne suoraan 

ovat arvokkaita tai kehittämällä nykyisiä asiakkuuksia siten, että niiden arvo 

kehittyy myönteisesti. Asiakkuuden arvon rakentuminen edellyttää, että 

johtamisen lähtökohdaksi otetaan asiakkuuden syvällinen ymmärtäminen 

(Storbacka, et al. 1999). 

Asiakasuskollisuuden kehittämisen kannalta on tärkeää, että yrityksessä 

mietitään selkeät ja yksiselitteiset tavat mitata ja seurata uskollisuutta. Tässä 

yhteydessä on hyvä huomata, että asiakasuskollisuus ja asiakastyytyväisyys 

eivät ole yrityksen menestyksen kannalta sama asia. Moni yritys mittaa 

asiakastyytyväisyyttä ja rinnastaa sen asiakasuskollisuuteen. Näin 

menetetään paljon arvokasta tietoa, sillä asiakasuskollisuus vaikuttaa suoraan 

tulokseen, kun taas asiakastyytyväisyys vain välillisesti tai ei laisinkaan. 
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Molemmille asioille tulisikin miettiä omat mittarinsa ja seurantamenetelmänsä 

(Hellman, et al. 2005). 

Asiakasuskollisuus on tulosta useista erityyppisistä sidoksista. Yrityksen ja 

asiakkaan välillä voi olla 

• rakenteellisia sidoksia, joita ovat esimerkiksi juridiset, taloudelliset, 

tekniset, maantieteelliset ja ajalliset sidokset 

• koettuja sidoksia, joita ovat kulttuuriin liittyvät, tiedolliset ja 

psykologiset sidokset 

Asiakastyytyväisyys kuuluu jälkimmäisiin eli koettuihin sidoksiin. 

Asiakasuskollisuudesta ei voi kuitenkaan saada kokonaiskuvaa, ellei analysoi 

myös muita asiakkaiden käyttäytymiseen vaikuttavia sidoksia sekä 

asiakkaiden mahdollisuuksia lopettaa asiakkuudet. Asiakastyytyväisyys on 

tärkeä kysymys, mutta yleensä se ei riitä vielä takaamaan 

asiakasuskollisuutta. Yrityksen on ymmärrettävä, millaisilla sidoksilla on suuri 

vaikutus asiakasuskollisuuteen (Storbacka, et al. 1999). 

Uskollisia asiakkaita pidetään yleensä muita kannattavampina monestakin 

syystä. Asiakkailta tasaisesti tulevat kassavirrat toimivat perustana sille, että 

asiakkuuksien solmimiseen tehdyille investoinneille saadaan tuottoa. 

Olemassa oleville asiakkaille on helpompi myydä lisää ja heitä voi hyödyntää 

uusien asiakkuuksien synnyttämisessä sekä ohjata käyttämään yrityksen 

palveluja kustannuksia alentavasti. Asiakasuskollisuus sinällään ei aina muuta 

kannattamattomia asiakkaita kannattavammiksi, vaan yrityksen on pystyttävä 

vaikuttamaan merkittävästi asiakkuuden tuottoihin ja kustannuksiin 

(Storbacka, et al. 1999). 
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1.5. Rajaukset 
 

Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia asiakkuusjohtamisen roolia osana 

asiakaskannattavuutta. Tutkielmassa ei käsitellä asiakaskannattavuuslukuja 

eikä –raportteja, vaan tutkimus perustuu puhtaasti teemahaastatteluihin.  

Tutkimuksessa ei myöskään käsitellä johtamismalleja, johtamisjärjestelmiä, 

johtamisprosesseja eikä johtamiskäytäntöjä. 

 

1.6. Tutkimuksen rakenne 
 

Tutkimus koostuu johdannosta, teoreettisesta ja empiirisestä osuudesta sekä 

johtopäätöksistä. 

Johdannossa lukija johdatellaan aiheeseen, jonka tavoitteena on luoda 

lukijalle ymmärrystä aihealueesta ja siitä, miten aihetta tullaan tutkimuksessa 

lähestymään. Johdannossa selitetään merkittävimmät käsitteet ja 

tutkimusongelma sekä tehdään tutkimuksen rajaukset.  

Teoriaosa jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa käsittelen 

asiakkuutta yleisellä tasolla, toisessa osassa asiakkuusjohtamista ja 

kolmannessa osassa asiakaskannattavuuksia ja erilaisia tapoja laskea niitä. 

Teorian jälkeen käsitellään tutkimuksen metodologia. Siinä käydään läpi 

tutkimusmetodit, aineiston keräystapa sekä määritellään tutkimuksen 

reliabiliteetti ja validiteetti. 

Lopuksi käydään läpi tutkimuksen keskeisimmät havainnot ja tehdään niiden 

perusteella johtopäätökset. 
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2. Asiakkuus 

2.1. Asiakkaan tunteminen 
 

Systemaattisella ja hyvin hoidetulla asiakkuuksien hallinnalla voidaan 

varmistaa yhtenäinen tapa toimia asiakassuhteissa, tehokkaampi 

uusasiakashankinta ja pysyvämmät asiakassuhteet sekä kokonaisuuden 

kannalta tehokas ja kannattava toiminta. Asiakkuushallintakyvykkyyden 

kehittämisen lähtökohtana tulee olla selkeä asiakas- ja palvelustrategia. 

Asiakkaan tunteminen ja asiakasinformaation hallinta ovat asiakkuuksien 

hallinnan perusta (Hannus, 2004). 

Asiakkuuksien kehittämisen haasteina ja lähtökohtina tämän päivän 

toimintaympäristössä ovat mm. asiakkaiden odotusten jatkuva muutos, 

asiakkaiden vallan kasvaminen sekä kilpailutilanteen koveneminen, uusien 

asiakassuhteiden luomisen vaikeus ja kalleus sekä asiakasuskollisuuden 

merkitys ja asiakassuhteen kokonaiskannattavuuden merkityksen 

korostuminen (Hannus, 2004). 

Asiakkaan tarkasteleminen markkinoiden aktiivisena toimijana eikä pelkästään 

passiivisena viestien vastaanottajana edellyttää syvällisempää ymmärrystä 

siitä, miten ihminen oppii asioita asiakkuutensa aikana (Storbacka, 2001). 

Asiakassuhteen ylläpitoon pitäisi löytyä sopivia toimenpiteitä ja prosesseja, 

joilla pystytään aktivoimaan suhdetta ja estämään sen päättyminen. 

Asiakassuhteen kannalta tuhoisaa on passiivisuus ja harvat kontaktit. Jos 

suhde purkautuu, pitäisi yrityksen puolelta asia hoitaa niin hallitusti, että 

edellytykset palaamiselle olisivat otolliset. 

Asiakkaiden valinta on asiakkuusstrategian kulmakivi. Lähtökohtana on, että 

yritys valitsee asiakkaansa – tosin yleensä vain siitä joukosta, joka on 

yritykselle potentiaalinen. Yritykset panostavat harvemmin siihen, millaisia 

asiakkaita haluavat, vaan lähtökohtaisesti ne ottavat kyselemättä vastaan 

kaikki asiakkaat. Yrityksen valitessa asiakkaansa se voi joutua joskus 

miettimään, onko tiettyjä asiakkuuksia syytä lopettaa. Toisinaan se saattaa 
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olla järkevää niin yritykselle kuin asiakkaallekin. Järkeväksi se muodostuu 

erityisesti silloin kun voidaan todeta, että asiakkaan nykyarvo on huono tai 

negatiivinen, asiakkaalla ei ole potentiaaliarvoa tulevaisuudessa tai ettei 

asiakkuus ole luja (Lehtinen, 2009). 

 

2.2. Asiakaslähtöisyys 
 

Tänä päivänä on hankala löytää palveluntarjoajaa, joka ei väittäisi toimivansa 

asiakaslähtöisesti. Jotta organisaatio voisi olla aidosti asiakaslähtöinen, tulee 

sen tuntea asiakkaansa. Mitä paremmin organisaatio tuntee asiakasryhmänsä, 

sitä paremmin se voi niitä myös hallita. 

Asiakassuhteen ylläpitoon pitäisi löytyä sopivia toimenpiteitä ja prosesseja, 

joilla pystytään aktivoimaan suhdetta ja estämään sen päättyminen. 

Asiakassuhteen kannalta tuhoisaa on passiivisuus ja harvat kontaktit. Jos 

suhde purkautuu, pitäisi yrityksen puolelta asia hoitaa niin hallitusti, että 

edellytykset palaamiselle olisivat otolliset (Mäntyneva, 2001).  

Kokonaisvaltainen asiakkuudenhallinta auttaa yrityksiä - ihmisten, prosessien 

ja tietojärjestelmien avulla - ymmärtämään ja mittaamaan asiakkaiden 

käyttäytymistä ja arvoa yritykselle. Tämä ymmärrys puolestaan auttaa mm: 

• kohdentamaan markkinointia paremmin 

• tarkentamaan asiakkaiden profilointia ja segmentointia 

• löytämään lisämyyntimahdollisuuksia 

• nostamaan kauppojen syntymisen todennäköisyyttä 

• lisäämään osuutta asiakkaiden hankinnoista 

• parantamaan markkinoinnin ja myynnin yhteistyötä 

• kehittämään asiakaspalvelua 

• parantamaan asiakastyytyväisyyttä ja vähentämään asiakaspoistumaa 

(Sahlsten, 2012). 
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2.3. Asiakkuuden vaiheet 
  

Yhden teorian mukaan asiakkuudet voidaan jakaa viiteen eri vaiheeseen: 

syntyminen, vakiintuminen, jalostuminen, hiipuminen ja päättyminen. Tämän 

mukaan asiakkaan kiinnostus ja osaaminen vaihtelevat asiakkuuden eri 

vaiheissa, joten on tärkeää vaihdella toimenpiteitä eri vaiheissa (Storbacka, et 

al. 2001). 

Asiakassuhteella on oma elinkaarensa. Sen voidaan katsoa alkavan 

asiakkaan hankinnasta ja päättyvän asiakassuhteen purkautumiseen. 

Asiakkuuden elinkaaren määrittely auttaa yritystä valitsemaan ja toteuttamaan 

erilaisia toimenpiteitä. Suhteen alkuvaiheessa on luonnollista, että kontakteja 

ja toimenpiteitä on runsaammin, mutta ajan kuluessa suhde usein löyhentyy 

(Hannus, 2004). 

Asiakkaan oppiminen voi taas tapahtua kolmella tasolla, ja oppimisprosessin 

monimutkaisuus lisääntyy tasolta toiselle edetessä. Ensimmäisellä tasolla 

muistamisella on keskeinen asema perinteisessä brändin johtamisessa, jossa 

tavoitteina ovat brändin tunnistaminen ja suosituksi tekeminen. Muistamisen 

tarkoituksena on ainoastaan saada asiakas muistamaan tietty brändi ja 

pitämään sitä parempana kuin kilpailevat brändit. 

Seuraava asiakasoppimisen taso on sisäistäminen, jossa asiakas pohtii 

brändin ydinajatusta ja ymmärtää sen. Samalla hän joutuu muodostamaan 

itselleen selkeän kannan brändiin. 

Kolmas ja monitahoisin asiakasoppimisen muoto on suhteuttaminen. Tällä 

tasolla asiakas omaksuu brändin sisällön, yhdistää brändin elämäänsä ja saa 

hänet muuttamaan käyttäytymistään (Storbacka, 2001). 

 

  



17 
 

 
 

2.4. Asiakkaasta kumppaniksi 
 

Yritysasiakkuudet eivät ole kahden tasavahvan toimijan symmetrisiä 

kumppanuuksia, kun yritykset yhdistyvät yhä suuremmiksi toimijoiksi. Vielä 

1990-luvun lopulla puhuttiin suurasiakasmyynnistä, joka keskittyi nimenomaan 

myyntitilanteisiin ja kaupantekoon. Suurasiakasmyynnistä on kehittynyt 

Strategic Account Managenment (SAM) – strategisten asiakkuuksien 

johtaminen. Sam-toiminnan ytimessä on yleensä asiakasvalinta. 

Suurasiakkaista ei valita sen perusteella, että asiakasyritys on kooltaan suuri, 

vaan monipuolisemmin kriteerein. Valintakriteerit luodaan sellaisiksi, että ne 

peilaavat liiketoiminnan tavoitteita ja mahdollisuuksia päästä tavoitteisiin juuri 

tämän asiakkaan kanssa (Arantola, 2006). 

King ja Burger (2007) käsittelevät artikkelissaan Understanding success and 

failure in customer relationship management CRM-järjestelmän 

implementointia. Heidän mukaansa CRM on lähtenyt kehittymään halusta 

ylläpitää ja ymmärtää paremmin asiakkuuksia kuten esim. lisääntyvää 

asiakkuuslojaaliutta ja asiakkaan kokonaisarvoa (Blattberg & Deighton, 1996; 

Brassingron & Pettit, 2000; Ahn, Kim & Han, 2003). CRM pääasiassa 

yhdistetään kuitenkin markkinointiin ja syvälliseen asiakkaan tuntemiseen 

(Kottler, 1997). 

Arvokkaiden nykyisten asiakassuhteiden kehittämisen tavoitteena on 

asiakasuskollisuus. Samalla on tärkeää kohdistaa markkinointitoiminta 

erityisesti niihin ei-asiakkaisiin (strategisiin mahdollisuuksiin), joilla on suurin 

potentiaali. Strategisten asiakkaiden ja strategisten mahdollisuuksien osalta 

tavoitteena on nostaa asiakasosuutta eli omaa osuutta asiakkaan 

edustamasta liiketoimintapotentiaalista. Edelleen yrityksen tulee osata 

tunnistaa ne asiakassuhteet, jotka eivät ole sille arvokkaita lyhyellä tai pitkällä 

aikajänteellä. Näiden asiakassuhteiden osalta tavoitteena on suhteiden 

muuttaminen kannattavaksi tavalla tai toisella, tai jos tämä ei ole mahdollista, 

asiakassuhteista luopuminen (Garbarino ja Johnson, 1999). 
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Useiden teorioiden mukaan asiakassuhteet muuttuvat liiketoiminnallisista 

kumppanuussuhteiksi. Yritysten tulisi analysoida asiakkuuksiensa asemaa sen 

mukaan haluaako asiakas pelkkää liiketoiminnallista suhdetta vai 

kumppanuussuhdetta. Yritysten pitäisi panostaa molempiin suhteisiin, koska 

kaikki asiakkaat eivät halua samaa (Anderson ja Narus, 1991). 

Liiketoiminnallisessa suhteessa on tyypillistä, että tavara, hyödyke tai suorite 

vaihtaa omistajaa myyjän ja ostajan välillä mahdollisimman vähällä 

henkilökohtaisella kontaktilla. Liiketoiminnallisessa suhteessa ei myöskään 

välttämättä panosteta tai odoteta mitään sitoumuksia jatkossa, kun taas 

kumppanuussuhteessa henkilökohtaisella kanssakäymisellä on suuri merkitys. 

Kaikki toiminta tehdään ostajan ja myyjän kanssa yhteistyössä ja jaetaan sekä 

hyöty että vastuu. Kumppanuussuhteeseen kuuluu olennaisena osana myös 

yhteiset tulevaisuuden suunnitelmat (Garbarino ja Johnson, 1999). 

Kumppanuudessa ydinidean mukaan eroavaisuudet luottamuksessa ja 

sitoutumisessa määrittelevät tekijät kumppaniasiakkaiden ja tavallisten, 

yksittäisiä ostoja/asiointeja tekevien, asiakkaiden välillä.  

Kuluttajapäätösten syntymiseen uskotaan vaikuttavan sellaiset henkiset seikat 

kuten asiakastyytyväisyys, luottamus, sitoutuneisuus ja se, millaiseksi asiakas 

mieltää palvelun ja arvon. Näiden globaalien määritteiden uskotaan tiivistävän 

kuluttajan tietämyksen ja kokemuksen tietystä yrityksestä ja ohjaavan tämän 

päätöksentekoa. (Garbarino ja Johnson, 1999). 

Eri sitoutumisasteet tulee ottaa huomioon, kun solmitaan 

asiakkuuskumppanuuksia. Matalamman sitoutumisasteen asiakkuuksille 

suunnattu kumppanuusmarkkinointi on tehokkaampaa, jos se keskittyy yleisen 

tyytyväisyyden luomiseen, kun taas sitoutuneiden asiakkaiden kohdalla 

kannattaa keskittyä luottamuksen ja sitoutuneisuuden rakentamiseen. Tulee 

myös ottaa huomioon, ettei kalliskaan markkinointi ole tehokasta, jos asiakas 

ei ole halukas solmimaan kumppanuussuhdetta. Tutkimuksen mukaan halua 

sitoutua yritykseen ajaa useat tekijät, kuten perhe, viiteryhmä ja sosiaaliset 

normit. Yritykseen identifioituminen saattaa saada kuluttajan tuntemaan, kuin 

hän kuuluisi maineikkaaseen ”ryhmään”. Lisätarkastelua vaatineekin kysymys 
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siitä, voiko löyhästi sitoutuneiden asiakkaiden luottamusta ja sitoutuneisuutta 

vahvistaa, ja millä tavalla (Garbarino ja Johnson, 1999). 

Kumppanuusasiakkuuden pääpaino on asiakkaan liiketoiminnan 

kehittämisessä. Siinä tarvitaan paljon luottamusta sekä yrityksen ja asiakkaan 

organisaatioiden yhteen sovittamista. Tiedonjaon on oltava hyvin avointa 

(Storbacka, et al. 2000). 

 

2.5. Asiakkuuden arvo 
 

Asiakkuuden kustannukset voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: 

hankintakustannukset, kehittämiskustannukset ja säilytyskustannukset. 

Hankintakustannukset muodostuvat niistä markkinointitoimenpiteistä, joilla 

asiakkuus saadaan yritykselle. Näihin liittyvät kaikki asiakkuutta edeltävät 

markkinointiviestintätoimet mukaan lukien henkilökohtainen myyntityö. 

Asiakkuuksien kehittämiseen kohdentuvat kustannukset ovat puolestaan niitä, 

jotka aiheutuvat asiakkuuden syventämisestä. Näihin kustannuksiin voidaan 

lukea esimerkiksi toimet, jotka tähtäävät asiakastyytyväisyyden kehittämiseen. 

Asiakkuuden säilytyskustannukset aiheutuvat siitä, että yritys ottaa 

kannettavakseen jonkin kustannuksen, jotta asiakkuus ei päättyisi 

(Mäntyneva, 2001). 

Myös yrityksen tulee osata tunnistaa ne asiakassuhteet, jotka eivät ole sille 

arvokkaita lyhyellä tai pitkällä aikajänteellä. Näiden asiakassuhteiden osalta 

tavoitteena on suhteiden muuttaminen kannattavaksi tavalla tai toisella, tai jos 

tämä ei ole mahdollista, asiakassuhteista luopuminen (Hannus, 2004). 

Yritysten pitäisi siirtyä asiakastiedosta asiakastietämykseen pohjautuvan 

tiedon hyödyntämiseen. Oleellinen ero näiden kahden asiakaskantojen 

johtamisessa sovellettavan menetelmän välillä on niiden aikaperspektiivissä: 

asiakastietämys on ennakoivaa tietoa, kun taas asiakastiedot ovat takautuvaa 

tietoa (Storbacka, et al. 2001). 
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Kun yritys kokee tuntevansa asiakkaansa läpikotaisin, se ei vaivaudu 

kuuntelemaan, mitä tällä on sanottavanaan. Asiakasta kyllä näennäisesti 

kuunnellaan, mutta kuuntelu perustuu asiakastutkimusten kysymys-vastaus – 

käsikirjoituksiin, jotka käydään läpi ennalta sovitulla kaavalla, vastasi asiakas 

mitä tahansa. Onko asiakasta kuultu riittävästi, jos hänelle lähetetään kerran 

vuodessa tai kolmessa tyytyväisyyskysely (Kanniston, 2004)? 
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3. Asiakkuusjohtaminen 
 

Asiakaskannattavuus ei enää voi olla irrallinen liiketoiminnan 

ohjausnäkökulma tai erillinen raportti muiden joukossa. Se ei ole yksin 

taloushallinnon asia tai kertaselvitys. Asiakaskannattavuustiedolla ei ole 

paljonkaan arvoa, mikäli sitä ei hyödynnetä yrityksessä liiketoiminnan 

johtamisessa sekä organisaation ja asiakkuuksien ohjaamisessa.  

Asiakas odottaa asiakkuusjohtajan tuntevan asiakkaansa ja sen toimialan 

hyvin, ei vain tekevän kauppaa asiakkaan kanssa eurojen toivossa. Lisäksi 

asiakas odottaa, että asiakkuusjohtajaan on helppo ja vaivaton olla 

yhteydessä, ja että hän on helposti lähestyttävä muutenkin. Asiakkuusjohtajan 

on vastattava viipymättä asiakkaan yhteydenottopyyntöihin. Hänen tulee 

pystyä tarvittaessa nopeisiin ja lopullisiin ratkaisuihin, esimerkiksi asiakkaan 

ongelmatilanteissa. Lisäksi asiakas haluaa, että heitä kohdellaan arvokkaina 

asiakkaina, olivatpa he minkä kokoinen asiakas tahansa. 

Asiakkuusjohtajan on oltava eturintamassa oppimassa, miten 

markkinointiviestintä muuttuu. Toimintaympäristön, rakenteiden ja 

kuluttajakäyttäytymisen muutokset vaikuttavat siihen, miten markkinointia 

asiakkailla toteutetaan. Viime vuosina asiakkaiden tarpeissa korostui edelleen 

voimakkaasti halu liiketoimintalähtöiseen mitattavaan ja tehokkaaseen 

markkinointiviestintään. Mediakuluttamisen digitalisaatio on muuttanut 

merkittävästi yritysten markkinointiviestinnän panostusalueita samalla tarjoten 

uusia mahdollisuuksia viestiä ja palvella kohdeyleisöjä. Mainonnan rinnalle on 

noussut sisältömarkkinoinnin keinovalikoima. Brändien tulee menestyäkseen 

tehdä kokonaisvaltaista brändikäyttäytymistä ja olla aiempaa relevantimpi 

ympäröivän kulttuurin ilmiöihin ja muutoksiin (Toimintasuunnitelma 2016, 

TBWA\Helsinki). 

Asiakaslähtöistä lähestymistapaa asiakkuudenhallintaprosessin avulla on 

tutkittu paljon (Reinartz, et al. 2004). Aikaisempi kirjallisuus tunnistaa neljä 

erillistä asiakaslähtöiseen lähestymistapaan vaikuttavaa tekijää. 
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Ensimmäinen tekijä on olemassa olevien asiakkuuksien johtaminen ja hallinta. 

Tässä laatu on asiakassuhteissa määrää tärkeämpi tekijä. 

Toisena tekijänä prosessissa pitää tunnistaa, että asiakkuussuhteet kehittyvät 

eri vaiheissa (Dwyer, et al. 1987). Asiakassuhdetta ei pidä tarkastella useina 

erillisinä tapahtumina, vaan näiden toisistaan riippuvaisten tapahtumien 

kanssakäyminen kehittyy omalla painollaan. Asiakassuhteen kehittyminen voi 

päättyä milloin tahansa asiakkaan toimesta, kilpailullisesta näkökulmasta tai 

sisäisistä syistä. 

Kolmannen tekijän mukaan yrityksen tulee olla asiakkaan kanssa 

systemaattisessa ja proaktiivisessa vuorovaikutuksessa jokaisessa 

asiakkuuden vaiheessa (Srivastava, et al. 1998). 

Neljäntenä tekijänä on sen ymmärtäminen, ettei asiakassuhteiden arvo ole 

samanlainen kaikille asiakkaille. Asiakkaaseen käytettävien resurssien määrä 

on verrannollinen asiakkaan tuomaan arvoon yritykselle (Zeithaml, et al. 

2001). 

Perinteisen mainonnan suunnittelun kylkeen on tuotu uutta osaamista datan, 

sosiaalisen median, PR:n ja luovan teknologian osalta, mikä tarkoittaa 

toimistojen puolella isoa muutosta. Pelkän markkinointiviestinnän suunnittelun 

lisäksi toimistoilla on mahdollisuus luoda uusia jakelukanavia sekä mitata ja 

optimoida reaaliajassa kampanjoiden tehokkuutta.  Lisäksi asiakasyritysten 

omat kanavat kommunikoida asiakkaiden kanssa ovat saaneet entistä 

suuremman painoarvon. Sosiaalisen median merkitys on tätä kautta 

korostunut erityisesti. (Toimintasuunnitelma 2016, TBWA\Helsinki).  

Asiakkuusjohtajan on pystyttävä toimimaan alati muuttuvassa markkinassa ja 

rakennettava oma toimintamalli sekä määriteltävä osaamisalue vastaamaan 

asiakkaan tulevia tarpeita. Samaan aikaan on myös huomattava, että 

suomalainen asiakaskenttä on melko varovainen kokeilemaan uutta. Vuoden 

2016 aikana asiakkuusjohtajien osaamisaluetta vahvisti lisääntyvä toiminta 

reaaliaikaisen markkinoinnissa, liikkuvan kuvan tuotannossa sekä 

markkinoinnin digitalisaatiossa. Etenkin markkinoinnin digitalisaatio on ajanut 
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tarvetta muuttaa nopeasti käytössä olevien tiimien osaamista ja kapasiteettia. 

Toimintamallin kiinnostavuus on edelleen kasvanut, kun yhä useamman 

asiakkaan kanssa suunnitellaan jatkuvan tekemisen malleja tukemaan 

digitalisaation tarpeita (Toimintasuunnitelma 2016, TBWA\Helsinki). 

Asiakkuuden johtamista mitataan asiakkuuden arvonnousulla. Asiakkuuden 

johtamistyön ainoa kestävä tavoite on asiakkuuden arvonnousu. Yrityksen on 

selkiytettävä, kuinka arvokkaita asiakkuuksia yrityksen asiakaskannasta 

löytyy, ja kaikkea kehitystyötä tulee arvioida sen suhteen, miten se vaikuttaa 

asiakkuuden arvon kehittymiseen (Storbacka, et al. 2001). 

 

3.1. Asiakkuuden hallinta 
 

Asiakkuudenhallinnassa pelkkä CRM-teknologian käyttöönotto ei riitä, vaan 

toimiakseen asiakkuudenhallinta vaatii näkyvän ihmisosatekijän. 

Asiakassuhteen päättymisvaiheessa olevien matala-arvoisten asiakkaiden 

hoitaminen teknologialla saattaa kuitenkin olla kustannustehokasta (Reinartz, 

et al. 2004). 

Asiakkuuden hallinta pelkästään järjestelmän avulla on yleensä 

monimutkaista, ja järjestelmät hankalia implementoida. Nykykirjallisuus ei 

tarjoa juurikaan apuvälineitä näiden tehokkaaseen implementointiin. On 

olemassa ns. kriittiset onnistumisen tekijät (Critical Success Factors CFS), 

mutta ne eivät tarjoa käytännön apua järjestelmien käyttöönottoon, vaan 

toimivat lähinnä vain ohjenuorana (King ja Burger, 2007). 

CRM-järjestelmät mahdollistavat organisaatioiden yhdistämisen sekä sisäisten 

että ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Kanssakäyminen tehostuu ja 

helpottuu, ja pelkästään järkevällä CRM:n käytöllä voidaan saada asiakkuudet 

parempaan hallintaan ja parantaa palvelua. Parhaassa tapauksessa se näkyy 

kasvaneena myyntinä (King ja Burger, 2007).  
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Asiakkuudenhallintaa (CRM) voidaan pitää monitasoisena prosessina. CRM-

prosessissa on kolme päätasoa, jotka ovat asiakassuhteen aloitus, ylläpito ja 

päättyminen. Näillä päätasoilla on myös omat alatasonsa, joista tärkeimpänä 

on jatkuva asiakassuhteen arviointi (Brady ja Cronin, 2001). Yleisimmät 

virheet ovatkin, että joko hyvää asiakasta ei tunnisteta eikä täten huomata 

myöskään asiaankuuluvasti palkita, tai vähempiarvoiset asiakkaat määritellään 

virheellisesti arvokkaammiksi kuin ovatkaan ja niihin tuhlataan resursseja. 

Jotta tältä vältyttäisiin, tulisi asiakkaan arvoa voida systemaattisesti mitata. On 

myös tärkeää kysyä, onko CRM ylipäätään hyvä asia yritykselle. Jotta CRM 

näkyisi yrityksen toiminnassa, tulee työntekijöille tehdä selväksi CRM:n 

merkitys, ja palkita heitä siihen sitoutumisesta. CRM:n pitää näkyä yrityksen 

rakenteissa (Reinartz, et al. 2004).  

Asiakkuudenhallinnan prosessin kolmen eri päävaiheen tunnistaminen on 

tärkeää, koska toimintamallit jokaisessa niistä saattavat vaihdella. CRM-

prosessien soveltaminen on liitettävissä parempaan tulokseen kahdessa 

näistä tasoissa, voimakkaimmin ylläpitovaiheessa, ja sen jälkeen aloituksessa. 

Päättymiseen se ei juurikaan vaikuttanut. Tutkimuksen mukaan CRM 

vaikuttaisi maksavan takaisin siihen tehdyt sijoitukset. Tutkimuksessa ei 

myöskään löydetty viitteitä siihen, että CRM toimisi eritavalla eri toimialoilla 

(Reinartz, et al. 2004). 

 

3.2. Asiakkuusjohtajan vaihtuminen 
 

Asiakkuusjohtajien vaihtumisesta ja sen vaikutuksesta asiakkuussuhteeseen 

pienissä ja keskisuurissa yrityksissä on hyvin vähän tutkittua tietoa ja 

kirjallisuutta ei juuri ollenkaan. Empiiristä tietoa ei löytynyt asiakkuusjohtajan 

vaihtumisen vaikutuksesta asiakkuussuhteen hoitamiseen. Asiakkuusjohtajan 

vaihtuminen ei vaikuta negatiivisesti asiakassuhteeseen, jos 

asiakkuusjohtamisen prosessi on hyvin hallussa ja sitä johdetaan oikein. Jos 

prosessi taas ei ole hallussa, ollaan pitkäaikainenkin asiakas todennäköisesti 

vaarassa menettää (Madill, et al. 2007).  
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Tehokas ja hyvin prosessoitu asiakkuudenjohtamismalli auttaa myös asiakasta 

haluamaan parempaa palvelua (Grönroos, 1996; Parasuraman, et al. 1988). 

Asiakkuusjohtajat ovat avainasemassa asiakkuuden hoitamisessa. Tutkimus, 

jota tähän asti on tehty tästä aiheesta käsittää pääsääntöisesti vain globaalia 

asiakkuusjohtamista (Wilson & Millman, 2003). 

Asiakkuusjohtajien suuri vaihtuvuus on kallista ja se aiheuttaa pelkästään 

suorina kuluina sekä palkkaukseen että perehdytykseen liittyvät kulut. Lisäksi 

se vaikuttaa negatiivisesti liikevaihtoon asiakkaiden tyytymättömyyden ja 

menetettyjen myyntien kautta tai sen takia, että henkilökunta on tyytymätön 

jatkuvien muutosten vuoksi (Mathews & Redman, 2001). 

Vaikka asiakkuusjohtajien vaihtuvuus nähdäänkin puhtaasti negatiivisena 

asiana, ei sillä suoranaisesti ollut suurtakaan vaikutusta asiakkuussuhteen 

hoitamisen laatuun (Perrien & Richard, 1995). 

Tutkimuksen mukaan ne asiakkaat, joilla ei ole ollut asiakkuusjohtajissa 

muutoksia muutaman vuoden sisällä, ovat tyytyväisempiä kuin ne, joilla on 

ollut muutoksia, mutta jotka eivät ole osanneet hoitaa muutosprosessia oikein 

(Madill, et al. 2007). Ne asiakkaat, joiden kohdalla muutosprosessi on osattu 

hoitaa oikein, ovat tyytyväisempiä kuin ne, joilla ei muutosta ole ollut lainkaan 

(Crosby et al., 1990; Watson, 1986). 

Eli todellista merkitystä asiakkaille ei ole sillä, että heitä hoitanut 

asiakkuusjohtaja vaihtuu, vaan sillä, miten vaihtumisprosessi yrityksessä 

osataan hoitaa. Eniten molemmat osapuolet arvostivat joustavuutta, 

luotettavuutta ja kekseliäisyyttä. 
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4. Asiakaskannattavuus 
 

Kilpailu asiakkaista kovenee ja vaatii asiakkuusjohtamiseen ja investointeihin 

liittyviä valintoja. Valintojen tekeminen vailla kannattavuustietoja on vaikeaa. 

Kun asiakaskannattavuus on hallinnassa, on yrityksen käytännössä helpompi 

priorisoida toimintaansa ja kasvattaa tulostaan merkittävästi. 

Asiakkaan näkökulmasta tehtävänä on luoda asiakkaalle enemmän arvoa 

suhteessa kilpailijoiden tai vaihtoehtoisten ratkaisujen antamaan arvoon. Siksi 

on olennaista osata määrittää ainutlaatuinen asiakaslupaus ja erottautua 

selkeästi kilpailevista vaihtoehdoista  

Oman organisaation näkökulmasta lähtökohta on, etteivät kaikki 

asiakassuhteet ole samanarvoisia. Jotkut asiakassuhteet ovat organisaatiolle 

arvokkaampia kuin toiset, ja arvokkaiden asiakassuhteiden tunnistaminen ja 

kehittäminen on toiminnan perusta. Menestyvimmillä organisaatioilla on 

mahdollisuus keskittyä parhaisiin asiakkaisiin. Paras asiakas ei kuitenkaan 

välttämättä ole pelkästään se asiakas, jonka osalta välitön myynti ja/tai 

kannattavuus on suurin. Vaativat asiakkaat voivat olla arvokkaita strategisen 

oppimisen kannalta (Hannus, 2004). 

Aikaisempien tutkimusten mukaan noin 70 % CRM-projekteista vaikuttaa 

yrityksen tulokseen joko tappiollisesti tai ei lainkaan (Gartner Group, 2003). 

Yritykset ovat siirtymässä tuote- ja brändikeskeisestä markkinoinnista 

asiakaslähtöiseen lähestymistapaan. Aikaisemmat tutkimukset ovat 

keskittyneet tutkimaan enemmän CRM-strategiaa, kuten asiakasuskollisuuden 

vaikutusta asiakaskannattavuuteen tai kanta-asiakasohjelmaa. Jotkut yritykset 

näkevät CRM:n vain investointina teknologiaan ja ohjelmistoihin, kun taas 

toiset näkevät sen puhtaasti asiakassuhdetyökaluna (Reinartz, et al. 2004). 

On tärkeää tunnistaa ne CRM:ään liittyvät toiminnot, jotka hyödyntävät 

yrityksen liiketoimintaa ja kannattavuutta. (Reinartz, et al. 2004). 
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4.1. Asiakaskannattavuuteen vaikuttavat tekijät 
 

Yrityksen on syytä tuntea asiakaskannattavuuteensa vaikuttavat tekijät. Mitkä 

ovat asiakkuuksien hankintakustannukset suhteessa niiden myyntituottoihin ja 

katteisiin? Mitä maksaa asiakkuuksien ja niiden kannattavuuden hallinnointi, 

tai vaihtoehtoisesti hallinnoimatta jättäminen (Mäntyneva, 2011)? 

On ilmeistä, että asiakkuudenhallinta on luonteeltaan oppimisprosessi, jossa 

yritys pystyy käytännön kokemuksen pohjalta oppimaan ja lisäämään 

toimintansa kannattavuutta. Tämä ilmentää myös sitä, että 

asiakkuudenhallinta ja sen hyödyntäminen eivät ole yksittäinen projekti vaan 

ennemminkin kiinteä osa yrityksen liiketoimintaprosesseja. Asiakkuuden 

laatua ilmentävänä tekijänä on asiakkuuden nykyinen ja tuleva kannattavuus. 

Tässä yhteydessä asiakaskannattavuuteen vaikuttavat erityisesti yksittäisten 

asiakkuuksien ja asiakasryhmien arvo, asiakkuuksien arvon jakautuminen 

koko asiakaskunnassa ja asiakkuuksien arvon maksimoiminen (Mäntyneva, 

2001). 

Asiakaskannattavuuden tarkastelu on välttämätöntä ennen kuin siirrytään 

käsittelemään asiakkuuksien kehittämistä. Kannattamattomien asiakkuuksien 

kehittäminen ei ole taloudellisesti perusteltua. Kovin usein ajatellaan, että ”ei 

sitä koskaan tiedä, jos vaikka tämäkin asiakkuus ajan myötä muuttuisi 

kannattavaksi”, ja asiakkuutta kehitetään tällä perusteella yhtä intensiivisesti 

kuin muitakin. Tilastollisen todennäköisyyden mukaan kaikki asiakkuudet eivät 

ole kannattavia. Asiakkuudenhallinnan ensisijaisena tehtävänä onkin 

kannattavan asiakaspotentiaalin tunnistaminen ja asiakkuuksien kehittäminen 

tämän potentiaalin pohjalta (Mäntyneva, 2001). 

Asiakaskannattavuuteen vaikuttaminen on pitkäjänteistä toimintaa. Asiakkaan 

huono kannattavuus ei ole asiakkaan syytä. Lähes poikkeuksetta syy on 

yrityksessä. Yritys on hinnoitellut tuotteensa väärin, tehnyt huonon 

sopimuksen, panostaa asiakkaaseen liikaa tai toimii muuten väärällä tavalla 

asiakkaan kanssa. Kannattavuuden parantamista hidastavat muun muassa 

asiakkaan kanssa tehdyt sopimukset ja kilpailijoiden toiminta. Yrityksen tulee 
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tietää, mistä sen asiakaskannattavuus muodostuu ja millä tavalla se saa 

asiakaskannattavuutta paremmaksi (Hellman, Värilä, 2009). 

 

4.2. Kannattavuuden määritelmät 
 

Asiakkuus voi olla yritykselle arvokas monesta syystä. Tärkein mittari, jolla 

asiakkuuksia voidaan arvottaa, on asiakkuuden kannattavuus. Muita 

asiakkuuden arvon mittareita voivat olla asiakkuuden rahallinen volyymi, 

asiakkuuden koko elinkaaren kannattavuus, asiakasosuus, asiakkuuden lujuus 

(sisältäen asiakastyytyväisyyden) ja asiakkuuden referenssi- sekä 

osaamisarvo. 

Asiakkuuden arvon ulottuvuudet ovat sekä toimiala- että yrityskohtaisia ja 

niiden painoarvot vaihtelevat yrityksittäin ja asiakkuusstrategioittain. Näin ollen 

jokaisen yrityksen on strategiamäärittelyn yhteydessä määriteltävä myös se, 

millä ulottuvuuksilla asiakkuuden arvoa mitataan (Storbacka, et al. 2001). 

Asiakaskannan kannattavuuden analysointi on hyödyllinen tapa määrittää, 

mitkä asiakkaat ovat yritykselle arvokkaimpia. Kokemukset kymmenistä 

asiakaskannattavuuden jakaumaa selvittävistä asiakaskanta-analyyseista 

osoittavat, että yritysten välillä on tiettyjä yhtymäkohtia toimialasta riippumatta 

(Storbacka, et al. 2000). 

 

4.3. Prosessien merkitys kannattavuuteen 
 

Vertaamalla asiakaskannattavuutta ja erilaisia asiakkuusprosesseja on yhteys 

prosessien ja kannattavuuden välillä helposti osoitettavissa. 

Kannattamattomat asiakkaat ovat usein sellaisia, joiden asiakkuudet ovat 

hyvin monimutkaisia ja sisältävät paljon yksittäisiä toimintoja, jotka eivät tuota 

arvoa kummallekaan osapuolelle. Näin ollen asiakkuuden arvon nostaminen 

lähtee usein asiakkuuden uudelleensuunnittelusta. Asiakkuuden 
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kannattavuudella tarkoitetaan yhden asiakkuuden tietyn aikavälin 

kannattavuutta, eli asiakkuustulot – asiakkuuskustannukset = kannattavuus. 

Aikaväli jota usein käytetään, on vuosi (Storbacka, Lehtinen, 2006).  

Strategisissa asiakkuuksissa johtamisprosessi auttaa asiakkaita 

selkeyttämään omia toimintatapojaan, koska siinä koordinoidaan kaikki 

asiakkaan prosessit koko organisaatiossa. Sillä varmistetaan, että myös 

asiakas pitää asiakkuutta arvokkaana, koska se tukee asiakkaan tavoitteita ja 

prosesseja. Sisäisten prosessien tehostamiseksi kehitettyjä työkaluja voidaan 

käyttää myös asiakkuuksien johtamisessa (Storbacka, et al. 2000). 

Asiakkuuksien johtamisen tavoitteena ei ole maksimoida yksittäisistä ostoista 

saatavia tuottoja, vaan pikemminkin päästä pysyvään yhteistyöhön 

asiakkaiden kanssa. Perusajatuksena on se, että molemmat osapuolet 

sopeuttavat prosessinsa niin, että kummallekin koituu arvoa. Prosessin 

tuloksellisuuden osoittaminen sekä yrityksen sisällä että asiakkaille on erittäin 

tärkeää, jotta strategisten asiakkuuksien johtamisprosessi on menestyksekäs 

(Storbacka, et al. 2000). 

Asiakkuusprosessin tulee olla niin hyvin suunniteltu, että sekä yritys että 

asiakas hyötyvät asiakkuudesta. Asiakkuusprosessi koostuu kolmesta 

tekijästä: 

• asiakkaan prosessi, jossa asiakas tekee tiettyjä toimintoja 

saavuttaakseen tavoitteensa 

• yrityksen prosessi, jossa yritys tekee toimintoja, jotka tukevat asiakkaan 

prosesseja 

• asiakaskohtaamiset, joissa nämä yrityksen ja asiakkaan prosessit ovat 

keskinäisessä vuorovaikutuksessa (Storbacka, et al. 2000). 

Sellaiset yritykset, joiden sisäisten prosessien tavoitteet keskittyvät vain 

laatuun, kustannusten alentamiseen ja tehokkuuteen, laiminlyövät 

todennäköisesti niitä prosesseja, joiden ansiosta ne voivat saada parempaa 

kannattavuutta ja vahvistaa asiakassuhdetta (Kapplan, Norton, 2004). 
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4.4. Tyytyväinen – uskollinen – kannattava? 
 

Yleisesti ajatellaan, että uskolliset asiakkaat ovat kannattavampia kuin muut 

asiakkaat. Tätä perustellaan monella eri tekijällä. Uskollisten asiakkaiden 

tuomat säännölliset kassavirrat mahdollistavat investoinnit uusien 

asiakkuuksien luomiseen. Samoin on helpompaa jalostaa nykyisiä 

asiakkuuksia kuin synnyttää uusia. Asiakkaita voidaan myös käyttää uusien 

asiakkuuksien luomiseen. Lisäksi pitkäaikaisia asiakkaita voidaan ohjata siten, 

että asiakkuuden kustannukset alenevat (Storbacka, Lehtinen, 2006). 

Asiakaskanta-analyysit osoittavat, että suuri osa asiakkuuksista on 

kannattamattomia riippumatta asiakkuuden kestosta. On myös voitu todeta, 

että uskolliset kannattamattomat asiakkuudet eivät tule ajan myötä 

kannattavammiksi, jollei samanaikaisesti ratkaisevasti pystytä vaikuttamaan 

asiakkuuden tuloihin tai asiakkuusrakenteeseen tavalla, joka vähentää 

asiakkuuteen liittyviä kustannuksia. 

Ovatko uskolliset asiakkaat kannattavia? Viimeisen vuosikymmenen aikana on 

ryhdytty kiinnittämään paljon enemmän huomiota asiakastyytyväisyyteen. 

Syynä tähän nähdään mm. kasvava kiinnostus laadunhallintaa kohtaan, kuten 

esimerkiksi kansalliset laatupalkinnot sekä kansalliset 

asiakastyytyväisyystutkimukset.  

Helgesen (2006) tutki tätä asiaa kahdesta näkökulmasta: ensinnäkin, mitä 

tyytyväisempi asiakas, sitä uskollisempi se on, ja toiseksi, mitä uskollisempi 

asiakas, sitä kannattavampi se on. Helgesen teki tutkimuksen yksilötasolla 

haastattelemalla neljää Norjan kalatuotteiden viejää ja heidän asiakkaitaan. 

Kysely lähetettiin yhteensä 244 asiakkaalle, jotka olivat viimeisen vuoden 

aikana tehneet tilauksia tutkimuksessa mukana oleville yrittäjille.  

Tutkimuksessa selvisi, että mitä tyytyväisempi asiakas on, sitä uskollisempi se 

on. Tämä löydös on täysin yhtenevä aiempien tutkimusten kanssa (Paltschik,  

Storbacka, 1992). Myös toinen Helgesenin hypoteesi piti paikkansa, eli mitä 

tyytyväisempi asiakas on, sitä kannattavampi se on. Tutkimus osoitti, että 
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asiakastyytyväisyyden sekä asiakasuskollisuuden olisi ylitettävä tietty 

(negatiivinen) kynnys, ennen kuin sillä olisi vaikutusta asiakasuskollisuuteen 

tai asiakaskannattavuuteen. 

Tutkimuksen mukaan on erittäin tärkeää löytää ne tekijät, jotka jo asiakkuuden 

varhaisessa vaiheessa synnyttävät asiakastyytyväisyyttä, koska niillä on 

myöhemmässä vaiheessa suuri vaikutus (Helgesen, 2006). 

 

4.5. Asiakaskannattavuuslaskenta 
 

Asiakaskannattavuuslaskenta on yleistynyt työkaluksi kannattavuuden 

parantamiseen. Perusajatus on, että asiakas ei ole lähtökohtaisesti 

kannattamaton, vaan heikko kannattavuus johtuu huonosta 

yhteensopivuudesta asiakkaan ja yrityksen toimintojen välillä. 

Asiakaskannattavuutta parannetaan siis kehittämällä liiketoimintamallia ja 

varmistamalla, että liiketoimintamallia toteutetaan suunnitellusti (Arantola, 

2006). 

Asiakaskannattavuus mittaa asiakkaan osuutta yrityksen voittoon (Lind & 

Strömstenin, 2006). Se erittelee asiakkaan vaikutuksen sekä liikevaihtoon että 

kuluihin tietyn ajanjakson osalta (Pfeifer et al. 2004). 

 

4.5.1. Toimintolaskenta 
 

Asiakaskannattavuutta voi laskea monella tapaa. Yksi yleinen tapa on 

sisällyttää asiakaskannattavuuteen toimintolaskentaa (Cooper & Kaplan, 1991; 

Kaplan & Narayanan, 2001). Toimintolaskenta auttaa ymmärtämään 

kustannusten käyttäytymistä, kun ne kohdistetaan toimintojen kautta 

esimerkiksi tuotteille ja asiakkaille.  
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4.5.2. ”Full Product Costing” 
 

Tämän tason laskelmia on monenlaisia (Malmi, et al. 2004). On olemassa 

laskenta ”full product costing”, jossa kaikki kulut jaetaan asiakkaille ostojen 

suhteessa. Vähän pidemmälle vietyä laskentaa edustaa ABC-laskenta eli 

toimintolaskenta, jossa kaikki yleiskustannukset jaetaan asiakkaille näiden 

käyttämien toimintojen suhteen (Cooper, et al. 1992; Kaplan & Cooper, 1998; 

Kaplan & Narayanan, 2001). 

 

4.5.3. Nykyarvo 
 

Asiakkuuksien koko elinkaaren kannattavuus edellyttää vuosittaisten 

kannattavuuksien tuntemista ja vuosittaisen asiakkuuden kannattavuuden 

diskonttausta nykyarvoon. Ongelmana on kuitenkin se, että asiakkuuden kesto 

ei ole tiedossa, joten nykyarvon määrittely perustuu tulevaisuuden odotuksiin. 

Kun vuosittaisen kannattavuuden kehittyminen ei ole tiedossa, nykyarvon 

määrittely on vaikeaa (Storbacka, Lehtinen, 2006). 

Asiakkaalle voidaan laskea nykyarvo. Yleensä asiakkaan nykyarvo lasketaan 

aikaisemman asiakashistorian perusteella. Se ei ole tämänhetkinen, vaan 

historiallinen arvo, koska sen pohjana on käytetty aikaisemman vuoden tai 

tilikauden lukuja. Tämä ehkä siksi, että näiden tietojen on koettu olevan 

helpoiten saatavissa taloushallinnon dokumenteista. Asiakkaan arvoa voi 

analysoida niin, että sille määritellään ne keskeiset ulottuvuudet, jotka ovat 

ominaisia sekä toimialalle että erityisesti yritykselle (Lehtinen, 2009). 

 

4.5.4. Segmenttilaskenta 
 

Asiakkaiden jakaminen segmentteihin ja sitä kautta segmenttikannattavuuden 

hakeminen (Libai et al. 2002) on yksi yleisesti käytetty malli. 
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Asiakassegmenttikannattavuudessa mitataan joukko asiakkaita, jotka on jaettu 

tiettyjen kriteerien mukaan segmentteihin (Guilding & McManus, 2002), (Lind 

& Strömstenin, 2006). Asiakkaat voidaan jakaa segmentteihin esim. 

ostokäyttäytymisen tai maantieteellisen sijainnin perusteella, väestöllisten 

tekijöiden tai minkä tahansa sellaisen tekijän mukaan, jolla saadaan asiakkaat 

jaettua tiettyihin segmentteihin. Toimintolaskennan logiikka perustuu siihen, 

että segmentoidut asiakasryhmät ovat arvokkaampia kuin yksittäiset 

asiakkaat, joten yleiskustannukset tulee kohdistaa segmenteille (Cooper & 

Kaplan, 1991). 

 

4.5.5. Elinkaarilaskenta 
 

Elinkaarimallissa lasketaan asiakkaan koko elinkaarelle arvo / kannattavuus 

(Reinartz & Kumar, 2003; Pfeifer et al. 2004; Guilding & McManus 2002). 

Asiakaskannattavuutta tulee tarkastella pitkällä aikajänteellä asiakassuhteen 

kokonaisarvona yli asiakassuhteen koko elinkaaren (Hannus, 2004).  

Asiakkaan elinkaarikannattavuus ottaa laskennassa huomioon sekä asiakkaan 

menneen asiakassuhteen että tulevaisuuden (Berliner & Brimson, 1998; 

Foster & Grupta, 1994). Tässä mallissa fokus on asiakkaan laskennallisessa 

kannattavuudessa ja tuleva arvo lasketaan käyttämällä samaa laskentaa, jolla 

nykyinenkin arvo on saatu aikaiseksi (Pfeifer, et al. 2004). Elinkaarilaskenta on 

haasteellinen tehtävä monista eri syistä: monimutkainen yritysympäristö, 

puutteelliset tiedot, ristiriitaiset argumentit tai ettei elinkaarikulujen laskentaan 

ole olemassa standardoitua menetelmää. Vain harvat yritykset soveltavat 

elinkaarilaskentaa, vaikka strategisesti kohdistetut panostukset voivat 

synnyttää merkittävää kilpailuetua ja taloudellista hyötyä (Lind & Strömstenin, 

2006).  

Tutkimuksen mukaan mitä vaikeampi tekniikka oli kyseessä laskelmia 

tehdessä, sitä enemmän käytettiin elinkaarilaskentaa tai asiakasarvostuksen 

kannattavuuslaskentaa. Elinkaarilaskenta oli myös aina mallina silloin, kun 
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tehtiin suuria investointipäätöksiä, jotka vaativat laajoja laskentoja tuekseen. 

Tutkimuksessa myös huomattiin, että yritykset käyttävät monia 

kannattavuuslaskentatekniikoita samojen asiakkaiden kannattavuuksien 

laskennassa. Jos asiakkuuden haluttiin näyttävän kannattavalta, valittiin se 

kannattavuuslaskentatekniikka, jolla sai asiakkaan näyttämään parasta 

kannattavuutta (Lind & Strömstenin, 2006). 

 

4.5.6. Kassavirtalaskenta 
 

Asiakasarvostuksen kannattavuus lähtee siitä periaatteesta, että asiakas 

nähdään tulevaisuuden kassavirran tuojana (Pfeifer, et al. 2004; Lind & 

Strömstenin, 2006). Tämä malli ei laske asiakkaalle kannattavuutta, vaan 

ainoastaan asiakkaan tulevaisuudessa tuoman kassavirran, joka taas 

ratkaisee yrityksen arvon (Boyce, 2000). 

 

4.5.7. CPA – Customer Profitability Analysis  
 

van Raaij ja kumppaneiden (2003) tutkimus käsittää 

asiakaskannattavuusanalyysityökalun (Customer Profitability Analysis CPA), 

jonka tarkoitus on tarkkailla joko asiakassegmenttien tai yksittäisten 

asiakkaiden kannattavuutta. CPA on hyvin samantapainen kuin 

toimintolaskentamalli ABC, eli siinäkin mietitään miten kulut saataisiin 

kohdistettua kullekin asiakkaalle oikein. 

Suora hyöty CPA:sta saadaan, kun ymmärretään miten kulujen tulisi jakautua 

asiakkaiden kesken. Tämän ymmärtäminen hyödyttää yritystä kulujen ja 

liikevaihdon hallintaa mietittäessä sekä strategisen markkinoinnin 

suunnittelussa.  

CPA:n avulla kuluja voidaan estimoida tarkemmin ja saada näin paremmin 

kannattavia asiakkaita. Tutkimuksen mukaan 20 % asiakkaista tuo 225 % 
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voitosta (Cooper & Kapplan, 1991), vaikka näistä asiakkaista yli puolet on 

kannattamattomia (Storbacka, 1997) tai joku näistä asiakkaista voi tuoda 

tappiota 2,5-kertaisen määrän tuottamaansa liikevaihtoon nähden (Niraj, et al. 

2001). CPA:n avulla pystytään osoittamaan suoraan toimintojen ja 

aktiviteettien välinen yhteys, jonka avulla pystytään näkemään suorat 

kannattavuusmahdollisuudet. 

Toiseksi CPA tarjoaa myös alustan hinnoittelulle, bonussuunnitelmille sekä 

mahdollisille alennuslaskelmille asiakkaita varten. Mitä enemmän 

ymmärretään asiakkuuden kustannuksia, sitä helpompi on tehdä päätöksiä 

esim. asiakkaille annettavan alennuksen suhteen. Asiakkaille on totuttu 

antamaan alennusta liikevaihdon mukaan ilman, että yrityksellä olisi 

välttämättä todellista ymmärrystä asiakkaan kokonaiskannattavuudesta 

(Cooper & Kaplan, 1991; Niraj, et al. 2001). 

Kolmanneksi CPA tarjoaa mahdollisuuden segmentoida asiakkaat 

kannattavuuden mukaan. Näin se mahdollistaa erilaisen strategiatarjonnan 

kullekin asiakassegmentille. Jotkut yritykset ovat segmentoineet asiakkaansa 

sen mukaan kuinka paljon ne tuovat voittoa yritykselle (Zeithaml, et al. 2001). 

Toinen tapa segmentoida asiakkaat on käyttää jaottelun perusteena tiettyjä 

tunnuslukuja, kuten vaikka asiakaskannattavuutta ja asiakkaan tuomaa 

liikevaihdollista volyymia (Storbacka, 1997). Yritykset voivat kehittää erilaisia 

palvelukonsepteja kullekin segmentille, kun asiakkaat on tunnistettu kuhunkin 

segmenttiin esim. Storbackan esittämien tunnuslukujen perusteella 

(Thomassen, 1998; Zeithaml, et al. 2001). 

CPA:n heikkous on se, että asiakkuusjohtajien tulisi tutkimuksen mukaan 

huomioida kannattavuuslaskelmissa käytetty suuri datamäärä ja sen 

mahdolliset virheet, kun he arvioivat asiakkaan kannattavuutta. Asiakkaan 

kannattavuuslaskelma ei välttämättä kerro kaikkea asiakkaasta, koska 

asiakkaan tulevaisuuden odotukset voivat olla hyvinkin korkeat, tai sitten muut 

asiakkaat tuovat liikevaihtoa tämän huonosti kannattavan asiakkaan kautta 

(Hoekstra & Huizingh, 1999; Horngren, et al. 2000; Reinartz & Kumar, 2002). 
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5. Metodologia 

5.1. Yritysesittely 
 

TBWA\Helsinki Oy on perustettu vuonna 2005, mutta yrityksen historia juontaa 

vuoteen 1988. TBWA\Helsinki on osa kansainvälistä, maailman kymmenen 

parhaan joukkoon rankattua TBWA-mainostoimistoketjua, joka käsittää 

maailmanlaajuisesti 323 toimistoa lähes 100 maassa, ja joka työllistää yli 11 

000 alan ammattilaista. TBWA:n kansainvälisiä asiakkaita ovat mm. adidas, 

Apple, Airbnb, Netflix ja Nissan. TBWA puolestaan kuuluu maailman 

suurimpaan markkinointiviestintäalan konserniin Omnicomiin, joka toimii yli 

100 maassa yli 70 000 työntekijän voimin ja on listattu pörssiin New Yorkissa. 

TBWA\Helsingin menestys on ollut suomalaisessa mainosmaailmassa täysin 

poikkeuksellista, sillä se on edustanut alan kirkkainta luovinta kärkeä yli 20 

vuoden ajan, mihin yksikään muu toimisto ei ole kyennyt. Toimisto on myös 

pystynyt omimaan TBWA:n kansainvälisen ketjun sisällä innovaattorin roolin, 

jota muut TBWA-toimistot koettavat seurata. Tähän ei yksikään suomalainen 

toimisto ole aiemmin kyennyt. TBWA\Helsinki on myös pystynyt kasvattamaan 

useita suomalaisia markkinointiviestinnän osaajia, joille on ollut kysyntää 

jatkourallaan niin TBWA-ketjun muissa toimistoissa (mm. Hong Kong, Los 

Angeles ja New York) kuin alan muissa johtavissa toimistoissa.  

Kilpailutilanne markkinassa on edelleen kova, ja asiakkaat osaavat hyödyntää 

tilannetta toimistojen näkökulmasta tehokkaasti. Toimiston erottuminen 

kilpailijoista on entistä tärkeämpää menestymisen kannalta. Tässä TBWA:n 

oma Disruption-filosofia tulee olemaan aiempaa keskeisemmässä roolissa 

kaikessa toimiston toiminnassa ja kommunikaatiossa. 
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5.2. Haastattelu 
 

Haastattelu on käytetyimpiä tiedonkeruumuotoja. Se on hyvin joustava 

menetelmä ja sopii moniin erilaisiin tutkimustarkoituksiin. Haastattelua tekevän 

tutkijan tehtävänä on välittää kuvaa haastateltavan ajatuksista, käsityksistä, 

kokemuksista ja tunteista.  

Tässä tutkimuksessa on käytetty teemahaastattelua tiedonkeruumenetelmänä. 

Teemahaastattelu ei edellytä tiettyä kokeellisesti aikaansaatua yhteistä 

kokemusta, vaan lähtee oletuksesta, että kaikkia yksilön kokemuksia, 

ajatuksia, uskomuksia ja tunteita voidaan tutkia tällä menetelmällä.  

Teemahaastattelu-nimellä on se etu, että se ei sido haastattelua tiettyyn leiriin, 

kvalitatiiviseen tai kvantitatiiviseen, eikä se ota kantaa haastattelukertojen 

määrään tai siihen, miten ”syvälle” aiheen käsittelyssä mennään. Sen sijaan 

nimi kertoo siitä, mikä tässä haastattelussa on kaikkien oleellisinta – nimittäin 

se, että yksityiskohtaisten kysymysten sijaan haastattelu etenee tiettyjen 

keskeisten teemojen varassa. Tämä pääosin vapauttaa haastattelun tutkijan 

näkökulmasta ja tuo tutkittavien äänen kuuluviin. Teemahaastattelu ottaa 

huomioon sen, että ihmisten tulkinnat asioista ja heidän asioille antamansa 

merkitykset ovat keskeisiä, samoin kuin sen, että merkitykset syntyvät 

vuorovaikutuksessa (Hirsjärvi ja Hurme, 2009). 

Tutkimuksen teossa voidaan puhua laaduntarkkailusta. Kun kyseessä on 

haastattelu, laatua tulisi tarkkailla tutkimuksen eri vaiheissa (Hirsjärvi ja 

Hurme, 2009). 

Teemahaastattelu edellyttää huolellista aihepiiriin perehtymistä ja 

haastateltavien tilanteen tuntemista. Asiakkaiden kannattavuuden laskeminen 

on kuulunut työtehtäviini reilun kahdenkymmen vuoden ajan. Ei siis ole 

sattumaa, että se tuli valituksi tutkimusaiheeksi. Laskiessani kannattavuuksia 

olen huomannut, että samalla asiakkuusjohtajalla saattaa olla sekä 

kannattavia että kannattamattomia asiakkaita johdettavanaan.  
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Yleensä asiakkaiden kannattavuuksia tarkkailtaessa tutkitaan asiakkuuteen 

käytettyjä tunteja. Niitä verrataan esimerkiksi kustannusarviossa annettuihin 

tunteihin ja analysoidaan, miksi tietyssä työvaiheessa tunteja on mennyt 

enemmän kuin suunniteltiin. Tutkimuksessa halusin kuitenkin tutkia, mikä 

vaikutus asiakkuusjohtamisella on asiakkaan kannattavuuteen. Halusin tutkia, 

miten asiakkuusjohtajat johtavat asiakkaitaan tietäen, että joku asiakas on 

kannattava ja joku kannattamaton.  

Tässä tutkimuksessa laatua on tarkkailtu tekemällä etukäteen yhtenäinen 

haastattelurunko. Lisäksi oli tehty lisäkysymyksiä sen varalle, että 

haastateltavat haluavat itse syventää tiettyjä teemoja tai tuoda pääteemojen 

ohi muitakin huomioita haastatteluun. Kysymyksiä lisättiin haastattelujen 

jälkeen, jos huomattiin, että tietty teema oli rönsyillyt ja sitä olisi aihetta 

käsitellä myös muiden haastateltavien kanssa. Haastattelukysymykset 

lähetettiin haastateltaville etukäteen pohdittaviksi. Heillä oli mahdollisuus 

palata tarkentavin kysymyksin ennen haastattelun alkua. 

Haastattelut tehtiin kaikille asiakkuusjohtajille samalla tavalla. Jokainen 

haastattelu tehtiin ennakkoon varatussa neuvotteluhuoneessa, joka oli 

rauhoitettu muulta toiminnalta. Haastatteluissa käytiin alussa läpi haastattelun 

aihe ja tarkoitus, jonka jälkeen kirjattiin haastateltavan perustiedot. 

Haastattelun teemoina oli asiakkuusjohtaminen ja asiakaskannattavuus. 

Haastattelut nauhoitettiin, ja samalla pidettiin haastattelupäiväkirjaa. 

Haastattelut litteroitiin pikaisesti haastattelun jälkeen. Sekä nauhoitteet että 

litteroinnit on asianmukaisesti tallennettu. Haastatteluita kertyi yhteensä 541 

minuuttia ja litteroitua tekstiä yhteensä 73 sivua. 

Litteroinnin jälkeen jokainen haastattelu käsiteltiin ensin yksilöllisenä, jotta 

jokaisesta asiakkuusjohtajasta, heidän ammattitaidostaan ja kokemuksestaan 

saataisiin kokonaiskuva. Kokonaiskuva vaikuttaa aineiston luotettavuuteen. 

Haastattelut analysoitiin myös teemoittain, jotta nähtiin vastausten 

yhteneväisyydet ja eroavaisuudet.  

Tutkimusta varten haastateltiin kymmentä TBWA\Helsingin asiakkuusjohtajaa. 

Kukin asiakkuusjohtaja on työskennellyt keskimäärin kymmenen vuotta 
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asiakkuusjohtajana joko mainostoimistossa tai vastaavassa asemassa 

asiakkaalle. Haastatelluilla on erittäin vahva kokemus asiakkuusjohtamisesta 

sekä asiakkaiden strategian että luovan sisällön suunnittelusta. He ovat 

markkinoinnin ammattilaisia, jotka ovat työskennelleet menestyksekkäästi 

kotimaisten ja kansainvälisten asiakkaiden sekä johtavien tuotemerkkien 

kanssa. Asiakkuusjohtajat valittiin haastateltaviksi sen mukaan, että 

mahdollisimman moni asiakas ja toimiala tulisi huomioitua tutkimuksessa. 

Yhtenä valintakriteerinä oli myös asiakkaiden kannattavuus. Asiakkuusjohtaja, 

jolla oli sekä kannattavia että kannattamattomia asiakkaita, oli parempi valinta 

haastateltavaksi. Yleensä ottaen valittiin sellaiset asiakkuusjohtajat, joilta 

arveltiin parhaiten saatavan aineistoa tutkimuksen kohteena olevista asioista. 

 

5.3. Reliabiliteetti 
 

Reliabiliteetti ilmaisee sen, miten luotettavasti ja toistettavasti käytetty mittaus- 

tai tutkimusmenetelmä mittaa haluttua ilmiötä. 

Aineistoa kvalitatiivisesti analysoitaessa lähimmäksi perinteistä reliaabeliuden 

käsitettä tullaan niillä alueilla, jotka koskevat aineiston laatua. Reliaabelius 

koskee tällöin pikemminkin tutkijan toimintaa kuin haastateltavien vastauksia, 

ts. sitä, kuinka luotettavaa tutkijan analyysi materiaalista on. Reliaabelius 

koskee sitä, onko kaikki käytettävissä oleva aineisto otettu huomioon, onko 

tieto litteroitu oikein jne. Samalla täytyy kuitenkin muistaa, että haastattelujen 

tulos on aina seurausta haastattelijan ja haastateltavan yhteistoiminnasta 

(Hirsjärvi ja Hurme, 2009). 

Reliaabeliudella tarkoitetaan sitä, että tutkittaessa samaa henkilöä saadaan 

kahdella tutkimuskerralla sama tulos. Toinen tapa määritellä reliaabelius on 

se, että tulos on reliaabeli, jos kaksi arvioitsijaa pääty samanlaiseen tulokseen. 

Kolmas perinnäinen tapa ymmärtää reliaabelius on se, että kahdella 

rinnakkaisella tutkimusmenetelmällä saadaan sama tulos (Hirsjärvi ja Hurme, 

2009). 
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Tutkimuksen reliabiliteetti on hyvä, kun tulokset eivät ole sattuman 

aiheuttamia. Jos tutkimus uusittaisiin, pitäisi samoissa olosuhteissa saada 

samat tulokset. Kysymysten tulee olla yksiselitteisiä ja ymmärrettäviä ja 

haastattelut tulee tehdä huolellisesti (Hiltunen, 2009).   

Reliabiliteetin arvioinnin ja tarkistamisen kannalta on tärkeää, että 

tutkimusaineisto muokataan sellaiseen muotoon, että se on tutkimuksen 

kommentoijien saatavilla ja tarkastettavissa. Periaatteessa tutkimusmenetelmä 

voi olla reliaabeli eli luotettava, vaikka tutkimus ei olisikaan validi eli pätevä. 

Tällöin tutkimuksessa käytettyjen menetelmien avulla voidaan päätyä sinänsä 

kiinnostaviin tuloksiin, mutta tulokset eivät vastaa sitä, mihin tutkimuksella 

tähdättiin (Hiltunen, 2009). 

Tässä tutkimuksessa haastattelut tehtiin kaikille haastateltaville samalla tavalla 

käyttämällä yleistä huolellisuutta, tarkkuutta ja rehellisyyttä. Haastateltaville on 

avoimesti ja luottamuksellisesti lähetetty haastattelurunko etukäteen ja heillä 

on ollut mahdollisuus vaikuttaa lisäkysymyksiin. Haastateltavilla on ollut 

mahdollisuus saada tarkastettavaksi oma haastattelunsa litteroituna 

lisäkommentointia varten. Tällä varmistettiin, että haastattelija on ymmärtänyt 

haastateltavien käyttämät käsitteet ja niistä tehdyt tulkinnat oikein. Myös 

haastattelujen aikana esiin tullut arkaluontoinen materiaali on haastateltavien 

toimesta muotoiltu niin, ettei haastateltava tai asiakas käy ilmi, eikä näitä 

kohtia ole lainattu tekstissä. Kaikista haastatteluista on pidetty 

haastattelupäiväkirjaa ja nauhoitetut haastattelut sekä litteroinnit on 

dokumentoitu ja tallennettu. 

Jos tutkimus uusittaisiin, olisivat vastaukset todennäköisesti lähes 

yhteneväiset tämän tutkimuksen kanssa. Toimialalla tai asiakkuuksissa ei 

nähdä tapahtuvan niin nopeita muutoksia, että se oleellisesti muuttaisi 

tutkimuksessa aikaansaatua tulosta. Tutkimus on pyritty raportoimaan niin 

tarkasti, että toisen tutkijan on mahdollista toteuttaa vastaava tutkimus 

uudestaan. 
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5.4. Validiteetti 
 

Validiteetti ilmaisee sen, miten hyvin tutkimuksessa käytetty mittaus- ja 

tutkimusmenetelmä mittaa juuri sitä tutkittavan ilmiön ominaisuutta, mitä on 

tarkoituskin mitata. 

Validiteetti on hyvä silloin, kun tutkimuksen kohderyhmä ja kysymykset ovat 

oikeat. Validiteetin arviointi kohdistaa yleensä huomionsa kysymykseen siitä, 

kuinka hyvin tutkimusote ja siinä käytetyt menetelmät vastaavat sitä ilmiötä, 

jota halutaan tutkia. Voidakseen olla validi tulee sovellettavan tutkimusotteen 

tehdä oikeutta tutkittavan ilmiön olemukselle ja kysymyksenasettelulle. 

Validiteetin kannalta ei kuitenkaan ole keskeisintä ryhtyä pohtimaan sitä, millä 

- kuinka valideilla - mittareilla tuloksia saadaan, vaan aivan ensimmäiseksi 

miettiä sitä, millainen tutkimuksen strategia on validi (Hiltunen, 2009).  

Tutkimustyössä käytetty menetelmä ei itsessään johda tietoon, vaan 

menetelmä on valittava sen mukaan, millaista tietoa halutaan. Tätä seikkaa 

joutuu tutkija pohtimaan aivan ensimmäisenä tehdessään valintaa eri 

tutkimusmenetelmien välillä. Varsinkin teoreettisten käsitteiden validiteetti on 

viime kädessä arviointikysymys, jossa tutkijayhteisössä pitkäaikaisen 

keskustelun tuloksena muodostunut vallitseva mielipide on ratkaiseva: 

tutkijayhteisö on "sopinut", että tiettyä käsitettä voidaan mitata tietyllä mittarilla. 

Jos mittaustulokset osoittavat, että saatu tieto vastaa vallalla olevaa teoriaa tai 

pystyy sitä tarkentamaan ja parantamaan, on tulos validi. Käytännössä 

ongelma on siinä, että mittausten ulkopuolelle jäävää todellista tietoa ei 

yleensä ole käytettävissä (Hiltunen, 2009).  

Validiteetin totaalinen puuttuminen tekee tutkimuksesta arvottoman. Tällöin 

tutkitaan todellisuudessa aivan muuta asiaa kuin mitä kuvitellaan tai alun perin 

on ollut tarkoitus. Puutteellinen validiteetti merkitsee sitä, että empiiriset 

havainnot ja koko tutkimus itsessään kohdistuu enemmän tai vähemmän 

sivuun siitä, mikä oli tarkoituksena (Hiltunen, 2009). 
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Tässä tutkimuksessa, sekä teoriaosuudessa että haastatteluissa, on käytetty 

samoja käsitteitä ja ne olivat kaikille haastateltaville ennestään tuttuja ja 

toimialalla yleisesti käytössä olevia. Samoin haastatteluista saatu tieto vastasi 

jo olemassa olevaa teoriaa. Haastattelijalla ja haastateltavilla on kullakin 

keskimäärin kymmenen vuoden kokemus toimialalta, joten käsitteet ovat 

kaikille yhteneväiset ja ymmärrettävät.  

Haastattelukysymyksiä mietittäessä on kiinnitetty huomiota siihen, saadaanko 

haastattelukysymyksillä tietoa juuri siitä mistä on tarkoituskin. Haastateltavilla 

oli mahdollisuus vapaaseen keskusteluun jokaisen haastattelun lopussa. 

Näissä keskusteluissa ilmi tulleet seikat muokkasivat osaltaan kysymysten 

muotoa. Hyvä henkilökemia haastattelijan ja haastateltavien välillä on 

helpottanut tutkimuksen tekoa ja varmistanut sen, että kysymyksillä on saatu 

tietoa juuri siitä asiasta mistä on ollut tarkoituskin.  
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6. Miten asiakkaita johdetaan? 
 

Asiakkuusjohtaminen jakautuu haastattelujen mukaan kahteen osaan: 

ensiksikin iso osa asiakkuusjohtamista on sitä, mitä tehdään ja 

kommunikoidaan asiakkaan kanssa, toisaalta se on sisäistä johtamista. 

Keskittyminen liikaa jompaankumpaan osapuoleen vaikuttaa aina myös 

toiseen osapuoleen. Toimiston menestymiseen vaikuttavat keskeisesti 

olemassa olevat asiakkaat, johtaminen, henkilöstö sekä vallitsevat markkinat. 

Ei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta siihen, miten asiakkuutta johdetaan, 

koska kaikki asiakkaat ovat erilaisia. Asiakkuusjohtajan pitää yhtä aikaa johtaa 

sekä omaa tiimiään että asiakasta niin, että siitä syntyy järkevä kokonaisuus. 

Asiakkaan tulee voida luottaa siihen, mitä asiakkuusjohtaja on tekemässä. 

Yhtä lailla oman tiimin tulee olla motivoitunut ja kokea, että se pääsee 

tekemään niitä asioita, joita kokee tärkeäksi ja että asiakas on tyytyväinen 

siihen, mitä syntyy. Jos asiakkuusjohtajalla ei ole tiimissä oikeanlaisia ja 

motivoituneita tekijöitä eikä siten päästä asiakkaan toivomiin tuloksiin, se 

yleensä tarkoittaa, että asiat tehdään uudestaan ja kannattavuus menee 

samassa suhteessa alas.  

Asiakkuusjohtajalta vaaditaan paljon henkilökohtaisia taitoja ja osaamista. 

Lisäksi asiakkuusjohtajalta vaaditaan oikeaa asennetta, asiakaslähtöistä 

ajattelua, asiakas- ja markkinatuntemusta sekä hyviä käytännön myynti-, 

asiakaspalvelu-, neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja. 

Asiakkuusjohtajat ovat avainasemassa asiakkuuden hoitamisessa. Tutkimus, 

jota tähän asti on tehty tästä aiheesta, käsittää pääsääntöisesti vain globaalia 

asiakkuusjohtamista (Wilson & Millman, 2003). 

Sisäisesti yrityksen pitäisi pystyä nopealla aikavälillä kokeilemaan uusia 

asioita ja epäonnistumaan niissä. Epäonnistuminen on tärkeää, koska muuten 

ei tiedetä, mikä toimii ja mikä ei. Sisäisesti pitäisi hyväksyä se, että 

epäonnistutaan, sillä poikkeuksella, että se koskee vain uusia asioita. Uusissa 

asioissa yrityksen pitäisi koko ajan iteroida asioita eteenpäin, kokeilla ja 



44 
 

 
 

epäonnistua. Se vaatii sen, että asiakkuusjohtajan pitäisi pystyä etsimään 

uusia asioita, hinnoittelemaan ne, myymään ne asiakkaalle ja samanaikaisesti 

pystyä hallitsemaan tuotantovarmuutta ja laatua. 

Asiakkaan näkökulmasta tehtävänä on luoda asiakkaalle enemmän arvoa 

suhteessa kilpailijoiden tai vaihtoehtoisten ratkaisujen antamaan arvoon. Siksi 

on olennaista osata määrittää ainutlaatuinen asiakaslupaus ja erottautua 

selkeästi kilpailevista vaihtoehdoista (Hannus, 2004). 

 

6.1. Asiakkuusjohtamisen muutos 
 

Asiakkuusjohtamisessa perusasiat eivät ole juurikaan muuttuneet kymmenen 

viimeisen vuoden aikana. Teknologia ympärillä muuttuu, samoin tietynlaiset 

työkalut, jotka toisaalta myös tekevät asiat monella tapaa helpommiksi. Jos 

miettii tätä toimialaa, tulosten esittäminen on yhä tärkeämmässä roolissa. On 

entistä tärkeämpää tehdä kaupallisia toteutuksia, kuunnella asiakasta ja 

ymmärtää toimialaa, mikä on muuttanut toimintaa ja asiakkuusjohtajan työtä 

vaativammaksi.  

Asiakkuusjohtajalle on ehdottomasti eduksi, jos on työskennellyt myös 

asiakkaan puolella. On helpompi ymmärtää asiakkaan haasteita esim. siinä, 

kuinka viedään toimiston ehdottamia toteutuksia oman organisaation läpi. 

Myyntiketjua pitäisi miettiä jo siinä vaiheessa, kun lähdetään esittelemään 

ideaa asiakkaalle.  

Toimintatapa tulee muuttumaan paljon, jos katsotaan aikaa seuraavat 

kymmenen vuotta eteenpäin. Toimiala on nyt jo murroksessa. Ympärillä oleva 

kulttuuri ja uudenlainen media ovat luoneet valtavia paineita asiakkaalle 

ymmärtää, missä mennään ja erityisesti priorisoida, mihin pitää keskittyä. Voi 

olla jo varma, että tv-mainoksia ei tehdä enää viiden vuoden päästä kuin 

murto-osa siitä, mitä nyt tehdään. 
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”Yle ennustaa, että lineaaritelkkari tulee kuolemaan 2025 mennessä ja 

televisiolähetykset loppuu. 60-70 vuotta mainonnan historiaa tullaan 

pyyhkimään pois. Siihen mihin Cannesin festivaalit on rakennettu on 

televisiomainonta. Koko homma pyyhitään pois.” (Asiakkuusjohtaja 5, 

18.8.2015) 

 

Asiakkuusjohtajan tulee ymmärtää, että muutos on jatkuvaa ja pyrkiä 

oppimaan koko ajan uusia asioita ja kehittämään itseään. Maailma muuttuu 

koko ajan ja toimiston pitäisi olla sen muutoksen edellä.  

Jossain määrin asiakkaat saivat ennen olla rauhassa. Asiakkaan ulostulot 

olivat esim. osavuosikatsauksissa. Se ei nykymaailmassa ole enää 

mahdollista. On oletettavaa, että myös asiakkailla on mielipiteitä, ja he toimivat 

siinä roolissa aktiivisesti ja näkyvästi. 

 

”Tulee mieleen Applen tietoinen valinta että he eivät tee sosiaalista 

mediaa. Koska heidän slogan on olla simple and human ja sosiaalinen 

media on erittäin human mutta se ei ole simple ja sen takia niiden 

sivuilla ei ole yhtään tykkää meistä facebookissa, ja ovat tehneet sen 

valinnan. Aika harvalla brändillä on varaa olla noin arokantti ja tehdä 

tuollainen päätös, mutta se on niiden tietoinen valinta.” 

(Asiakkuusjohtaja 9, 28.8.2015) 

 

Tänä päivänä asiakkuusjohtajan rooli on paljon monipuolisempi: hänen täytyy 

ymmärtää asiakasta kokonaisuutena, ei pelkästään kuunnella ja rakentaa 

kustannusarvioita, vaan myös tunnistaa mahdollisuuksia ja tuoda uusia 

näkökulmia yhteiseen tekemiseen. Asiakkuusjohtajan pitää olla ainakin puoli 

askelta asiakasta edellä, jotta osataan ennakoida, mitä on kenties tulossa ja 

miten ne vaikuttavat sisäisesti. Ennakointi auttaa hoitamaan resursoinnit ja 

muut sisäiset asiat hyvissä ajoin kuntoon. 
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Kymmenen vuotta sitten asiakas oli aktiivisemmassa roolissa. Myös 

asiakkuusjohtajan rooli oli hyvin erilainen. Asiakas ehdotti toimeksiantoja 

itsenäisemmin ja asiakkuusjohtaja enemmänkin otti niitä vain vastaan, ei 

niinkään ehdottanut itse. Kymmenen vuotta sitten tehtiin vain muutamaa 

kanavaa, nyt luodaan koko ajan uusia kanavia toimia.  

 

6.2. Ulkoinen johtaminen 
 

6.2.1. Luottamus 
 

Asiakkuuden johtamisessa tärkeää on saada aikaan luottamuksellinen suhde 

asiakkaan kanssa. Jos asiakas kokee, että hän voi luottaa kumppaniin, syntyy 

luottamuksellinen suhde, jolloin pystytään helpommin vaikuttamaan toisten 

mielipiteisiin. Silloin aidosti kuunnellaan toista osapuolta. Jos välissä on 

keinotekoinen asiakas-toimittajan seinä, asiakkuutta ei pystytä johtamaan.  

 

”Voihan sitä aina mennä viisastelemaan ja näyttämään lukuja mutta 

aito johtaminen syntyy luottamuksen kautta.” (Asiakkuusjohtaja 9, 

27.8.2015) 

 

Luottamus syntyy siitä, että ollaan rehellisiä eikä ainoastaan yritetä optimoida 

omaa tulovirtaa.  

 

6.2.2. Avoimuus 
 

Asiakkuuden johtamisessa molemminpuolinen avoimuus on erittäin tärkeässä 

asemassa. Asiakkuusjohtajan pitää pyrkiä olemaan avoin asiakkaaseen päin. 

Hänen tulee kertoa liiasta työmäärästä tai sellaisista asioista, jotka voisivat 
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vaikuttaa siihen, että lopputulos ei ole sopimuksen mukainen tai että esim. 

aikataulut eivät toimi. Täytyy kuitenkin muistaa, että asiakas on suurelta osin 

kiinnostunut siitä, että aikataulut ja budjetit pitävät, toiminta on ennakoitavaa ja 

suunnitelmallista eikä heidän tarvitse selittää omille esimiehilleen, miksi jotkut 

asiat eivät toimi. Silloin olisi helppo sanoa, että toinen osapuoli ei tehnyt omaa 

osuuttaan ajoissa 

 

”Ja millä puolella tahansa mä olen töitä tehnytkin niin mä olen sitä 

koulukuntaa, jonka mielestä avoimuus ei ole haitaksi. Ja asiakkaana 

mä olen olettanut, että mulle annetaan kaikki tarpeellinen tieto jotta 

hommat toimii mutta mä olen myös asiakkaana jakanut paljon tietoa, 

enemmän kuin keskimäärin todennäköisesti. ” (Asiakkuusjohtaja 7, 

25.8.2015) 

 

Yksi iso tehtävä asiakkuusjohtajalla on nimenomaan varmistaa avoin 

kommunikaatio toimiston ja asiakkaan välillä. Asiakkuusjohtaja on usein vähän 

niin kuin viestintäjohtaja siinä välissä. Asiakkaalta tulevia viestejä täytyy joskus 

muokata oleelliselta osalta, ja silloin kun ne vaikuttavat tiimin sisäiseen 

tekemiseen, ne täytyy viedä eteenpäin. Jos asiakas on ollut vihainen ja 

antanut asiakkuusjohtajan ”kuulla kunniansa”, ei sitä tietenkään samalla 

tavalla viedä eteenpäin tiimille. Asiakkuusjohtajan on uskallettava sanoa 

asiakkaalle myöskin asioista, jotka eivät toimi.  

 

”Se on selkärangattomuutta ja huonoa ammattitaitoa jos ei pysty 

sanomaan asioista joita asiakas pystyisi tehdä toisin. Ei ne asiakkaat 

sitä aina tahallaan tee. Ne ei tunne, tiedä, ei ole tullut ajatelleeks, joku 

asia on aina tehty niin. On ollut esim. organisaatiomuutos ja jotain 

säätöjä on jäänyt siihen päälle joihin kukaan ei ole kiinnittänyt 

huomiota ja jotka vaikeuttaa toimiston työtä oleellisesti.                        

( Asiakkuusjohtaja 1, 17.6.2015) 



48 
 

 
 

6.2.3. Henkilösuhteet ja -kemiat 
 

Asiakkuuden johtaminen onnistuu paremmin, jos asiakkuusjohtaja on saanut 

luoduksi hyvät henkilösuhteet asiakkaaseen. Jos asiakas kokee, että hänen 

pitää vahtia yhteistyötä, se vaikuttaa yleensä koko tiimin työskentelyyn. 

Tällaisissa tapauksissa asiakas voi sivuttaa asiakkuusjohtajan kokonaan ja 

olla yhteydessä toiseen tiimin jäseneen, mikä aiheuttaa omalta osaltaan 

ongelmia tiimin toimivuuteen ja työn organisointiin. Jos asiakkuusjohtajalla on 

hyvä suhde asiakkaan kanssa, hän voi käydä avointa keskustelua asiakkaan 

kanssa ja löytää myynnin näkökulmasta ne asiakasta askarruttavat tarpeet, 

jotka voidaan ratkaista. Hyvässä asiakassuhteessa voidaan myös tunnistaa 

sellaisia asioita, joita on tarvetta parantaa ja yrittää yhdessä tiimin kanssa 

löytää asiakasta tyydyttävä ratkaisu.  

 

”Yksi missä ei ole tapahtunut muutoksia on henkilökohtaiset suhteet, 

koska kaikki kuitenkin rakentuu ihmissuhteille, kemialle. Mikä johtaa 

siihen että parhainkaan prosessi ei onnistu jos siellä ei ole kemiaa 

taustalla. Parhaimmatkaan myyntiponnistelut ei onnistu ellei siellä ole 

kemiaa takana.” (Asiakkuusjohtaja 5, 18.8.2015) 

 

Hyvän asiakassuhteen luominen vaatii asiakkuusjohtajalta sitä, että hän on 

yleispositiivinen, sosiaalinen ihminen, joka ei karta asiakkaan kanssa 

myöskään henkilökohtaisen suhteen luomista. Se vaatii ammattitaitoa ja 

kokemusta.  
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6.2.4. Numerot ja eurot 
 

Hyvä asiakkuusjohtaja auttaa asiakasta kasvamaan. Asiakkuusjohtajan pitää 

ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa, pitää olla jaettu yhteinen ymmärrys 

asiakkaan tavoitteista sekä pitää tietää, mikä on asiakkaan tulevan vuoden 

tavoite ja strategia. Asiakkuusjohtajan pitää tehdä vuosisuunnitelma niin, että 

se tukee asiakkaan tavoitteita. Suurimmassa osassa asiakkaista sitä tietoa ei 

kuitenkaan katsota tarpeelliseksi jakaa yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Asiakkuuden johtamista mitataan asiakkuuden arvonnousulla. Asiakkuuden 

johtamistyön ainoa kestävä tavoite on asiakkuuden arvonnousu (Storbacka ja 

kumppanit, 2001).  

 

”Silloin kun mä tulin tänne duuniin niin joku sanoi, että kun me 

tehdään hyviä juttuja, niin raha tulee perässä. Silloin oli vähän toisen 

tyyppiset ajat ja tämä firma oli suunnitteluorientoitunut ja yritykset 

maksoi vielä. Silloin kaikki fokusoi siinä, että suunnittelijat saa 

toteuttaa omaa näkemystään. Se on muuttunut aikalailla ja rahaa ei 

ole jaossa tuolla.” (Asiakkuusjohtaja 4, 21.8.2015) 

 

Jos katsotaan viittä viimeistä vuotta, asiakkuusjohtamisessa on tapahtunut 

isoja muutoksia. Aika pitkälti on menty siihen, että markkinointityö ei ole enää 

riskien ottamista vaan riskien minimoimista. Suurin osa kaikista päätöksistä 

perustuu siihen, että pyritään minimoimaan epäonnistumisen riski asiakkaan 

puolelta, mikä tarkoittaa sitä, että asiakas on valmis uhraamaan isomman 

onnistumismahdollisuuden turvatakseen selustansa. Useimmiten tällainen 

selustan turvaaminen on keskijohdollinen toimintatapa, ei yläjohdon. 

Yläjohdolla on suurempi tahto innovoida ja tuottaa uusia ajatuksia, mikä 

tarkoittaa sitä, että asiakkuusjohtajan pitäisi pystyä johtamaan keskijohtoa 

tehokkaammin ja enemmänkin inspiroimaan yläjohtoa. Voidaan siis sanoa, 

että asiakkuusjohtaminen on enemmän inspiroimista kuin johtamista. 
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Asiakkuus on yritykselle arvokas monesta syystä. Tärkein mittari, jolla 

asiakkuuksia voidaan arvostaa, on asiakkuuden kannattavuus. Muita 

asiakkuuden arvon mittareita voivat olla seuraavat: asiakkuuden rahallinen 

volyymi, asiakkuuden koko elinkaaren kannattavuus, asiakasosuus, 

asiakkuuden lujuus (sisältäen asiakastyytyväisyyden), asiakkuuden 

referenssiarvon sekä osaamisarvon (Storbacka, et al. 2001).  

Asiakkaan kasvaminen yleensä tarkoittaa myös sitä, että yhdessä määritellään 

tavoitteet ja niitä myös mitataan. On myös asiakkaan velvollisuus miettiä, 

miten tavoitteita mitataan. Tavoitteiden määrittämiseen ja mittaamiseen 

tarvitaan kurinalaisuutta, bisnesmäistä toimintaa sekä asiakkaalta tietoa, 

numeroita, tavoitteita, yleistä avoimuutta ja yhteistyötä. 

 

6.2.5. Kumppanuus 
 

Hyvän asiakassuhteen edellytys on kumppanuus. Kumppanuuden 

edellytyksenä on asiakkaan tunteminen sekä sen liiketoiminnan tunteminen, 

mitä halutaan saavuttaa yhteistyöllä. Tulee siis selvittää, mitkä ovat omat 

tavoitteet ja mitkä asiakkaan tavoitteet. 

Kumppanuussuhteeseen kuuluu olennaisena osana myös yhteiset 

tulevaisuuden suunnitelmat (Garbarino ja Johnson, 1999). 

 

”Suomalaiset yritykset tahtoo shoppailla. Hyvä asiakastyytyväisyys 

korreloi uskollisuuteen. Tietynlaista paloa ja kiinnostusta asiakkaan 

bisnekseen pitää olla.” (Asiakkuusjohtaja 7, 25.8.2015) 

 

Yrityksen pitää omistautua joko hyvin pieneen tekemiseen, josta se saa 

riittävän liikevaihdon ja tuottomarginaalin aikaiseksi, tai sitten muuttumaan 

hyvin joustavaksi, moniosaajaksi. Tämä tarkoittaisi sitä, että yrityksen pitää 
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rakentaa kumppaniverkosto, jotka itse asiassa tekevät osan työstä. Se on 

väistämätöntä asiakkaan laadun ja toimitusvarmuuden takaamiseksi.  

Useiden teorioiden mukaan asiakassuhteet muuttuvat liiketoiminnallisesta 

kumppanuussuhteiksi. Yritysten tulisi analysoida asiakkuuksiensa asemaa sen 

mukaan, haluaako asiakas pelkkää liiketoiminnallista suhdetta vai 

kumppanuussuhdetta. Yritysten pitäisi panostaa molempiin suhteisiin, koska 

kaikki asiakkaat eivät halua samaa (Anderson ja Narus, 1991). 

 

6.2.6. Kriisi 
 

Säännölliset keskustelut asiakkaan kanssa, mieluummin liian usein kuin liian 

harvoin, antavat varmuuden sille, mennäänkö asiakassuhteessa oikeaan 

suuntaan ja toimitetaanko sitä, mitä pitää. Myös yrityksen johdon on käytävä 

keskustelua samaan aikaan asiakkaan kanssa. Ei riitä, että vain 

asiakkuusjohtaja keskustelee asiakkaan kanssa.  

Kriisi asiakkaan kanssa voi johtua monesta syystä. Silloin asiakkuusjohtajan ja 

varsinkin yrityksen johdon olisi istuttava asiakkaan kanssa saman pöydän 

ääreen ja keskusteltava, mistä on kyse. Molemmin puolinen avoimuus, 

kommunikointi ja ongelmia aiheuttavan asian puhuminen auki ovat ensisijaiset 

toimenpiteet kriisin hoitamisessa. Avoin ja luottamuksellinen suhde helpottaa 

kriisin esiin ottamista ennen kuin se kärjistyy liikaa. 

Kriisin hoitaminen vaatii johtamista, sisäistä johtamista ja asiakkuusjohtamista. 

On oletettavaa, että kriisit selviävät keskustelemalla. Kompromisseja 

joudutaan tekemään puolin ja toisin, ja on myös sovittava, miten jatketaan 

eteenpäin. 

Jos asiakkuusjohtaja on hoitanut työnsä hyvin, on ollut aito oma itsensä ja 

avoin tekemisen suhteen, ei yritä pimittää tietoja tai laskuttaa väärin, suhde 

asiakkaaseen yleensä muodostuu hyväksi. Kuitenkin välillä tullaan 
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tilanteeseen, että asiakkuusjohtajan vaihtaminen on ainoa keino pelastaa 

asiakkuus.  

Vaikka asiakkuusjohtajien vaihtuvuus nähdäänkin puhtaasti negatiivisena 

asiana, ei sillä suoranaisesti ole suurtakaan vaikutusta asiakkuussuhteen 

hoitamisen laatuun (Perrien & Richard, 1995). Asiakkaille ei ole siis todellista 

merkitystä, jos heitä hoitanut asiakkuusjohtaja vaihtuu. Merkitystä on sillä, 

miten vaihtumisprosessi yrityksessä osataan hoitaa. Eniten molemmat 

osapuolet arvostivat joustavuutta, luotettavuutta ja kekseliäisyyttä. 

Asiakkuusjohtajan vaihtaminen ei välttämättä tarkoita sitä, että 

asiakkuusjohtaja olisi huono, vaan esim. sitä, että kemiat asiakkaan kanssa 

eivät toimi. Jos asiakas ilmoittaa, että olisi hyvä vaihtaa asiakkuusjohtajaa, 

toimiston pitää reagoida nopeasti pyyntöön. Ennen kuin asiakas ilmoittaa näin 

merkittävästä asiasta, hän on todennäköisesti miettinyt asiaa jo pitkän aikaa, 

jopa useiden kuukausien ajan. Sen jälkeen kun asiakas on pyytänyt vaihdosta, 

hän yleensä olettaa vaihdoksen tapahtuvan heti, mikä ei ole yritykselle 

helppoa. Asiakas on siinä vaiheessa oman henkilöstönsä kanssa jo käsitellyt 

asian, mutta toimistolle se tulee todennäköisesti yllätyksenä. Siitä seuraa iso 

sisäinen prosessi, jossa joudutaan miettimään sopivaa korvaajaa tilalle. Aina 

tällaista henkilöä ei edes löydy yrityksestä suoraan, vaan joudutaan esim. 

rekrytoimaan uusia henkilöitä. 

 

”Mä olen sitä mieltä että iso osa vaihdoista olisi vältettävissä sillä, että 

asiat puhuttaisiin auki. Silloin ihmisillä olisi mahdollisuus osoittaa, että 

pysytään tekemään parempaa ja pystytään muuttumaan ja pystytään 

löytämään hyvät ratkaisut. Se, että jos aina vaihdetaan ihmisiä, niin 

silloin jokainen lähtee epäonnistuneena siitä tilanteesta. Ja kuin paljon 

se sitten auttaa jatkon kannalta? Ketään?” (Asiakkuusjohtaja 2, 

11.8.2015) 
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Tutkimuksen mukaan ne asiakkaat, joilla ei ole ollut asiakkuusjohtajissa 

muutoksia muutaman vuoden sisällä, ovat tyytyväisempiä kuin ne, joilla on 

ollut muutoksia mutta jotka eivät ole osanneet hoitaa muutosprosessia oikein 

(Madill, et al. 2007).  

Toisaalta taas ne asiakkaat, joiden kohdalla muutosprosessi on osattu hoitaa 

oikein, ovat tyytyväisempiä kuin ne, joilla ei muutosta ole ollut lainkaan 

(Crosby, et al. 1990; Watson, 1986).  

Asiakkuusjohtajan vaihtumisessa tarvitaan vahvaa sisäistä johtamista.  

 

”Että kyllä tämä asiakkuusjohtaminen on hyvin paljon omien seinien 

sisällä tehtävää johtamista!” (Asiakkuusjohtaja 2, 11.8.2015) 

 

Asiakkuusjohtajalle on sanottava suoraan, että on ajauduttu tilanteeseen, 

jossa asiakas vaatii asiakkuusjohtajan vaihtamista heti. Jotta vältetään 

sisäinen kriisi, on esimiehen keskusteltava asiakkuusjohtajan kanssa. On 

sanottava, että hän on ”hyvä tyyppi”, että häneen uskotaan ja että hänen 

halutaan olevan täällä, mutta tämä asiakkuus loppuu ja on siirryttävä johonkin 

muuhun asiakkuuteen. Jos tilannetta ei hoideta oikein sisäisesti eikä 

ulkoisesti, yrityksellä on vaara menettää sekä asiakas että asiakkuusjohtaja.  

 

6.3. Sisäinen johtaminen 
 

Sisäinen johtaminen on vähintään yhtä suuressa roolissa kuin asiakkaan 

johtaminen. Asiakkaalle näkyy heti, jos sisäinen johtaminen ei toimi. Jos 

perusesimiestyö (tiimin johtaminen, motivointi, tiedottaminen, hyvä 

tiedonkulku, jokaisen huomioon ottaminen) on huonosti hoidettu, se näkyy heti 

myös asiakkaalle. Asiakkuusjohdon puolella pystyy tekemään isoja vaikutuksia 

molempiin suuntiin.  



54 
 

 
 

”Se näkyy jollain tapaa, se näkyy siinä henkilökemiassa, miten tiimi 

paikan päällä on, se näkyy siinä minkälaista jälkeä ylipäänsä tulee 

ulos, se mikä näkyy heti onko tiimi innokas tekemään tätä asiakkuutta 

vai ei, ja huonolla sisäisellä johtamisella pystyy tappaa tai herättää 

henkiin sen innon, ihan pelkästään jo sillä.” (Asiakkuusjohtaja 5, 

18.8.2015) 

 

Sisäisesti asiakkuusjohtajan pitää ottaa jokainen huomioon tasavertaisina 

ihmisinä, kommunikoida ja viestiä, olla reilu ja avoin, kertoa tavoitteet, vastuut, 

aikataulut ja odotukset sekä sen, millä resursseilla asiat pystytään tekemään 

ja mitä ei tehdä. 80 % ajasta asiakkuusjohtaja johttaa tiimiä, joka asiakkuutta 

sitten hoitaa. 

 

6.3.1. HR 
 

Jos yrityksessä työskentelee lähemmäksi 100 henkilöä, siellä pitäisi olla 

toimiva HR. Pitää olla HR ja nimetty henkilö, joka vastaa esim. koulutuksista, 

henkilöstön kehittämisestä ja kehityskeskusteluista. HR:sta on löydyttävä tuki 

ja kokonaisnäkemys kunkin henkilön tilanteesta. Asiakkuusjohtajalla on vastuu 

arkipäivän johtamisesta, jonka joku tekee paremmin, joku huonommin. Jos 

kunnon HR:ää ei ole järjestetty, iso osa HR-tehtävistä valuu 

asiakkuusjohtajille. Kaikki asiakkuusjohtajat eivät ole saaneet 

esimieskoulutusta tai paneutuneet henkilöstöjohtamiseen. 

 

”Ja koko se pääoma mille toimiston tulos perustuu eli ne ihmiset ja 

niiden ideat ja niitten työ ja niiden luovuus, niin se jätetään sitten 

sellaisille ihmisille jotka eivät ikinä ole saaneet mitään koulutusta.” 

(Asiakkuusjohtaja 2, 11.8.2015) 
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Lähes kaikki yritykset toteavat henkilöstön olevan tärkein voimavara. Yrityksen 

strategia voi toteutua vain riittävän osaavan ja motivoituneen henkilöstön 

kautta. Sisäistä johtamista on varmistaa, että jokaisella on työskentelyä 

edellyttävät taidot ja tarvittaessa huolehtia koulutuksen järjestämisestä. 

Koulutukset pitää koordinoida HR:n kautta, osana kunkin henkilön 

kehittämistä.  

On ensiarvoisen tärkeää, että jo rekrytoinnin aikana kiinnitetään huomiota 

oikeiden henkilöiden löytämiseen. Väärä rekrytointi vaikeuttaa koko tiimin 

työskentelyä. Se vaikuttaa mm. suunnittelutyöhön, työtyytyväisyyteen ja 

tehokkuuteen. Käytännön asioiden pyörittämisen pitäisi sujua aina niin 

sujuvasti, että asiakkaan ei tarvitsisi ikinä kysellä aikataulujen perään tai jos 

kysyy, vastauksen tulee olla valmiina. Asiakkuusjohtajan tehtävä on katsoa, 

että asiakas on kannattava ja pitää huolta, että kaikki toimii mahdollisimman 

hyvin ja että tavoitteisiin päästään kokonaiskuvan osalta. Siinä isona osana 

ovat esimiesjohtaminen ja tiimijohtaminen. Henkilöstön kehittäminen on 

kustannus, mutta kannattaa miettiä, minkälaisessa liiketoiminnassa se on 

tarpeen ja missä ei. Kaikilla toimialoilla pitää olla osaavia tekijöitä.  

 

”Just puhuttiin vähän aikaa sitten yhden kaverin kanssa siitä, että 

toimistot on ikuisessa aaltoliikkeessä ja välillä on ihan huikee nousu ja 

riippuu ihan siitä ketä siellä on. Ja sit taas kun ihmiset vaihtuu niin sit 

taas dyykkaa ja sukeltaa ja sit taas täytyy pyristellä sieltä ulos. Ja mun 

veikkaus on se, että kovinkaan monessa näistä aaltoliikefirmoissa, ei 

ole mietitty sitä HR:ää ja henkilöstönkehittämistä ja panostettu siihen, 

että ne ihmiset tuntis, että niistä välitetään tarpeeksi, jotta ne haluis 

pysyä siellä myös silloin, kun on vähän hankalampaa. Se, että olisi 

alan ammattilainen!” (Asiakkuusjohtaja 2, 11.8.2015) 
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6.3.2. Prosessi 
 

Sisäisessä johtamisessa tulee olla omat toimivat prosessit. Näitä sisäisen 

johtamisen prosesseja ovat esim. tietokone, toimivat laskutusjärjestelmät ja 

projektityökalut, sellaiset, joihin kaikilla on pääsy tarpeen mukaan. Nämä ovat 

asioita, jotka vaikuttavat käytännön pyörittämiseen ja helpottavat 

asiakkuusjohtajaa omassa työssään.  

Uusille asiakkaille prosessit ja työkalut ovat usein tärkeitä. Uusille asiakkaille 

on myös luontevaa esitellä prosessit ja työkalut. Silloin asiakas saadaan 

sitoutettua käyttämään niitä. Jos prosessit tuodaan jo olemassa olevaan 

asiakassuhteeseen, jossa kemiat ja rutiinit ovat kunnossa, se voi aiheuttaa 

merkittävän kriisin, koska ihminen on lähtökohtaisesti muutosvastarintainen ja 

tekee kaikkensa keksiäkseen syyn olla tekemättä muutosta. Palvelujen 

tuottamisessa tarvitaan prosessia. Uudelle asiakkaalle prosessit tuovat 

varmuutta, vanhoja asiakkaita ne saattavat enemmänkin hämmentää.  

Silloin kun prosessit ovat kunnossa, se helpottaa yhteistyötä eikä 

toimintatapoja tarvitse arvailla. Kaikki, mikä vähentää epätietoisuutta, 

helpottaa asiakkuusjohtamista. Yhteisesti sovitut prosessit voivat hyvinkin 

vaihdella asiakkuudesta toiseen. Pääasia on se, että ne ovat kullekin 

asiakkaalle, heidän liiketoiminnalleen ja heidän rutiineihinsa sopivat. Kun 

prosessit ovat kaikille osapuolille selviä, kaikilla on yhteiset käytännöt ja siten 

myös epävarmuutta on vähemmän. Mitä vähemmän aikaa kuluu asioiden 

selvittelyihin, kyselyihin, epätietoisuuden poistamiseen ja huhujen 

katkomiseen, sen parempi se on liiketoiminnan kannalta.  

Vertaamalla asiakaskannattavuutta ja erilaisia asiakkuusprosesseja on 

helposti osoitettavissa yhteys prosessien ja kannattavuuden välillä. 

Kannattamattomat asiakkaat ovat usein sellaisia, joiden asiakkuudet ovat 

hyvin monimutkaisia ja sisältävät paljon yksittäisiä toimintoja, jotka eivät tuota 

arvoa kummallekaan osapuolelle (Storbacka, Lehtinen, 2006). 
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”Prosessihan on koko ajan taustalla. Prosessi ei saa olla hankala ja 

vaikea. Prosessi ei saa olla sellainen että se johtaa aina samaan 

lopputulokseen. Se on huono prosessi silloin. Prosessin pitäisi olla 

sellainen että se vie sinne laatikon ulkopuolelle ja on erilainen ja etsii 

erityyppistä ratkaisua. Prosessin pitäisi tuottaa asiakkaalle aina jotain 

uniikkia.” (Asiakkuusjohtaja 3, 14.8.2015) 

 

Liiallinen prosessin mukaan meneminen voi välillä olla hankalaa. Joskus luova 

kaaos tuntuisi toimivan paremmin kuin tiukkaan aikataulutettu prosessi. Aina ei 

voi tietää etukäteen, meneekö asian tekemiseen viikkoja vai onko se 

mahdollisesti tehty vartissa. Silloin sitä on vaikea laittaa mihinkään prosessiin. 

Resurssien hallinnassa kaivattaisiin eniten tehokasta prosessia. Toimiston 

tehtävä on tukea asiakkaan omia toimintoja ja prosesseja sekä sopeuttaa 

toimiston prosessit niihin. Hyväkään asiakkuusjohtaja ei voi hallita 

asiakkuuksia, jos prosessit ovat pielessä, ja taas huono asiakkuusjohtaja voi 

pilata asiakkuuden, vaikka prosessit olisivatkin kunnossa. 

 

6.4. Asiakaskannattavuus 
 

Asiakkuusjohtamisen pitäisi vaikuttaa kannattavuuteen, mutta aina se ei 

vaikuta. On tilanteita, jolloin toimisto haluaa asiakkaan keinolla millä hyvänsä. 

Silloin toimisto valitsee strategiakseen tehdä työtä erittäin pienellä katteella tai 

esim. tappiolla. Tällä tavalla sekä asiakas että toimisto voivat yhden 

toimeksiannon myötä tutustua toisiinsa ja tunnustella yhteistyötä, etsiä 

yhteistyön muotoa ja toimintatapoja. Pitkällä tähtäimellä tämänkin asiakkaan 

kanssa tehtävä yhteistyö tulee olla kannattavaa. Tämä on kuitenkin 

liiketoimintaa ja toimiston pitää tehdä voittoa. 
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”Mä olen itse ollut aikanaan sellaisessa yrityksessä töissä jossa on 

jatkuvasti YT:t päällä, ainakin 15 vuotta putkeen, niin se aiheuttaa jo 

sen, että kaikilla on koko ajan sellainen plan B olemassa. Että mitä 

sitten kun seuraavat YT:t tulee… Ja se, että kaikilla on plan B 

taskussa, ei tuota kovin sitoutunutta porukkaa.” (Asiakkuusjohtaja 2, 

11.8.2015) 

 

Myös yrityksen tulee osata tunnistaa ne asiakassuhteet, jotka eivät ole sille 

arvokkainta lyhyellä tai pitkällä aikajänteellä. Näiden asiakassuhteiden osalta 

tavoitteena on suhteiden muuttaminen kannattavaksi tavalla tai toisella. Jos 

tämä ei ole mahdollista, seuraa asiakassuhteista luopuminen (Hannus, 2004). 

Asiakkaan kanssa pitäisi säännöllisesti sopia tilanteita, joissa luvut avataan ja 

katsotaan, missä mennään. Tarkoituksenahan on samaan hiileen 

puhaltaminen. Tappiota tuottavat volyymiasiakkaat ovat yleisiä toimistoissa. 

Vaikka on vaikea ymmärtää, miksi pitää ottaa tappiota tekevä asiakas sisään, 

sitä tapahtuu koko ajan. Vaikka volyymia olisi kuinka, voi kysyä, mitä hyötyä 

siitä on, jos asiakas tekee koko ajan tappiota ja syö muiden kannattavien 

asiakkuuksien kannattavuutta. Suomalaiset toimistot eivät sano helposti 

asiakkuutta irti sen takia, että asiakkuus on ollut koko ajan kannattamaton. 

Asiakkaat sanovat yhteistyösopimuksia irti erilaisten tahojen kanssa sen takia, 

että yhteistyö on kannattamatonta, mutta yhdelläkään toimistolla ei ole ollut 

rohkeutta irtisanoa kannattamatonta volyymisopimusta. Toimiston pitää elää ja 

tehdä tulosta. 
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”Ei sillä liikevaihdolla niitä kuluja makseta, se 200.000 olisi ihan kiva 

saada voittona eikä tappiona. Miksi ei vaan irtauduta sellaisesta 

huonosta asiakkuudesta? Kaikki on vaan ihan kypsiä kun pitää 

kiristää pienestä budjetista eikä mitään jää taloon, miksi sitä pitää 

tehdä. Jos joku uskaltaa sen tehdä, että irtisanoo asiakkuuden joka on 

ollut viisi vuotta tappiollinen niin mä niin juhlin. Koska se olisi niin 

tarpeellinen silmienavaus alalle ylipäänsä.” (Asiakkuusjohtaja 2, 

11.8.2015) 

 

Yritykset ovat viime lamasta asti säästäneet kaikesta, mikä on johtanut 

epäterveisiin kilpailutuksiin ja epäoleellisiin oletuksiin siitä, mitä luova 

suunnittelu maksaa tai mitä sen pitäisi maksaa. Esim. Ruotsissa asiakkaalle 

sanotaan helpommin, että hintojen pitää nousta tai toimisto irtautuu 

yhteistyöstä. Pitää miettiä, kuka siinä kärsii silloin. Toimistolle tulisi vähemmän 

tappiota. Todennäköisesti henkilöstön resursointi olisi hetken aallokossa, 

mutta se olisi samalla melko vahva viesti omalle henkilöstölle siitä, että omaa 

työtä arvostetaan niin paljon, ettei työtä tehdä huonoilla sopimuksilla ja 

tappioilla. On vaikea ymmärtää, miksi kaikki toimialat eivät toimisi samalla 

tavalla. Kannattamattomat asiakkaat hoidetaan kannattaviksi kaikin puolin tai 

sitten ne päästetään irti. Kannattava yritystoiminta on oltava lähtökohta. Yhtiöt 

ovat sitä varten, että ne tuottavat voittoa.  

Asiakkaan kanssa pitäisi pystyä puhumaan kannattavuudesta avoimesti. 

Toimeksiannon tai yhteistyön alkaessa budjetti ja yleinen hinnoittelu käydään 

yhdessä läpi. Rehellisesti tulee ilmoittaa, minkä verran tekeminen maksaa ja 

miten raha käytetään. Ei niin päin, että ensin näytetään tekeminen ja sitten 

vähän häpeillen ilmoitetaan hinta. Hinta ilmoitetaan aina ensin, koska se on 

kuitenkin monelle asiakkaalle ”alkushokki” ja se kannattaa käsitellä alta pois. 

Asiakkaat eivät yleensä tykkää siitä, että tullaan jälkikäteen pyytämään lisää 

rahaa suurempien kustannusten vuoksi. Kannattavuuden alkaessa tippua, 

pitää se sanoa asiakkaalle suoraan. Toimiston tulisi analysoida ja ymmärtää 

itse, millä alueilla ongelmat asiakkaan kanssa ovat ja mistä 
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kannattamattomuus johtuu. Pitää miettiä omaa työskentelytapaa, yhteisesti 

sovittua prosessia ja esim. sitä, maksetaanko asiakkaalta tuleva loputon 

määrä korjauskierroksia. Ennakkoon yhteisesti sovittu hinnoittelu ja jatkuva 

kommunikointi toimeksiannon edetessä ovat hedelmällisen yhteistyön perusta.  

 

”Ja vaikka Apple tekee järkyttävät määrät voittoa niin silti ihmiset 

haluaa ostaa niiden tuotteita kun ne on parhaita. Mun mielestä 

menestyksessä ei ole mitään hävettävää. Päinvastoin sä haluat ostaa 

menestyviltä yrityksiltä. Jos sulla on tappiota tekevä firma niin eikö se 

ole vähän epäilyttävää että mitä noi on tehnyt väärin. Se pitäisi voida 

aina kääntää, vaikka se on Suomessa vähän vaikeaa kun kukaan ei 

saisi olla naapuriaan rikkaampi, mutta se pitäisi pystyä kääntämään 

positiiviseksi voimaksi.” (Asiakkuusjohtaja 9, 27.8.2015) 

 

On asiakkaita, joiden kanssa on todella vaikea keskustella, paljonko 

toimeksiannot maksavat. Asiakas pyrkii ennemminkin maksamaan kyseiseen 

toimeksiantoon budjetoidun määrän verran kuin todellisen kustannuksen 

verran tai mitä toimiston kanssa on sovittu maksettavaksi. Asiakkuusjohtajan 

on johdettava asiakkaan lisäksi myös numeroita. Sen lisäksi asiakkuusjohtajan 

on johdettava myös oman tiiminsä tekemistä. Välillä on haastavaa sanoa 

tiimille, ettei kannata käyttää johonkin asiakkuuteen tai toimeksiantoon 

enempää aikaa. Joskus asiassa ei ole muuta vaihtoehtoa ja sen 

perusteleminen asiakkaalle ei aina ole helppoa. Asiakkuusjohtajan tehtävä on 

kertoa asiakkaalle, että arvio ja todellisuus eivät tässä toimeksiannossa 

kohdanneet.  

Kannattavuuskeskustelua ei kannata käydä joka asian ympärillä. On turha 

”hakata päätä seinään” jokaisen asiakaspuolen henkilön kanssa vuorotellen. 

Asiakkaita pitää palvella mahdollisimman hyvin ja jos he eivät pysty tekemään 

omille budjeteilleen mitään, sitten pitää tehdä asioita vaan budjetin puitteissa. 

Asiakasta ei pidä missään nimessä opettaa tekemään asioita liian halvalla. 
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Joskus tosin sekin on parempi kuin se, ettei tehdä mitään. Pitäisi pystyä 

päättämään, mitkä ovat ne toimeksiannot, joissa pitää saada kannattavuus 

oikealle tasolle. Oikein tai väärin, niin se on sellainen asia, joka voidaan tehdä. 

Toinen asia on se, ettei päivittäistaisteluja käydä niiden ihmisten kanssa, joilla 

budjetit ovat. Ne keskustelut on käytävä askelta ylempänä. 

 

6.5. Kannattamattoman asiakkaan johtaminen 
 

Kannattamattoman asiakkaan johtaminen johtaa helposti siihen, että 

lähdetään säästämällä hakemaan kannattavuutta. Turhat kustannukset 

pitääkin karsia pois, mutta jos säästäminen kohdistuu pelkästään asiakkuutta 

hoitavaan tiimiin, sitten se näkyy työn jäljessä eikä se ainakaan paranna 

neuvotteluasemia siitä, millä keinoilla kannattavuutta pitäisi pystyä 

parantamaan. Jos asiakkuutta hoitava tiimi on väsynyt siihen, että mitään ei 

saa tehdä ja kaikesta säästetään, sieltä ei silloin tule parasta tulosta ulos. 

Kannattamattoman asiakkaan kanssa mietitään enemmän tekemistä, 

käytettävissä olevia resursseja ja olemassa olevia rajoitteita, kun taas 

kannattavan asiakkaan kanssa voidaan keskittyä tekemiseen. 

Asiakaskannattavuuden tarkastelu on välttämätöntä, ennen kuin siirrytään 

käsittelemään asiakkuuksien kehittämistä. Kannattamattomien asiakkuuksien 

kehittäminen ei ole taloudellisesti perusteltua. Tilastollisen todennäköisyyden 

mukaan kaikki asiakkuudet eivät ole kannattavia. Asiakkuudenhallinnan 

ensisijaisena tehtävänä onkin kannattavan asiakaspotentiaalin tunnistaminen 

ja asiakkuuksien kehittäminen tämän potentiaalin pohjalta (Mäntyneva, 2001). 

Sekä toimiston että asiakkaan on ymmärrettävä, että yhteistyön on oltava 

kannattavaa molemmille osapuolille. Kannattamatonta asiakasta tehdään niin 

pienillä tuntimäärillä kuin mahdollista, jotta päästään tekemään muita 

kannattavia asiakkaita. Tällaisessa yhteistyössä ei ole voittajaa. Hyvä asiakas 

ymmärtää, että sille itselleenkin on parasta, jos toimisto tekee kannattavaa 

liiketoimintaa, mutta näin ajatteleva asiakas on todennäköisesti hyvä asiakas 

muutenkin. Jos asiakkaan kanssa on helppo kommunikoida ja asiat menevät 
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mutkattomasti eteenpäin, sekä asiakas että asiakkuutta tekevä tiimi ovat 

tyytyväisiä. Tästä seuraa, että kaikkien osapuolten on helpompi viedä asioita 

eteenpäin, yhdessä. Tällaisissa tilanteissa asiakkaalle uskaltaa myös ehdottaa 

uutta, sellaista, jota ei ole aikaisemmin mietitty tai tehty. Toimiston ei tarvitse 

perustella ehdotusta, josta tulee kustannuksia. Hyvä asiakas tietää sen 

sanomattakin. 

Toimistolla pitää olla rohkeutta ehdottaa asiakkaalle tilanteen läpi käymistä, 

jos asiakas on kannattamaton ja jos yleisimmät syyt on eliminoitu pois. 

Keskustelussa voidaan todeta, että sopimus on huono tai kymmenen vuotta 

vanha tai että tuntihinnat ovat ajasta jälkeen jääneitä. Se ei vahingoita ketään, 

jos asiakkaalle avataan tilanne asiakkuuden kannattavuudesta. Vaatii 

kuitenkin hyvän ja toimivan asiakassuhteen, jotta asiakkaan suuntaan voi olla 

näinkin avoin. Jos toimisto tekee vuodesta toiseen tappiota, toiminta loppuu, 

mistä seuraa vain suurempia ongelmia. Yhteistyö toimiston ja asiakkaan välillä 

pitäisi olla niin hyvä, että molemmilla osapuolilla olisi rohkeutta sanoa toiselle 

ongelmista. 

 

”Se vaatii myös sitä, että pitää uskaltaa sanoa asiakkaalle että me 

tehdään teillä tappiota koko ajan ja pitäisi nostaa hinnat pöydälle. Jos 

toinen kituu henkitoreissaan sen takia, että mä kierrän ruuvin koko 

ajan tiukemmalle niin saanko mä silloin parasta mahdollista jälkeä, no 

en todellakaan saa!” (Asiakkuusjohtaja 9, 27.8.2015) 

 

Yleensä kannattamattoman asiakkaan kanssa on joku muukin ongelma kuin 

toimitusongelma. Silloin luultavasti tehdään joko vääriä asioita tai toimisto ei 

ole ymmärtänyt toimeksiantoa oikein. Toimiston työtavassa voi olla jokin asia 

väärin ja se pitää korjata ensin. Jos asiakas hylkää jokaisen tehdyn 

ehdotuksen, toimeksiannossa ja/tai toimiston tavassa ottaa se vastaan on 

jotain vialla. 
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”Mikä tällä alalla on ollut aika tabu, koska luovat on vähän 

koskemattomia kaikki asiakkuuden suhteen. Esim. asiakkaan 

asiakaspalaute sivuutetaan siltä osin kun se koskee luovia koska 

asiakas ei ymmärrä, tai asiakas ei osaa tilata tai ei osaa olla 

oikeanlainen asiakas. Kun mä taas itse katson sitä silleen, että me 

ollaan asiakaspalveluammatissa, ja jos se ei ole tyytyväinen, niin 

vaihdetaan ihmiset, koska siitä se maksaa. Ei se sen kummempaa 

ole.” (Asiakkuusjohtaja 4, 21.8.2015) 

 

Vanhoissa asiakkuuksissa, joissa on pitkään toimittu tietynlaisella tavalla ja 

budjetit ovat pienentyneet samalla aikavälillä, pitää löytää ihan uusi 

kannattava tapa tehdä asioita. Asiat pitäisi tehdä nopeammin ja järkevämmin, 

ottaa vaihtoehtoisesti nuorempia kollegoita oppimaan rinnalle ja toimia uudella 

kokoonpanolla. Kannattamattomien asiakkuuksien taustalla on yleensä jokin 

muukin ongelma, esim. huono työnlaatu tai kommunikaatio-ongelma.  

Jonkinlainen läpinäkyvyys olisi hyvä olla omalle tiimille siitä, paljonko 

toimeksiannossa on rahaa käytettävissä. Tiimille ei voi antaa mielikuvaa, että 

kannattaa rakentaa suuri kampanja, jos asiakkaalla ei ole rahaa siihen. Joskus 

asiakkaat ovat siinä uskossa, että mainostoimistopalveluita saa halvalla, 

varsinkin jos heillä ei ole kokemusta mainostoimiston kanssa toimimisesta. 

Sisäisesti tavoitteet, jotka halutaan saada asiakkaalle ulos, pitää asettaa 

realistiselle tasolle. Mitä kannattamattomampi asiakas, sitä enemmän 

asiakkuusjohtajan pitäisi pystyä olemaan luovien apuna ja ohjaamaan 

toimintaa, jotta varmistetaan, että päästään jonkinlaiseen asiakasta 

tyydyttävään lopputulokseen. Luovilla pitäisi olla aikaa yhtäjaksoiseen 

työskentelyyn, koska luovien tekeminen hajoaa tunti tunnista tekemiseen. Jos 

luovat menevät tunniksi suunnittelemaan yhden asiakkaan tekemistä ja 

tunniksi toisen asiakkaan tekemistä, se leimaa myös toimiston arkea. 
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Kannattamattoman asiakkaan kanssa työskenteleminen ei ole mutkatonta. 

Asiakkuusjohtajan on käytävä asiakkaan kanssa avointa keskustelua. Vastuu 

on kuitenkin molemmilla osapuolilla. Hyvä asiakassuhde ei tarkoita, että 

myötäillään aina asiakasta. Asiakkaalta saa kunnioitusta olemalla tarvittaessa 

tiukka mutta asiantunteva ja avoin. Kannattamattoman asiakkaan kohdalla 

pitää tarkasti miettiä asiakkaan merkitys toimistolle.  

 

6.6. Kannattavan asiakkaan johtaminen 
 

Kannattavaa asiakkuutta on mukava johtaa. Kun asiakkuudessa menee hyvin 

ja tekeminen on kannattavaa, asiakas on tyytyväinen työhön, tiimi voi hyvin ja 

tekee innolla asiakkuutta, asiakkuuden johtaminen on helpompaa 

asiakkuusjohtajalle. Tällaisessa tilanteessa pystytään viemään asiakkuutta 

eteenpäin ihan eri tavalla. Yleensä se tarkoittaa myös sitä, että 

todennäköisesti kyse on silloin asiakkaasta, joka on tottunut käyttämään 

ulkopuolisia osaajia niihin asioihin, joita ei itse osaa ja joka ymmärtää, että 

siitä syntyy myös kuluja. 

Oman organisaation näkökulmasta lähtökohta on, että kaikki asiakassuhteet 

eivät ole samanarvoisia. Jotkut asiakassuhteet ovat organisaatiolle 

arvokkaampia kuin toiset, ja arvokkaiden asiakassuhteiden tunnistaminen ja 

kehittäminen on toiminnan perusta. Menestyvimmillä organisaatioilla on 

mahdollisuus keskittyä parhaisiin asiakkaisiin. Paras asiakas ei kuitenkaan 

välttämättä ole pelkästään se asiakas, jonka osalta välitön myynti ja/tai 

kannattavuus on suurin. Vaativat asiakkaat voivat olla arvokkaita strategisen 

oppimisen kannalta (Hannus, 2004). 

Kannattavakin asiakas muuttuu kannattamattomaksi, jos vastapuolella on 

henkilö, joka ei ole tottunut ostamaan palveluita ulkopuolelta ja joka 

kyseenalaistaa syntyvät kustannukset ja laskut. Tällainen henkilö murentaa 

luottamusta ja hidastaa tekemistä. Luottamuksen puute aiheuttaa helposti sen, 

että lähdetään karsimaan tekemistä tai ei kirjata kaikkia tunteja 
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toimeksiannolle, eikä näin ollen laskuteta niitä, jotka tekevät toimeksiannosta 

kannattamattoman. Se ei ole enää kannattavaa liiketoimintaa eikä ole 

loppupeleissä kenenkään etu. 

 

”Asiakkuusjohtaja on sitä mieltä, että vaikka me tehdään mitä, niin 

aina asiakas on sitä mieltä, että me yritetään viilata linssiin, tai etkö sä 

jo oikeasti usko, että tähän meni 100 tuntia.” (Asiakkuusjohtaja 1, 

17.6.2015) 

 

Jos yrityksen luvut näyttävät hyviltä, silloin keskitytään asioiden tekemiseen 

sen sijaan, että mietitään, miten asiat pitäisi tehdä eri tavalla. Asiakassuhteen 

hoitamiseen käytetään paljon enemmän aikaa, jos kyseessä on 

kannattamaton asiakas. Kannattavan asiakkaan kanssa voidaan keskittyä 

asioiden tekemiseen, eikä mietitä sitä, miten asiat voidaan tehdä puolet 

vähemmällä ajalla kuin mitä nyt tehdään. Näitä asioita kannattaisi miettiä myös 

kannattavissa asiakkuuksissa. Miten kannattavasta asiakkuudesta saisi vielä 

kannattavamman? 

Tyhjien lupausten antaminen on sellaista, mitä ei saa tehdä. Jos asiakkuus 

työllistää hyvin, ei ehdoin tahdoin kannata pyrkiä saamaan lisää tekemistä. 

Resurssien on oltava valmiina käytettäviksi, jotta luvattu lisätyö pystytään 

toteuttamaan. Lisämyyntiin vaikuttaa eniten henkilöresurssien 

joustamattomuus. Asiakkuusjohtajalta vaaditaan lisämyyntiä asiakkaalle, 

mutta pahin tilanne syntyy asiakkaan innostuttua uudesta ideasta, mutta 

asiakkuusjohtaja sanookin, että tehdään sitten, kun on resurssit käytettävissä. 

Seuraavan lisämyynnin saaminen asiakkaalta onkin sitten huomattavasti 

vaikeampaa. Lisämyyntiä pystytään tekemään, jos on varmuus, että sen 

pystyy myös toimittamaan.  

Kannattava toimisto voi rekrytoida uusi osaavia tekijöitä, sillä on varaa kehittää 

toimintaa ja panostaa henkilöstöön. Kannattava toimisto huolehtii, että sillä on 

parhaat osaajat töissä. Kannattavuusongelmista pitäisi aidosti puhua 
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avoimemmin asiakkaan kanssa. Toimiston tulisi miettiä, auttaako, jos tekee 

muutoksia tiimin rakenteeseen vai pitääkö hakea tähän jokin kevyempi 

toimintamalli tai ottaa erilaisia tekijöitä auttamaan asiakkuudessa. Mitä 

avoimemmin näistä vaihtoehdoista asiakkaan kanssa keskustellaan, sen 

paremmin asiat yleensä etenevät.  

 

6.7. Tyytyväinen – uskollinen - kannattava 
 

Lähtökohtaisesti niin pitkään kun asiakas on tyytyväinen, se on myös 

uskollinen ja ainakin pitkällä aikavälillä sen pitäisi olla kannattava. Jos asiat 

sujuvat hyvin ja asiakas kokee saavansa vastinetta rahoilleen, yleensä 

asiakas on tyytyväinen. Jos asiakas taas kokee, että hän maksaa turhaan 

kaikesta, yhdessä tekemisessä ei ole luottamusta, asiat joudutaan käymään 

läpi moneen kertaan ja aina etsitään muita vaihtoehtoja, se kertoo 

tyytymättömyydestä. Usein kun luottamus on saavutettu, asiat menevät 

lähtökohtaisesti läpi ensimmäisellä kerralla.  

Tutkimuksen mukaan mitä tyytyväisempi asiakas on, sitä uskollisempi ja 

kannattavampi se on. Asiakastyytyväisyyden sekä asiakasuskollisuuden olisi 

ylitettävä (negatiivinen) kynnys ennen kuin sillä olisi vaikutusta 

asiakasuskollisuuteen tai asiakaskannattavuuteen (Helgesen, 2006). 

Asiakas kokeilee mielellään uusia asioita ja ostaa sieltä, mistä saa 

halvimmalla. Jos asiakas on onnistuttu pitämään tyytyväisenä, se valitsee 

ensisijaiseksi ostopaikaksi oman toimiston. Ja vaikka toimisto ei pystyisi 

toimittamaan asiakkaan haluamaa asiaa, uskollisuuden voi näyttää siten, että 

asiakas ostaa palvelun muualta mutta pitää toimiston osana prosessia ja 

tekemistä. Jos asiakkaan kanssa on aidosti kumppani, tällainen toimintatapa 

on itsestäänselvyys. 

Voi myös pohtia, onko uskollinen asiakas myös kannattava. Mitä pidempään 

asiakkuutta tehdään, sitä kannattavammaksi se tulee tai ainakin pitäisi tulla. 

Mitä pitempään asiakkaan kanssa tehdään töitä yhdessä, sitä enemmän 
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opitaan toisten toimintatavoista, opitaan tekemään asioita järkevämmin ja 

lopputulokset ovat yleensä parempia. Tällä tavalla tehdään niitä asioita, joissa 

asiakas kokee, että toimisto pystyy toimittamaan lisäarvoa. 

Asiakastyytyväisyyttä pitäisi aina pystyä mittamaan jollain tavalla. Mittaamisen 

pitäisi olla molemminpuolista, jolloin mitataan toisaalta asiakastyytyväisyyttä 

mutta myös tiimin tyytyväisyyttä asiakkaaseen. Tulokset tulee käydä myös 

rehellisesti yhdessä läpi.  

Asiakaskannattavuudella ei ole korrelaatiota asiakastyytyväisyyteen eikä 

pysyvyyteen. Asiakaskannattavuus on aina toimiston vastuulla.  

Jos toimisto on ylihinnoitellut toimeksiannon ja on sen takia kannattava, 

todennäköisesti asiakkuus ei ole kovin pitkäikäinen. Mutta sekään ei ole aina 

niin selvää. Kannattavuudessa on paljon sisäisiä asioita, joita ei voi suoraan 

huomioida jokaisessa toimeksiannossa.  

Jos tehdään niin kuin asiakas haluaa, kohtuutontakin, se ei silti takaa 

välttämättä asiakkaan asiakastyytyväisyyttä. Asiakkaan pitäminen 

tyytyväisenä tarkoittaa sitä, että ei tehdä mitä asiakas pyytää, vaan tehdään 

jotain sellaista, mitä asiakas ei osannut ehdottaa ja josta se innostuu. Se on 

varmin tie asiakasuskollisuuteen. 

 

”Muuten se on kuin mikä tahansa avioliitto, että se alkaa aina aika 

hyvissä tunnelmissa ja sit se vähän, ei se niin kuin mee pieleen, mutta 

vähän se niin kuin se paras into, joka joskus oli, niin se alkaa laskea. 

Niin asiakkuudessa on sama, että jos yllättää ja kaikkee jännää 

tehään, niin silloin se voi tavallaan onnistua, mutta jos vaan heittäytyy 

lapaseksi ja tekee kaiken mitä se toinen sanoo, niin ei se silti oo 

iloinen. Pitää keksiä jotain uutta.” (Asiakkuusjohtaja 10, 28.8.2015) 

 

Asiakastyytyväisyyttä on tärkeä mitata säännöllisesti, jotta tiedetään, mihin 

asioihin asiakas on tyytyväinen ja mihin tyytymätön. On tärkeä saada selville, 
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onko esim. tyytymättömyyden aihe sellainen, jota voidaan muuttaa ilman, että 

toimiston kannattavuus menee tai ilman, että yhteistyö asiakkaan kanssa 

loppuu. Monta kertaa se on. 

Asiakkuusjohtaminen vaikuttaa asiakkuustyytyväisyyteen. Jos asiakas ei ole 

tyytyväinen, asiakkuusjohtajan pitäisi tehdä kaikkensa vaihtaakseen asiakkaan 

näkemys. Joskus voi olla, etteivät ihmiset tule toimeen keskenään, jolloin 

heidät on vaihdettava. Vaihdoksen voi ottaa henkilökohtaisesti, mutta siinä on 

loppujen lopuksi kyse vain asiakkaan tuotannosta. 

Kaikkea kolmea – asiakastyytyväisyyttä, asiakasuskollisuutta, 

asiakaskannattavuutta – pitää mitata. Hyvässä asiakkuudessa kaikkien edellä 

mainittujen pitäisi olla kunnossa.  
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7. Yhteenveto 
 

Ei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta siihen, miten asiakkuutta johdetaan, 

koska kaikki asiakkaat ovat erilaisia. Asiakkuusjohtajat ovat avainasemassa 

asiakkuuden hoitamisessa. Asiakkuusjohtajalta vaaditaan paljon 

henkilökohtaisia taitoja ja osaamista. Lisäksi asiakkuusjohtajalta vaaditaan 

oikeaa asennetta, asiakaslähtöistä ajattelua, asiakas- ja markkinatuntemusta 

sekä hyviä käytännön myynti-, asiakaspalvelu-, neuvottelu- ja 

vuorovaikutustaitoja. 

Tänä päivänä teknologia muuttuu ympärillä koko ajan. Tulosten esittäminen on 

yhä tärkeämmässä roolissa. On entistä tärkeämpää tehdä kaupallisia 

toteutuksia, kuunnella asiakasta ja ymmärtää toimialaa, mikä on muuttanut 

toimintaa ja asiakkuusjohtajan työtä vaativammaksi. 

Ulkoiseen johtamiseen vaikuttavat erilaiset asiat, kuten hankittu luottamus, 

avoimuus, henkilöt ja kemiat, haetaanko kumppanuutta vai onko kyseessä 

vain lyhyt toimeksianto, jonka päätyttyä yhteistyö loppuu, miten mahdolliset 

kriisit hoidetaan ja palvelun asiakkaalle maksamat eurot. 

Asiakkuuden johtamisessa tärkeintä on saada aikaan luottamuksellinen suhde 

asiakkaan kanssa. Luottamus syntyy siitä, että ollaan rehellisiä, eikä 

ainoastaan yritetä optimoida omaa tulovirtaa.  

Molemminpuolinen avoimuus on erittäin tärkeässä asemassa ja hyvän 

asiakassuhteen luominen vaatii asiakkuusjohtajalta ammattitaitoa ja 

kokemusta. Jotta hyvä asiakassuhde muuttuisi kumppanuudeksi, edellytetään 

asiakkuusjohtajalta asiakkaan ja sen liiketoiminnan tunteminen sekä 

molemminpuolista tahtotilaa.  

Säännölliset keskustelut asiakkaan kanssa varmistavat, että asiakassuhteessa 

mennään oikeaan suuntaan ja todennäköisesti pystytään samalla välttämään 

suuremmat kriisit. Näin myös asiakas pystyy kasvamaan ja yhteistyö on 

molemmille osapuolille kannattavaa. 
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Sisäinen johtaminen on vähintään yhtä suuressa roolissa kuin asiakkaan 

johtaminen. Asiakkaalle näkyy heti, jos sisäinen johtaminen ei toimi. 

 Asiakkuusjohtajan työtä helpottaa oleellisesti, jos yrityksessä on toimiva HR ja 

nimetty henkilö, joka vastaa esim. koulutuksista, henkilöstökehittämisestä ja 

kehityskeskusteluista. HR:sta on löydyttävä tuki ja kokonaisnäkemys kunkin 

henkilön tilanteesta. Asiakkaan operatiivinen johtaminen on 

asiakkuusjohtajalla, ja jos yritys ei ole järjestänyt toimivaa HR:ää, valuu iso 

osa HR-tehtävistä asiakkuusjohtajille.  

Sisäisessä johtamisessa tulee olla omat toimivat prosessinsa. Parhaimmillaan 

prosessit nopeuttavat yhteistyötä, vähentävät arvailuja ja epätietoisuutta sekä 

helpottavat asiakkuusjohtamista. Uudelle asiakkaalle prosessit tuovat 

varmuutta, vanhoja asiakkaita ne saattavat ennemminkin hämmentää. 

 

Asiakkaan kanssa pitäisi pystyä puhumaan kannattavuudesta avoimesti. Aina 

on asiakkaita, joiden kanssa on todella vaikeaa keskustella siitä, paljonko 

toimeksiannot maksavat. Asiakas pyrkii ennemminkin maksamaan sen verran, 

kuin sillä on budjetoituna kyseiseen toimeksiantoon. Asiakkuusjohtajalta 

vaaditaan erilaisia toimenpiteitä riippuen siitä johtaako hän kannattamatonta 

vai kannattavaa asiakasta. Asiakaskannattavuuden tarkastelu on 

välttämätöntä ennen kuin siirrytään käsittelemään asiakkuuksien kehittämistä. 

Ennakkoon yhteisesti sovittu hinnoittelu ja jatkuva kommunikointi 

toimeksiannon edetessä ovat hedelmällisen yhteistyön perusta. 

 

Kannattamattoman asiakkaan johtaminen johtaa helposti siihen, että 

kannattavuutta lähdetään hakemaan säästämällä. Monesti asiakas on 

kannattamaton, koska tehty sopimus on huono, tuntihintoja ei ole päivitetty 

ajan tasalle tai sopimus on niin vanha, että se ei enää vastaa tämän päivän 

tekemistä.  
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Yleensä kannattamattoman asiakkaan kanssa on jokin muukin ongelma kuin 

toimitusongelma. Silloin luultavasti joko tehdään vääriä asioita tai toimisto ei 

ole ymmärtänyt toimeksiantoa oikein. Toimiston työtavassa voi olla jokin asia 

väärin ja se pitää korjata ensin. Ongelman taustalla voi olla työn laatu tai 

kommunikaatio-ongelma. Joskus pitää löytää uusi, kannattava tapa tehdä 

asioita.  

Mitä kannattamattomampi asiakas, sitä enemmän asiakkuusjohtajan pitäisi 

pystyä olemaan asiakkaan ja tiimin apuna toimeksiannoissa ja ehkäisemään 

mahdollisia väärinkäsityksiä jo etukäteen. Kannattamattoman asiakkaan 

kohdalla pitää tarkasti miettiä asiakkaan merkitys toimistolle. 

 

Kannattavaa asiakkuutta on mukava johtaa. Kun asiakkuudessa menee hyvin 

ja tekeminen on kannattavaa, on asiakas tyytyväinen työhön ja tiimi voi hyvin 

ja tekee asiakkuutta innolla. Sitä helpompaa asiakkuuden johtaminen on 

asiakkuusjohtajalle. 

Kannattava asiakkuus tekee toimistosta kannattavan. Kannattava toimisto voi 

rekrytoida uusia osaavia tekijöitä ja sillä on varaa kehittää toimintaansa ja 

panostaa henkilöstöön. Kannattava toimisto voi huolehtia parhaiden osaajien 

olevan sillä töissä. Kannattavan asiakkaan kanssa voidaan keskittyä asioiden 

tekemiseen sen sijaan, että mietitään esimerkiksi säästökohteita ja leikataan 

tekemistä. 

 

Tutkimuksen mukaan mitä tyytyväisempi asiakas on, sitä uskollisempi ja 

kannattavampi se on. 

Jos asiat sujuvat hyvin ja asiakas kokee saavansa vastinetta rahoilleen, on se 

tyytyväinen. Jos asiakas on onnistuttu pitämään tyytyväisenä, on se uskollinen 

myös ostopäätöstä tehdessään. Mitä pitempään asiakkaan kanssa tehdään 

töitä yhdessä, sitä enemmän opitaan toistensa toimintatavoista, opitaan 

tekemään asioita järkevämmin ja lopputulokset ovat yleensä parempia. Tällä 



72 
 

 
 

tavalla tehdään niitä asioita, joissa asiakas kokee toimiston pystyvän 

toimittamaan lisäarvoa. Mitä pitempään asiakkuutta tehdään, sitä 

kannattavammaksi se tulee. 
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8. Johtopäätökset 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko asiakkuusjohtamisella 

merkitystä asiakaskannattavuuteen. Tutkimuksessa pyrittiin myös 

selvittämään, johdetaanko kannattamatonta asiakasta eri tavalla kuin 

kannattavaa asiakasta, sekä pitääkö väittämä tyytyväinen asiakas – uskollinen 

asiakas – kannattava asiakas paikkaansa. 

Asiakkuusjohtamiseen vaikuttaa tutkimuksen mukaan moni seikka. Ei ole 

olemassa yhtä oikeaa vastausta siihen, miten asiakkuutta johdetaan, koska 

kaikki asiakkaat ovat erilaisia. 

Asiakkuusjohtajat ovat avainasemassa asiakkuuden hoitamisessa. Heidän 

pitää johtaa sekä omaa tiimiään että asiakasta niin, että syntyy järkevä 

kokonaisuus. Asiakkuusjohtajalta vaaditaan paljon henkilökohtaisia taitoja ja 

osaamista. Asiakkuusjohtamista ei voi tehdä pelkästään järjestelmän avulla.  

Asiakkuusjohtamisessa perusasiat eivät ole juurikaan muuttuneet kummenen 

viimeisen vuoden aikana. Teknologia ympärillä muuttuu, samoin työkalut, mikä 

on muuttanut toimintaa ja asiakkuusjohtajan työtä vaativammaksi. 

Asiakkuusjohtajan on oltava eturintamassa oppimassa, miten 

markkinointiviestintä muuttuu. Toimintaympäristön, rakenteiden ja 

kuluttajakäyttäytymisen muutokset vaikuttavat siihen, miten markkinointia 

asiakkailla toteutetaan. Viime vuosina asiakkaiden tarpeissa korostui edelleen 

voimakkaasti halu liiketoimintalähtöiseen mitattavaan ja tehokkaaseen 

markkinointiviestintään. Digitalisaatio on muuttanut merkittävästi yritysten 

markkinointiviestinnän panostusalueita ja tuonut omat oppimishaasteensa 

asiakkuusjohtajille.  

Toimialalle ennustettu muutos nykyisten televisiolähetysten loppumisen myötä 

tulee tulevaisuudessa muuttamaan paljon asiakkaan tapaa toimia. Ympärillä 

oleva kulttuuri ja uudenlainen media ovat jo nyt luoneet asiakkaille valtavia 

paineita ymmärtää, missä mennään. Jos asiakkaan kanssa on saatu luotua 

luottamuksellinen suhde, on muutosta helpompi viedä eteenpäin myös 
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asiakkaan organisaatiossa. Luottamuksen myötä on helpompi vaikuttaa toisen 

mielipiteisiin. Avoin kommunikaatio toimiston ja asiakkaan välillä edellyttää 

yleensä hyvää ja toimivaa henkilökemiaa asiakkuusjohtajan ja asiakkaan 

välillä. Avoimuuden on toimittava molemmin puolin.  

Tutkimuksen mukaan hyvän asiakassuhteen edellytys on kumppanuus. Myös 

teoria tukee tätä käsitystä. Kumppanuuden edellytyksenä on asiakkaan sekä 

sen liiketoiminnan tunteminen. Toimialalle ennustettujen muutosten myötä 

kahden välinen kumppanuus toimiston ja asiakkaan välillä voi muuttua myös 

kumppanuusverkostoksi.  

Toimiston on käytävä jatkuvaa keskustelua asiakkaan kanssa, mieluummin 

liian usein kuin liian harvoin. Säännöllisellä ja avoimella keskustelulla voidaan 

välttää suurimmat kriisit asiakkaan kanssa. Aina se ei onnistu ja kriisin tullessa 

pitäisi toimiston reagoida asiaan välittömästi. Kriisi asiakkaan kanssa voi 

johtua monesta syystä. Se voi olla tyytymättömyyttä asiakkuutta hoitavaan 

tiimiin, työn tuloksiin tai esim. asiakkuusjohtajan työhön. Usein se on vain 

henkilökemioiden yhteentörmäystä. Jos asiakas mistä syystä tahansa 

ilmoittaa, että asiakkuusjohtaja olisi hyvä vaihtaa, toimiston on reagoitava 

pyyntöön nopeasti.  

Asiakkuusjohtajan vaihtumista pidetään usein negatiivisena asiana, vaikka 

sillä ei suoranaisesti nähdä olevan suurtakaan vaikutusta asiakassuhteen 

hoitamisen laatuun. Tutkimuksen mukaan ne asiakkaat, joilla ei ole ollut 

asiakkuusjohtajissa muutoksia muutaman vuoden sisällä, ovat tyytyväisempiä 

kuin ne, joilla on ollut muutoksia, mutta muutosprosessia ei ole osattu hoitaa 

oikein. Toisaalta ne asiakkaat, joiden kohdalla muutosprosessi on osattu 

hoitaa oikein, ovat tyytyväisempiä kuin ne, joilla ei muutosta ole ollut lainkaan. 

Tässä tutkimuksessa asiakkuusjohtaminen on jaettu ulkoiseen ja sisäiseen 

johtamiseen. Tällainen jaottelu on kuin veteen piirretty viiva kaiken kuitenkin 

vaikuttaessa kaikkeen.  

Toimiva prosessi on sekä asiakkaalle että toimistolle aivan yhtä tärkeä. Vaikka 

se on tutkimuksessa kuvattu sisäisessä johtamisessa, olisi se yhtä hyvin 
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voinut olla ulkoisen johtamisen työkaluna. Hyväkään asiakkuusjohtaja ei voi 

hallita asiakkuuksia, jos prosessit ovat pielessä, kun taas huono 

asiakkuusjohtaja voi pilata asiakkuuden, vaikka prosessit olisivatkin kunnossa. 

Kirjallisuuden mukaan kannattamattomissa asiakkuuksissa on usein 

monimutkaiset prosessit, jotka eivät tuota arvoa kummallekaan osapuolelle. 

Silloin kun prosessit ovat kunnossa ei toimintatapoja tarvitse arvailla, mikä 

helpottaa yhteistyötä. Uusille asiakkaille prosessit tuovat varmuutta, vanhoja 

asiakkaita ne saattavat enemmänkin hämmentää. 

Tutkimuksessa tärkeänä sisäisen johtamisen edellytyksenä korostui toimiva 

HR. Nähtiin, että puuttuva HR aiheuttaa HR:lle kuuluvien tehtävien siirtymisen 

asiakkuusjohtajille ja heidän siihen käyttämänsä aika on pois 

asiakkuusjohtamisesta. Kaikki asiakkuusjohtajat eivät ole saaneet 

esimieskoulutusta tai paneutuneet henkilöstöjohtamiseen.  

Aikaisemmat tutkimukset eivät ottaneet kantaa henkilöstöjohtamiseen. Niissä 

keskityttiin ennemminkin vain asiakkuuden johtamiseen. Kirjallisuudessa 

mainittiin laadukkaasta ihmisten sisäisestä johtamisesta tärkeimpänä 

organisaation menestyksen tekijänä (Järvinen, 2002), mutta muutoin 

kirjallisuus tai aikaisemmat tutkimukset eivät ottaneet HR:n kantaa.  

Jokaisessa yrityksessä, jossa on vähintään 100 työntekijää, pitäisi olla oma 

HR, joka vastaa henkilöstön kehittämisestä, koulutuksesta ja 

kehityskeskusteluista. Asiakkuusjohtajan on hyvä olla osa kehityskeskustelua, 

mutta vastuun siitä on oltava HR:lla ja hallinnollisella esimiehellä, ei 

asiakkuusjohtajalla. Pitää muistaa, että jos sisäinen johtaminen ei toimi, näkyy 

se asiakkaalle heti.  

Haastatteluissa tuli ilmi, että jopa 80 % asiakkuusjohtajan työajasta menee 

sisäiseen johtamiseen eli tiimin kanssa kommunikointiin ja sen motivointiin ja 

innostamiseen. Asiakkuusjohtaja voi viettää asiakkaan kanssa vain 20 % 

ajasta. Tässä ajassa asiakkuusjohtajan pitäisi hoitaa asiakassuhdetta, 

keskustella meneillään olevista toimeksiannoista ja tehdä lisämyyntiä. 
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Keskittyminen näin voimakkaasti sisäiseen johtamiseen vähentää 

luonnollisesti asiakkuuteen käytettävää aikaa. 

Perinteisen mainonnan suunnittelun kylkeen on tuotu uutta osaamista datan, 

sosiaalisen median, PR:n ja luovan teknologian osalta, mikä tarkoittaa 

toimistojen puolella isoa muutosta. Asiakkuusjohtajan on pystyttävä toimimaan 

alati muuttuvassa markkinassa ja rakennettava oma toimintamalli sekä 

määriteltävä osaamisalue vastaamaan asiakkaan tulevia tarpeita. Samaan 

aikaan on myös huomattava, että suomalainen asiakaskenttä on melko 

varovainen kokeilemaan uutta. Vuoden 2016 aikana asiakkuusjohtajien 

osaamisaluetta vahvisti lisääntyvä toiminta reaaliaikaisen markkinoinnissa, 

liikkuvan kuvan tuotannossa sekä markkinoinnin digitalisaatiossa. Etenkin 

markkinoinnin digitalisaatio on ajanut tarvetta muuttaa nopeasti käytössä 

olevien tiimien osaamista ja kapasiteettia. Toimintamallin kiinnostavuus on 

edelleen kasvanut, kun yhä useamman asiakkaan kanssa suunnitellaan 

jatkuvan tekemisen malleja tukemaan digitalisaation tarpeita. 

 

Yrityksen on syytä tuntea asiakaskannattavuuteensa vaikuttavat tekijät. 

Tärkein mittari, jolla asiakkuuksia voidaan arvostaa, on asiakaskannattavuus. 

Kun asiakaskannattavuus on hallinnassa, yrityksen on käytännössä helpompi 

priorisoida toimintaansa ja kasvattaa tulostaan. Toimistoilla on ollut tapana 

pitää tappiota tuottavia volyymiasiakkaita, mikä on vääristänyt hinnoittelua, 

johtanut epäterveellisiin kilpailutuksiin ja epäoleellisiin oletuksiin siitä mitä 

luova suunnittelu maksaa. Asiakaskannattavuuden tarkastelu on 

välttämätöntä, jos asiakkuutta halutaan jatkossa kehittää. Pitää muistaa, että 

asiakkaan huono kannattavuus ei yleensä ole asiakkaan syytä. Lähes 

poikkeuksetta syy on väärin hinnoitteluissa tuotteissa tai palveluissa, huonosti 

tehdyssä sopimuksessa tai liiallisessa panostuksessa asiakkaaseen sen 

tilaamaan määrään nähden. Yrityksen tulee tietää, mistä sen kannattavuus 

muodostuu, ja millä tavalla se saa asiakaskannattavuuden paremmaksi. Kaikki 

asiakkuudet eivät ole kannattavia ja asiakkuudenhallinnan ensisijainen tehtävä 

on kannattavan asiakkuuden tunnistaminen ja kehittäminen. 



77 
 

 
 

Toimisto joutuu välillä väistämättä tilanteeseen, jossa joku sen asiakkaista on 

kannattamaton. Tutkimuksen mukaan kannattamattoman asiakkaan 

johtaminen johtaa helposti siihen, että kannattavuutta lähdetään hakemaan 

säästämällä. Kirjallisuuden mukaan yrityksen tulee osata tunnistaa ne 

asiakkuudet, jotka eivät ole kannattavia, muuttaa ne kannattaviksi tai luopua 

niistä. 

Kannattamattomien asiakkuuksien kehittäminen ei ole taloudellisesti 

perusteltua. Asiakkuusjohtajan on myös mietittävä enemmän mitä tehdään ja 

miten käytetään olemassa olevia resursseja. Mitä kannattamattomampi 

asiakas, sitä enemmän asiakkuusjohtajalla pitäisi olla aikaa olla tiimin apuna ja 

ohjata toimintaa asiakasta tyydyttävään lopputulokseen. Asiakkuusjohtajan 

pitäisi pystyä käymään avointa dialogia asiakkaan kanssa ja miettimään 

avoimesti kannattamattomuuden syitä. Kannattamattoman asiakkaan kohdalla 

pitää myös miettiä tarkkaan sen merkitystä toimistolle. 

Asiakkuudenhallinnan ensisijaisena tehtävänä onkin kannattavan 

asiakaspotentiaalin tunnistaminen. Kannattava asiakas on monesti sellainen 

asiakas, joka on tottunut käyttämään ulkopuolisia osaajia ja ostamaan 

palveluita. Paras asiakas ei kuitenkaan välttämättä ole pelkästään se asiakas, 

jonka kannattavuus on suurin. Kirjallisuuden mukaan vaativa asiakas voi olla 

arvokas strategisen oppimisen kannalta.  

Kannattavan asiakkaan kanssa asiakkuusjohtaja voi keskittyä asioiden 

tekemiseen ja kehittämiseen.  

 

Aikaisemmin tehdyn tutkimuksen mukaan mitä tyytyväisempi asiakas on, sitä 

uskollisempi ja kannattavampi se on. Asiakastyytyväisyyden sekä 

asiakasuskollisuuden olisi ylitettävä tietty negatiivinen kynnys ennen kuin sillä 

olisi vaikutusta asiakasuskollisuuteen tai asiakaskannattavuuteen. 

Asiakas kokeilee mielellään uusia asioita. Jos asiakas on onnistuttu pitämään 

tyytyväisenä, valitsee se ensisijaiseksi ostopaikaksi oman toimiston. 
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Asiakastyytyväisyyttä on tärkeä mitata säännöllisesti, jotta tiedetään, mihin 

asioihin asiakas on tyytyväinen ja mihin tyytymätön.  

Mitä pitempään asiakkaan kanssa tehdään töitä yhdessä, sitä enemmän 

opitaan toisten toimintatavoista ja tekemään asioita järkevämmin. Näin 

lopputuloksetkin ovat yleensä parempia. Mitä pitempään asiakkaan kanssa 

toimitaan näin, sen uskollisempi asiakas on. Pitkälle viety yhteinen prosessi 

luo molemminpuolista tyytyväisyyttä ja uskollisuutta.  

Haastatteluissa tuli ilmi, ettei asiakaskannattavuudella välttämättä ole 

korrelaatiota asiakastyytyväisyyteen. Toimisto on voinut ylihinnoitella 

toimeksiannon, mikä tekee siitä kannattavan, muttei välttämättä takaa 

asiakkaan tyytyväisyyttä tai pysyvyyttä. Asiakkuusjohtaja on avainasemassa 

asiakkuuden hoitamisessa. Hänen tehtävänään on varmistaa, että asiakkuus 

on kannattava.  

Jatkotutkimus aiheena olisi mielenkiintoista laskea asiakkaiden 

kannattavuuksia erilaisilla kannattavuuslaskentatavoilla ja analysoida niiden 

eroja. Tämä vaatisi kuitenkin ison asiakaskannan joten mainostoimistoon se ei 

välttämättä sovellu. 

 

  



79 
 

 
 

Lähdeluettelo 

 

Kirjat: 

Arantola Heli (2006): Customer Insight, Uusi väline liiketoiminnan 

kehittämiseen. WS Bookwell Oy, Juva 

Hannus Jouko (2004): Strategisen menestyksen avaimet. Gummeruksen 

Kirjapaino Oy, Jyväskylä 

Hellman Kalevi ja Värilä Satu (2009): Arvokas asiakas (Economica), Talentum 

Media Oy, Hämeenlinna 

Hellman Kalevi, Peuhkurinen Elina, Raulas Mika (2005): Asiakasjohtamisen 

työkirja, WSBookwell Oy, Juva 

Hirsjärvi Sirkka ja Hurme Helena (2009): Tutkimushaastattelu, 

Teemahaastattelut teoria ja käytäntö; Gaudeamus Helsinki University Press; 

Helsinki 

Kannisto Päivi (2004): Johtamisen pakolliset kuviot. Talentum, Helsinki 

Kapplan Robert S. ja Norton David P. (2004): Strategiakartat, Aineettoman 

pääoman muuttaminen mitattaviksi tuloksiksi; Talentum, Helsinki 

Lehtinen Jarmo R (2009):Asiakkuusstrateginen hallitus. Gummerus Kirjapaino 

Oy. 

Storbacka Kaj, Lehtinen Jarmo R. (2006): Asiakkuuden ehdoilla vai 

asiakkaiden armoilla. WSOY, Juva. 

Storbacka Kaj, Korkman Oskar, Mattinen Hannu, Westerlund Markus (2001): 

RED. WSOY, Helsinki 

Storbacka Kaj, Sivula Petteri, Kaario Kari (2000): Arvoa strategisista 

asiakkuuksista. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 



80 
 

 
 

Storbacka Kaj, Blomqvist Ralf, Dahl Johan, Haeger Tomas (1999): 

Asiakkuuden arvon lähteillä, WSOY, Juva 

Mäntyneva Mikko (2001): Asiakkuudenhallinta. WSOY, Tummavuoren 

Kirjapaino Oy, Juva 

Tuomas Kahri, Ismo Ojanen, Ari Siljander, Sanna Wester (2013): Markkinoija, 

osaatko ostaa? Markkinointihankinnan perusteet. Mainostajien liitto, Joon OU, 

Tallinna 

Artikkelit: 

Ahn, Y.J., Kim, K.S. & Han, S.K. (1996): On the design concepts for CRM 

systems. Industrial Management and Data Systems, 103(5), 432-331 

Angel, Robert 2004. Sustaining profitable customer relationships requires real 

leadership. Ivey Business Journal Online London November/December 2004. 

E1-7. 

Barnes, J. G. & Howlett, D. M. (1998): Predictors of equity in relationships 

between financial service providers and retail customers. International Journal 

of Bank Marketing; 16:15-23. 

Berliner, C. & Brimson, J. A. (1988); Cost management for today’s advanced 

manufacturing – the CAM-I conceptual design. Boston: Harvard Business 

School Press. 

Berry, L. (1997): Relationship marketing of services – Growing interest, 

emerging perspectives. Journal of the Academy of Marketing Science; 23:236-

245. 

Binks, M. R. & Ennew, C. T. (1997): The relationship between U.K. banks and 

their small business customers. Small Business Economics; 9:167-178. 

Blattberg, R.C. & Deighton, J. (1996): Manage marketing by the customer 

equity test. Harvard Business Review, 74(4), 136-144. 



81 
 

 
 

Bose, R. (2002): Customer relationship management: Key components for IT 

success. Industrial Management and Data Systems, 102(2), 89-97. 

Boyce, G. (2000): Valuing customer and loyalty: the rethoric?/rhertoric of 

customer focus versus the reality of alienation and exclusion of (devalued) 

customers. Crit Perspect Account; 11:649-89. 

Brassington, F. & Pettit, S. (2000): Principles of Marketing (2nd edition). 

London: Prentice Hall. 

Brohman, M. K., Watson, R.T., Piccoli, G. & Parasuraman, A. (2003); Data 

completeness: a key to effective net-based customer service systems. 

Communications of the ACM, 46(6), 47-51. 

Chaffey, D. (2003): E-business and E-commerce management (second 

edition). London: FT/Prentice Hall. 

Cooper, R. & Kaplan R. S. (1991): The design of cost management systems. 

Englewood Cliffs: Prentice Hall. 

Cooper, R. & Kaplan R. S. (1991 May-June): Profit priorities from activity-

based costing. Harvard Business Review; 69:130-135 

Crosby, L. A., Evans, K. R. & Cowles, D. (1990): Relationship quality in 

services selling: An interpersonal influence perspective. Journal of Marketing; 

54:68-81. 

Ennew, C. T. & Binks, M. R. (1999): Impact of participative service 

relationships on quality, satisfaction and retention: An exploratory study. 

Journal of Business Research; 46:121-132. 

Foster, G. & Grupta, M. (1994): Marketing, cost management and 

management accounting. J Manage Account Res; 6:43-77. 

Foster, G. & Young, S. M. (1997): Frontiers of management accounting 

research. J Manage Account Res; 9:63-77. 



82 
 

 
 

Gefen, D. & Ridings, C. M. (2002): Implementation team responsiveness and 

user evaluation of customer relationship management. Journal of 

Management Information Systems, 19(1), 47-69 

Grönroos, C. (1996): Relationship marketing: Strategic and tactical 

implications. Management Decision; 34:5-14. 

Guilding, C & McManus, L. (2002): The incidence, perceived merit and 

antecedents of customer accounting: an exploratory note. Account Organ Soc; 

27:45-59. 

Hoekstra, J. C. & Huizingh, E. K. R. E. (1999): The lifetime value concept in 

customer-based marketing. Journal of Market-Focused Managmenr; 3:257-

274. 

Horngren, C. T., Foster, G. & Datar, S. M. (2000): Cost accounting: A 

managerial emphasis (10th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 

Jacobs, F. A., Johnston, W. & Kotchetova, N. (2001): Customer profitability: 

prospective vs. retrospective approaches in a business-to-business setting. 

Industrial Marketing Management; 30:353-363. 

Kaplan, R. S. & Narayanan V. G. (2001): Customer profitability measurement 

and management. Working paper. Harvard Business School. 

Kaplan R. S. & Norton D. P. (1992): The balanced scorecards – measurement 

that drives performance. Harvard Business Rev: 71-9. [Sep-Oct]. 

King, Stephen K., Burgess, Thomas F. (2007): Understanding success and 

failure in customer relationship management. Industrial Marketing 

Management 37 (2008) 421-431 

Kottler, P. (1997): Marketing management: analysis, planning, implementation 

and control. Englewood-Cliffs, NJ: Prentice Hall 

Libai, B., Narayandas, D. & Humby, C. (2002): Towards an individual 

customer profitability model: a segment-based approach. J Serv Res; 5:69-76. 



83 
 

 
 

Lind, J. & Strömsten, T. (2006); When do firms use different types of customer 

accounting?. Journal of Business Research; 59:1257-1266. 

Madill, J. J., Haines Jr, G. H. & Riding, A.L. (2007): Managing customer 

relationships: Account manager turnover and effective account management. 

Industrial Marketing Management;36:241-248. 

Malmi, T., Raulas, M. & Sehm, J. (2004): An empirical study on customer 

profitability accounting, customer strategies and corporate performance. Paper 

presented at the EAA Conference, Prague, April 2004. 

Mathews, B. P. & Redman, T. (2001): Recruiting the wrong salespeople. 

Industrial Marketing Management; 30:541-550. 

Morris, M. H., Brunyee, J. & Page, M. (1998): Relationship marketing in 

practice – Myths and realities. Industrial Marketing Management; 4:359-371. 

Mouritsen, J. (2002): Marginalizing the customer: customer orientation, quality 

and accounting performance. Scand J Manag; 13:5-18. 

Niraj, R., Grupta, M. & Narasimhan, C. (2001, July): Customer profitability in a 

supply chain. Journal lf Marketing; 65:1-16. 

Pan, S. L. & Lee, J. –N. (2003): Using e-CRM for a unified view of the 

customer. Communications of the ACM, 46(6), 95-99 

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. & Berry, L. L. (1988): SERVQUAL: A 

multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. 

Journal of Retailing; 64:12-40. 

Perrien, J. & Ricard, L. (1995): The meaning of a marketing relationship – A 

pilot study. Industrial Marketing Management; 24:37-43. 

Petersen, M. A. & Rajan, R. G. (1994): The benefits of lending relationships: 

Evidence from small business data. journal of Finance; 49:3-37. 



84 
 

 
 

Pfeifer, P. E., Haskins, M. E. &Conroy R. M. (2004) Customer lifetime value, 

customer profitable and the treatment of acquisition spending. Working Paper., 

Darden Graduate School of Business. 

Reinartz, W. J. & Kumar, V. (2003): The impact of customer relationship 

characteristics on profitable lifetime duration. J Mark; 67:77-99. 

Reinartz, W. J. & Kumar, V. (2002, July): The mismanagement of customer 

loyalty. Harvard Business Review; 72:4-12. 

Shapiro, B. P., Rangan, V. K., Moriarty, R. T. & Ross, E. B. (1987, Sep-Oct): 

Manage customers for profits (not just sales). Harvard Business Review; 101-

108. 

Sharpe, S. A. (1990): Asymmetric information, bank lending, and implicit 

contracts: A stylized model of customer relationships. The Journal of Finance. 

XLV: 1069-1087. 

Storbacka, K. (1997): Segmentation based on customer profitability-

retrospective analysis of retain bank customer bases. Journal of Marketing 

Management; 13:479-492. 

Switf, R. S. (2001): Accelerating customer relationships using CRM and 

relationship technologies. London: Prentice Hall 

Tyler, K. & Stanley, E. (1999a): UK bank-corporate relationships: Large 

corporate expectations of service. International Journal of Bank Marketing; 

17:158-170. 

Vaivio, J. (1999): The quantified customer. Account  Organ Soc;24:689-715. 

van Raaij, E. M., Vernooij, M. J. A. & van Triest, S. (2003): The 

implementation of customer profitability analysis: A case study. Industrial 

Marketing Management; 32:573-583. 

Watson, I. (1986): Managing relationships with corporate customers. 

International Journal of Bank Marketing; 1:19-34. 



85 
 

 
 

Wilson, K. & Millman, T. (2003): The global account manager as political 

entrepreneur. Industrial Marketing Management; 32:151-158. 

Worthington, S. & Horne, S. (1998): A new relationship marketing model and 

its application in the affinity credit card market. Industrial Journal of Bank 

Marketing; 16:39-44. 

Zeithaml, V. A., Berry. L. L. & Parasuraman, A. (1996a): The behavioral 

consequences of service quality. Journal of Marketing; 6:31-46. 

Zeithaml, V. A., Berry. L. L. & Parasuraman, A. (1996a): The behavioral 

consequences of service quality. Journal of Marketing; 60:31-46. 

Zeithaml, V. A., Rust, R. T. & Lemon, K. N. (2001): The customer pyramid: 

creating and serving profitable customers. California Management Review; 

43(4):118-142. 

Zineldin, M. (1996): Bank-corporate client partnership relationship: Benefits 

and life cycle. International Journal of Bank Marketing; 14:14-22. 

Sähköiset julkaisut: 

http://www.hs.fi/paakirjoitukset/a1305558518066 Ihmisten johtaminen on 

taitolaji PÄÄKIRJOITUS 25.3.2012; Pekka Järvinen 

http://www.dagmar.fi/uutiset/voiko-asiakkuuksissa-

v%C3%A4hemm%C3%A4n-olla-enemm%C3%A4n, 7.9.2015 

http://www.talentvectia.com/fi/artikkeli/asiakkuudenhallinta-edellyttaa-

organisaatiolta-asiakaskeskeista-ajattelua. 

Tutkimusraportti: Asiakkuudet uudistavat johtamisen–Johtamismallit 

murroksessa I C M I – Intelligent Customer Management International Oy, 

2010. http://www.slideshare.net/ICMIOy/asiakkuudet-uudistavat-johtamisen-

johtamismallit-murroksessa 

http://www.myynti20.fi/asiakkuudenhallinta-crm-mista-on-kysymys/ 

03.09.2012 by Pekka Sahlsten 

http://www.hs.fi/paakirjoitukset/a1305558518066
http://www.hs.fi/paakirjoitukset/
http://www.dagmar.fi/uutiset/voiko-asiakkuuksissa-v%C3%A4hemm%C3%A4n-olla-enemm%C3%A4n
http://www.dagmar.fi/uutiset/voiko-asiakkuuksissa-v%C3%A4hemm%C3%A4n-olla-enemm%C3%A4n
http://www.talentvectia.com/fi/artikkeli/asiakkuudenhallinta-edellyttaa-organisaatiolta-asiakaskeskeista-ajattelua
http://www.talentvectia.com/fi/artikkeli/asiakkuudenhallinta-edellyttaa-organisaatiolta-asiakaskeskeista-ajattelua
http://www.slideshare.net/ICMIOy/asiakkuudet-uudistavat-johtamisen-johtamismallit-murroksessa
http://www.slideshare.net/ICMIOy/asiakkuudet-uudistavat-johtamisen-johtamismallit-murroksessa
http://www.myynti20.fi/asiakkuudenhallinta-crm-mista-on-kysymys/
http://www.myynti20.fi/author/admin/


86 
 

 
 

 

http://www.mit.jyu.fi/ope/kurssit/Graduryhma/PDFt/validius_ja_reliabiliteetti.pdf 

18.2.2009 / 13.2.2017 

TBWA\Helsinki Tilinpäätöskertomus 2016  

  

http://www.mit.jyu.fi/ope/kurssit/Graduryhma/PDFt/validius_ja_reliabiliteetti.pdf%2018.2.2009%20/
http://www.mit.jyu.fi/ope/kurssit/Graduryhma/PDFt/validius_ja_reliabiliteetti.pdf%2018.2.2009%20/


87 
 

 
 

LIITE 1 

 

Haastattelukysymykset 

 

Miten asiakkaita johdetaan? 

Tarvitaanko sisäistä johtamista? Mitä se on? 

Mitä johtamiseen tarvitaan työnantajalta? 

Onko asiakkuusjohtamisessa prosessia? Mitä hyötyä siitä on? 

Miten asiakkaan kanssa hoidetaan kriisitilanne? 

Onko asiakastyytyväisyydellä vaikutusta johtamiseen? 

Miten asiakkuusjohtajan työ on muuttunut viimeisen kymmenen vuoden 

aikana? 

Miten asiakkuusjohtajan työ tulee muuttumaan seuraavien kymmenen vuoden 

aikana? 

 

Onko asiakaskannattavuudella vaikutusta johtamiseen? 

Onko asiakastyytyväisyydellä vaikutusta kannattavuuteen? 

Onko tyytyväinen asiakas uskollinen ja kannattava? 
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