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Tutkimuksessa tarkastellaan asiakassuhteiden hallintaa ja sen prosessien 

implementoimista työterveysalan asiantuntijaorganisaatiossa. Tutkimuksen 

tavoitteena on tunnistaa sellaiset asiakassuhteiden hallintaan olennaisesti liittyvät 

prosessit ja strategian osa-alueet, joiden avulla organisaation on mahdollista 

lähteä kehittämään toimintaansa kohti parempaa asiakassuhteiden hallintaa.  

 

Tutkimuksen teoriaosuus perustuu aihepiirin kirjallisuudesta toteutettuun 

kirjallisuuskatsaukseen. Empiirisessä osassa tutkimusaineisto kerättiin 

haastattelemalla yhteensä 8 toimeksiantajaorganisaation toimintayksiköiden 

johtajaa yksiköiden toimintaan, asiakkuuksiin ja strategiaan liittyen. Lisäksi 

tutkimuksessa hyödynnettiin organisaation vuoden 2017 asiakasdataa 

asiakaskannan ja asiakkuuksiin liittyvien liiketoiminnan tunnuslukujen 

analysoinnissa.  
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toteuttamiseen vaadittavasta strategisesta toiminnan tarkastelusta. Tutkimuksen 

avulla toimeksiantajaorganisaatiolle toteutettiin myös asiakkuustyyppiluokittelu.  
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CRM processes in an expert organization in the field of occupational healthcare. 

The objective is to recognize the processes and strategic aspects that are central 
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The theory section of this study is conducted as a critical literature review on the 

subject. The research material in the empirical section was collected by 

interviewing 8 operating unit managers of the employer organization regarding 
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the year 2017 was utilized in the analysis of the customer base and the key 

performance indicators related to customers.  
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classification was also conducted through the study. 
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1 JOHDANTO 

Verkostojen ja yritysten luomien suhteiden merkityksen korostuessa viime 

vuosikymmenten aikana (Möller ja Halinen 1999; Grönroos 2000) 

asiakassuhteiden hallinnasta on tulossa yhä kokonaisvaltaisempi osa yritysten 

strategiaa. Tärkeä osa yritysten liiketoimintaa ja strategian toteutusta on 

asiakkaiden hankinta, asiakassuhteen luominen, hallinta ja ylläpitäminen. (Gupta ja 

Lehmann 2005, s. 65) Investointi asiakkuuksien hallintaan on investointi 

liiketoimintaa tuottavan organisaation tärkeimpään pääomaan eli sen asiakkaisiin 

(Storbacka, Sivula ja Kaario 2000, s. 150). Onnistuneella asiakassuhteiden 

hallinnalla yritysten ja organisaatioiden on mahdollista saavuttaa parempien 

asiakassuhteiden lisäksi selviä taloudellisia hyötyjä esimerkiksi erilaisten 

prosessien tehokkuutta lisäävien toimien ja kustannussäästöjen kautta (Haislip ja 

Richardson 2017; Garrido-Moreno, Lockett ja Garcia-Morales 2014). Kannattavan 

liiketoiminnan ja kestävän kilpailuedun perustana on organisaation kyky luoda ja 

ylläpitää arvokkaita asiakassuhteita. Asiakassuhteet eivät kehity ja ylläpidä itse 

itseään ajan kuluessa, vaan ne vaativat systemaattista suunnittelua ja perusteltua 

resurssien allokointia. (Day 2000) Asiakassuhteen arvoa voi yrittää määrittää sen 

pituuden perusteella; yleisesti ymmärretään, että pitkäikäiset asiakassuhteet ovat 

usein kannattavampia, kuin lyhytikäiset (Reichheld ja Kenny 1990). Perinteisesti 

toisistaan erotellut strategiset kokonaisuudet kuten myynti, markkinointi ja 

palvelutoiminta, sulautuvat yhä joustavammin toisiinsa. Yritysten tulee ennakoida 

tätä muutosta ja kehittää asiakkuuksien hallintajärjestelmiään palvelemaan sekä 

asiakkaita, että työntekijöitä paremmin ja nykyaikaisemmin. Osa asiakassuhteiden 

hallintaa on organisaation järjestelmien integroituminen ja assimilaatio uusiin 

toimintatapoihin. Tällä varmistetaan kannattava asiakassuhteiden 

hallintaprosessien käyttöönotto. (Day 2000; Smilansky 2017) Asiakassuhteiden 

hallintaan ei liity yksinomaa organisaation sisäiset prosessit, vaan asiakassuhteet 

tulee nähdä kokonaisvaltaisempana osana organisaation toimintaa ja asiakkaan 

kokemusta vuorovaikutussuhteen alusta loppuun. Asiakassuhteiden hoitaminen 

parantaa asiakaskokemusta. Asiakkaiden tiedetään laittavan painoarvoa 

toimintatavalle, jossa toimittaja näyttää asiakassuhteen hoitamisen avulla 
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arvostavansa asiakasta. Asiakastyytyväisyyden voidaan nähdä vastaavan 

toimittajan pyrkimystä käsitellä asiakassuhdetta arvokkaana osana liiketoimintaa. 

(Madill, Haines ja Riding 2007)  

Asiakaskeskeinen lähestymistapa liiketoimintaan on kasvattanut suosiotaan 90 –

luvulta lähtien. On haluttu kehittää liiketoimintaa keskittymällä asiakkaiden 

esittämiin tarpeisiin, jolloin on ajateltu voitavan vastata suoraan asiakaskysyntään 

ja ratkaista asiakkaan merkittävimpiä ongelmia. Asiakasymmärryksen ytimessä on 

kuitenkin muutakin, kuin tarjooman muokkaaminen asiakastarpeita tyydyttäväksi. 

Jotta yrityksellä olisi kokonaisvaltainen käsitys todellisesta asiakastarpeesta, tulee 

sen keskittyä ymmärtämään asiakkaan esittämien tarpeiden perustaa, ja todella 

pureutua siihen, mitä asiakas tarvitsee. Ei riitä, että asiakas kertoo tarvitsevansa 

tiettyjä ratkaisuita, sillä voi olla, että asiakas ei tiedä mitä todellisuudessa voisi olla 

saatavilla. Tämän vuoksi onkin ensiarvoisen tärkeää pyrkiä ymmärtämään 

asiakastarpeen perustaa, ja sitä kautta lähteä kehittämään ratkaisuita, jotka eivät 

ainoastaan vastaa sitä mitä asiakas luulee tarvitsevansa, vaan tuo uudenlaisia 

näkökulmia ongelman ratkaisuun. Asiakastyytyväisyyden argumentoidaankin 

olevan vanhentunut ja kapeakatseinen mittari yrityksen kyvylle tuottaa asiakkaiden 

tarpeisiin vastaavia ratkaisuita. Asiakas voi olla tyytyväinen ostamaansa 

ratkaisuun, ja sen voidaan sanoa tyydyttävän asiakastarpeen. Yritys voi heidän 

mukaansa kuitenkin ajautua tuottamaan vain asiakastyytyväisyyttä ylläpitäviä 

ratkaisuita, jolloin siihen ei kohdistu ulkoisia paineita kehittyä. Tällöin se ei 

todellisuudessa hyödynnä asiakasymmärrystään. (Storbacka ja Lehtinen 2001, s. 3) 

Nykyaikana tällä tavalla kehityksessään lamaantunutta yritystä ei toisaalta voida 

nähdä kovin pitkäikäisenä, sillä globalisaation ja kehityksen kiihtyessä asiakkaiden 

tietoisuus omasta toiminnastaan on lisääntynyt. Ratkaisumahdollisuuksien määrä ja 

saatavuus ovat kasvussa, jolloin asiakastyytyväisyys on mittarina verrattain 

kertaluontoinen ja lyhytaikainen. Asiakastyytyväisyyttä tulee mitata jatkuvasti 

varsin lyhyillä intervalleilla sen ollakseen relevantti, sillä usein samaa palvelua 

tarjoaa useampi yritys vähintään asiakkaita tyydyttävällä tasolla. Yritysten on 

välttämätöntä keskittyä asiakassuhteiden ylläpitämiseksi muihinkin mittareihin, 

kuin asiakastyytyväisyyteen. Toisaalta, koska asiakkaiden voidaan todeta olevan 
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tietoisempia ja valikoima on laaja, asiakastyytyväisyyden saavuttaminen voi olla 

merkittäväkin signaali siitä, että yritys toteuttaa liiketoimintaa keskimääräistä 

korkeatasoisemmin.  

Tämä diplomityö tutkii sitä, miten asiakassuhteita tulee hallita, hyödyntää ja 

jalostaa toimintatapamuutoksen yhteydessä. Toimintoihin liittyy olennaisesti 

järjestelmien integroituminen organisaation olemassa oleviin prosesseihin, ja 

toisaalta toimintatapamuutoksen aikana myös olemassa olevien prosessien sujuva 

integraatio uusiin toimintoihin. Asiakassuhteiden hallintaan liittyy tiiviisti strategia 

ja sen osa-alueet, jotka vaikuttavat suoraan asiakassuhteiden hallintaan ja edelleen 

asiakassuhteiden hoitomalleihin. Toiminnan tavoitteista tulee johtaa looginen ja 

toimintaa palveleva polku asiakassuhteiden hallinnan prosesseihin 

asiakkuusstrategian avulla. Yksi olennainen osa asiakassuhteiden hallinnan 

kehittämistä on arvon luomisen prosessien tarkkailu. Tässä tutkimuksessa arvon 

luomisen prosessit on kuitenkin käsitelty vain ylätasolla 

toimeksiantajaorganisaation asiakasprofiilien kompleksisuuden vuoksi. 

Tutkimuksessa ei siis oteta syvällisesti kantaa toimeksiantajayrityksen ja 

asiakkaiden väliseen arvokäsitteeseen. Arvoa käsitellään siinä laajuudessa kuin se 

on relevanttia toimeksiantajayrityksen ja asiakkaan kannalta. Arvo käsitetään 

yksiselitteisesti määritellyn kannattavuusmittareiden perusteella.  

Tämän tutkimuksen toimeksiantajaorganisaatio lähtee tilanteesta, jossa 

asiakassuhteiden hallinta ei ole ollut olennainen tai merkittävä osa organisaation 

operatiivista tai strategista johtamista. Organisaatiossa on toiminnassaan vahvat ja 

vakiintuneet perinteet, mutta yksi merkittävimmistä haasteista on ollut 

organisaation toimintatapamuutoksen myötä esiin nousseet kysymykset 

esteellisyydestä ja liiketoiminnan markkinoinnillisiin ja myynnillisiin toimiin 

liittyvät moraaliset ja eettiset kysymykset. Toimeksiantajaorganisaation toiminta 

perustuu Työsuojelulain (2002/738) ja Työterveyshuoltolain (2001/1383) 

vaatimuksiin työnantajalle järjestää työpaikalla työterveyshuolto ja muut 

työntekijöiden turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseen ja työkyvyn 

ylläpitämiseen liittyvät toimet. Työsuojelulain (2002/738 10 §) mukaan: 
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”Työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän 

järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työajoista, työtilasta, 

muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät 

sekä, jos niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työntekijöiden 

turvallisuudelle ja terveydelle.” 

Työterveyshuoltolaissa (2001/1383 4 §) on asetettu: 

”Työnantajan on kustannuksellaan järjestettävä työterveyshuolto työstä ja 

työolosuhteista johtuvien työterveysvaarojen ja –haittojen ehkäisemiseksi 

ja torjumiseksi sekä työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden 

suojelemiseksi ja edistämiseksi.” 

Toimeksiantajaorganisaatio on näiden lakisääteisten vaatimusten johdosta 

perustettu asiantuntijaorganisaatio, jossa tehdään laaja-alaisesti tutkimus- ja 

palvelutyötä työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyen. 

Toimeksiantajaorganisaatio on keskeinen tekijä työsuojelun, työterveyshuollon ja 

työturvallisuusalan toiminnassa osallistuen merkittävällä tieteellisellä panoksella 

alojen tutkimuksen edistämiseen ja toteuttamiseen. Organisaation suurimpiin 

lääketieteellisiin ja työturvallisuutta ja työterveyttä edistäviin toimiin lukeutuu 

ammattitautidiagnostiikka, sekä sen kehittäminen ja toteuttaminen. Organisaatiolle 

on myös asetettu vastuu suomalaisen työterveyden lääketieteen ammattilaisten 

kouluttamisesta. Tarkempi toimeksiantajaorganisaation toimialakatsaus on 

toteutettu myöhemmin tutkimuksessa.  

Toimeksiantajaorganisaatio toimii julkishallinnollisten elinten valvonnan ja 

ohjauksen alla, mikä tuottaa erityisiä vaatimuksia liiketoiminnallisten tavoitteiden 

asettamiselle ja niiden saavuttamiseksi toteutettaville toimille. Organisaation 

puolueettomuuden ja esteettömyyden säilyttäminen liiketoimintaa kehitettäessä on 

tärkeää sekä organisaation omien sisäisten ja ulkoisten strategisten linjausten 

valossa, että erityisesti suomalaiseen työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvä 

erityistehtävä huomioiden. Liiketoiminnallisten tavoitteiden kehittäminen, 
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asettaminen ja saavuttaminen ovat kuitenkin kokonaisvaltaisesti hyödyttäviä 

organisaation toiminnalle. Toimintaa tulee kehittää niin, että organisaatio hyötyy 

kehityksen myötä ei vain liiketoiminnallisesti tai taloudellisesti, mutta koko 

toimintaa sekä operatiivisella, että strategisella tasolla kehittävästi. Toimintaa 

kehitettäessä on otettava huomioon toimintaan liittyvät erikoispiirteet, mutta myös 

punnittava kehitystyön myötä saavutettavien hyötyjen painoarvo 

kokonaisvaltaisemmalla tasolla. Strategian kehittäminen ja uusien toimintatapojen 

löytäminen kehittävät organisaation toimintaa kokonaisuudessaan. 

Toimintatapamuutoksen myötä tarkoituksena on löytää kaikkia toimintoja 

hyödyttäviä ratkaisuja.  

Asiakassuhteiden hallinta on osa toimeksiantajaorganisaation suurempaa 

toimintatapamuutosta ja organisaatiorakenteellista muutosta. Asiakassuhteiden 

hallinnan toimintamallien luominen ja asiakkuusprosessin kokonaisvaltainen 

uudistaminen palvelee organisaation toimintaa kaikilla asiakasrajapintaan 

yhteydessä olevilla tahoilla. On huomioitava, että asiakassuhteiden hallinnan 

prosessien kannattavuus ja niiden kautta saavutettava lisäarvo ovat sidoksissa 

siihen toimintaympäristöön, jossa niitä tarkkaillaan (Ryals 2005). Organisaatioiden 

on tärkeää pyrkiä selvittämään juuri omassa toimintaympäristössään kannattavat 

asiakassuhteiden hallinnan prosessit, jotta niiden kautta voidaan saavuttaa 

maksimaalinen hyöty. Siksi on keskeistä, että tässä tutkimuksessa keskitytään 

erityisesti toimeksiantajaorganisaation toimintaympäristöön ja selvitetään, 

minkälaiset prosessit palvelevat juuri tällaista organisaatiota. Asiakkuusprosessit 

ovat organisaatiossa kehitysvaiheessa, mikä edistää myös asiakassuhteiden 

hallinnan toimintamallien kehitystä. Suurin osa organisaation toimintayksiköistä on 

jossain määrin tekemisissä asiakasrajapinnassa. Näille toimintayksiköille 

asiakassuhteiden hallinnan prosessien kehittäminen on erityisen tärkeää. 

Organisaatiossa on yksiköitä, joiden toiminta ei kohtaa asiakasrajapintaa 

liiketoiminnallisessa mielessä. Näiden yksiköiden toiminta ei kuitenkaan ole 

suljettu asiakasrajapinnan ulkopuolelle, vaan niiden vuorovaikutus tapahtuu 

strategisessa viitekehyksessä, jossa molempien osapuolten strategiset tavoitteet 

korostuvat kanssakäymisessä. Näille yksiköille voidaan katsoa asiakassuhteiden 
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hallinnan olevan myös olennainen osa toimintaa, sillä asiakkuuksien 

ymmärtäminen sitoutuneina asiakassuhteina ja niille kehitettyjen prosessien 

toteuttaminen palvelee myös strategisten vuorovaikutussuhteiden syventymistä ja 

pitkäikäisyyttä.  

1.1 Tavoitteet ja rajaukset 

Tämän tapaustutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa tiettyjä asiakassuhteiden 

hallintaan liittyviä, organisaation toimintaa tukevia toimintoja ja osallistua niihin 

liittyvien prosessien kehittämiseen. Toimeksiantajaorganisaation sisäisten 

prosessien suhde toisiinsa on merkittävässä roolissa tutkimusasetelmassa. 

Tutkimuksen tarkoituksena on syventää edelleen ymmärrystä organisaation 

toiminnan periaatteista, rakenteesta ja prosesseista. Erityisesti tutkimuksessa 

keskitytään organisaation asiakassuhteiden hallinnan ja johtoprosessien 

tarkasteluun ja niiden kehittämiseen. Tarkoituksena on myös sisäisten prosessien 

tehostaminen.  

Tutkimuksella tavoitellaan syvempää ymmärrystä asiakassuhteiden hallinnan 

prosessikehityksen vaatimuksista. Tutkimuksella selvitetään, millainen asiakastieto 

palvelee toimintapatamuutosta läpikäyvää organisaatiota asiakassuhteiden 

hallinnan prosessien jalkauttamisvaiheessa parhaiten. Prosessikehitykseen ja 

toimintatapauudistukseen liittyy keskeisesti myös uusien tietojärjestelmien 

integraatio olemassa oleviin järjestelmiin ja prosesseihin. Tutkimuksella pyritään 

selvittämään myös tietojärjestelmätasolla, millaisia implikaatioita uusien 

prosessien ja järjestelmien integraatiolla on, millaisia kytkeytyvyyksiä 

tietojärjestelmiltä vaaditaan asiakassuhteiden hallinnan prosesseihin ja miten 

tietopolut järjestelmän sisällä on hyödyllisintä toteuttaa. Järjestelmätarkastelussa 

keskitytään arvioimaan prosessien tehokkuutta ja sujuvuutta johtoprosessin 

näkökulmasta.   

Tutkimuksen tuloksena syntyy kokonaiskäsitys organisaation asiakassuhteiden 

hallinnan prosesseista ja niiden liittämisestä olemassa oleviin prosesseihin. 
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Tutkimus rajautuvat tarkastelemaan asiakassuhteiden hallintaa johtoprosessien 

näkökulmasta. Aihetta rajataan lisää keskittymällä vain yhden asiakassuhteiden 

hallinnan tietojärjestelmän tarkasteluun. Järjestelmäintegraatiota tarkastellaan 

asiakassuhteiden hallinnan prosessien johtamisen kannalta, eikä sillä oteta kantaa 

olemassa olevien järjestelmien keskusteluun toistensa kanssa.  

Tutkimuksen kautta toimeksiantajaorganisaatiolle toteutetaan toimintamalleja 

asiakassuhteiden hallinnan suunnittelua varten. Toimintamallit toteutetaan 

prosessikehityksen ja -suunnittelun avuksi. Toimintamalleissa rajataan 

organisaatiolle ja sen strategian toteutumiselle olennaiset prosessit, joiden avulla 

asiakkuuksia on mahdollista hallinnoida tavoitteellisesti. Malleissa keskitytään 

prosessien kuvaamiseen johtoprosessin kannalta, eli niissä ei linjata 

yksityiskohtaisia operatiivisia toimia. Toimintamallien avulla organisaatiossa 

ymmärretään ne olennaiset prosessit, jotka ohjaavat yksityiskohtaisten 

prosessikuvausten suunnittelua. Asiakassuhteita ja niiden hallintaa käsitellään 

asiakkuuksien jaottelun, asiakassuhteiden kannattavuuden, elinkaaren ja 

kehittämisen kannalta.  

Tässä tutkimuksessa esitetään yksi kokonaisvaltainen kysymys TK 1, jonka 

perusteella tutkimus toteutetaan. Suurempaa kokonaisuutta on selkeytetty 

valitsemalla lisäksi kaksi tarkentavaa tutkimuskysymystä, TK 1a ja TK 1b. 

Tarkentavat kysymykset jakavat päätutkimuskysymyksen pienempiin osiin, minkä 

avulla tutkimus pystytään toteuttamaan selkeiden kokonaisuuksien ohjaamana. 

Tutkimuskysymykset ja niiden tavoitteet on esitetty taulukossa 1.  

Taulukko 1. Tutkimuskysymykset ja niiden tavoitteet 

Tutkimuskysymys Tavoite 
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TK 1: Miten asiakassuhteiden 

hallinta toteutetaan osana 

asiantuntijaorganisaation strategiaa? 

Asiakassuhteiden hallinnan prosessien 

määrittely ja niiden johtaminen 

toiminnan tavoitteista 

TK 1a: Mitä asiakkuustyyppejä tulee 

tunnistaa toimivan asiakassuhteiden 

hallinnan tueksi? 

Asiakkuustyyppien tunnistaminen ja 

määrittely 

TK 1b: Miten asiakassuhteiden 

hallinta integroituu organisaation 

prosesseihin? 

Asiakassuhteiden hallinnan sujuvan 

integraation varmistaminen ja sitä 

tukevien prosessien ymmärtäminen 

TK 1 pureutuu tutkimukseen laajemmalla näkökannalla. Se rajaa tutkimuksen 

aluetta asiakassuhteiden hallintaan ja strategian toteuttamisen varmistamiseen 

asiantuntijaorganisaation toimialalla. Asiakassuhteiden hallinnan prosessien 

tunnistaminen ja määrittely perustuu organisaation tarpeeseen tunnistaa näitä osa-

alueita ja liittää ne osaksi toiminnan suunnitelmallista ja yhdenmukaista toteutusta 

koko organisaation osalta. On tärkeää ymmärtää niiden johtaminen toiminnan 

tavoitteista, mikä varmistetaan tarkastelemalla organisaation toimintaa ja sen 

tavoitteiden toteutumista asiakassuhteiden hallinnan prosesseissa 

asiakkuusstrategiana. Asiakassuhteiden hallintaan liittyy olennaisesti erilaisten 

asiakassuhteiden hallinnan toimintatapojen tunnistaminen ja hallinnan prosessien 

kuvaaminen. TK 1a tukee päätutkimuskysymystä asiakkuustyyppien määrittelyssä. 

TK 1a tavoitteena on mahdollistaa asiakassuhteiden hallinnan prosessien määrittely 

auttamalla tunnistamaan relevantit asiakkuustyypit ja niiden hallinnan 

johdonmukaiset prosessit. Asiakkuustyypit tukevat asiakassuhteiden hallinnan 

prosessien tarkoituksenmukaista hyödyntämistä. TK 1b auttaa ymmärtämään 

asiakassuhteiden hallinnan prosessien kytkeytymistä muihin organisaation 

strategian mukaisiin prosesseihin.  
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1.2 Tutkimuksen toteutus 

Tämä tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena, jossa toimeksiantajaorganisaation 

toimintayksiköiden johtoasemassa olevia henkilöitä haastateltiin liittyen 

yksiköiden toimintaa, strategian toteuttamiseen, asiakassuhteisiin ja 

asiakkuusstrategiaan. Haastattelujen lisäksi tutkimuksessa käytettiin saatavilla 

olevaa asiakasdataa haastatteluanalyysin tukena. Tutkimuksessa haastattelu- ja 

asiakasdata-analyysissä sovellettiin kirjallisuuskatsauksesta saatuja teoreettisia 

viitekehyksiä ja pyrittiin analyysin aikana tukemaan löydöksiä teorian avulla.  

Haastattelukutsut lähetettiin henkilökohtaisesti toimeksiantajaorganisaation 

yksikköjen johtajille. Haastattelukutsuja lähetettiin yhdeksän kappaletta. 

Haastattelukutsuihin vastasi kahdeksan johtajaa. Näiden kahdeksan johtajan kanssa 

sovittiin henkilökohtaiset haastatteluajat. Haastattelut toteutettiin tutkimusprojektin 

viimeisen kolmanneksen aikana. Haastatteluja valmisteltiin suunnittelemalla 

haastattelurakenne, joka eteni teemoittain. Teemojen alla oli valmiiksi mietittyjä 

relevantteja kysymyksiä, mutta kysymysten esitys- tai sanajärjestys ei ollut ennalta 

määrätty. Haastatteluissa pyrittiin keskustelunomaiseen tilanteeseen. 

Haastatteluista tehtiin teemoittainen koonti, jossa teemojen alle kerättiin 

haastatteluissa toistuneita asiasanoja ja aiheita. Koonnin avulla ryhmiteltiin 

haastatteluissa ilmenneitä asioita ja valmisteltiin rakenne tutkimustulosten 

analysointia ja esittelyä varten. Tutkimuksessa analyysissä ja tulosten esittelyssä 

haastatteluista otettiin suoria lainauksia.  

Tutkimuksessa käytettävä asiakasdata kerättiin vuodelta 2017. Asiakasdatan 

analysointi tapahtui tutkimuksen viimeisten viikkojen aikana. Tämä johtui siitä, että 

asiakasdata ei ollut saatavilla toiminnanohjausjärjestelmästä aikaisemmin. 

Asiakasdatan läpikäyntiin ja relevanttien tunnuslukujen nostamiseen käytettiin 

suurin osa analysointiin kuluneesta ajasta. Analyysillä ja tuloksilla pyrittiin 

tukemaan haastattelujen perusteella esiin nousseita löydöksiä.  
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1.3 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus etenee kappaleittain lähtien johdannosta, ja päättyen 

jatkokehitysehdotuksiin. Tutkimuksen rakenteessa on pyritty selkeään ja loogiseen 

etenemisjärjestykseen, jotta tutkimuksen sisältö ja tulokset esitetään 

mahdollisimman eheänä kokonaisuutena.  Kuvassa 1 on havainnollistettu 

tutkimuksen ja raportin rakennetta. 

 

Kuva 1. Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus-
asetelma

Toimeksiantaja-
organisaatio toimintapa-

muutoksessa

Kirjallisuus-
katsaus

Asiakassuhteiden 
hallinta, 

asiakkuusstrategia, 
asiakkuus

Toiminta-
alakatsaus

Työterveysala

Haastattelut ja 
asiakasdata

8 yksikköjohtajaa; 
asiakasdata v. 2017

Haastattelu- ja 
asiakasdata-

analyysi

Tulosten 
esittely ja 

luotettavuus

Johtopäätökset 
ja jatkokehitys-

ehdotukset
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Raportissa esitellään ensin tutkimusasetelma. Tutkimusasetelman syöttötietoja ovat 

toimeksiantajaorganisaation esittely ja tutkimusongelman määrittely. Seuraavaksi 

raportissa toteutetaan kirjallisuuskatsaus. Kirjallisuuskatsauksessa käydään läpi 

tutkimuksen kannalta relevanttia teoriaa. Teorian aihealueet ovat asiakassuhteiden 

hallinta, asiakkuusstrategia ja asiakkuuden määrittely sekä luokittelu. 

Kirjallisuuskatsauksen jälkeinen toimialakatsaus tukee tutkimuksen 

tapausluonnetta. Tutkimus toteutetaan tapaustutkimuksena ja toimialakatsauksen 

nähtiin antavan lisäarvoa tapauksen määrittelylle. Haastattelut ja asiakasdata 

määritellään seuraavaksi. Näiden syöttötietoja ovat haastattelujen määrä ja laatu, 

sekä asiakasdata. Tutkimuksen tuloksia selvitetään haastattelujen ja asiakasdatan 

analyysin avulla, jonka jälkeen tulokset esitellään ja tutkimuksen luotettavuutta 

arvioidaan.  

Olennaisena osana tutkimusta johtopäätösten jälkeen esitetään 

jatkokehitysehdotukset. Jatkokehitysehdotukset toteutetaan 

toimeksiantajaorganisaation toimintamallimuutos mielessä pitäen, sekä 

tutkimuksen rajaukset huomioiden. Tutkimuksen relevanttius korostuu 

jatkokehitysehdotuksissa, sekä kappaleessa ilmenevissä tarkennuksissa liittyen 

toimeksiantajaorganisaation toimintaan kokonaisuudessaan.  
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2 ASIAKKUUKSIEN HALLINNASTA 

ASIAKASSUHTEIDEN HALLINTAAN 

Tässä kappaleessa syvennytään tarkastelemaan asiakassuhteiden hallintaan 

johtanutta kehitystä, sekä asiakassuhteiden hallintaa osana liiketoiminnan 

prosesseja. Gosselin (2002, s. 54-59) esittää asiakassuhteiden hallinnan 

kehittämistä ajaville voimille kuvassa 2 esitetyn mallin. 

 

Kuva 2. Asiakassuhteiden hallintaan ajavat viisi voimaa (Gosselin, 2002, s. 54-59) 

Ensimmäisenä ajavana voimana Gosselin (2002) tunnistaa teollisuusmarkkinoiden 

tyypilliset liiketoiminnan piirteet. Koska tuottavien asiakkaiden määrä 

yritysliiketoiminnassa on yleensä verrattain pieni, liiketoiminnalle ominaista on 

tulolähteiden jakautuminen niin kutsutun Pareto –periaatteen mukaisesti (Sheth ja 

Asiakas-
suhteiden 
hallinta

Teollisuus-
markkinoille 

tyypilliset 
piirteet

Globalisaatio

Markkina-
kylläisyys

Asiakkaan 
neuvotteluvoima

Teknologian 
kehitys
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Parvatiyar 2002). Pareto –periaatetta voidaan soveltaa liiketoiminnalliseen 

kontekstiin niin, että yleisenä sääntönä voidaan soveltaa periaatetta, että 

keskimäärin 80 % tuotoista voidaan nimetä asiakkaista 20 %:n tuottamiksi. 

Grönroos (2000) toisaalta argumentoi Pareto-periaatteen jättävän suhteen liian 

merkityksettömäksi. Grönroosin mukaan 20 % asiakkaista tuottaa 180 % 

liiketoiminnasta. Molempien perusteella voidaan kuitenkin tehdä päätelmä, että jos 

pieni osa asiakkaista tuottaa suurimman arvon, on mahdollisesti hyödyllistä vaalia 

näitä asiakassuhteita erityisellä tavalla. Tällaisten asiakkuuksien menettämiseen 

liittyy riski siitä, että organisaatio menettää yhden suurimmista tulonlähteistään. 

Tässä voidaan tunnistaa vahva yhteys myös avainasiakkuuksien luomiseen ja 

niiden muodostamien asiakassuhteiden johtamiseen. (Gosselin 2002) 

Asiakaspyramidilla voidaan havainnollistaa, miten asiakkuuksiin liittyvät prosessit 

ja resurssit kasvavat suhteessa asiakkuuden positioon organisaation asiakkuuksien 

kesken. (Peelen 2003) Pyramidi on esitetty kuvassa 3. 

 

Kuva 3. Asiakaspyramidi (mukautettu Peelen 2003, s. 73) 

Toinen aspekti liittyen teollisuusmarkkinoille tyypillisiin piirteisiin on 

liiketapahtumien luonne, joissa toimittaja-asiakas-kanssakäymisessä voidaan usein 

käyttää päätöksentekoon enemmän aikaa ja resursseja, kuin yksinkertaisemmassa 

kuluttajaliiketoiminnassa. Asiakassuhteessa ei ole yksiselitteisesti kahta osapuolta, 
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vaan yhteys voidaan muodostaa päätöksentekijäryhmien kautta, jotka eivät aina ole 

kuitenkaan valtuutettuja tekemään viimeistä päätöstä tilauksesta. Moniulotteinen 

päätöksentekoprosessi vaatii onnistunutta markkinointia ja asiakassuhteen 

ylläpitämistä. Tämä linkittyy voimakkaasti myös asiakassegmentointiin. 

Asiakassuhteiden hallinnan prosessien avulla yritysten on mahdollista oppia 

tuntemaan asiakkaansa paremmin (Mithas, Krishnan ja Fornell 2005), ja toteuttaa 

onnistuneempaa asiakassegmentointia. Markkinoinnin lisäksi korostuvat 

asiakastuntemus, asiakassuhteen luonne ja oikean asiakkaan valinta. (Gosselin 

2002)  

Kolmas vaikuttava voima on globalisaatio. Globalisaation myötä asiakaskunta 

muuttuu kansainväliseksi, jolloin vaikutukset näkyvät välittömimmin 

liiketoiminnan kompleksisuuden ja kustannusten kasvuna. Liiketoimintaa 

toteutetaan kansainvälisillä markkinoilla, jossa lainsäädäntö ja kulttuuri asettavat 

sille omat rajoituksensa. Globalisaatio mahdollistaa toisaalta suuremman 

kasvupotentiaalin. Myös markkinakylläisyys on yksi teollisuusliiketoimintaan 

merkittävästi vaikuttavista tekijöistä, joka ajaa yrityksiä kohti selkeämpiä 

asiakkuuksien hallinnan prosesseja. Markkinakylläisyyden myötä toimittajien 

määrä laskee, jolloin kilpailu kasvaa. Toimittajien määrän lasku vaikuttaa ostajien 

neuvottelukykyyn, mikä tekee myyntiprosessista moniulotteisemman. Ostajan 

neuvotteluvoiman kasvu on myös oma selkeästi asiakkuuksien hallinnan 

kehittämistä edistävä tekijä. Ostajan voima lisää kilpailua markkinakylläisyyden 

lisäksi, mikä voi johtaa asiakaskohtaisen kannattavuuden tai tuottavuuden laskuun. 

Tällöin tulee olennaiseksi kohdistaa resursseja tärkeiden ja tuottavien asiakkaiden 

pitämiseen. (Gosselin 2002) Jo olemassa oleville asiakkaille on tutkitusti 

helpompaa ja kustannustehokkaampaa myydä, kuin tehdä uusasiakashankintaa. 

(Reichheld 1993; Grönroos 1995, s. 253)  

Viidentenä voimana tunnistetaan teknologian kehitys. Teknologian kehitys 

vaikuttaa aikaisempien tekijöiden tavoin kilpailun kasvamiseen ja samalla 

kilpailuedun tärkeyteen. Epävarmuus kasvaa koko liiketoiminnan, toimialan ja 

markkinoiden osalta, sillä teknologiainnovaatiot voivat radikaalisti muuttaa 
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liiketoiminnan luonnetta. Toisaalta globaali standardointi edesauttaa allianssien ja 

yhteistyön eri muotojen yleistymistä. Kaikki nämä tekijät vaikuttavat 

organisaatioiden päätökseen ryhtyä keskittämään resursseja asiakkuuksien 

hallintaan ja sen järjestelmällistämiseen. (Gosselin 2002) 

Gosselin ja Heene (2005) määrittelevät asiakkuuksien hallinnan sellaiseksi 

liiketoiminnan prosessiksi, joka ohjaa myynti- ja markkinointitoimien 

kohdistamista asiakkaiden kanssa toimiessa. Asiakkuuksien hallinta voidaan myös 

nähdä perinteisen pitkäikäisen asiakas-toimittaja-suhteen kanssa hyödynnettyjen 

toimintatapojen johtamisena vakiinnutetuksi käytännöksi prosessikehityksen 

kautta. Asiakkuuksien hallinnasta voidaan siirtyä asiakassuhteiden hallintaan, eli 

CRM:ään (engl. customer relationship management), mikä on kokonaisvaltaisempi 

käsitys asiakkuuksien hallinnasta. Kumar ja Reinartz (2012) määrittelevät 

asiakassuhteiden hallinnan asiakasarvon näkökulmasta seuraavasti:  

"CRM on työkalu analysoida ja hyödyntää markkinointitietokantoja ja 

viestintätekniikoita sellaisten yritysten käytäntöjen ja menetelmien 

määrittämiseksi, jotka maksimoivat jokaisen asiakkaan elinkaaren arvon 

yritykselle.”  

CRM voidaan määritellä olennaisemmin liiketoimintastrategisesta näkökulmasta 

niin, että CRM on strateginen prosessi, joka muodostuu valitsemalla asiakkaita, 

jotka tuottavat kannattavimpia suhteita toimittajan ja asiakkaan välillä. Toisaalta, 

asiakassuhteiden hallinnan voidaan ajatella myös olevan lähestymistapa, jolla 

pyritään ymmärtämään asiakkaita paremmin ja vaikuttamaan niiden toimintaan 

merkityksellisen yhteydenpidon avulla (Swift 2000). Pääasiallisesti 

asiakassuhteiden hallinnan nähdään yhdistävän kolme kokonaisuutta: 

toiminnallinen asiakassuhteiden hallinta, asiakaskanssakäyminen ja 

organisaatiotason asiakassuhteiden hallinta. Asiakassuhteiden hallinta itsessään on 

näiden kokonaisuuksien hallintaa varten luotuja prosesseja ja toimintatapoja. 

Asiakkuuksien hallinta on asiakassuhteiden hallinnan toiminnallinen osa. 

Toiminnallinen osa koostuu esimerkiksi markkinointiin ja myynnin 
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automatisointiin liittyvistä toimista. Asiakaskanssakäymisen taso puolestaan viittaa 

sellaisiin prosesseihin, joiden kautta asiakkuus voidaan nähdä organisaation 

laajuisena kokonaisuutena. Tähän kokonaisuuteen vaikuttaa organisaatiossa 

asiakkaasta saatavilla oleva tieto, jonka avulla prosesseja suunnitellaan, toteutetaan 

ja ohjataan. Asiakassuhteiden hallinta tulee ymmärtää sellaisena kokonaisuutena 

prosesseja, jotka vaikuttavat organisaation toimintaan eksplisiittisesti. 

Organisaation laajuisesti integroitua asiakkuuksien hallintaa voidaan kutsua 

strategiseksi asiakassuhteiden hallinnaksi. Tällä viitataan asiakkuuksien hallinnan 

prosessien johtamiseen organisaation tavoitteista, ja toisaalta myös organisaation 

toiminnan tavoitteiden muodostumisen osana asiakkuuksien hallinnan prosesseja. 

(Kumar ja Reinartz 2012) 

Strategisessa asiakassuhteiden hallinnassa ymmärretään, että asiakkuuksien 

hallinta ei vaikuta vain myynnin ja asiakaspalvelun prosesseihin. Asiakassuhteiden 

hallinnan suunnittelussa tulee ottaa huomioon kaikki strategiset prosessit, joiden 

nähdään toteutuvan asiakkaan ja organisaation välillä (Kale 2004). 

Asiakassuhteiden hallintaa pyritään kompleksisoimaan, jotta sen kautta voidaan 

saavuttaa entistä enemmän lisäarvoa (McDonald, Rogers ja Woodburn 2000). Tällä 

tarkoitetaan pyrkimystä tavoitella asiakkuuksien kautta muitakin kuin suoria 

vaihtotaloudellisia hyötyjä. Asiakassuhteiden hallinta on kokonaisvaltainen 

organisatorisen ideologian muutos, jolla halutaan parantaa asiakaskokemusta ja 

kehittää toimintaa asiakaslähtöisempään suuntaan. Asiakaskokemukseen vaikuttaa 

ulkoisten toimintojen lisäksi merkittävästi myös organisaation sisäiset prosessit. 

Näitä ovat esimerkiksi tuotekehityksen eri aspektit, IT-järjestelmät ja tuki, sekä 

henkilöstöhallinnon prosessit. Prosessiajattelun kautta organisaatiossa on 

mahdollista nähdä asiakkuudet paremmin kokonaisuuksina ja linjata niihin liittyviä 

tavoitteita. (Kumar ja Reinartz 2012) Asiakkuuksiin liittyvää prosessiajattelua 

kutsutaan asiakkuusajatteluksi. Asiakkuusajattelussa siirrytään kauemmas 

tuoteajattelusta, jossa asiakkuuden vaalimisen sijaan asiakkaat nähdään tuotteen 

kautta. Asiakassuhteiden hallinnassa taas ymmärretään, ettei asiakassuhteessa ole 

kyse tietyn tuotteen tai palvelun myymisestä, vaan asiakassuhteen 

kokonaisvaltaisesta ja molemminpuolisesta hyödyntämisestä. Toimittajalle tai 
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asiakkaalle merkityksellistä ei ole tuotteen tai palvelun ominaisuudet, vaan ne 

tekijät, jotka mahdollistavat asiakkaan arvokokemuksen luomisen tai 

kasvattamisen. Tuotteen ja palvelun arvo realisoituu vasta asiakkaan prosessien 

myötä, eli sen perusteella, miten asiakas hyödyntää tuotteen tai palvelun. 

Toimittajalle ei katsota asiakassuhteiden hallinnan kannalta siis olevan erityisen 

tärkeää, toimitetaanko arvolupaus tuotteen vai palvelun muodossa; merkityksellistä 

on ainoastaan se, miten asiakas sen hyödyntää. Tällöin päästään asiakassuhteiden 

hallinnan ytimeen, eli asiakassuhteen ymmärtämiseen. (Storbacka ja Lehtinen 

2001, s. 9) 

Asiakassuhteiden hallinnan myötä asiakkuuksiin liittyvä ajattelu on siirtynyt 

kahdessa ulottuvuudessa. Perinteisesti asiakkuus ja asiakassuhde on nähty 

transaktionaalisena suhteena, jossa arvo vaihtuu kahden toisistaan erillään 

organisoituvan toimijan kesken. Asiakassuhteiden hallinta siirtää tätä ajattelumallia 

pois vaihtotaloudellisesta näkökulmasta kohti asiakassuhdenäkökulmaa. 

Asiakassuhteessa molemmilla osapuolilla on ymmärrys suhteen laadusta, arvosta 

ja sen merkityksestä molempien osapuolten toiminnassa. Toinen ulottuvuus, johon 

asiakassuhteiden hallinta on vaikuttanut, on tuoteajattelu; toimittajan tuote ei enää 

yksiselitteisesti määrittele sen arvoa, vaan siihen vaikuttaa muita voimia, jolloin 

siirrytään kompetenssiajatteluun. Kompetenssilla tarkoitetaan kaikkia niitä 

ominaisuuksia, joita toimittaja voi haalia kehittääkseen tuotettaan. Näillä viitataan 

asiakassuhteiden hallinnassa erityisesti verkostoajatteluun ja asiakasyhteistyöhön 

tuotekehityksessä. Kompetenssiajattelussa ymmärretään se, että tuotteen arvoa voi 

kasvattaa käyttämällä hyödyksi asiakkailta saatua tietoa. (Storbacka ja Lehtinen 

2001, s. 12-13) Osana tätä kokonaisuutta pohditaan sekä asiakassuhteen luonnetta, 

että yhtä lailla merkittävällä tasolla asiakassuhteiden relevanttiutta. 

Asiakassuhdetta ei kannata luoda, mikäli asiakkaan tarpeet eivät riittävällä tasolla 

kohtaa yrityksen tarjoomaa tai, mikäli asiakkaan sitoutuneisuuden voidaan arvioida 

olevan kestämätön. Tällöin kysyntää ei muodostu riittävästi, ja asiakassuhteen 

luomiseen käytettävät resurssit ylittävät kustannuksiltaan asiakassuhteen kautta 

generoitavan liiketoiminnan tuotot. (Gupta ja Lehmann, 2005, s. 65) Toisaalta 

tiedetään, että jo olemassa olevien asiakassuhteiden vaaliminen ja asianmukainen 
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hoitaminen toimivat kustannustehokkaammin, kuin jatkuva uusien asiakkaiden 

etsiminen. (Reichheld 1993) Asiakassuhteiden hallinnan ytimessä on siis 

asiakkuuksien kannattavuuden tarkastelu. Kannattavuudelle ja asiakkuuden arvon 

määrittelylle on erilaisia mittareita. Näistä mittareista relevanttien löytäminen on 

pitkälti kiinni yrityksestä ja sen sisäisistä toimintatavoista kannattavuuden 

mittaamiselle. Asiakkuuksien kannattavuudessa keskeistä on asiakkuuden luonteen 

tarkastelu. Mikäli asiakkuus on strateginen ja perustuu molemminpuoliseen 

välilliseen hyötymiseen strategisten yhteistyön toimien kautta, siitä aiheutuvien 

kustannusten vertaaminen sen kautta saavutettaviin taloudellisiin hyötyihin voi olla 

turhaa tai jopa mahdotonta. (Mäntyneva 2000) Arvon tuottaminen johdetaan 

organisaatiossa erilaisten asiakkuuksien kanssa erilaisin tavoin. Strategisissa 

asiakkuuksissa arvontuotannossa korostuu asiakkuusprosessiin liittyvät 

luottamusta ja sitoutuneisuutta edistävät toiminnot, kuten asiakaskanta, asiakkuus 

ja asiakaskohtaaminen. (Storbacka et al. 2000, s. 16) Kaikenlaisissa asiakkuuksissa 

tärkeäksi osaksi onnistumista luetaan asiakkaan halukkuus luoda kestävää 

asiakassuhdetta ja sitoutua lähempään yhteistoimintaan organisaation kanssa. 

Kokonaisuudessaan asiakassuhteiden hallinnan suunnittelussa ja prosesseissa on 

otettava huomioon myös se, että potentiaalisesti organisaatiolle merkittävät 

asiakkaat eivät ole valmiita tai halukkaita syventämään asiakassuhdetta (McDonald 

et al. 1997). Prosessisuunnittelun vaiheiden tulee sisältää sellaisia tarkastuspisteitä, 

joissa varmistetaan asiakkaan sitoutuneisuuden aste tai halukkuus sitoutua 

organisaatioon, sillä asiakkuuksien arvoon ja kannattavuuteen liittyy keskeisesti 

myös organisaation resurssien ohjaaminen eri asiakkuuksille eri tavoin (Kumar ja 

Reinartz 2012). 

Resurssien ohjaamiseen liittyy asiakkuuksista kerättävän tiedon optimointi. Tiedon 

keruun ja hyödyntämisen optimoinnin avulla asiakkuuksille voidaan luoda 

asiakaskohtaisia asiakkuuspolkuja. Asiakkuuspolut auttavat organisaatiota 

tunnistamaan ja hyödyntämään kuhunkin asiakkuuteen liittyvää potentiaalia. 

Toisaalta asiakkuuspolut auttavat myös minimoimaan riskejä liittyen 

asiakassuhteiden hallinnan resursoinnin optimointiin. Asiakkuuksiin liittyvän 

potentiaalin arvioiminen ja asiakkuuden organisaatiossa tapahtuvan kehittymisen 
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polun luominen vähentää asiakassuhteeseen kohdistettujen resurssien hukkaamisen 

riskiä. Asiakkuuspoluilla voidaan optimoida resurssien käyttöä ja luoda 

kustannustehokkaita asiakassuhteiden hallinnan prosesseja. Asiakkuuspolkujen 

avulla asiakkuuden kehittymistä organisaatiossa suunnitellaan, seurataan ja 

arvioidaan systemaattisesti. Asiakkuuksia ei niiden määrittelyn jälkeen ole 

tarkoituksenmukaista jättää oman onnensa nojaan. Asiakassuhteiden hallinta on 

yhdistelmä dynaamisia prosesseja, joiden tulee pystyä joustamaan ja 

muokkautumaan. Asiakassuhteet muuttuvat väistämättäkin ajan kuluessa, mutta 

niiden kehittymistä ja potentiaalin tarkastelua halutaan ohjata organisaation 

asiakkuusstrategiassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Asiakkuuspoluilla 

asiakassuhteiden hallinnan ja asiakastiedon hyödyntämisen prosessit optimoidaan 

palvelemaan strategiassa asetettuja tavoitteita asiakaskohtaisesti. 

Asiakkuuspoluissa määritellään asiakaskohtaisesti asiakkuuden luomiseen, 

kehittämiseen ja lopettamiseen liittyviä tavoitteita. Tavoitteiden saavuttamista 

arvioidaan asiakkuuskohtaisen toimintamallin asettamien parametrien avulla.  

(Storbacka et al. 2000) 

2.1 Asiakastieto 

Suurin osa organisaation asiakkaista on sellaisia, joiden kanssa ei missään 

vaiheessa asiakkuutta ryhdytä asiakassuhteen syventämiseen. Nämä asiakkaat 

tuottavat organisaatiolle perusliiketoimintaa, ja vaikka ne ovatkin toiminnan 

kannattavuuden suhteen tärkeitä, niissä ei nähdä erityistä potentiaalia kasvaa tai 

sitoutua. Koska kaikkia asiakkaita ei haluta, eikä kannata luokitella erityisen 

merkittäviksi, on luotava sellaisia prosesseja, jotka tukevat asiakkaiden ohjaamista 

tiettyihin asiakkuustyyppeihin. Asiakkaista kerättävällä tiedolla onkin mahdollista 

kasvattaa sellaista kokonaiskuvaa asiakkuudesta, joka voi antaa merkkejä 

potentiaalista tulla ohjatuksi tiettyyn asiakkuustyyppiin. (Millman ja Wilson 1995) 

Tiedon lisäämisen tiedetään olevan yksi asiakassuhteiden hallinnan prosessien 

onnistumiselle keskeisimmistä tekijöistä (Garrido-Moreno et al. 2014). 

Asiakastiedon kerääminen kaikissa asiakassuhteen vaiheissa on elinehto 

asiakassuhteiden kannattavuudelle ja pitkäikäisyydelle. Asiakastiedon tulee olla 
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ajantasaista ja saatavilla kaikille asiakkaiden kanssa toimiville yksiköille. (Day 

2000) Asiakastiedolla voidaan arvioida asiakkuuksien arvon ja kannattavuuden 

lisäksi myös yrityksen omaa toimintaa ja strategian tavoitteiden toteutumista. Jotta 

asiakastietoa voidaan hyödyntää maksimaalisesti ja sen kautta voidaan saavuttaa 

merkittäviä hyötyjä, tulee varmistua siitä, että asiakkaista kerätään oikeanlaista 

tietoa. (Hellman 2003) 

Asiakkaista kerättävään tietoon liittyy järjestelmäkonfiguraatioita, joita ilman 

asiakassuhteen ylläpitäminen hankaloituu. Asiakastietoa kerätään systemaattisesti 

asiakassuhteiden hallinnan CRM -järjestelmiin. CRM -järjestelmän arvon 

ymmärretään kasvavan lineaarisesti asiakastiedon karttuessa, mikä johtaa kohti 

asiakkaan parempaa tuntemusta (Garrido-Moreno, Lockett ja Garcia-Morales 

2015; Wang ja Feng 2012). Järjestelmien keskeisyys onnistuneessa 

asiakassuhteiden hallinnan prosesseissa näkyy yritysten investointeina erilaisten 

CRM -ratkaisuihin. Vuonna 2014 Gartner (2014) ennustikin 

järjestelmäinvestointien nousevan lähes 24 miljardiin dollariin. CRM -

järjestelmissä kerättävän tiedon tiedetään olevan yksi kokonaisvaltaisimmista 

keinoista parantaa asiakassuhteiden hallintaa sekä asiakkaan arvokokemuksen, että 

yrityksen erilaisten prosessien tehostamisen kannalta (Stein, Smith ja Lancioni 

2013). Kuvassa 4 on havainnollistettu asiakastiedon keräämiseen ja hallinnointiin 

liittyvät kanavat, järjestelmät ja organisaation sisäisen toiminnan prosessit 

Storbackan et al. (2000) mukaan. 
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Kuva 4. Asiakastietojen yhdistäminen (mukautettu Storbacka et al. 2000) 

Asiakassuhteiden hallinnan järjestelmät integroituvat 

toiminnanohjausjärjestelmän, eli ERP:n (engl. enterprise resource planning) ja 

CRM -järjestelmän välillä. Asiakkuustiedon konsolidointiin osallistuvat myös 

erilaiset ulkopuolisen tiedon järjestelmät, kuten organisaation muut tiedon 

keräämiseen osallistuvat sovellukset. CRM:ää voi pitää jonkinlaisena jatkeena 

toiminnanohjausjärjestelmälle. Toiminnanohjauksen tarkoituksena on 

automatisoida taustatoimintoja, kuten laskutusta, ja CRM:n tarkoituksena on 

automatisoida asiakaspalvelutoimintoja. Erilaisten tietojärjestelmien integraatiota 

ei yleensä pidetä prosessien epäonnistumisen syynä. Usein organisaation sisäiset 

haasteet ja toimintakulttuurin kypsymättömyys johtavat järjestelmien 

toimimattomuuteen. Haasteena on muuttaa asiakassuhteiden hallintaa hyödyntävän 

henkilöstön asennetta prosessimuutosta kohtaan. Kompastuskivenä henkilöstön 

haluttomuus osallistua kulttuurimuutokseen on keskeinen. Merkittävä 
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tietojärjestelmien toimivuuteen vaikuttava tekijä on myös järjestelmiin kerättävän 

tiedon määrä. Tietoa ei myöskään saa kerätä päällekkäisiin järjestelmiin, sillä 

tällöin prosessimuutosta läpikäyvää henkilöstöä rasitetaan entisestään. Prosessien 

tehokkuus kärsii jokaisesta päällekkäisestä tai turhasta kirjauksesta. Tärkeää onkin, 

että kaikille tietojärjestelmiin tehtäville kirjauksille on perustelut ja kerättävää 

tietoa hyödynnetään päätöksenteossa ja seurannassa. Perusperiaatteena 

toiminnanohjausjärjestelmän ja asiakassuhteiden hallinnan järjestelmien 

integraatiossa on se, että se tieto, mitä ei saada toiminnanohjausjärjestelmästä, tulee 

saada suoraan asiakkaalta. Toiminnanohjausjärjestelmään voidaan esimerkiksi 

kerätä tietoa asiakkaan laskutuksesta, jolloin järjestelmä kirjaa laskutuksen joko 

yrityksen tai yritystä edustavan henkilön alle. Vaikka 

toiminnanohjausjärjestelmässä olisi yrityksen henkilöstön yhteystietoja, ei se 

tarkoita sitä, että nämä henkilöt ovat yrityksen ensisijaisia yhteyshenkilöitä muussa, 

kuin laskutukseen liittyvissä yhteyksissä. Toiminnanohjauksen järjestelmien ja 

muiden tietojärjestelmien linkittyminen ja toimiminen yhdessä on tärkeässä 

asemassa prosessien sujuvuuden varmistamisessa. (Storbacka et al. 2000) 

Onnistuakseen, CRM:n tulee integroitua tärkeäksi osaksi organisaation 

toimintatapoja (Wilson, Daniel ja McDonald 2002). 

Asiakastiedon keräämisen ja säilyttämisen kannattavuutta mietittäessä asiakkaat 

pitäisi pääsääntöisesti jakaa kahteen ryhmään: välilliset ja suorat asiakkaat. Suoria 

asiakkaita ovat ne, joiden kanssa käydään välitöntä kanssakäymistä. Nämä ovat 

sellaisia asiakkaita, joista yritys automaattisesti kerää esimerkiksi laskutustietoja. 

Tällaisen asiakastiedon keräämiseen ei aina tarvita toiminnanohjausjärjestelmää 

monimutkaisempaa tietokantaa tai uutta järjestelmää. Tällöin on kuitenkin 

varmistuttava siitä, että asiakastieto on saatavissa sellaisessa muodossa, jossa sitä 

on mahdollista tarkastella sellaisella tarkkuudella, kuin yritys kokee tarvitsevansa 

asiakastietoa suorista asiakkaista. Suoriinkin asiakkuuksiin liittyy 

moniulotteisuutta. Kaikki suorat asiakkaat eivät ole yhtä tärkeitä, eikä kaikista 

asiakkuuksista kerättävästä asiakastiedosta saada riittävän syvällistä tai relevanttia 

tietoa asiakkuuksien kehittämiseen. Välillisiä asiakkaita puolestaan ovat välittäjät 

ja jälleenmyyjät, jolloin yritykselle ei kerry tietoa loppukäyttäjistä.  Välillisten 
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asiakkaiden kohdalla yrityksen on tehtävä strategian tavoitteiden tarkastelua. 

Tavoitteiden perusteella yritys voi nimetä välillisten asiakkaiden kautta 

saavutettavia loppuasiakkaita asiakastiedon kannalta merkityksettömiksi tai 

sellaisiksi, joista kerättävä asiakastieto voi mahdollisesti tuoda lisäarvoa yrityksen 

prosesseihin. (Hellman 2003) 

Merkityksellisintä asiakastietoa erityisesti asiakassuhteiden hallinnan prosessien 

implementoinnin alkuvaiheessa kerätään suorista asiakkaista. Näistäkin asiakkaista 

kerättävän tiedon määrä riippuu kuitenkin asiakkuuden luonteesta ja siitä, kuinka 

paljon ja minkä laatuista tietoa asiakkuuksista on organisaation strategiassa linjattu 

haluttavan kerätä. (Peelen 2003) Esimerkiksi kumppanuuksiin liittyvän 

asiakastiedon hallinta on olennainen osa kumppanuuksien onnistumista ja niiden 

hallinnointia organisaatiossa prosessitasolla. Myös kumppanuuksien hallintaan 

tulee liittyä sellaisia järjestelmiä ja strategiassa linjattuja prosesseja, jotka tukevat 

kumppanuuksien solmimista ja niiden ylläpitoa ja hallintaa organisaatiolaajuisesti. 

Kumppanuuksien hallinnan prosesseissa tulee näkyä myös erilaisten 

kumppanuuksien erot. Enemmän operatiivisen tason kumppanuudet nojaavat 

voimakkaammin kumppanuuden rajapinnan liitoksiin, eli sopimuksiin ja 

neuvotteluihin. Tällöin tieto näistä on oltava saatavilla aikaisemmin. Toisaalta taas 

enemmän strategisiin, tietopääomavoittoisiin kumppanuuksiin liittyy korostuneita 

seurantapaineita ja tavoitteiden jatkuvaa uudelleenarviointia. Tällaisissa 

kumppanuuksissa painottuu järjestelmien kompetenssi tunnuslukujen 

hallinnoimisessa ja kumppanuuksien kannattavuutta mittaavien toimintojen 

tarjoamisessa. Tuloksellisesti ja strategisesti ohjatun kumppanuusstrategian 

toteuttamiseen kuuluukin myös erilaisten tunnuslukuihin perustuvien mittaristojen 

järjestäminen. Kumppanuuksiin liittyvät tunnusluvut on organisaation määriteltävä 

sisäisesti ja strategian linjausten mukaisesti. Tunnusluvuissa tulee näkyä 

organisaation tavoitteet kumppanuuksien suhteen ja niiden saavuttamiseen johtavat 

prosessit ja toimintatavat. (Ståhle ja Laento 2000, s. 109-111) 

Asiakastiedon kerääminen tietojärjestelmään korostuu erityisesti niiden 

asiakkuuksien kohdalla, joiden asiakassuhteiden hallinta ja erilaiset myynnin- ja 
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markkinoinnin toimet pyritään automatisoimaan. Näitä asiakkaita on suurin osa 

organisaation asiakkaista. Asiakkuuksien joukossa on kuitenkin sellaisiakin 

asiakkaita, joista kerättävä asiakastieto rajautuu vain toiminnanohjausjärjestelmään 

ja se on riittävä asiakassuhteen hallinnan tavoitteiden saavuttamiseksi. CRM -

järjestelmään kerätään asiakastietoa sellaisista asiakkaista, joiden kohdalla 

tarvitaan lisätietoa, jota ei kerätä ja säilytetä muissa järjestelmissä.  Tärkeimpien 

asiakassuhteiden hallinnassa tietojärjestelmissä olevan tiedon määrä ei korostu 

samalla tavalla. Sen sijaan asiakastiedon laatu kasvaa mitä tärkeämpiin 

asiakkuuksiin liittyvää asiakastietoa kerätään. Suurin osa näihin tärkeimpiin 

asiakkuuksiin liittyvästä merkityksellisestä tiedosta on usein sidoksissa asiakkaan 

kanssa yhteydessä olleeseen henkilöstöön. Asiakkuuksien kanssa on 

organisaatiossa varsin tiivistä yhteistyötä, jota CRM -järjestelmä tukee säilyttäen 

tietoa, jonka nähdään tehostavan yhteistyön prosesseja. Tällaista tietoa voi olla 

esimerkiksi yhteydenpitoon liittyvä tieto. (Peelen 2003)  

2.2 Asiakassuhteiden hallinnan tietojärjestelmät 

Asiakastiedon hallinnointi on olennainen osa CRM -järjestelmien toimintaa 

(Garrido-Moreno et a. 2014). Tiedon asianmukainen hallinnointi mahdollistaa sen 

hyödyntämisen ja tuo näin lisäarvoa asiakassuhteiden hallintaan. Yleisellä tasolla 

tiedonhallinnalle nähdään muutamia pääasiallisia tavoitteita. Tieto mahdollistaa 

nopeamman reaktion tulevaan ja mahdollisten muutosten ennustamisen. 

Päätöksenteko voidaan perustaa tietoon, eikä arvauksiin. (Ala-Mutka ja Talvela 

2004) Tiedonhallinta on organisaation tasapainoilua järkevän ja ideaalisen 

toiminnan välillä. Tiedonhallintaan liittyy ymmärrys siitä, että usein organisaatio ei 

tiedä, mitä se ei tiedä. Tämä nostaa tärkeitä kysymyksiä kerättävän ja 

hyödynnettävän tiedon laadusta. Voidaan kuvitella, että mitä enemmän tietoa 

organisaatiolla on sen asiakkaista, sitä paremmin se pystyy hallinnoimaan 

asiakassuhteita. Asia ei kuitenkaan ole niin. Tiedon laadulla ja siitä saatavalla 

lisäarvolla on huomattavasti suurempi merkitys, kuin sillä kuinka paljon 

organisaatio on kerännyt hyödytöntä tietoa asiakkaistaan. (Payne 2008) 

Tiedonhallinnan kautta tietoa jäsennellään ja rakennetaan hyödynnettävään 
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muotoon. Asiakassuhteiden hallintaa ja sen onnistumista tukevat vain toimivat 

asiakastiedon keräämisen, analysoinnin ja hyödyntämisen prosessit (Chang, Wong 

ja Fang 2014). Kerättävän asiakastiedon tulee olla suhteutettu sen kautta 

saavutettavaan lisäarvoon asiakassuhteiden hallinnassa. Lisäksi tiedonhallinnan 

järjestelmien ja prosessien avulla esimerkiksi henkilöstön aineetonta pääomaa, 

kuten kokemus, osaaminen ja henkilöityneet yhteydet, saadaan koko organisaation 

käyttöön. (Ala-Mutka ja Talvela 2004) 

Monessa organisaatiossa asiakassuhteiden hallintaan liittyvät prosessit ovat 

kriittisesti riippuvaisia hallintaa tukevista tietojärjestelmistä (Peele 2003). Vaikka 

tietojärjestelmä ei ole edellytys onnistuneelle asiakassuhteiden hallinnan prosessien 

implementoinnille, ymmärretään tiedonhallinta vähintäänkin tärkeänä osana 

prosesseja (Garrido-Moreno et a. 2014; Payne 2008). Tässä kappaleessa 

asiakassuhteiden hallintaa käsitellään tietojärjestelmien näkökulmasta. Rakenteen 

selkeyttämiseksi tietojärjestelmäkontekstissa asiakassuhteiden hallinnasta 

puhutaan CRM:nä. Peelenin (2003, s. 7-9) mukaan CRM koostuu neljästä 

elementistä, joihin liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan erilaisia 

tietojärjestelmiä: asiakastieto, asiakassuhteen hallinnan strategia, viestintä ja 

yksilöllinen arvolupaus. Nämä samat elementit voidaan tunnistaa myös edellisessä 

kappaleessa käsitellystä asiakassuhteiden hallinnan kokonaisuudesta; 

kirjallisuudessa puhutaan samanlaisista kokonaisuuksista, mutta niihin viitataan 

hiukan eri käsittein. Tietojärjestelmien on mahdollistettava asiakastiedon 

kerääminen ja kehittäminen asiakassuhteiden hallinnan strategian toteuttamiseksi. 

Strategian kautta toteutetaan asiakasyhteydenpitoa, eli viestinnän toimia, kuin 

myös suunnitellaan ja asetetaan tavoitteita asiakaskohtaisista arvolupauksista. 

CRM -tietojärjestelmän toteuttamiseksi on kolme pääasiallista vaihtoehtoa. 

Organisaatio voi toteuttaa tietojärjestelmäratkaisun sisäisesti. Sisäisesti 

järjestelmän rakentaminen käsittää järjestelmävaatimusten suunnittelun ja 

määrittämisen, ohjelmistotuotantoinvestoinnin ja tutkimus- ja 

kehityskustannusinvestoinnin. Isoimpia lähtökustannusrasitteita ovat datan 

varastointiin, sovelluskehittämiseen ja laitteistoon kohdistuvat investoinnit. 
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Järjestelmän ylläpidon kustannukset kuitenkin ylittävät nämä alkuinvestoinnit 

moninkertaisesti. Lisäksi tietojärjestelmien suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyy 

usein ulkoista konsultointitarvetta, mikä edelleen nostaa kustannuksia. Tällaisen 

toteutuksen kautta kuitenkin päästää juuri organisaation tarpeita vastaaviin CRM -

järjestelmäratkaisuihin. Toinen sisäisistä tietoinformatiikan prosesseista ja 

osaamisesta riippuvainen ratkaisu on ostaa lisenssisopimuksella CRM -

tietojärjestelmä. Tietoinfrastruktuuria tarvitaan myös tällaisen ratkaisun 

toteuttamisessa, vaikka rakenne ja prosessit ovatkin kevyempiä. Valmiina ostettu 

ratkaisu voi olla huonosti räätälöitävissä organisaation tarpeisiin ja sen 

integraatioon olemassa oleviin prosesseihin voi liittyä haasteita. Henkilöstön 

muutosvastaisuus voi olla voimakkaammin esteenä järjestelmän 

implementoinnissa valmisratkaisuiden kanssa. Kolmas vaihtoehto on ulkoistaa 

CRM -järjestelmä ja sen hoito kokonaisuudessaan. Tällöin kolmas osapuoli tuottaa 

laitteistot, ohjelmiston ja henkilöstöresurssit ratkaisun toteuttamiseksi. 

Alkuinvestointi on muita vaihtoehtoja pienempi, mutta organisaatio on tiukemmin 

sidottu kolmannen osapuolen toimintaan, eikä sillä ole yhtä paljon liikkumavaraa 

omien prosessiensa toteuttamiseen järjestelmässä. (Kumar ja Reinartz 2012) 

CRM -järjestelmä on front-office -sovellus. Front-office tarkoittaa sitä, että tätä 

tietojärjestelmää käytetään tukena kaikissa suoraan asiakasrajapinnassa 

tapahtuvissa prosesseissa. Näitä prosesseja ovat esimerkiksi myynnin ja 

markkinoinnin prosessit ja automaatio, sekä asiakaspalvelu. Front-office -

sovelluksilla pyritään lisäarvon tuottamiseen sekä asiakkaille, että organisaatioille. 

Sovellukset mahdollistavat erilaisia prosesseja myynnin tehostamiseen, 

asiakaspalvelun laadun parantamiseen ja lisämyynnin toteuttamiseen. Muun 

muassa asiakkaiden kannattavuutta on mahdollista seurata ja parantaa järjestelmien 

avulla. CRM -tietojärjestelmän on tarkoitus toteuttaa juuri tällaisia prosesseja. 

CRM -järjestelmän kanssa rinnalla toimiva ERP -järjestelmä tukee asiakastiedon 

hallinnan prosesseja back office -sovelluksena. Back office tarkoittaa sovellusta, 

jonka tarkoitus on toteuttaa tukevia tietojärjestelmätoimintoja organisaation 

sisäisten prosessien sujuvoittamiseksi. Back office -sovelluksilla tuetaan 

esimerkiksi henkilöstöhallinnon, logistiikan, projektihallinnan ja laskutuksen 
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prosesseja. Näiden front- ja back-office -sovellusten (CRM ja ERP), tulee toimia 

sujuvasti yhdessä asiakassuhteiden hallinnan tietoprosessien tukemisessa. Erilaiset 

sovellustuottajat tarjoavat usein mahdollisuuksia sovellusten joustavaan 

integraatioon. Toinen vaihtoehto on toteuttaa integraatio kolmannen sovelluksen 

kautta. Tällainen sovellus voi esimerkiksi olla liiketoiminnan analysoinnin ja 

seurannan työkalu, joka yhdistää asiakastietoa CRM- ja ERP-järjestelmistä, ja 

tuottaa esimerkiksi kannattavuuden analysoinnin raportteja. (Payne 2008) 

Avainasemassa minkä tahansa uuden tietojärjestelmäratkaisun tai -prosessin 

käyttöönotossa on kuitenkin tiedonhallinnan sujuvuus ja riittävän tiedonsaannin 

varmistaminen kaikille järjestelmän ja prosessien kanssa työskenteleville 

henkilöille organisaation laajuisesti (Lee, Shiue ja Chen 2016) 

Kun toimintaa ohjataan tiedon avulla, tiedonhallinnalla on suoria vaikutuksia myös 

strategian suunnitteluun ja toteutukseen. Tiedonhallinta on käytännön tasolla tiedon 

jäsentämistä, tuottamista ja siirtämistä organisaation sisällä. Tiedolla johtaminen 

puolestaan perustuu organisaation strategisiin linjauksiin tiedon hyödyntämisestä 

ja tiedonhallinnan sovelluksista. Tiedonhallinta ja tiedolla johtaminen ovat 

riippuvaisia toisistaan. Näitä prosesseja hyödyntävässä organisaatiossa on 

tunnistettu strategisesti merkittäviä menestystekijöitä, joiden saavuttamisessa 

tiedolla on keskeinen rooli. (Ala-Mutka ja Talvela 2004) 

2.3 Strategia ohjaa asiakassuhteiden hallinnan suunnittelua 

Tavoitteellisilla organisaatioilla on päämääriä ja näiden päämäärien 

saavuttamiseksi, ne toteuttavat omassa toiminnassaan erilaisia prosesseja ja 

toimintoja. Näiden toimien uskotaan johtavan tavoitteiden saavuttamiseen. 

Organisaatiot pitkälti myös jatkuvasti kehittävät toimintaansa, mikä tarkoittaa myös 

näiden prosessien arvioinnin, seurannan ja muuttamisen toteuttamista. Strategia on 

organisaatioiden keino navigoida muuttuvassa toimintaympäristössä sille 

sopivimpien ja kannattavimpien toimintamallien ja prosessien avulla. 

Liiketoiminnan ja organisaation strategian toteuttamiseen on eri keinoja. (Miles, 

Snow, Meyer ja Coleman 1978) Strategian suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyy 
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myös uskomus toimintaympäristön ennustettavuudesta. Strategian luomisessa 

ennustetaan mahdollisia muutoksia, yritetään tehdä syy-seuraussuhteiden 

tarkastelua ja näiden perusteella linjata tavoitteita toiminnalle. Strategian 

luomisessa on vallittava yksimielisyys sen tarkoituksesta organisaation toiminnan 

edistämisessä. (Lorange ja Vancil, 1976) 

Liiketoimintastrategialla ohjataan liiketoimintaa kohti sellaisia prosesseja ja 

toimintatapoja, jotka tukevat liiketoiminnalle asetettuja tavoitteita. Strategiassa 

linjataan organisaatiolle kilpailuetua tuottavia toimia. Liiketoimintastrategiaa 

voidaankin joskus kutsua myös kilpailustrategiaksi. (Grant 2010, s. 19) Strategiaan 

liittyy muutamia olennaisia periaatteita, joista yksi on käsitys siitä, että strategian 

onnistumiselle kriittistä on sen systemaattinen toteutuminen kaikissa 

liiketoiminnoissa. Tämä tarkoittaa paitsi strategiaa toteuttavan organisaation 

sitoutuneisuutta strategiaan, mutta myös organisaation sidosryhmien strategisten 

tavoitteiden yhteneväisyyttä. (Porter, 1996, s. 70) Käsityksestä voidaan edelleen 

jalostaa perusperiaatteita organisaation asiakassuhteiden hallinnan onnistumiselle; 

asiakkuuden sopivuus organisaation strategiaan on kriittinen tekijä arvioitaessa sen 

merkittävyyttä organisaatiolle. Erilaisilla asiakkuusstrategioilla luodaan 

organisaatiolle kilpailuetua. Asiakaskohtaisten tavoitteiden asettaminen, 

toimintamallien ja prosessien suunnittelu ja toteutuksen arviointi ja seuranta 

pyrkivät kaikki yhdessä luomaan organisaatiolle sellaisia etuja, joiden kautta 

asiakkaat hakeutuvat yhä sitoutuneempiin asiakassuhteisiin organisaation kanssa. 

Esimerkiksi asiakkaan kannattamattomuus voi johtua organisaation vääränlaisesta 

lähestymistavasta asiakassuhteen hallintaan. Toisaalta tällainen huomio voi johtaa 

asiakassuhteen arvon kasvamiseen. Organisaatiolle tulee viestejä 

kannattamattomuuden kautta siitä, että organisaation asiakkuusstrategia ei toimi 

asiakkaan kohdalla. Organisaatiolla on tällöin mahdollisuus tehdä korjaavia 

liikkeitä ja muokata toimintaansa ja strategiaansa paremmin asiakassuhdetta 

molemmin puolin palvelevaksi. Asiakkuusstrategiaa asiakaskohtaisesti valitessa 

organisaation tulee asiakassuhteelle kannattavimman strategian valinnan lisäksi 

arvioida, millaisia asiakassuhteiden hallintaan liittyviä prosesseja ja toimintatapoja 
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sen on mahdollista toteuttaa tietyn asiakkuustyypin kohdalla. (Storbacka ja 

Lehtinen 2001) 

Kumppanuudet ovat esimerkki strategiapainotteisesta asiakkuudesta, joka ei aina 

perustu asiakassuhteen välittömään tuottavuuteen. Kumppanuussuhteiden 

johtamisessa niiden tapahtumakohtainen kontrollointi ei ole mahdollista. 

Kumppanuudet ovat moniulotteisia ja kompleksisia verkostoja ja tapahtumasarjoja, 

joiden johtamisessa tarvitaan joustavia toimintatapoja ja vahvaa luottamusta. 

Näiden kautta on mahdollista vähentää byrokratiaa ja jäykkiä kontrollisysteemejä. 

Kumppanuuksia ei voi kuitenkaan jättää oman onnensa nojaan, ja luottaa 

sinisilmäisesti yksittäisten toimijoiden arvostelukykyyn päätöksenteossa. 

Kumppanuussuhteita tulee johtaa strategisin linjauksin ja toimintaa ohjaavin 

periaattein, jotta kumppanuus säilyttää joustavuutensa, mutta sen johtamisessa on 

selkeitä tavoitteita ja toimintaperiaatteita. (Ståhle ja Laento 2000, s. 104-105) 

Kumppanuusstrategian käytännön soveltaminen on toimintatapojen toteuttamista. 

Strategian linjausten perusteella tunnistetaan potentiaalisia kumppaneita, solmitaan 

kumppanuussuhteita ja toteutetaan kumppanuuksien hallintaa ohjaavia toimia. 

Kumppanuusstrategian rakentamisessa lähdetään kumppanuuksien kautta 

tavoiteltavien etujen tarkastelusta. Erilaiset kumppanuudet ja muut strategiset 

asiakkuudet vaativat toisaalta asiakaskohtaista tarkastelua, mutta johtamisen 

näkökulmasta on tärkeää linjata organisaation ylätason tavoitteet liiketoiminnan 

strategian mukaisesti. Kumppanuuksien solmimisessa tulee kiinnittää huomiota 

toimialan, taloudellisten tekijöiden ja tulevaisuuden odotusten lisäksi myös muihin 

merkittäviin tekijöihin. Kumppanuuksien muodostamisessa kannattaa lähteä 

miettimään potentiaalisen kumppanin strategista suuntautumista. Strateginen 

suuntautuminen varmistaa sen, että kumppanuussuhteen solmivat osapuolet 

toimivat suhteessa yhdenmukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Suhteesta 

saavutettava hyöty voi olla kumppanin erikoisosaaminen, jota organisaation 

kannattaa tavoitella. Joka tapauksessa molempien on tunnistettava nämä hyödyt, 

sillä epätasapainoinen hyötyminen näkyy osapuolten välisessä sitoutuneisuudessa. 

Vähemmän hyötyvä osapuoli panostaa kumppanuuteen vähemmän. Strategiassa 
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voidaan linjata kumppanin valintaan vaikuttavia strategisia ulottuvuuksia. Lisäksi 

tulee pohtia kumppanin asemaa kohdemarkkinoilla ja tarkastella kumppanin 

organisaatiota. Kumppanin markkina-asemalla voi olla merkitystä sen oman 

menestyksen lisäksi myös toisen osapuolen menestykseen. Kumppanin maine 

vaikuttaa kumppanuussuhteeseen ja siitä julkisuudessa ja markkinoilla saatavaan 

käsitykseen kumppanuuden luonteesta ja merkityksestä. Kumppanin 

organisaatiokulttuuri ja -rakenne puolestaan voivat indikoida kumppanuuteen 

liittyvistä riskeistä ja kumppanuussuhteen potentiaalista. (Ståhle ja Laento 2000) 

Strategiassa on selvitettävä kumppanuuksiin liittyviä eettisiä seikkoja. Organisaatio 

voi linjata, että strategian mukaisesti kumppanuussuhteissa tulee korostaa 

molempien osapuolten hyötymistä suhteesta. Tällä paitsi tehdään selkeitä päätöksiä 

kumppanuuksien suhteen, indikoidaan myös oman organisaatiokulttuurin 

eettisyydestä, millä voi olla positiivinen vaikutus tuleviin kumppanuussuhteisiin 

luottamusta herättävänä tekijänä. Organisaation arvot peilautuvat 

liiketoimintastrategian lisäksi kaikissa strategisissa linjauksissa. (Ståhle ja Laento 

2000, s. 107) 

Organisaatiolla voi olla vaihteleva painotus liiketoiminnallisuuteen ja tuloksellisen 

toiminnan tavoitteluun. Selkeästi liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi 

kumppanuussuhteiden ansaintaidean tulee kuitenkin olla selkeästi linjattu, jotta 

organisaatiolla on yhtenevä näkemys kumppanuussuhteilla tavoiteltavista 

hyödyistä. Lisäarvon tuottaminen on asiakkuuksien tärkein tehtävä asiakassuhteen 

molemmille osapuolille. Tämän tulee näkyä myös kumppanuussuhteiden 

tavoitteissa ja ansaintamalleissa. On tärkeää myös organisaation avoimuuden ja 

luotettavuuden kannalta, että sillä on selkeitä strategisia linjauksia sen solmimien 

kumppanuuksien suhteen. Toimintaperiaatteissa näkyvät linjaukset 

kumppanuussuhteissa pitävät sisällään myös toiminnan pelisääntöjen ja 

rakenteiden yhteneväisyydestä sopimisen. Organisaation toiminnan kannalta on 

ensiarvoisen tärkeää luoda toimintatapoja, jotka leikkaavat koko organisaation läpi. 

Toimintatapojen linjaaminen perustuu organisaation tavoitteeseen avointa ja 

luottamusta herättävää toimintaa kohtaan. Kumppanuusrajapinnassa toimivien 
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henkilöiden on saatava lähtökohtaisesti riittävästi tietoa organisaatiossa solmituista 

kumppanuuksista. Tällä vältetään kiusalliset päällekkäisyydet ja edistetään 

organisaation avoimuutta sisäisesti. Esimerkiksi neuvotteluvaiheeseen liittyy usein 

kysymyksiä neuvottelujen etenemisestä ja sopimusten sisällöstä, minkä takia 

organisaatiossa on oltava selkeä linjaus siitä, missä vaiheessa 

kumppanuusneuvotteluista tulee viestiä organisaatiotasolla. (Ståhle ja Laento 2000, 

s. 108; Storbacka et al. 2000, s. 54-62)  

Asiakkuusstrategiaa lähdetään rakentamaan siis toiminnan tavoitteiden kautta. 

Organisaatiossa tulee tehdä selkeitä strategisia linjauksia siitä, millainen 

asiakaskanta siellä halutaan saavuttaa, millaisia asiakassuhteita muodostaa ja miten 

näihin tavoitteisiin päästään. (Storbacka ja Lehtinen 1997, s. 56) Jotta 

asiakassuhteiden hallinnasta voidaan saavuttaa niitä hyötyjä, jotka ovat selkeimmin 

havaittavissa liiketoiminnan tehokkuudessa tai kustannusrakenteessa, on 

asiakassuhteiden hallinnan prosessit ja niiden tavoitteet keskeistä johtaa 

liiketoiminnan tavoitteista. (Reimann, Schilke ja Thomas 2010). Asiakassuhteiden 

hallinnalla pyritään nimenomaan saavuttamaan organisaatiossa tarkkaan 

suunniteltuja ja linjattuja strategisia tavoitteita sekä asiakassuhteiden puolesta, 

mutta myös koko toiminnan suhteen. On tärkeää, ettei asiakassuhteiden hallinnassa 

keskitytä vain lisäarvon tuottamiseen asiakkuuden kautta. (Frow, Payne, Wilkinson 

ja Young 2011) Asiakassuhteiden hallinnan ja varsinaisen tilinhallinnan välillä on 

merkittäviäkin eroja prosessijohtamisen kannalta. Asiakkuusstrategia ohjaa 

organisaation ja asiakkaan välisiä kanssakäymisen prosesseja ja vaikuttaa 

olennaisesti myös asiakassuhteiden luonteeseen. Asiakkuusstrategian tulee olla 

yhdenmukainen liiketoiminnan tavoitteiden kanssa niin, että se ohjaa 

asiakassuhteiden hallintaprosesseja tehokkaasti kohti asiakastyytyväisyyttä 

parantavia toimintatapoja. (Dyché 2002)  

Asiakkuuksien johtaminen on kokonaisuus, jota yleisesti pidetään jossain määrin 

epämääräisenä ja erityisen vaikeana. Asiakassuhteiden hallinnan implementaatio 

kokonaisuutena on haasteellinen sen ideologisen painotuksen vuoksi. (Frow et al. 

2011) Johtamisessa tulee ymmärtää, että siirtymävaiheessa tullaan ajattelumallista, 
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jossa asiakkuus on voimakkaasti kiinni tarjooman myyntiin ja 

asiakaskanssakäymistä pidetään kertaluontoisena. Arvon käsitys perustuu 

asiakaskanssakäymisen kertaluontoisuuteen ja vaihtotaloudelliseen ajattelumalliin, 

jossa asiakkaan arvo perustuu yksiselitteisesti tuotteen arvoon ja myynnin aikana 

tapahtuvaan arvon vaihtumiseen. Asiakkuusajattelussa arvo ei kuitenkaan ole 

sidottu tuotteeseen, vaan asiakassuhteeseen. Asiakkuuksien ja asiakassuhteiden 

johtaminen voidaan kokea siis abstraktina, koska välitöntä tyydytystä tai 

arvonvaihtumista ei asiakkuuden hallinnassa aina havaita. (Hellman 2003, s. 74-

75) Organisaation sisäisesti vahvistettu asiakaskeskeisyys on merkittävästi 

asiakassuhteiden hallinnan onnistumiseen vaikuttava tekijä. Organisaation tulee 

olla vakiinnuttanut asiakaskeskeisyyden toimintaperiaatteita ennen 

asiakassuhteiden hallinnan prosessien implementoimista ja integroimista olemassa 

oleviin toimintatapoihin. (Wang ja Feng 2012) Organisaatiossa on huolehdittava 

asiakassuhteiden hallintaan liittyvistä, monille tasoille ja koko organisaation 

kattavista vaatimuksista. Hallintaan liittyvä viestintä ja informaation nopea kulku 

organisaation sisällä on avainasemassa hallintaprosessien integraatiossa. (Millman 

ja Wilson 1995) Näistä on vastuussa organisaation johto. Ylimmän johdon 

sitoutuneisuudella asiakassuhteiden johtamiseen onkin selviä vaikutuksia 

asiakassuhteiden hallinnan prosesseihin ja niiden toteuttamiseen. Asiakassuhteiden 

johtaminen on organisaation laajuinen ideologia, johon vaikuttaa olennaisesti 

ylimmän johdon esimerkki. Johdon käytännön toimilla ja näkyvällä 

sitoutuneisuudella on huomattu positiivisia vaikutuksia koko organisaation 

asennoitumiseen ideologian adoptointiin (Workman et al. 2003; Millman ja Wilson 

1999). Mikäli organisaation ylimmän johdon voidaan todeta olevan sekä 

sitoutuneita, että osallistuvia asiakassuhteiden hallinnassa ja siihen liittyvien 

toimien toteuttamisessa, johtaa se myös asiakassuhteiden laadun parantumiseen. 

(Tzempelikos 2015)  

  



 

 

41 

3 ASIAKKUUDET 

ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA 

Tässä kappaleessa asiakkuutta käsitellään suhteessa liiketoiminnan prosesseihin, 

kun organisaatio on luonut suhteen asiakkaaseen tulonmuodostuksen tai muun, 

molemmin puolin kannattavan ja strategiaa edistävän sopimuksen kautta. 

Prospekteja, eli potentiaalisia asiakkaita ei tarkastella asiakkuuksina tässä 

yhteydessä.  

Asiakkaat ovat liiketoiminnan kannalta organisaation arvokkainta pääomaa 

(Storbacka et al. 2000) Asiakkuus käsitteenä liittyy ensisijaisesti prosessiajatteluun, 

jossa asiakkuutta pidetään siis asiakkaan ja yrityksen välisenä prosessina. Tällöin 

puhutaan osapuolten välillä tapahtuvasta arvon luomisesta ja arvontuotannosta 

asiakkuuteen liittyvinä prosesseina, jossa tapahtuu resurssien vaihtoa. (Storbacka ja 

Lehtinen 1997, s. 15) Asiakkaaksi, joka luokitellaan tiettyyn asiakkuustyyppiin 

asiakassuhteiden hallinnan prosesseissa ja esimerkiksi CRM-järjestelmään, ei lueta 

prospekteja tai kontaktoituja, potentiaalisia asiakkaita, vaan lähtökohtaisesti jokin 

suhde on asiakkaaseen siis jo luotu ennen asiakassuhteiden hallintaprosessien 

implementoimista. Tässä palataan ajatukseen asiakkuudesta prosessina; asiakkuus 

syntyy asiakkaan ja yrityksen välisestä sopimuksesta, ylläpidetään asiakkuuden 

hallinnan prosesseilla ja päättyy päätökseen asiakkuuden loppumisesta. (Storbacka 

ja Lehtinen 1997, s. 87-96)  
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Kuva 5. Asiakkuusajattelu: asiakas-, tuote- ja tuotantonäkökulma (Storbacka ja Lehtinen 

1997, s. 23) 

Asiakkuusajattelua on havainnollistettu kuvassa 5. Asiakkuuteen liittyy kolme 

pääpainoa: asiakas, tuote ja tuotanto. Asiakkuuksien johtaminen ja 

asiakkuusajattelu perustuvat näistä jalostettuihin kolmeen ajatusmalliin. Olennaisin 

on asiakkaan arvontuotanto ja niiden ymmärtäminen syvällisesti. Todellisesti 

asiakaslähtöinen organisaatio on sitoutunut asiakkaan arvontuotantoprosessien 

tutkimiseen ja niistä saatavan tiedon hyödyntämiseen omassa toiminnassaan. 

Asiakkaan arvontuotantoprosessi sisältää kaikki ne toimet, joita asiakas toteuttaa 

luodakseen arvoa omille toiminnoilleen. Kun tätä ajatusmallia jalostetaan, 

huomataan sen vaikutus myös perinteiseen kaupankäynnin vaihtotalousajatteluun. 

Loppujen lopuksi sillä, tarjoaako yritys asiakkaalleen tuotteita vai palveluita, ei ole 

merkitystä asiakkuuden kannalta. Tärkeintä on tuottaa lisäarvoa asiakkaalle niin, 

että asiakas kokee hyötyvänsä asiakkuudesta kokonaisuudessaan. Tuote tai palvelu 

on siis vain osa asiakkuutta, jossa pyritään kaikessa kanssakäymisessä tuottamaan 

lisää arvoa asiakkaalle. (Storbacka ja Lehtinen 1997) Asiakaslähtöinen 

tuotekehityskin perustuu siihen olettamukseen, että kun tuotetta kehitetään 

yhteistyössä asiakkaan kanssa, saavutetaan asiakasarvolle sellainen taso, jolle ei 
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oltaisi ilman asiakasyhteistyötä päästy (Ernst, Hoyer, Krafft ja Krieger 2011). 

Asiakasta palvellaan tällöin maksimoimalla arvontuotanto, eli asiakkuusajattelun 

periaatteiden mukaisesti. (Storbacka ja Lehtinen 1997)  

Toinen keskeinen ajatusmalli on tuotteen määritteleminen prosessina. Tällöin 

tuotetta ei nähdä vain vaihtotaloudellisesta näkökulmasta, vaan siihen liitetään 

prosessiajattelun ominaisuuksia. Prosessiajattelun kautta tuote voidaan nähdä 

paremmin kokonaisuutena, jossa asiakkaan ja yrityksen välillä toteutetaan 

prosesseja, joiden kautta tapahtuu vaihdantaa. Tuotteeseen liittyy siis keskeisesti 

myös kaikki asiakaskohtaamiset, asiakaspalvelu ja asiakastyytyväisyyden 

takaaminen. (Storbacka ja Lehtinen 1997, s. 19) 

Kolmas ajatusmalli on yrityksen vastuu asiakkuuden hallintaan, ylläpitoon ja 

kehittämiseen liittyvistä prosesseista. Yrityksen tehtävänä ei ole yksinkertaisesti 

toimittaa asiakkaalle sovittu tuote tai palvelu, vaan yrityksen on pyrittävä 

toiminnallaan rakentamaan asiakkuuden lujuutta tarjoamalla asiakkaalle jatkuvasti 

uusia mahdollisuuksia tuottaa itselleen arvoa. Asiakkaalle tulee pystyä siis 

tarjoamaan tämän hetken tarpeita tyydyttävien tuotteiden ja palvelujen lisäksi 

tulevaisuuden tarpeita tyydyttäviä ratkaisuja. On yrityksen vastuulla pyrkiä 

selvittämään asiakastarpeita myös silloin, kun asiakas ei tiedä mitä haluaa. 

Yrityksen osaaminen on avainasemassa ratkaisujen kehittämisessä ja asiakkuuksien 

rakentamisessa. Ratkaisut tuovat asiakkaalle merkittävää lisäarvoa vasta sitten, kun 

se ylittää asiakkaan oman osaamisen asettamat rajoitukset. (Storbacka ja Lehtinen 

1997) 

3.1 Asiakkaiden luokittelu 

Asiakkaita profiloitaessa jaottelukriteerit ovat riippuvaisia paitsi markkinoista, 

myös liiketoiminnan, strategian, olemassa olevien asiakassuhteiden ja muiden, 

usein moniulotteisten, tekijöiden luomista olosuhteista. Asiakasarvon ja yksittäisen 

asiakkaan kannattavuuden määrittäminen voi auttaa tunnistamaan ne olennaiset 

ominaisuudet, joiden perusteella asiakkaita tulisi jakaa. Asiakasarvon ja 
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kannattavuuden määrittäminen ei kuitenkaan ole suoraviivaista, ja 

asiantuntijaorganisaatiossa asiakkaan tuottamalle arvolle on perinteistä asiakas-

toimittaja-suhdetta vaikeampi määrittää laskennallista arvoa. Asiakassuhteiden 

ylläpitäminen vaatii aina resursseja, vaikka tarkkaa kustannusrakennetta ei 

asiakassuhteiden hallinnalle suorien kustannusten lisäksi olisikaan tunnistettu. 

Liiketoiminnan kannattavuuden säilyttämiseksi on jollain tavalla varmistettava, 

että asiakkuuden ylläpidon taloudellinen hyöty kompensoi siihen ohjattujen 

resurssien aiheuttamat kustannukset. Asiakasuskollisuuden ja asiakkuuksien 

kannattavuuden välillä on myös selkeä korrelaatio, mikä on otettava huomioon 

määritettäessä organisaation asiakassuhteiden hallinnan resursoinnin tarvetta. 

(Kumar ja Reinartz 2012; Payne ja Frow 2005) Liiketoiminnallisesta ja 

kustannuskriittisestä näkökulmasta on kannattavaa tavoitella joko pitkäaikaista 

suhdetta asiakkaan kanssa tai maksimaalista tuottoastetta asiakasta kohden (Simons 

2014).  

Perinteinen tapa jakaa asiakkaita merkittävyyden eri asteisiin on tuottoasteen ja 

asiakassuhteen hankkimisen ja ylläpitämisen kustannusten tarkastelu. Tästä 

voidaan kuitenkin löytää haasteellisia aspekteja, kuten Millman ja Wilson (1995) 

ehdottavat käsitellessään avainasiakkuuksien tunnistamista. Tuottavuusanalyysin 

tekeminen edellyttää allokoitujen resurssien tarkastelua, sekä kustannusrakenteen 

ja asiakassuhteen kautta saavutettujen tuottojen tuntemista, mikä ei aina ole 

yksiselitteinen prosessi. Esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmässä asiakkaalle 

nimettyjen kustannusten erottelu asiakassuhteen ylläpitämistä hyödyttäneisiin 

menoihin ja muihin kustannuksiin voi olla varsin haasteellista. Erilaisista 

toiminnan- ja resurssienohjausjärjestelmistä saaduilla tiedoilla asiakkuuksien 

johtaminen puolestaan keskittyy voimakkaasti vain yksittäisten ostojen 

kannattavuuden ja ostovolyymin tarkasteluun. (Ritter ja Walter 2012) Asiakkaiden 

kannattavuuteen liittyvää laskentaa voi toteuttaa myös asiakkaan aktiivisuuteen 

liittyvillä metriikoilla. Asiakkuuden määrittelyssä on hyödyllistäkin tarkastella sitä, 

onko joskus aikoinaan asiakkaaksi tullut organisaatio edelleen asiakas, vaikka 

asiakassuhde ei ole tuottanut ensimmäisen oston jälkeen. Aktiivinen asiakkuus on 

lähtökohtaisesti aina parempi, kuin passiivinen asiakkuus. Aktiivisuuden 
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ylläpitämiseksi organisaation linjauksista riippuen voi riittää myös yhteydenotto, 

vaikka varsinaista taloudellista tulosta ei sen kautta saavutettaisikaan. On kuitenkin 

selvää, että yhteydessä oleva asiakas on potentiaalisempi ja sitä kautta 

kannattavampi, kuin passiivisesti järjestelmissä istuva asiakas, jonka kanssa 

organisaatio ei ole missään yhteydessä. Aktiivisuutta voi mitata ehkä yleisimmin 

asiakkaan keskimääräisellä ostovälillä. Ostoväli keskiarvon siitä, kuinka usein 

yksittäinen asiakas tekee tilauksen. Ostovälillä voidaan toisaalta myös arvioida 

tietyn tuotteen myyntiä tiettyjen asiakkuuksien kesken. Asiakkaan potentiaali ostaa 

uudestaan on myös eräs metriikka asiakkuuksien aktiivisuuden mittaamisessa. 

Siinä lasketaan asiakkaan ostoväliä, jonka perusteella voidaan tehdä oletuksia 

asiakkaan ostotavoista ja -potentiaalista. (Kumar ja Reinartz 2012) Vaikka näiden 

tekijöiden tarkastelu onkin tärkeää liiketoiminnan kannattavuuden ylläpitämiseksi, 

ne eivät ole kuitenkaan ainoita merkittäviä tekijöitä asiakkaiden 

kokonaiskannattavuutta arvioitaessa. (Ritter ja Walter 2012) Toki asiakkuuksien 

kannattavuutta voidaan myös tarkastella tällä tasolla, ja toisaalta se voikin tuottaa 

jossain määrin relevanttia tietoa. Keskimääräisyyksien käsittelyllä ei kuitenkaan 

päästä asiakkuuksien kanssa pitkälle. Kannattavuuden perusteella tehtävää 

resurssien ohjausta on haastavaa toteuttaa. Yksittäisille asiakkaille kiinteistä 

kustannuksista osuuden ohjaaminen voi osoittautua hankalaksi tai mahdottomaksi. 

Asiakkuuden kannattavuudessa tulee pitää mielessä siihen liittyvien lukujen 

selvittämiseksi käytettävät resurssit ja verrata niitä kannattavuuden taloudellisesta 

arvosta saataviin hyötyihin. Asiakkuuksien kannattavuutta voidaan mitata 

muillakin tavoilla, kuin tarkastelemalla niihin liittyviä kiinteitä ja muuttuvia 

kustannuksia. (Mäntyneva 2000) 

Asiakkuuden elinkaari on kokonaisuus, jota tarkastelemalla voidaan tehdä suuntaa 

antavia oletuksia asiakkuuden kannattavuudesta. Tyypillisesti asiakkuuden pituus 

ja ostojen tiheys kertovat asiakkaan kannattavuudesta. Asiakkaan elinkaariarvolle 

voidaan soveltaa samaa periaatetta kuin perinteisessä tuotteiden elinkaariarvon 

laskennassa (Campbell ja Cunningham 1983). Asiakkaan elinkaariarvo on tuotteita 

moniulotteisempi kokonaisuus; se on haasteellinen, sillä siinä on otettava huomioon 

asiakassuhteen luonne. Lisäksi asiakkaan elinkaaren taloudellinen arvo on vaikeasti 
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mitattavissa. (Kumar ja Reinartz, 2012) Asiakassuhteen realistinen arvottaminen on 

kuitenkin tärkeää asiakkuuksien kokonaiskustannusrakenteen kannattavuuden 

ylläpitämiseksi. Yliarvostetusta asiakassuhteesta saavutettava hyöty voidaan 

menettää saavuttamatta nollatulostasoa, mikäli asiakasta ei merkittävistä 

asiakassuhteiden hallinnan investoinneista huolimatta saada sitoutettua. 

Aliarvostettu asiakassuhde taas saattaa päättyä ennen kuin asiakkuuden koko 

potentiaali on selvitetty, jolloin mahdollisesti äärimmäisen kannattava asiakkuus 

menetetään. (Gupta ja Lehmann, 2005) Campbell ja Cunningham (1983) ehdottavat 

asiakassuhteen elinkaaren perusteella jaottelulle taulukossa 2 esitettyä mallia.  

Taulukko 2. Asiakassuhteiden jaottelu elinkaaren perusteella (Campbell ja Cunningham, 

1983) 

Asiakkaiden 

jaottelukriteerit 

Asiakkuuskategoria 

Huomisen 

asiakkaat 

Tämän 

päivän 

erityiset 

asiakkaat 

Tämän 

päivän 

tavalliset 

asiakkaat 

Eilisen 

asiakkaat 

Liikevaihto Matala Korkea Keskiarvo Matala 

Strategisten 

kyvykkyyksien 

hyödyntäminen 

Korkea Korkea Keskiarvo Matala 

Asiakassuhteen 

pituus 
Uusi Vanha Keskiarvo Vanha 

Toimittajan 

osuus 

asiakkaan 

ostoista 

Matala Korkea Keskiarvo Matala 

Asiakkaan 

tuottavuus 
Matala Korkea Keskiarvo Matala 
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Taulukossa tarkastellaan y-akselilla asiakkaisiin liittyviä tekijöitä ja x-akselilla 

esitellään asiakkuuksien jaottelun kategoriat. Asiakkaiden jaottelukriteerit, eli 

niihin liittyvät tekijät, perustuvat sekä taloudellisiin, että muihin ominaisuuksiin 

perustuviin käsitteisiin. Liikevaihto, toimittajan osuus asiakkaan ostoista ja 

asiakkaan tuottavuus ovat kaikki yksiselitteisesti mitattavissa olevia taloudellisia 

indikaattoreita. Strategisten kyvykkyyksien hyödyntäminen ja asiakassuhteen 

pituus taas ovat kekseliäämmillä arvoilla mitattavissa olevia indikaattoreita. 

Jälkimmäisiä määritettäessä organisaation on otettava suhteellinen näkökulma 

objektiivisten lukujen tarkastelun sijaan. Strategisilla kyvykkyyksillä viitataan 

asiakkuuteen liittyviin sellaisiin teknisiin, markkinoinnillisiin, taloudellisiin ja 

tuotannollisiin resursseihin, jotka allokoidaan tulevaisuuden liiketoiminnan 

kehittämiseen ylläpitävien toimien resursoinnin sijaan. (Campbell ja Cunningham 

1983) 

Asiakkaat on jaettu elinkaaren vaiheen perusteella huomisen, tämän päivän 

erityisiin, tämän päivän tavallisiin ja eilisen asiakkaisiin. Huomisen asiakkaat ovat 

yritykselle strategisesti tärkeitä potentiaalisiksi tunnistettuja asiakkaita. 

Asiakkuuksiin liittyvät toimet liittyvät vahvasti asiakkaiden tavoittamiseen ja 

asiakassuhteen luomiseen. Uusille markkinoille pääsy tai tärkeiden markkinoiden 

”ydinasiakkaiden” tavoittaminen voivat olla motivaationa tällaiseen 

asiakastyyppiin kohdistettuun intensiivisempään resursointiin. Tämän päivän 

erityiset asiakkaat luokitellaan tyypillisesti suuren ostovolyymin asiakkaiksi, minkä 

lisäksi niiden kanssa jatkuvasti ylläpidetään jo vakiintunutta, pitkäikäistä suhdetta. 

Näiden asiakkaiden kanssa asiakkuus ei ole kovin jäykkä määritelmä, vaan 

molemmat osapuolet ovat tehneet sellaisia myönnytyksiä, jotka tekevät 

asiakkuudesta molempien osalta merkittävän. Tästä poiketen, tämän päivän 

tavallisten asiakkaiden kanssa asiakkuus koetaan molempien osalta vähemmän 

vaativaksi, mutta toisaalta myös vähemmän tuottavaksi. Asiakkuutta halutaan 

ylläpitää, mutta siihen kohdennettujen toimien intensiivisyys ei yllä erityisten 

asiakkaiden tasolle. Asiakkuuteen liittyy kevennetty lojaalisuus ja korostunut 

hintasensitiivisyys. Eilisen asiakkaat ymmärretään laajalti pienen ostovolyymin 

asiakkaiksi ja asiakkaiden kokonaismäärä yrityksen asiakaskannasta voi olla 
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verrattain suuri. Eilisen asiakkaiden edustamat asiakkuudet voivat liittyä 

esimerkiksi vanhoihin markkinasegmentteihin, joissa yritys ei ole enää vahvasti 

esillä tai ei sijoita merkittävästi resursseja. (Campbell ja Cunningham 1983)  

Erityisesti asiakasuskollisuutta on mahdollista tarkastella asiakkuuksien elinkaaren 

kautta. Asiakasuskollisuus koostuu asiakkaan sitoutuneisuudesta 

toimittajaorganisaatioon ja toimittajaorganisaation sitoutuneisuudesta 

asiakkaaseen. Asiakassuhteen ylläpitämisen onnistumiseen taas vaikuttaa 

merkittävästi asiakkaan ja toimittajaorganisaation strateginen yhteneväisyys. 

(Gosselin 2002) Asiakasuskollisuus liittyy kuitenkin ehkä keskeisemmin 

uusasiakashankinnan vaatimiin resursseihin ja niiden vähentämiseen. 

Asiakasuskollisuuden kautta saavutetaan pitkäikäisiä asiakassuhteita, jolloin 

asiakkuuksien hankinnan kustannukset jakautuvat pidemmälle aikavälille ja 

asiakkuuden kannattavuus kasvaa. Mitä pidemmälle asiakassuhde kestää, sitä 

enemmän resursseja voidaan sen ylläpitämiseen käyttää. (Mäntyneva 2000)  

Campbellin ja Cunninghamin esittämä asiakkaiden jaottelua elinkaariarvon 

perusteella voidaan pitää hyvänä lähtökohtana asiakkuuksien tarkasteluun. 

Jaottelussa on otettu huomioon sekä selkeästi mitattavissa olevia arvoon vaikuttavia 

tekijöitä, että vaikeammin laskennallisesti määriteltävissä olevia tekijöitä. 

Elinkaaritarkastelun rinnalle asiakkuuksien arvon määrittämiseen ja 

asiakasluokitteluun voidaan ottaa asiakasportfolion hallinta, eli CPM (engl. 

customer portfolio management), joka on viitekehys, jonka avulla organisaation on 

mahdollista ymmärtää asiakkuuksien suhteellinen arvo paremmin (Thakur ja 

Workman 2016). Asiakasportfolion hallintaa on historiallisesti käsitelty erilaisten 

matriisien avulla. Nämä matriisit perustuvat niiden ominaisuuksiin työkaluna 

asiakkuuksien arvon määrittelyssä. Matriiseissa asiakkuuden arvoon pureudutaan 

organisaation näkökulmasta. (Terho 2008) Thakur ja Workman (2016) ovat 

kehittäneet kuvassa 6 esitetyn portfoliomatriisin asiakkuuksien jaotteluun.  
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Kuva 6. Asiakasportfolion hallinnan matriisi (Thakur ja Workman 2016) 

Tässä matriisissa asiakkaita tarkastellaan kahdessa ulottuvuudessa: niiden 

tuottaman arvon mukaan ja niille tuotettavan arvon mukaan. Matriisissa tämä 

toteutuu niin, että x-akselilla asiakkuus sijoitetaan organisaation asiakkaalle 

tuottaman palvelun arvon mukaan, ja y-akselilla niiden organisaatiolle tuottaman 

arvon mukaan. Platina- ja kulta-asiakkuuksia pidetään organisaatiolle 

arvokkaimpina asiakkuuksina. Platina-asiakkaat ovat sitoutuneita, erittäin 

tuottavia, mutta vaativat vähemmän organisaatiolta asiakassuhteen ylläpitämiseksi. 

Kulta-asiakkaat ovat sitoutuneita ja tuottavia, mutta niiden vaatimustaso 

organisaatiolta on korkea. Vaatimustaso näkyy asiakkuuden 

kokonaiskustannuksina organisaatiolle. Vaikka platina- ja kulta-asiakkuudet on 

esitetty matriisissa yhtä arvokkaina, platina-asiakkuuksien sitoutuneisuuden ja 

tuottavuuden taso on kulta-asiakkuuksia korkeampi, vahvempi ja pitkäikäisempi. 

Molempien näiden asiakkuuksien ylläpitäminen on organisaatiolle kallista. 

Asiakkuuksien kautta organisaatio kuitenkin saavuttaa vakaita ja sitoutuneita 

asiakkuuksia. Hopea- ja pronssi-asiakkuudet puolestaan ovat organisaatiolle 
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vähemmän arvokkaita. Hopea-asiakkaiden vaatimukset ovat suhteellisesti 

tasapainoisempia; asiakkuus ei tuota organisaatiolle merkittävästi arvoa, mutta se 

ei myöskään vaadi organisaatiolta merkittävästi resursseja. Suurin osa 

organisaation asiakkaista kuuluu hopea-asiakkuuksiin. Asiakkuudet ovat olemassa 

tuottaen perusliiketoimintaa. Näillä asiakkuuksilla on kuitenkin potentiaalia 

kehittyä ja organisaation tulisikin määritellä niiden asiakassuhteiden hallintaan 

sellaisia prosesseja, joiden kautta erityisen potentiaaliset hopea-asiakkuudet on 

mahdollista tunnistaa. Pronssi-asiakkuudet vaativat organisaatiolta paljon, eikä 

niiden tuottama arvo tasapainota niihin käytettäviä resursseja. Niiden tuottavuus on 

matala tai jopa negatiivinen. Asiakkuusluokassa olevat asiakkaat eivät ole 

sitoutuneita organisaatioon ja niiden tuottamaa liiketoimintaa ei voi pitää vakaana 

tulolähteenä. Matriisin avulla asiakassuhteiden hallinnan prosesseja pystytään 

räätälöimään paremmin erilaisia asiakkuuksia palveleviksi kokonaisuuksiksi. 

Asiakassuhteiden hallintaan voidaan saada matriisin avulla tukea resurssien 

allokaatioon ja asiakkuusstrategian kehittämiseen. Asiakasportfolion hallinnan 

matriisin pääasiallinen tavoite on tukea organisaatiota päätöksenteossa. Sen kautta 

organisaatio voi toteuttaa tuottojen optimointia ja asiakkuuksiin liittyvien 

kustannusten tasapainottamista. Matriisi auttaa ohjaamaan resursseja 

organisaatiolle eniten arvoa tuottaviin asiakkuuksiin. (Thakur ja Workman 2016) 

Matriisiin voidaan linkittää strategian kehittämisen aspekteja. Y-akselilla voidaan 

jälleen käsitellä asiakkuuksien organisaatiolle tuottamaa arvoa. X-akselilla 

puolestaan voidaan arvioida asiakkuuden hallintaan implementoitavan strategian 

tasoa. Koska kaikki asiakkuudet eivät ole organisaatiolle saman arvoisia, ei 

myöskään niiden hallintaa ohjaavien strategioiden tule olla samanlaisia. Erilaisilla 

strategioilla voidaan ohjata asiakassuhteiden hallinnan lisäksi niiden kehittämistä 

ja polkuja organisaatiossa.  Esimerkiksi hopea-asiakkuuksille voidaan asettaa 

strategiassa tavoitteita, joiden mukaan niiden odotetaan kehittyvän. Mikäli hopea-

asiakkuuden odotetaan kehittyvän ajan myötä entistä arvokkaammaksi, voidaan sen 

hallintaa ja asiakassuhteen hoitamista ohjaavaan strategiaan linjata tietyn aikavälin 

arviointeja. Arviointien kautta voidaan asiakkuuden hallinnan prosesseihin todeta 
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haluttavan ohjata enemmän resursseja, jotta asiakkuus voidaan nostaa mahdollisesti 

ylemmälle asiakkuuden tasolle. (Thakur ja Workman 2016)  

3.2 Strategiset asiakkuudet 

Asiakkuuden kannattavuuden lisäksi asiakkuuksia tulisi tarkastella myös 

asiakassuhteen luonteen perusteella. Asiakassuhteet voidaan yksinkertaistetusti 

jakaa diskreetteihin liiketapahtumiin ja suhteellisiin vaihtotapahtumiin. Diskreettiin 

liiketapahtumaan perustuva asiakassuhde on hyvin yksinkertainen prosesseiltaan ja 

vaihtotaloudelliseen tapahtumaan keskittyvä. Kesto on perinteisesti lyhyt, 

asiakassuhde on pinnallinen ja tulos mitataan puhtaasti liiketoiminnalliselta 

kannalta. Suhteelliseen vaihtotapahtumaan perustuva asiakassuhde puolestaan 

painottaa voimakkaammin osapuolten välistä suhdetta. Asiakassuhteessa ja sen 

tavoitteissa on edellytykset ja toisaalta vaatimukset asiakassuhteen syvemmälle 

luonteelle. (Macneil 1978) Strategiset asiakkuudet voidaan määritellä tällaisiksi 

syvempää asiakassuhdetta vaativiksi asiakkuuksiksi. Asiakassuhteissa kun ei aina 

ole kyse välittömästä tulonmuodostuksesta liiketoiminnallisesta näkökulmasta. 

Organisaatioilla voi olla erilaisia strategisia liittoutumia, kumppanuuksia ja 

yhteistyösopimuksia, joista saatavaa hyötyä ei pystytä mittaamaan välittömien 

tuottojen perusteella, sillä ne voivat olla lähtökohtaisesti vain välillisesti 

taloudellisesti hyödyllisiä, mutta strategisesti erittäin merkittäviä. Strategisella 

merkittävyydellä viitataan sellaiseen asiakassuhteeseen, jossa toimittajan ja 

asiakkaan välillä pyritään vaihtamaan sellaista aineetonta arvoa, joka realisoituu 

asiakkaan ja toimittajan omissa prosesseissa vain ja ainoastaan asiakassuhteen 

luomisen ja siihen liittyvien ylläpitävien toimien kautta. Strategisiin asiakkuuksiin 

liittyvä arvo käsittää tulevat liiketoimintamahdollisuudet, osaamisarvon, 

referenssiarvon ja strategisen arvon. (Storbacka et al. 2000, s. 15) 

Strategisissa asiakkuuksissa ei siis aina tapahdu suoraa mitattavaa taloudellista 

tuottoa. Asiakasorganisaation ja toimittajaorganisaation välillä on vallittava 

yhteisymmärrys strategisen asiakkuuden tuottamasta lisäarvosta molemmille 

osapuolille. Arvokokemus muodostuu varsinaisen asiakassuhteen kautta, eikä 
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perinteisesti vaihtuvan omaisuuden koetun arvon perusteella. Strategisille 

asiakassuhteille on haasteellista määrittää käyttö- ja vaihtoarvoa, sillä 

asiakassuhteen arvo muodostuu asiakkaan ja toimittajan välisessä 

vuorovaikutuksessa, jolloin arvokokemukseen vaikuttaa välittömästi havaittavien 

vaikutusten lisäksi välilliset hyödyt. Pitkäikäiset ja äärimmäistä sitoutuneisuutta 

vaativat asiakassuhteet ovat usein sellaisia, joissa strateginen merkittävyys 

korostuu sekä toimittajan, että asiakkaan tavoitteissa kanssakäymisen suhteen. 

(Gosselin ja Bauwen 2006)  

Gosselin ja Heene (1995) ehdottavat strategiselle asiakkuudelle seuraavaa 

määritelmää:  

"Strategiset asiakkuudet ovat potentiaalisia tai olemassa olevia asiakkaita, 

joilla on strateginen merkitys toimittajalle, ja jossa myös toimittaja 

tunnustetaan strategiseksi sidosryhmäksi."  

Tässä määritelmässä tunnistetaan myös se, että strategisissa asiakkuuksissa suhde 

asiakkaaseen ei ole strategisessa mielessä tavoitteellinen vain toimittajan 

näkökulmasta. Strategisia asiakkuuksia tarkasteltaessa huomataan, että 

asiakassuhteen kaikkien osapuolten laittama painoarvo suhteen strategisuudelle on 

merkittävää sen menestymisen kannalta. Strategiselle asiakassuhteelle ja sen 

menestymiselle merkittävää on molempien osapuolten hyötyminen aineettoman 

liiketoiminnan toteutumisesta ja tuloksista. Erityisesti, kun asiakassuhteessa 

tunnistetaan se, ettei hyötyjä voida mitata suorien tulojen ja kustannusten kannalta, 

molempien osapuolten tulee kokea suhde kannattavaksi strategisessa mielessä. 

Tässä tehdään selkeä ero sellaisiin asiakkuuksiin, joissa kannattavuus määritellään 

suoraan tavaroiden, palveluiden ja pääoman liikkumisena eli perinteisen 

ansaintamallin mukaisena liiketoimintasuhteena. (Gosselin ja Heene 1995) 

Ståhle ja Laento (2000, s. 26) tunnistavat puolestaan kumppanuuksille seuraavia 

yhteisiä piirteitä: tietopääoma, lisäarvo ja luottamus. Kuvassa 7 on visualisoitu 

näiden tekijöiden välitön vaikutus toisiinsa.  
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Kuva 7. Kumppanuuden anatomia (Ståhle ja Laento 2000, s. 26) 

Tietopääoma 

Ståhle ja Laento (2000, s. 28) argumentoivat 95 % tietopääomasta koostuvan 

yrityksen henkilöstön kokemuksesta, tietämyksestä ja taidoista. Tietopääomasta 

vain 5 % siis ymmärretään patentteina, tavaramerkkeinä, teollisoikeuksina ja 

erilaisina muina dokumentteina. Ihmisiin vahvasti sidoksissa oleva tietopääoma on 

vaikeasti hallittavissa ja johdettavissa, sillä se on tiukasti henkilöitynyttä, eikä 

muotoudu joustavasti yrityksen tiukkoihin toimintaraameihin. Tietopääoman 

johtamisella tulee pyrkiä sen sujuvaan ja tulokselliseen integraatioon yrityksen 

toimintoihin. Tietopääomalle tunnistetaan kolme pääkategoriaa, joiden johtaminen 

ja painotus ovat yritys-, toimiala- ja strategiakohtaisia.  

Organisaation osaaminen viittaa henkilöstön osaamiseen ja onkin mahdollisesti 

helpoimmin ymmärrettävä tietopääoman kategoria. Haasteellisen sen 

henkilöimisestä tekee se, että tällöin organisaatiolla ei ole omistusoikeutta siitä ja 

sen johtaminen muuttuu varsin vaikeaksi. Henkilöstön osaamisen nimittäin voidaan 

tällöin ajatella olevan validia vain työaikana ja työsuhteen ajan. Organisaation 

TIETOPÄÄOMA

• Tiedon ja osaamisen jakaminen 
kumppanuussuhteen osapuolten 
välillä

LUOTTAMUS

• Kumppanuuden 
mahdollisuudet realisoituvat 
luottamuksen syntyessä

LISÄARVO

• Kumppanuuden onnistuminen 
edellyttää osapuolten välistä 
ymmärrystä ansaintalogiikasta 
ja kumppanuuden arvoketjuista
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osaaminen käsitettäisiin näin vaihtelevaksi ja tiukasti henkilöityneeksi, jolloin sen 

jakaminen ja organisaation kokonaisosaamisen hallinnoiminen ja arvottaminen 

muuttuvat lähes mahdottomiksi. Osaamisen johtaminen ja sen hyödyntäminen 

kilpailuetuna riippuu voimakkaasti henkilöstön sitoutuneisuudesta ja 

halukkuudesta hyödyntää osaamistaan organisaation strategian edistämiseksi. 

Johtamisessa tulee hallita kokonaisuus niin, että osaamisesta kehittyy ajan myötä 

organisaation osaamisalusta, jolloin yksilöiden osaaminen systemaattisesti 

kartuttaa organisaation osaamista. Tähän tarvitaan toimivat järjestelmät, prosessit 

ja käytännöt, jotka tukevat henkilöstön osaamisen tallentumista ja hyötykäyttöä ja 

niiden kautta organisaation strategian toteuttamista ja kilpailuedun saavuttamista. 

(Ståhle ja Laento 2000, s. 30-31) 

Organisaation uudistumiskyky riippuu sitoutuneisuuden asteesta, 

osaamisverkostoista ja organisaation innovatiivisuudesta. Nykymarkkinat 

kehittyvät entistä dynaamisemmiksi, jolloin kilpailuedun säilyttämiseksi 

organisaation tulee olla osa muuttuvaa ympäristöä. Strategisesti merkittävän tiedon 

tulee virrata sisään organisaation kaikilta rajapinnoilta sen ollakseen ajantasaista ja 

toimintaa edistävää. Tällainen rajapinta-ajattelu vaatii organisaatiolta 

verkostomaista toimintaa, jossa kaikki sidosryhmät ja organisaation jäsenet ovat 

osana moniulotteista kommunikaatio- ja yhteistyöverkostoa. Verkoston toimintaa 

tulee johtaa tehokkaasti niin, että informaatio- ja asiantuntijakeskittymistä virtaava 

yhteisiä intressejä palveleva tieto ja ihmisten ja organisaatioiden välinen tieto ovat 

osa keskitettyä tietopääomajärjestelmää. Tähän kuuluvat selkeät periaatteet 

kumppanuuksien ja verkostojen hallitsemisesta, jolloin ne ovat toimiva osa 

organisaation portfoliokokonaisuutta. Innovatiivisuus, muutosvalmius ja 

strateginen kyvykkyys ovat kaikki olennaisia organisaation uudistumiskykyä 

tukevia ominaisuuksia. (Ståhle ja Laento 2000, s. 31-35) 

Aineeton varallisuus käsittää edeltävän perusteella 5 % organisaation 

tietopääomasta. Tätä ovat suunnitelmat, dokumentit, ohjelmistot, tietokannat, 

patentit ja esimerkiksi prosessikuvaukset. Aineetonta varallisuutta johdetaan 

immateriaalioikeus-, eli IPR (engl. immaterial property rights) –strategian avulla. 
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IPR –strategian valintaan vaikuttavat merkittävästi organisaation toiminta-ala, 

markkinatilanne ja strategisten valintojen tavoitteet. Organisaatioiden tulee punnita 

tarkkaan immateriaalioikeuksien puolustamisen ja strategisesti merkittävien 

yhteistyöjärjestelyiden arvo. Aineettomaksi varallisuudeksi käsitetään myös 

merkittävällä tavalla organisaation asiakas- ja partneriverkostot. Näiden 

verkostojen rakenteelle, pysyvyydelle ja kannattavuudelle voidaan määritellä arvo, 

jonka perusteella niihin ohjattavia resursseja pystytään hallinnoimaan tehokkaasti. 

Nykyaikana kasvavan merkityksen saa myös organisaation brandi, joka on myös 

merkittävä osa aineetonta varallisuutta. (Ståhle ja Laento 2000, s. 35-38) 

Lisäarvo 

Verkostojen muodostaminen yritysympäristössä perustuu jokaisen jäsenen 

arvonmuodostukseen ja käsitykseen siitä, että verkoston kautta organisaatio 

saavuttaa lisäarvoa. Olennaista on, että organisaatio ymmärtää miten arvo 

muodostuu verkostossa, ja miten se voidaan realisoida organisaation toiminnassa. 

Kumppanuuden muodostamisen tulee itsessään luoda arvoa molemmille 

osapuolille sen ollakseen kannattava. Integroitujen arvoverkostojen muodostaessa 

suuria mahdollisuuksia ja suuria riskejä tulee kannattavuus, eli verkoston arvo, 

mitata tarkkaan siihen ohjattavien resurssien optimaalisen hyödyntämisen 

varmistamiseksi. Tällöin tulee ymmärtää verkostoihin liittyvät prosessit, ja miten 

niihin voidaan vaikuttaa ja mitä niistä hyödytään. Organisaation oma toiminta ja 

arvoketjun muuttujat tulee erottaa toisistaan, ja ymmärtää syvällisesti niiden syy- 

ja seuraussuhteita. Toiminnan ja tulosten mittaamisessa otetaan huomioon 

organisaation strategian toteutuminen ja strategisten tavoitteiden saavuttaminen, 

toiminnan kehittyminen ja tuloksellinen näkymä. Näitä tekijöitä peilataan luotuihin 

arvoverkostoihin ja niistä saavutettuihin hyötyihin, ja määritetään niiden 

kannattavuutta. Verkostojen arvolla on merkittävä vaikutus organisaation 

tietopääoman kokonaisarvoon ja välillisesti koko organisaation markkina-arvoon. 

Tietopääoma ja sen johtaminen vaikuttavat konkreettisesti organisaation 

suorituskykyyn, innovaatiovalmiuteen ja kasvun hallintaan. Markkina-arvon 

positiiviseen kehitykseen vaikuttaa näiden lisäksi myös organisaation kyky 
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kommunikoida tietopääoman arvosta vakuuttavasti. (Ståhle ja Laento 2000, s. 40-

51) 

Luottamus 

Tietointensiivinen ala nojaa vahvasti organisaatioiden tietopääomassa vaikeasti 

kopioitavaan osaamiseen ja kokemusperäiseen tietoon. Luottamuksen merkitys 

korostuu organisaation vuorovaikutussuhteissa mitä herkempiluontoista tietoa 

vaihdetaan tai jaetaan. Kestävät ja sitoutuneet kumppanuussuhteet vaativat korkeaa 

luottamuksen tasoa toimijaverkostossa. Luottamus voidaan ymmärtää rakentuvan 

ihmisten välille, mutta se voi kehittyä ja laajentua organisaatioiden väliseksi 

luottamukseksi. Kumppanuuksiin liittyy yhteisymmärrys toiminnan positiivisista 

hyödyistä, osapuolten kompetenssista ja yhtenevistä arvoperustoista. Ihmisten 

välillä luotu luottamus ja kumppanuus peilautuvat liiketoimintaympäristössä 

organisaation arvoista, osaamisesta ja toimintakulttuurista. Tällainen suhde 

vahvistaa organisaatioiden välisen luottamuksen muodostumista ja on toimiva 

perusta verkostomaiselle toimintatavalle, jossa pyritään edistämään yrityksen 

sisäistä uudistumiskykyä ja toteuttamaan ulkoista kasvustrategiaa. Luottamukseen 

liittyy organisaatioiden kulttuuriin, eli koordinaatioon, kommunikaatioon ja 

päätöksentekorakenteisiin, perustuvia seikkoja; vastuiden ja roolien tulee olla 

riittävän selkeitä kumppanuuden molemmille osapuolille. (Ståhle ja Laento 2000, 

s. 52-75) Puhtaasti kaupallisissa asiakassuhteissa luottamus ja muut strategiselle 

yhteistyölle tyypilliset merkittävät ominaisuudet eivät ole yhtä tiukasti läsnä. 

Liiketoimintasuhteen perustuessa vahvasti perinteiseen asiakaskanssakäymiseen, 

hyötyjä ja kustannuksia voidaan selkeämmin vertailla, jolloin asiakassuhde ei aina 

vaadi yhtä vankkaa luottamusta ja sitoutuneisuuden astetta molemmilta osapuolilta. 

Yhteistyö strategisessa asiakassuhteessa edellyttää perinteistä liiketoiminnallista 

asiakkuutta tasapuolisempaa asiakkaan ja toimittajan välistä suhdetta, koska siinä 

pyritään edistämään molempien osapuolten strategisia tavoitteita. Strategiseen 

asiakassuhteeseen käytetyt resurssit eivät aina realisoidu suorina tuloina, jolloin 

asiakassuhteen molemmat osapuolet voivat suhtautua yhteistyöhön 

varautuneemmin. Arvokokemuksen ja arvon määrittelyn voidaan kuitenkin todeta 
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olevan merkittävässä asemassa kaikenlaisissa asiakassuhdetyypeissä. (Gosselin ja 

Heene 1995)  

Ansainta- ja toimintalogiikan ymmärtäminen strategisissa yhteistyösuhteissa ja 

erilaisissa kumppanuussuhteissa on ydinasemassa asiakassuhteen kannattavuutta 

tarkasteltaessa. Ansaintalogiikka pysyy tällaisissakin suhteissa pääpiirteittäin hyvin 

samankaltaisena perinteiseen ansaintamalliin verrattuna; toimittaja ja asiakas 

vaihtavat aineetonta omaisuutta, kuten tietoa, ja molemmat kokevat saavansa tästä 

suhteesta vaihtoarvon verran hyötyä. Olennainen ero tulee kuitenkin siinä, että 

vaihtoarvon määrittäminen muuttuu äärimmäisen monimutkaiseksi, eikä perustu 

enää lyhyen aikavälin tai välittömän liiketoiminnan hyötyihin. Strateginen hyöty 

saattaa realisoitua vasta pitkällä aikavälillä, tai sen realisoitumista ei pysty 

havaitsemaan ollenkaan. (Ståhle ja Laento 2000, s. 78-80) Kokonaan 

kannattamattomiakaan asiakkuuksia ei ole aina optimaalisinta lopettaa. Asiakkaalla 

voi olla tahtotila saavuttaa parempi suhde toimittajaorganisaation kanssa, jolloin 

puhutaan kannattamattoman asiakkaan kannattavuuden potentiaalista. 

Kannattamattomien asiakkaiden kohdalla tuleekin tarkastella 

kannattamattomuuden syitä. Näistä syistä voi löytyä sellaisia muuttujia, joihin 

vaikuttamalla kannattamaton asiakas voidaan muuttaa kannattavaksi asiakkaaksi. 

(Storbacka et al. 2000, s. 50) 

Gosselin ja Bauwen (2006) ehdottavat, että merkittäviä strategisia asiakassuhteita 

on olemassa kahdenlaisia: kumppanuus tai strateginen liittouma. Näitä kahta 

strategista asiakkuustyyppiä voidaan pitää kestävimpinä strategisen asiakassuhteen 

muotoina. Strategisiksi suhteiksi voidaan tunnistaa myös erilaisia osittain 

strategisia avainasiakkuustyyppejä, ja muita, kevyemmin sitoutettuja asiakastilejä. 

Niitä ei kuitenkaan nähdä elinkaareltaan yhtä tiukasti sidottuina strategiaan ja sen 

toteutumiseen, tai sitoutuneisuudeltaan yhtä pitkäikäisinä, kuin suoraan 

strategisiksi asiakkuuksiksi nimetyt asiakassuhteet.  

Siinä missä Gosselin ja Bauwen (2006) erottelevat strategiset asiakassuhteet 

kumppanuuksiin ja strategisiin liittoumiin, Ståhle ja Laento (2000, s. 103) 
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ehdottavat teknisempää lähestymistapaa. Heidän mukaansa kumppanuus on 

strategisen asiakassuhteen lähtökohta, joka voidaan jakaa operatiiviseen, taktiseen 

ja strategiseen kumppanuuteen. Kumppanuuksien sitoutuneisuuden ja 

luottamuksen aste kasvaa edetessä operatiivisesta strategiseen. 

Kumppanuussuhteen tavoitteet ja tavoitteiden saavuttamiseksi toteutettavat toimet 

vaativat kasvavassa määrin tietopääoman jakamista ja strategioiden 

yhteneväisyyttä, ja kasvattavat odotuksia suhteen kautta saavutettavista hyödyistä. 

Operatiivisen kumppanuuden lähtökohtana pidetään suhteen läheisyyttä 

perinteiseen liiketoiminnalliseen asiakassuhteeseen, eli sen samankaltaisuutta osto-

myynti-tapahtumaan liittyviin ominaispiirteisiin. Kumppanuussuhteen käsitetään 

olevan rento ja löyhästi sitoutunut ja vaativan verrattain kevyitä toiminnallisia 

prosesseja sen ylläpitoon. Yhteistyön onnistumisen mittarit perustuvat 

kumppanuuden luomiin taloudellisiin säästöihin ja resurssien tehokkaampaan 

fokusointiin organisaatioiden sisäisessä toiminnassa. Verkostoajattelu ei ole 

voimakasta operatiivisissa kumppanuuksissa, vaan organisaatioiden välinen side on 

kevyt. Tietopääoman vaihtamisessa ollaan jossain määrin varovaisia, eikä 

luottamus ja sitoutuneisuuden aste ole kovin korkea. Taktisiin kumppanuuksiin 

puolestaan liittyy operatiivista kumppanuutta enemmän luottamusta ja 

sitoutuneisuutta, mutta ne eivät kuitenkaan hallitse kumppanuuden toteutumista. 

Kumppanuudella tavoitellaan edelleen taloudellisia säästöjä, mutta niiden lisäksi se 

edistää organisaatioiden uuden oppimista ja yhdistää toimintakulttuureja. 

Tietopääoman jakaminen on keskeisemmässä osassa taktisessa kumppanuudessa, 

mikä vaatii osaltaan korkeampia sitoutuneisuuden ja luottamuksen asteita. 

Kumppanuuden tavoitteiden saavuttamiseen liittyy olennaisesti molempien 

osapuolten strategioiden jollain tasolla yhtenäinen päämäärä ja niiden kautta 

johdetut kumppanuuden yhteiset lähtökohdat. Strateginen samankaltaisuus ei vaadi 

tiukkoja raameja, vaan hyvässä yhteistyössä sovitut yhteneväisyydet riittävät 

kumppanuudesta haettavien tavoitteiden saavuttamiseen. Tässä molemmat 

osapuolet saavuttavat kumppanuudesta lisäarvoa, mutta jättävät kuitenkin 

mahdollisuuden kevyemmälle suhteelle, jossa ei ole painetta jakaa organisaatioille 

tärkeää tietopääomaa yli kumppanuuden rajojen. Strateginen kumppanuus 

määrittyy korkean sitoutuneisuuden ja kumppanuussuhteen kautta luodun 
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keinotekoisen riippuvuussuhteen kautta. Kumppanien yhteys edellyttää 

tietopääoman jakamista siinä määrin, että organisaatioiden tulee todella olla 

muodostanut molemmin puolin sitoutunut ja luottamuksellinen suhde. 

Kumppanuussuhteella tavoitellaan merkittävää strategista etua tietopääomien 

yhdistämisen kautta. Suhteeseen liittyvät riskit kasvavat mahdollisuuksien myötä, 

jolloin sen kautta saavutettavien hyötyjen arvoa ja suhteeseen ohjattavia resursseja 

voidaan joutua käsittelemään varsin tarkasti organisaatioiden sisäisesti. Strategisten 

kumppanuussuhteiden vaatimukset toteutuvat organisaatiotasolla kaikilla 

yhteistyön rajapinnoilla, eikä suhde vaadi vain kumppanuussuhteessa toimivien 

henkilöiden sitoutuneisuutta vaan spesifisti sovittuja toimintatapoja sekä 

kumppanuuden rajapinnoilla toimiville henkilöille, että erityisesti organisaatioiden 

johdoille. (Ståhle ja Laento 2000, s. 76-102) 

3.3 Avainasiakkaat 

Merkittävien asiakkuuksien tilinhallinnan yhteydessä asiakkaat, jotka on määritelty 

sekä strategisesti, että tuloksellisesti erityisen merkityksellisiksi, edellyttävät 

lisäresursseja myös asiakassuhteiden hallintaan siinä, missä muita asiakastyyppejä 

voidaan määritellä ja hallita joustavammin. (Gosselin ja Heene, 2005) 

Avainasiakkuus on perinteisesti asiakasprofiili, joka on määritelty ”strategisesti 

merkittäväksi asiakkaaksi”. Avainasiakkuuksien strateginen merkittävyys 

vaikuttaakin olennaisesti asiakkuuden hallinnan prosesseihin ja asiakassuhdetta 

ylläpitävästi toteutettaviin toimiin. (Millman 1996)  

Avainasiakasjohtaminen perustuu siihen, että tunnistetaan kannattavimmat, jo 

jollain tavalla liiketoimintaan sitoutetut asiakkaat ja määritellään ne 

avainasiakkuustileinä. Näille kohdennetaan asiakassuhteen luonteen erityispiirteet 

huomioon ottaen spesifisti määritellyt käsittelyprosessit, jotka on suunniteltu 

varmistamaan toimittajan ja asiakkaan välinen pitkäaikainen, ja menestyvä suhde. 

Avainasiakkuudet voidaan kannattavuutensa perusteella myös luokitella 

merkittäväksi riskiryhmäksi: mikäli avainasiakkaan kautta syntyvä liikevaihto 

menetetään, liiketoiminta menettää huomattavan tulonlähteen. (Gosselin ja Heene 
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2005; McDonald et al. 2000) Avainasiakkuuksissa, ja erityisesti niiden 

kannattavuutta ja tuottorakennetta tarkasteltaessa, palataan yritysliiketoimintaan 

liittyvien ominaispiirteiden toteutumiseen liiketoiminnassa. Pareto –periaatteen 

mukaisesti, suurimman osan yrityksen liiketoiminnasta tuottaa vain pieni osa 

yrityksen asiakkaista, joista monet voidaan määritellä avainasiakkuuksiksi. (Sheth 

ja Parvatiyar 2002) 

Avainasiakkuuden määritelmä ei ole vain liiketoiminnan tuottorakenteeseen 

perustuva, vaan yritys voi esimerkiksi suoraan nimetä avainasiakkaiksi suurimman 

volyymin tilaajat tai merkittävimmän palvelutoiminnan asiakkaat. 

Avainasiakkuuksien kannattavuutta on tarkasteltava paitsi toimittajan 

näkökulmasta, myös asiakkaan aseman osalta; toimittajan on oltava jossain määrin 

kiinnostunut myös asiakkaan markkina-asemasta ja sidosryhmistä. Asiakassuhteen 

jatkuvuuteen merkittävästi vaikuttavia tekijöitä löytyy liiketoiminnan molempien 

osapuolten prosesseista. Myynnin kasvu ei myöskään aina korreloi suoraan voiton 

kasvuun, ja päinvastoin. (Millman ja Wilson 1995) Tämä edelleen korostaa 

kysymystä avainasiakkuuksien ja sen alaryhmien määrittelystä. 

Kuten muissakin asiakkuuksissa, perinteinen tapa avainasiakkuuksien 

monitasoiseen määrittelyyn on jaotella tärkeimmät asiakastilit kvantitatiivisesti 

mitattavissa olevien attribuuttien mukaan: liikevaihto, katetuotto ja kustannukset. 

Muita mahdollisia määritteleviä tekijöitä voivat olla liiketoiminta-alue, jos 

liiketoimintaa useammilla markkinoilla. Yritysmarkkinoilla myös asiakkaiden 

markkinaosuus ja myyntipotentiaali ovat mahdollisia merkityksellisiä 

kannattavuutta ja potentiaalia mittaroivia tekijöitä. Näihin tekijöihin vaikuttaa 

kuitenkin subjektiivinen näkemys markkinoiden luonteesta ja asiakkaan markkina-

asemasta. Yritykset voivat toteuttaa erityisiä laatuvaatimuksia asiakastilien 

jaottelulle. (Millman ja Wilson 1995) Avainasiakkuuden eräs tärkeä ulottuvuus on 

huomioida asiakassuhteen erityisen taloudellisen kannattavuuden lisäksi 

asiakkuuden strateginen merkitys toimittajalle. Avainasiakkaat mielletään siis 

myös strategisesta näkökulmasta muita asiakassuhteita merkittävämmiksi. 

(Millman ja Wilson 1995; Gosselin ja Heene 2003) Organisaatio toteuttaa strategiaa 
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monin eri tavoin, mikä tekee strategisesta merkittävyydestä varsin monitasoisen 

käsitteen. Kaikkien asiakassuhteiden strategiset implikaatiot ja niiden kautta 

saavutettavat hyödyt eivät siis aina edistä samaa strategista tavoitetta. (Millman ja 

Wilson 1995) Strategisen merkittävyyden tulee korostua myös asiakkaan osalta, 

sillä strategista asiakassuhdetta ei pystytä luomaan ilman molempien osapuolten 

strategisten tavoitteiden yhteneväisyyttä. Avainasiakkuuksissa strategisissa 

asiakkuuksissa korostuvat piirteet ovat entistä voimakkaammin esillä. (Gosselin 

2002)  
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4 TYÖTERVEYSALA 

Tämä tutkimus on toteutettu toimeksiantajaorganisaation toiminnan 

kehittämisprojektina. Toimeksiantajaorganisaatio on keskeinen toimija 

työterveysalalla. Toimeksiantaja on suomalainen työterveysalan tutkimus- ja 

palvelutoimintaan erikoistunut asiantuntijaorganisaatio. 

Asiantuntijaorganisaatiolla viitataan sellaiseen organisaatioon, jonka toiminta 

perustuu tietointensiivisyyteen. Tietointensiivisyys näkyy organisaatiossa niin, että 

toiminta keskittyy voimakkaasti uuden tiedon soveltamiseen ja kehittämiseen. 

Asiantuntijaorganisaation toiminta voi olla esimerkiksi tutkimusta, suunnittelua ja 

konsultointia. (Lönnqvist, Kujansivu ja Antikainen 2006, s. 49) Organisaatio toimii 

Suomen valtion sosiaali- ja terveysministeriön johdon ja valvonnan alla, mutta 

tuottaa myös omaa palveluliiketoimintaa. Organisaation toiminnan tavoitteena on 

edistää työterveyttä työyhteisöissä ja yksilöiden kautta. Tutkimuksessa 

toimeksiantajaorganisaatiota käytetään tarkasteltavana tapauksena. 

Toimialakatsaus toteutetaan osana tutkimusta, jotta toimeksiantajaorganisaation 

strategiaa ja toimintaa tarkasteltaessa on mahdollista analysoida myös 

organisaation liiketoiminta-aluetta, asemaa markkinoilla ja toimialan 

nykytilannetta kokonaisuutena. Organisaation strategian tarkastelun kannalta 

toiminnan laajempi analysointi on tärkeää (Campbell ja Cunningham 1983). 

4.1 Toimialakatsaus 

Toimeksiantajaorganisaation toiminta painottuu voimakkaasti työterveyshuoltoon 

liittyviin työterveyden osa-alueisiin. Suppeassa toimialakatsauksessa lähdetään 

suomalaisesta työterveyshuollon tarkastelusta kokonaisuutena. Suomalaisesta 

työterveyshuollosta säädetään laissa niin, että työterveyshuoltolain tarkoituksena 

on edistää: 

• Työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä 

• Työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta 
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• Työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa 

• Työyhteisön toimintaa (Työterveyshuoltolaki 2001/1383 § 1) 

Vuonna 2015 Suomessa palveluja tuotti 406 työterveysyksikkö, joilla oli yhteensä 

572 pää- tai sivutoimipistettä. Suomessa työterveyspalveluja tuottavia toimijoita 

ovat terveyskeskukset, kunnalliset työterveyshuollon liikelaitokset ja osakeyhtiön, 

työnantajien omat ja yhteiset työterveysyksiköt, lääkärikeskuksien 

työterveyshuollot ja yksityisten tutkimus- ja hoitolaitosten sekä muiden 

työterveyspalveluja tuottavien organisaatioiden työterveysyksiköt. Viimeisen 

vuosikymmenen aikana tapahtunut työterveyspalvelujen tuottajarakenteen muutos 

näkyy palveluntuottajien määrän laskuna ja toisaalta yksikkökokojen kasvuna. 

Toimipisteiden vähentyminen ja työterveysyksiköiden keskittyminen 

lääkärikeskuksiin kertoo myös voimakkaasta tuottajarakennemuutoksesta. 

Työterveyshuollon henkilöasiakkaista jo 58 % hoidetaan lääkärikeskuksissa, kun 

terveyskeskusten henkilöasiakkaita on vain noin 8 %. Kehityskaari on ollut 

lääkärikeskusten suhteen jyrkästi positiivinen ja terveyskeskusten suhteen 

negatiivinen; lääkärikeskusten henkilöasiakasmäärä on lähes kaksinkertaistunut 

viimeisen viidentoista vuoden aikana ja terveyskeskusten laskenut melkein 

viidesosaan. Rakennemuutokseen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa 

yritysostot, kuntaliitokset ja työnantajien omien asemien ulkoistukset. 

(Lappalainen, Aminoff, Hakulinen, Hirvonen, Räsänen, Sauni ja Stengård 2016) 

Työterveyspalvelujen henkilöasiakasmäärät ja tuottajat keskittyvät voimakkaasti 

työssäkäyvän väestönjakauman perusteella. Työterveyshuollon kattavuus vuonna 

2015 oli 96 % palkansaajista. Tätä lukua vääristää hiukan kuitenkin palkansaajien 

ilmoittautuminen useamman työterveyshuollon asiakkaaksi työterveyshuollon 

piiriin kuuluvien työsuhteiden määrän ylittäessä palkansaajan kohdalla yhden. 

(Lappalainen et al. 2016)  

Kuvassa 8 on esitetty työssäkäyvien määrä henkilöinä aluehallintavirastojen 

mukaan.  
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Kuva 8. Työssäkäyvien lukumäärä aluehallintavirastojen mukaan (SVT: 

Työvoimatutkimus 2015) 

Kuvassa 9 on esitetty työssäkäyvien osuus kaikista Suomen työssäkävijöistä 

aluehallintavirastojen mukaan. 

 

1,082,000

226,000

72,000

302,000

528,000

203,000

2,429,000

0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000

Etelä-Suomen AVI

Itä-Suomen AVI

Lapin AVI

Lounais-Suomen AVI

Länsi- ja Sisä-Suomen AVI

Pohjois-Suomen AVI

Koko maa (ml. Ahvenanmaa)

Työssäkäyvien määrä henkilöinä

Henkeä



 

 

65 

 

Kuva 9. Työssäkäyvien osuus aluehallintavirastojen mukaan (SVT: Työvoimatutkimus 

2015) 

Etelä-Suomen aluehallintaviraston alueella henkilöasiakkaista asioi 45 %, Länsi- ja 

Sisä-Suomen aluehallintaviraston piirissä 22 %, Lounais-Suomen 

aluehallintaviraston ja Ahvenanmaan valtionviraston 14 %, Itä-Suomen 

aluehallintaviraston 9 %, Pohjois-Suomen aluehallintaviraston 7 % ja 3 % Lapin 

aluehallintaviraston piirissä. Alueelliset erot työterveyspalveluiden tuottamisessa 

näkyvät palveluiden saatavuuden ja laatuvaatimusten vaihtelevaisuutena. Kaikkia 

työterveyspalveluita ei järjestetä kaikilla alueilla, ja toisaalta alueellisten on 

huomattu vaikuttavan myös työterveydenhuollon järjestämiseen ja 

laatuarviointeihin. (Lappalainen et al. 2016) 

Työterveyshuollon järjestymiseen vaikuttaa tulevaisuudessa merkittävästi julkisten 

sosiaali- ja terveyspalvelualueiden muutos. Maakuntien muodostuessa 

sairaanhoitopiirit eivät pysy nykyisellään, mikä tulee vaikuttamaan myös 

työterveyspalvelualaan. Maakuntauudistuksen myötä Suomessa sosiaali- ja 

terveyspalveluita tullaan jatkossa hallinnoimaan 18 maakunnassa. Tämä käsittää 

myös julkisten työterveyspalveluiden hallinnollisen muutoksen. Sosiaali- ja 

terveydenhuollon uudistuksen myötä työterveyspalveluiden kattavuuden odotetaan 
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kasvavan. (Valtioneuvosto 2018) Uudistuksen myötä myös palveluiden käyttöön 

liittyvä valinnanvapaus kasvaa. Sekä maakunta- että sosiaali- ja 

terveyshuoltouudistus nostavat terveydenhuoltoalalle, ja työterveydenhuoltoalalle 

uusia palvelumahdollisuuksia. Palvelumahdollisuuksien kasvaessa myös 

terveydenhuoltoalan toimijoiden välinen kilpailu kasvaa. Kilpailun voidaan olettaa 

kasvavan myös työterveydenhuoltoalalla.   

4.2 Asiakkuustyyppien tunnistamisen haasteet 

Tapaustutkittavan organisaation asiakas- ja sidosryhmärakenne on monitasoinen, 

eikä organisaatiolle voida tunnistaa yksiselitteisiä asiakastyyppiä edes saman 

toimialan alla. Asiakkaiden moniulotteisuus liittyy keskeisesti organisaation tuote- 

ja palveluratkaisutarjontaan, jossa on kattavasti ratkaisuja työterveysalan 

toimijoiden tarpeisiin. Organisaatio jakautuu sisäisesti kahteen päätoimialaan, jotka 

keskittyvät omassa toiminnassaan varsin erilaisiin kokonaisuuksiin. Vaikka 

päätoimialat merkittävästi risteävät, näiden toimialojen erilaisuus näkyy kuitenkin 

sekä asiakaskannassa, että ratkaisutarjonnassa. Vakiintuneiden toimintatapojen 

erilaisuus on myös yksi huomattavasti päätoimialojen toimintaa erottava tekijä.  

Asiakastyyppien tunnistamiseen liittyy asiakassegmentoinnin lisäksi 

asiantuntijaorganisaation riippumattomuuden ylläpitämisen aspektit, missä 

yhteydessä sidosryhmien tärkeyttä ei ole aikaisemmin tarkasteltu. 

Riippumattomuus on keskeinen tekijä organisaation toimintaa. Puolueettomuus 

mielletään merkittävänä osana toiminnan laadun ja organisaation markkina-aseman 

ylläpitämistä. Puolueettomuudella saavutetaan organisaatiossa tiettyjä brändiin 

liittyviä etuja. Organisaation asema valtion ohjauksessa olevana toimijana vaatii 

toiminnalta sellaista riippumattomuutta ja luotettavuutta, jonka voidaan nähdä 

peilautuvan myös valtion toimintaan kokonaisuudessaan. Näitä toiminnan osa-

alueita ei voi niistä aiheutuvien sivuvaikutusten vuoksi ohittaa käsiteltäessä 

organisaation toimintaa. Riippumattomuuteen liittyviä toiminnan osa-alueita on 

pidettävä organisaation prosessien ja toiminnan suunnittelua ohjaavina ja rajaavina 

tekijöinä.  
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Organisaation asiakaskantaa on esitelty ylätasolla kuvassa 10. 

 

Kuva 10. Työterveysalan asiantuntijaorganisaation asiakaskantaa 

Organisaation asiakaskanta voidaan jakaa kahteen työterveyteen liittyvään 

alakategoriaan: työlääketiede ja työturvallisuus. Näiden kahden suuremman 

kokonaisuuden alla on kuitenkin paljon pienempiä työterveyteen ja 

työturvallisuuteen keskittyviä toimialoja. Organisaatiotasolla suurimpia toimialoja 

ovat terveys- ja sosiaaliala, teknistieteellinen ala, teollisuus, vakuutusala, 

työterveysala, rakennus- ja kiinteistöala sekä julkinen sektori. Kansainvälisiä 

toimijoita on kaikilta aloilta. Kaikki toimialat käsittävät sekä toimialan suuret, että 

pk-yritykset, sekä yrittäjät ja yksityiset ihmiset. Tässä tutkimuksessa keskitytään 

kuitenkin erityisesti organisaation yritysasiakaskantaan.  

Liiketoiminnallisten asiakkaiden lisäksi organisaatiolla on monenlaisia 

sidosryhmiä, joiden kanssa se tekee sekä tulostavoitteista yhteistyötä, että 

työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvää yhteiskunnallisesti vaikuttavaa 

yhteistyötä. Yhteistyön eri muodoissa ei siis aina ole välittömiä tai välillisiäkään 

tulostavoitteita. Organisaation sidosryhmäverkostot toimivat sekä kansallisella, että 

kansainvälisellä tasolla. Sidosryhmäkaavio on esitetty kuvassa 11. 
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Kuva 11. Sidosryhmäverkostokaavio: toimeksiantajaorganisaatio 

 

Verkostokaaviossa indekseillä KV ja EU indikoidaan verkoston laajuudesta. KV 

indikaattori viittaa kansainvälisyyteen. EU indikaattori viittaa Euroopan Unionin 

laajuiseen toimintaan.  

Tiedonkulku on avointa ja sujuvaa organisaation ja sitä johtavan tahon, sosiaali- ja 

terveysministeriön, välillä. Sidosryhmänä ministeriötä voidaan pitää tärkeimpänä. 

Toisaalta verkoston tarkastelussa on otettava huomioon ministeriön erityisrooli 

organisaation toimintaan suoraan vaikuttavana elimenä. Muita merkittäviä 

sidosryhmiä ovat rahoittajat, työmarkkinajärjestöt, erilaiset liitot ja yhdistykset 

sekä muut työterveysalan verkostot. Kansainvälisiä sidosryhmiä organisaatiolle 

ovat erilaiset kansainväliset rahoittajat, verkostot ja liitot ja yhdistykset. 

Organisaatiolle merkittävää toimintaa on osallistua yhteiskunnalliseen 

keskusteluun, sekä levittää relevanttia tietoutta työterveyteen liittyvistä 

tutkimuksista ja palveluista. Media ja julkinen yleisö ovat vaikuttavuuden 

tuottamisen kannalta erityisiä sidosryhmiä. Ne toimivat tiedon levittämisen 

kanavina, sekä toimintaa tukevina sidosryhminä. Sidosryhmäajattelu ja perinteiset 
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käsitykset verkoston toiminnasta eivät suoraan päde organisaation ja sen toimintaa 

ohjaavan tahon välillä. Kuitenkin yhteys mielletään verkostomaisena, koska 

organisaation toiminta on jossain määrin markkinavetoista, ja sillä on omasta 

henkilöstöstään koostuva johtoryhmä, joka ohjaa sen operatiivista toimintaa.  

4.3 Asiakkuusstrategian johtaminen toiminnan tavoitteista 

Organisaatiolla on olemassa ylätason jako merkittävien toimialojen asiakkuuksille. 

Asiakkuudet on jaettu organisaatiossa toimialatasolla yksikköjen vastuulle niiden 

pääasiallisen toiminnan tavoitteiden mukaan. Johtoprosesseissa on myös määritelty 

asiakkuusprosessista vastuussa olevaa henkilöstöä. Varsinaista asiakkuusstrategiaa 

ei kuitenkaan ole organisaatiossa toistaiseksi muodostettu. Asiakkuusstrategiaan 

liittyviä toiminnan tavoitteista johdettuja kokonaisuuksia ei ole organisaatiossa 

käsitelty. Strategiatasolla asiakkuusprosessit ovat pitkälti toiminnan 

sujuvoittamiseksi rakennettuja kokonaisuuksia. Haasteena organisaatiossa on 

toimintatapamuutoksen ja organisaatiorakenteen muutoksen kautta määritettävät 

uudet prosessit. Näillä prosesseilla halutaan palvella muutoksen läpikäyneitä 

yksikköjä entistä tehokkaammin ja yhdenmukaistaa prosesseja 

organisaatiolaajuisesti.  

Tällaisessa asiantuntijaorganisaatiossa toiminnan kehittäminen keskittyy 

voimakkaasti henkilöstön osaamisen kehittämiseen, osaamis- ja 

yhteistyöverkostojen kehittämiseen ja tiedonkulun tehostamiseen. Asiantuntijatyön 

ymmärtäminen prosessiajattelun periaatteiden kautta on haasteellista. Työhön 

liittyy paljon aineettomia tekijöitä, jotka vaikeuttavat toiminnan muodostamista 

prosessiksi. Toisaalta, myös asiantuntijaorganisaation toimintaa voi kehittää 

samalla tavalla kuin muiden tuotanto- tai palveluorganisaatioiden toimintaa. 

(Lönnqvist et al. 2006) Toimeksiantajaorganisaatiolla on siis edellytyksiä 

asiakassuhteiden hallinnan prosessien kehittämiselle. Asiantuntijatyön lisäksi 

toimeksiantajaorganisaatiossa on palveluliiketoimintaa, eli organisaation voi 

jossain määrin ymmärtää myös palveluorganisaatioksi. Tämä tekee 

prosessikehityksestä suoraviivaisempaa.  
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Tutkimuksessa organisaation toimintaperiaatteet jaetaan liiketoimintaa tuottaviin 

toimintoihin, sekä vaikuttavuutta tuottaviin toimintoihin. Liiketoiminnan 

tuottamisella tarkoitetaan sellaista toimintaa, jonka pääasiallinen pyrkimys on 

liiketoiminnallisten tavoitteiden asettaminen ja saavuttaminen. Liiketoimintaa 

tuottavien yksiköiden toiminta on pääasiallisesti palveluliiketoimintaa, 

konsultointia ja asiantuntijatyötä. Vaikuttavuutta tuottavat yksiköt puolestaan 

tavoittelevat toiminnallaan yhteiskunnallisessa mittakaavassa keskusteluun 

osallistumista. Tällä tarkoitetaan erilaista tutkimus- ja kehitystoimintaa. Toiminta 

on vaikuttavuutta tuottavissa yksiköissä pääasiallisesti tutkimushankkeiden 

toteuttamista, konsultointia ja asiantuntijatyötä.  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS  

Tutkimusstrategian valinta tässä tutkimuksessa perustui tutkimuksen luonteeseen 

toimeksiantajaorganisaation toiminnan kehittämisprojektina. Tutkimuksen 

tutkimusstrategiaksi valikoitui monimenetelmäinen tapaustutkimus. 

Monimenetelmäisyys toteutuu tutkimuksessa sekä aineistossa, että 

analyysimenetelmissä. Tutkimuksessa hyödynnetään sekä haastatteluaineistoa, että 

tapaukseen liittyvää dataa. Haastatteluaineiston analyysissä pureudutaan sen 

sisällölliseen antiin, ja datan tarkastelussa pyritään selvittämään syy- ja 

seuraussuhteita. Koko ajan tutkimuksessa peilataan analyysin tuloksia tapaukseen 

liittyvään kirjallisuudesta johdettuun teoreettiseen viitekehykseen.  

Monimenetelmäisessä tutkimuksessa hyödynnetään sekä laadullisia, että 

määrällisiä tutkimusmetodeja. Monimenetelmäiseen tutkimukseen liittyy 

tutkimusaineistojen tulkintaan valittava lähestymistapa. Lähestymistapana voidaan 

käyttää: vaiheittainen lähestymistapa, samanaikainen lähestymistapa tai 

transformatiivinen lähestymistapa. Vaiheittaiset ja samanaikaiset lähestymistavat 

liittyvät aikaperspektiivin huomioimiseen tutkimusmetodeissa. Transformatiivinen 

lähestymistapa hyödyntää teoreettista näkökulmaa tutkimusmetodeissa. 

Teoreettista näkökulmaa käytetään tutkimuksen kaikissa vaiheissa, sekä 

laadullisen, että määrällisen datan yhteydessä. (Creswell 2003, s. 16) 

Monimenetelmäisessä tutkimuksessa teoreettinen viitekehys voi toimia esimerkiksi 

tutkimusta ohjaavana työkaluna. Viitekehyksen avulla tutkimuksessa muodostetaan 

oletuksia ja käsityksiä tutkimusongelmasta, jolla sitten pyritään selittämään tai 

varmistamaan tutkimuksessa esiin nousevia ilmiöitä. Viitekehystä voidaan käyttää 

tutkimusongelman rajaamiseen ja siihen liittyvien tutkimuskysymysten 

muodostamiseen. (Creswell 2003, s. 132-138) Tutkimukseen liittyvät metodit eivät 

ole tiukasti sidottuja mihinkään yhteen rakenteeseen, jossa niitä tulee toteuttaa. 

Erilaisiin tutkimusperiaatteisiin perustuvia tutkimusmetodeja ja analyysitapoja voi 

soveltaa samassakin tutkimuksessa (Alasuutari 1993, s. 32). 
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Monimenetelmäisessä tutkimuksessa olennaista on erilaisten aineistojen 

analysoinnin ja tulkinnan ajallinen määritteleminen. Tutkimuksessa voidaan 

toteuttaa vaiheittaisia metodeja, jossa laadullinen ja määrällinen aineisto kerätään 

ja analysoidaan tutkimuksen eri vaiheissa. Ne voidaan myös toteuttaa täysin 

samanaikaisesti. Erilaisille tutkimusaineistoille voidaan antaa erilainen tärkeys 

tutkimuksessa. Aineistot voidaan todeta myös samanarvoisiksi, jolloin molempien 

aineistojen antamia tuloksia analysoidaan ja tulkitaan yhtä tärkeinä tutkimuksen 

kannalta. Monimenetelmäisessä tutkimuksessa aineistojen integraatio nousee myös 

hyvin keskeiseksi osaksi tulosten esittelyä. Integraatio voi tapahtua 

aineistonkeräysvaiheessa, analyysin aikana tai tulosten tulkinnassa. Aineistot 

voidaan integroida myös jossain tutkimusspesifissä vaiheessa, kuten analyysin ja 

tulkinnan kanssa samanaikaisesti. (Creswell 2003, s. 211) 

Tutkimusstrategian valinta ja esittely ovat tärkeitä tutkimuksen rakenteen 

selkeyttämiseksi ja tutkimuksen luotettavuuden kannalta. Tutkimusstrategia 

käsittää sekä koko tutkimusta koskevan strategian valinnan, että esimerkiksi 

yksittäisen tutkimusmetodin käytössä hyödynnettävän strategian. Tässä 

tutkimuksessa tutkimusmetodin yhteydessä käytetään samanaikaista 

triangulaatiostrategiaa. Samanaikaisuudella viitataan erilaisten tutkimusaineistojen 

yhdenaikaiseen keruuseen, analysointiin ja tulkintaan. (Creswell 2003, s. 217) 

Triangulaatio viittaa moninäkökulmaisuuteen. Tällaisen tutkimuksen toteuttaminen 

parantaa tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimuksen toteutukseen liittyy toisaalta 

myös rajoitteita, joita ovat esimerkiksi tutkimusmenetelmän raskaus ja 

mahdollisten eri aineistojen tulkinnoista nousevien tulosten erilaisuus. (Creswell 

2003, s. 217) 

Tutkimuksen kehitysprojektiluonteen johdosta tämä tutkimus toteutetaan 

tapaustutkimuksena. Tapaustutkimuksessa tutkitaan empiirisesti jotakin todellista 

tilannetta tai ilmiötä nykyhetkessä (Yin 1987, s. 23). Tapaustutkimus ei sido 

tutkijaa tiettyyn tutkimusmenetelmään, vaan antaa joustavat raamit tutkimuksen 

tekemiselle. Tapaustutkimusta toteutetaan esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, joissa 
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pyritään selvittämään todellisten tilanteiden syy- ja seuraussuhteita. (Yin 1987, s. 

24-25)  

5.1 Aineistonkeruumenetelmät 

Laadullinen tutkimus on olennaisesti tutkimuksen ja analyysin edetessä 

muotoutuvien hypoteesien testaamista. Hypoteeseja tutkimuksen tuloksista ei 

esitetä etukäteen, vaan niitä löydetään tutkimuksen aikana aineistosta mielekkäiden 

kysymysten myötä. Laadullisen aineiston ominaisuuksiin kuuluu ilmaisullinen 

rikkaus, monitasoisuus ja kompleksisuus. Tutkimusmetodit ja aineisto valitaan 

tukemaan toisiaan ja edesauttamaan aineiston tulkintaa ja tutkimuksen tarkoitusta. 

Laadullisessa analyysissä pyritään selittämään jonkin eksplisiittisen, sisäisesti 

loogisen kokonaisuuden rakennetta. Laadullinen analyysi perustuu siis 

havaintoihin, jotka tukevat toisiaan ja argumentoivat jonkin tietyn selittävän 

havainnon perusteella tutkittavaa kokonaisuutta. Analyysi toteutetaan kahdessa 

vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa tutkimuksen myötä selvinneet havainnot 

pelkistetään. Pelkistykseen kuuluu olennaisena osana ymmärrys siitä, että 

tutkimusaineistoa tarkastellaan aina tietystä teoreettismetodologisesta 

näkökulmasta. Tämä tarkoittaa sitä, että on selvitettävä, mikä on valitun teoreettisen 

viitekehyksen ja tutkimuksen kysymyksenasettelun näkökulmasta merkittävää 

tietoa. Pelkistyksen edetessä havaintoja voidaan yhdistellä etsimällä niistä yhteisiä 

piirteitä tai muodostamalla niiden perusteella sääntöjä. Toisessa vaiheessa pyritään 

ratkaisemaan havaintojen takana olevia ilmiöitä ja asioita eli tulkitsemaan tuloksia. 

Laadullisessa tutkimuksessa tulosten tulkinta ei etene yhtä suoraviivaisesti kuin 

tilastollisessa tutkimuksessa, vaan tutkimusaineiston perusteella muodostetaan 

johtopäätöksiä merkitystulkinnan kautta. (Alasuutari 1993) 

Laadullisen tutkimuksen perinteisimpiä aineistonkeruumetodeja ovat erilaiset 

haastattelut ja kyselyt. Muita mahdollisia aineistolähteitä ovat havainnointi ja 

dokumentit. Tutkimuksen luonteesta riippuen erilaisia aineistonkeruumetodeja 

voidaan käyttää yhtaikaa erilaisin painotuksin. Aineistonkeruumetodin valinta 

riippuu tutkimuksen luonteen lisäksi myös esimerkiksi käytettävissä olevista 
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resursseista ja niiden asettamista rajoitteista. (Tuomi ja Sarajärvi 2009, s. 71) 

Haastattelussa pyritään löytämään tulkintoja haastateltavien lausuntojen takaa. 

Tällä ei tarkoiteta piilomerkitysten selvittämistä, tai epäilyä haastateltavien 

todenmukaisuudesta. Haastattelussa kysymyksenasettelu saattaa olla hyvin lähellä 

itse tutkimuskysymystä. Vastausta ei kuitenkaan tule pitää absoluuttisena tai 

tutkimuksen tuloksena. Haastattelututkimuksen toteutuksessa tulee ottaa huomioon 

se, että tutkimusaineistoon kuuluu haastateltavan vastausten lisäksi sanatarkka 

kuvaus haastattelijan kysymyksenasettelusta. Haastatteluja on valmistauduttava 

tulkitsemaan kokonaisuutena, jotta laadullisen tutkimuksen periaatteiden 

vaatimukset täyttyvät. (Alasuutari 1993) Vapaamuotoisessa teemahaastattelussa 

pyritään imitoimaan luonnollista keskustelutilannetta. Teemahaastatteluihin voi 

liittyä myös haastattelijan ja haastateltavan käyttäytymismallin tulkintaa ja 

peilausta haastattelutilanteeseen (Alasuutari 1993, s. 145).   

5.2 Haastattelut 

Tutkimus suoritettiin haastattelemalla toimeksiantajaorganisaation liiketoimintaa, 

tutkimus- ja palvelutoimintaa ja asiantuntijatyötä tuottavien yksiköiden johtajia 

kahden eri toimintaperiaatteen perusteella; liiketoiminta ja vaikuttavuus. Yksiköt 

jaettiin liiketoimintaa ja vaikuttavuutta tuottaviin yksiköihin niille vuodelle 2017 

asetettujen tuottoennusteiden perusteella. Merkittävämpänä toimintaperiaatteena 

pidettiin yli 50 % yksikön tuottoennusteesta tuottavaa toimintaa, ellei yksikön 

johtaja haastattelun aikana tuonut ilmi yksikön toimintastrategian mukaista eriävää 

painotusta.  

Tutkimuksen toteutuksessa, tulosten esittelyssä tai analyysissä ei kohdennettu 

haastatteluihin osallistuneita johtajia tietyn yksikön tai toimialan alle, vaan 

yksiköiden toiminta kuvataan ylätasolla joko liiketoimintaa tai vaikuttavuutta 

tuottavaksi. Haastattelutilanne pohjustettiin kertomalla, että tutkimusaineistoa 

käsitellään luottamuksellisesti. Haastateltavien lausuntoja ei henkilöidä 

tutkimuksessa tai kohdenneta yksikön toimintaperiaatetta tarkemmin, mikä myös 

kerrottiin haastateltaville ennen haastattelun alkua. Haastateltavien anonymiteettia 



 

 

75 

suojeltiin sekä tutkimuksen toteutukseen liittyvien eettisten kysymysten johdosta, 

että haastateltavien avoimuuden ja rehellisyyden edesauttamiseksi.  

Taulukossa 3 on eritelty tietoa haastateltavista. Haastateltavista kerättiin 

tutkimuksen kannalta relevanttia tietoa yksikön toimialasta ja asiakasrajapinnassa 

toimimisesta. Lyhenteellä LT viitataan liiketoimintaan ja lyhenteellä VK 

vaikuttavuuteen. Mikäli haastateltava toimi nykyisessä toimessaan 

asiakasrajapinnassa, on tämä indikoitu 1, ja jos ei, niin 0. Asiakasrajapinnassa 

toimiminen selvitettiin, sillä sen koettiin olevan vaikuttava tekijä liittyen 

haastateltavien asenteisiin haastattelussa esiin tuotuja teemoja kohtaan. 

Liiketoimintaa tuottavia yksikköjä oli yhteensä viisi. Vaikuttavuutta tuottavia 

yksikköjä oli yhteensä kolme. Yhden yksikön toiminta jakautui epäselvästi sekä 

liiketoimintaa, että vaikuttavuutta tuottavaksi. Tämän yksikkö kuitenkin luokiteltiin 

pääasiallisesti liiketoimintaa tuottavaksi. Yhteensä tutkimukseen haastateltiin 

kahdeksan yksikköjohtajaa.  

Taulukko 3. Taustatietoa haastateltavista henkilöistä 

 
Yksikkö Toimii asiakasrajapinnassa 

Johtaja 1 VK 1 

Johtaja 2 LT 1 

Johtaja 3 LT 1 

Johtaja 4 VK 1 

Johtaja 5 LT 1 

Johtaja 6 VK 1 

Johtaja 7 LT(/VK) 1 

Johtaja 8 LT 1 

 

Haastattelukysymykset muodostettiin kirjallisuuskatsauksen pohjalta teoreettisia 

viitekehyksiä hyödyntämällä. Kysymykset muokattiin niin, että niillä on selkeä 

teoreettinen pohja, mutta myös organisaation toimintaympäristössä toimiva 
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konteksti. Kysymystenasettelussa oltiin varovaisia vahvasti teoreettisten 

käsitteiden käytössä. Organisaation toiminnan tausta, rakenteiden muutokset ja 

toimintatapauudistuksen tuoreus otettiin huomioon kysymysten laajuudessa. 

Kirjallisuuskatsauksen ja toimeksiantajaorganisaation toimintaan perehtymisen 

perusteella todettiin, että vahva liiketoiminnallinen näkökulma haastatteluissa ei 

palvele tutkimuksen toteuttamista tai tavoitteita. Haastatteluilla pyrittiin 

selvittämään yksiköiden nykyhetken toimintatapoja, ja tunnistamaan tarpeita ja 

ratkaisuja toimintauudistuksen myötä integroitavien prosessien sujuvaan 

implementointiin. Kysymysten laadinnassa tiedostettiin toimintatapauudistuksesta 

ja organisaatiorakenteen muutoksesta johtuvien, tarkastelun alla olevan, 

tuloskauden puutteelliset tai epäselvät liiketoiminnalliset tavoitteet ja toteutumat.   

Taulukossa 4 on esitelty liiketoimintaa tuottavien yksiköiden johtajille esitettyjen 

haastattelukysymysten teemat ja niiden tavoitteet.  

Taulukko 4. Haastatteluteemat ja tavoitteet: liiketoiminta 

Liiketoimintaa tuottava yksikkö 

Teema Tavoite 

Liiketoiminta-ala Yksikön toimialakatsaus, liiketoiminnan laajuus, 

markkinakartoitus 

Asiakkuudet Asiakkaat, asiakkaiden toimialat, asiakastieto 

Asiakkuusstrategia Asiakassuhteiden hallintaan liittyvät toimet 

 

Liiketoimintaa tuottavien yksiköiden johtajien teemahaastattelut haluttiin 

käynnistää liiketoiminta-alaan liittyvällä keskustelulla. Liiketoiminta-alaan liittyen 

pyrittiin selvittämään yksikön suurimpia tai merkittävimpiä toimialoja. Lisäksi 

selvitettiin liiketoiminnan laajuutta ja luonnetta sekä organisaation sisäisesti, että 

markkinanäkökulmasta. Liiketoiminta-ala-teeman tarkoituksena oli kartoittaa 

yksikön toimintaa ensisijaisesti organisaation sisäisessä kontekstissa. Teemaan 

liittyen haluttiin käydä kuitenkin myös markkinanäkökulmaan ohjattua keskustelua 
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kokonaisvaltaisemman kuvan saavuttamiseksi. Lisäksi haluttiin tarkastella 

organisaation markkina-asemaa ja liiketoiminta-alalla toimivien muiden 

sidosryhmien suhdetta organisaatioon. Teemaan liittyvä keskustelu pyrittiin 

kokonaisuudessaan ohjaamaan niin, että se keskittyi yksikön toimintoihin osana 

organisaation liiketoimintaa ja sen tavoitteita. Kokonaisuutena teemaan liittyvä 

tahtotila oli vahvasti selkeän kokonaiskuvan luominen yksikön liiketoiminnasta ja 

erityisten liiketoiminnallisten ja strategisten painopistealueiden tunnistamisessa.  

Asiakkuuksia käsiteltiin yksikön liiketoiminnallisesti ja strategisesti 

merkittävimpien asiakkuuksien näkökulmasta. Keskustelu haluttiin ohjata vahvasti 

yksikön merkittävimpiin asiakkuuksiin ja sidosryhmiin selkeän rajauksen 

ylläpitämiseksi. Teemalla haluttiin tarkentaa yksikön asiakasprofiilia ja tunnistaa 

jaottelu-, segmentointi ja rajausmahdollisuuksia asiakkuuksiin liittyen. 

Asiakkuuksiin liittyen haluttiin myös keskustella yksikön toimintatavoista 

asiakastiedon keräämisen ja säilyttämisen suhteen. Teeman päätavoitteena oli 

asiakasprofiilien tunnistamisen lisäksi määritellä yksikön tarpeita asiakastiedon 

keräämiselle ja jakamiselle.  

Asiakkuusstrategia-teemalla haluttiin keskittyä yksikössä toteutettaviin 

asiakassuhteiden hallinnan toimiin ja niiden tunnistamiseen. Teemalla pyrittiin 

ohjaamaan keskustelua selkeiden tarpeiden tunnistamiseen ja systemaattisen 

asiakassuhteiden hallinnan hyötyihin. Kysymystenasettelussa tiedostettiin 

olemassa olevien asiakassuhteiden hallintaan liittyvien toimintatapojen 

epäjärjestelmällisyys ja mahdollisesti niiden puuttuminen. Teeman tavoitteena oli 

ohjata haastateltava tunnistamaan olemassa olevia toimintatapoja niiden 

epäjärjestelmällisyydestä huolimatta. Haastateltavat pyrittiin saamaan 

itseohjautuvasti ymmärtämään puutoskohtia keskustelun edetessä, ja 

kommunikoimaan niitä haastattelijalle positiivisina oivalluksina. Tarkoituksena oli 

toimintatapamuutokseen liittyvien ongelmakohtien ja ratkaisuiden ymmärtäminen 

haastateltavan näkökulmasta. Kysymysten ei haluttu johdattelevan haastateltavia 

aihepiirin rajaamista enempää.  
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Taulukossa 5 on esitelty vaikuttavuutta tuottavien yksiköiden johtajille esitettyjen 

haastattelukysymysten teemat ja niiden tavoitteet.  

Taulukko 5. Haastatteluteemat ja tavoitteet: vaikuttavuus 

Vaikuttavuutta tuottava yksikkö 

Teema Tavoite 

Yksikkö Yksikön toimialakatsaus 

Sidosryhmät Sidosryhmäsegmentit, sidosryhmätieto 

Sidosryhmästrategia Verkostojen ja sidosryhmien hallintaan liittyvät toimet 

 

Vaikuttavuutta tuottavien yksiköiden haastattelut toteutettiin pitkälti samalla 

kaavalla, kuin liiketoimintaa tuottavien yksiköiden haastattelut. Yksikköön liittyvä 

teema käsitteli hyvin samankaltaisia aiheita, kuin liiketoiminta-ala-teema. Yksikkö 

–teemalla kuitenkin pyrittiin tuottamaan havaintoja erilaisesta 

toimintaympäristöstä, kuin liiketoiminnallisissa yksiköissä. Teemalla haluttiin 

perehtyä vaikuttavuutta tuottaviin toimintoihin ja niihin liittyviin toimialoihin. 

Kuten liiketoimintaa tuottavien yksiköiden haastatteluissa, myös vaikuttavuutta 

tuottavien yksiköiden toiminnassa haluttiin voimakkaasti keskittyä sisäiseen 

tarkasteluun. Lisäksi haluttiin kuitenkin muodostaa kokonaiskuva organisaation 

asemasta vaikuttavuusaloilla. Keskustelu pyrittiin ohjaamaan strategisiin 

painopistealueisiin liittyviin toimintoihin.  

Sidosryhmä -teemalla tavoiteltiin asiakkuus -teemaa vastaavaa keskustelua. 

Keskustelua pyrittiin ohjaamaan merkittävimpien sidosryhmien tunnistamiseen ja 

tarkasteluun. Sidosryhmistä haluttiin haastattelun myötä saada kokonaisvaltainen 

kuva sidosryhmäprofiilien muodostamista varten.  

Molempien haastattelurunkojen yleisenä teemana toteutettiin myös yksikön 

strategisten tavoitteiden kartoitusta, jonka tarkoituksena oli perehtyä organisaation 

strategian toteutumisen keinoihin yksiköittäin. Teeman käsittely integroitiin 
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keskusteluun muiden kysymysten ohelle. Teeman avulla pyrittiin selvittämään 

yksikön toimintaa ohjaavia strategisia kokonaisuuksia, prosesseja ja asetettuja 

tavoitteita. Yksikön toimintaa ohjaavat kokonaisuudet, prosessit ja tavoitteet 

käsitetään merkittäviksi toimintatapoihin, yksittäisiin strategisiin linjauksiin, 

päätöksentekoon ja prosessien kehittämiseen vaikuttaviksi tekijöiksi.  
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6 TUTKIMUSTULOSTEN ESITTELY JA 

ANALYSOINTI 

Tämä luku keskittyy tapaustutkimuksessa toteutettujen teemahaastattelujen ja 

asiakasdatan tarkasteluun. Kappaleessa käsitellään haastatteluaineiston tuloksia 

kirjallisuuskatsauksen myötä selkeytettyjen teoreettisten viitekehysten avulla. 

Haastatteluanalyysin saattelemana edetään asiakasdata-analyysiin, jonka aikana 

toteutetaan molempien tutkimusaineistojen integraatio.  

6.1 Yksikköjohtajien haastattelut 

Haastattelukysymykset esitettiin teemahaastatteluille tyypillisesti teemoittain. 

Kysymystenasettelu muokattiin haastattelutilanteessa keskusteluun sopivaksi niin, 

että haastattelun sujuvuus ei kärsinyt ja keskustelu eteni mahdollisimman 

luontevasti. Haastatteluissa ei haluttu rajata keskustelua vain esiin nostettuihin 

teemoihin tai suoriin kysymyksiin, vaan haastattelija pyrki antamaan 

haastateltaville vapaudet viedä keskustelua myös erilaisiin teeman osa-alueisiin. 

Luonnollisella keskustelutilanteella edesautettiin avoimuutta ja rehellisten 

vastausten saantia.  

Haastattelut nauhoitettiin niiden toteutusvaiheen ja analysointivaiheen sujuvuuden 

takaamiseksi. Haastattelunauhoitusten litteroinnissa hyödynnettiin teemajaottelua 

ja painotettiin tutkimuksen kannalta tärkeimpiä osa-alueita. Haastatteluaineiston 

litteroinnissa joustettiin haastateltavien kielioppivirheiden, toistojen, taukojen ja 

epäselvien sanojen tulkinnassa. Nonverbaalisia tallenteita ei tehty tutkimuksen 

aikana, sillä haastattelutilanne haluttiin muodostaa mahdollisimman epäformaalisti, 

eikä interaktiotilannetta tulkittu analyysissä virhelähteenä. Tällä pyrittiin 

edesauttamaan haastattelijoiden rentoutta ja avoimuutta haastattelutilanteessa. 

Sisällölle tiedettiin annettavan nonverbaalista viestintää suurempi painoarvo 

haastattelujen laadullisessa analyysissä.  Näillä keinoin laadullisen tutkimuksen 

luotettavuutta pyrittiin parantamaan.  



 

 

81 

6.1.1 Liiketoimintaa tuottavat yksiköt 

Haastattelujen tulosten esittely ja analysointi etenee käsitellen ensin liiketoimintaa 

tuottavien yksiköiden haastattelun teemoja purkaen. Haastattelujen purku etenee 

haastattelurungon teemojen mukaisesti. Analyysiin on otettu suoria lainauksia 

haastatteluista. Analyysi on toteutettu viitaten haastateltavien lausuntoihin ja 

peilaten niitä kirjallisuuskatsauksesta nousseihin viitekehyksiin. Otteiden 

kielioppivirheitä ja puhekielisiä rakenteita on korjattu kuitenkaan vaikuttamatta 

lausunnon sisältöön. Korjauksia tehtiin lausuntojen selkeyttämiseksi ja 

kokonaisuuden eheyden ylläpitämiseksi. 

Liiketoiminta-ala 

Haastatteluissa keskusteltiin ensin siitä, miten yksiköt toimivat. Toimintaa 

tarkasteltiin sekä liiketoiminnalliselta kannalta, että keskittyen spesifisti yksiköiden 

toiminnan rajapintoihin koko organisaation strategian kanssa. Suurimmalla osalla 

yksiköistä oli tunnistettavissa muutama selkeästi merkittävä liiketoimintaa tuottava 

ratkaisu. Yksiköiden toiminnan pääsääntöisesti kuvattiin keskittyvän näiden 

ratkaisuiden tuottamiseen ja niihin liittyvien asiakkuuksien hoitamiseen. 

Muutamilla yksiköillä oli useampi iso ratkaisukokonaisuus. Nämä yksiköt olivat 

koko organisaation suurimpia liiketoiminnan tuottajia.  Näiden yksiköiden osalta 

merkittävimpien ratkaisuiden tunnistaminen oli haasteellisempaa. Näissä 

yksiköissä oli myös mahdollista, että kahden pitkälti saman tuottavuusluokan 

palveluratkaisuiden tuottamiseen voidaan käyttää merkittävästi eroava määrä 

resursseja. Eräs yksikkö tarjosi tähän selitystä organisaation toiminnan 

periaatteista. Mikäli jokin palvelu vastaa yhteiskunnalliseen tarpeeseen tai sen 

järjestämisen katsotaan olevan organisaation vastuulla, voidaan sitä tuottaa 

organisaatiossa myös tappiollisesti. 

”Meillä on yhteiskunnallinen vastuu järjestää [tiettyä palvelua].” 
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Toisaalta mielenkiintoisesti toisissa yksiköissä tiettyihin palveluratkaisuihin 

liittyvän kysynnän ja asiakkaita ajavan ulkoisen velvoitteen ei katsottu vaikuttavan 

yksiköiden toimintaan tai sen suunnitteluun.  

”Yleisesti [toimialaan liittyen] työturvallisuuslaissa on sanottu, että 

työnantajan on oltava tietoinen […] ja tehtävä [toimialaan liittyviä 

selvityksiä]. Ja [toimialaan liittyen] on omia [muita] lainsäädäntöjään. 

Otamme tämän lainsäädännön huomioon siellä taustalla, mutta ei se 

niinkun ohjaan meidän tekemistä. […] Ei työnantajalla ole mitään 

velvollisuutta tehdä [toimialaan liittyvää selvitystä] tai kutsua ulkopuolinen 

asiantuntija tekemään [toimialaan liittyvää selvitystä].” 

Haastatteluissa otettiin esille myös toiminnan kehittäminen ja mahdolliset 

tulevaisuuden näkymät ja tavoitteet. Useampi yksikköjohtaja toi esiin 

liiketoiminnan kehittämisen aspektit oman yksikkönsä toimialan kilpailun 

kasvamisen johdosta. Toimialojen kilpailun nähtiin kasvaneen palveluratkaisuihin 

liittyvän teknologian kehittymisen myötä ja edelleen sen kautta nousseen 

kiinnostuksen ja liiketoimintamahdollisuuksien johdosta. Organisaation yksikköjen 

välillä huomattiin kuitenkin eroavaisuuksia siinä, miten kilpaillut kunkin yksikön 

toimintamarkkinat olivat. Eräs haastateltava painotti organisaation asemaa 

suurimpana ja monipuolisimpana palveluntarjoajana, mikä ajaa kysyntää. Lisäksi 

organisaation kilpailuvaltteina pidettiin nopeutta ja luotettavuutta. Asiantuntijuus 

korostui kilpailuetuna useammassa yksikössä. Näihin kilpailuetua tuottaviin 

tekijöihin liitettiin kuitenkin myös huolia resurssien riittämättömyydestä. 

Kilpailuetujen säilyttämiseksi resurssien lisäämistä pidettiin tärkeänä monessa 

yksikössä.  

”Ollaan ehdottomasti […] suurin [toimija tietyllä palvelualueella] ja ehkä 

myös just luotettavin ja monipuolisin. [Toimialalla] on ollu tosi vähän 

kilpailua, ja on edelleenkin aika vähän kilpailua. On joitakin toimijoita, 

mutta ne on paljon paljon pienempiä […] joilla yleensä aika pienenä osana 

on [palvelualueen ratkaisut].” 
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”Se mikä meidän valtti on niin tää laatu on yksi tärkee kriteeri. Meillä on 

aika nopea toimitusaika. Ja sitten se konsultaatio mikä puuttuu monesta, eli 

neuvotaan siinä [palveluratkaisun hyödyntämisessä].”  

Yksiköiden välisen palveluliiketoiminnan toimintaympäristöt eroavat toisistaan 

merkittävästi, vaikka kaikki yksiköt toimivat saman organisaation strategisten 

tavoitteiden ohjaamana työterveysalalla. Toimintaympäristössä havaittavat erot 

korostuvat myös eri yksiköiden asiakkuuksissa. Asiakkailla on erilaisia ajureita 

palveluratkaisumarkkinoilla riippuen esimerkiksi toimintaympäristöstä. Kilpailun 

kasvaessa myös ostajan neuvotteluvoima kasvaa, jolloin kilpailuedun 

saavuttamiseksi palvelun tulee olla kokonaisvaltaisemmin asiakkaan tarpeita 

tyydyttävä. Asiakassuhteiden vaalimisen, sitoutuneisuuden ja luottamuksen 

kasvattamisen merkitys kasvaa asiakkaan ja organisaation välillä. Mikäli 

kilpailuetua ei voida enää tavoitella esimerkiksi hinnalla, on sitä tavoiteltava muilla 

keinoilla. Kilpailuedun säilyttämiseksi resurssien lisääminen ei myöskään ole ainoa 

vaihtoehto. Prosessien tehostaminen ja tarkempi kustannusrakenteen tarkastelu 

voivat tuottaa jopa säästöjä kilpailuetujen säilyttämiseen käytettäviä resursseja 

ajatellen.  

Organisaation toiminnan keskeiset periaatteet nostettiin haastatteluissa usein esille. 

Toiminnan yksinä olennaisimmista periaatteista pidettiin puolueettomuutta ja 

luotettavuutta. Näitä pidettiin myös yksiköiden suurimpina kilpailuvaltteina. 

Puolueettomuus nousi esille erityisesti asiakkaiden kanssa luotavien suhteiden, 

yhteydenpidon ja liiketoiminnallisen kanssakäymisen aihepiireissä. Useampi 

johtaja totesi yksikkönsä toiminnan olevan yhteiskunnallisesti niin merkittävää, että 

eturistiriitaisia tilanteita on liiketoiminnallisissa suhteissa erityisesti vältettävä. 

Yhteiskunnalliseen vastuuseen ja merkittävyyteen liitettiin myös lainsäädännöllisiä 

tekijöitä toimintaa ajavina voimina. Lakisääteisten palveluiden tuottaminen oli osan 

yksiköistä päätehtävä tai erityisen suuri osa liiketoimintaa. Riippumattomuus on 

otettava huomioon toiminnan ja strategian kautta johdettavien prosessien 

suunnittelussa. 
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”Puolueettomuus, asiantuntijuus ja meidän luotettavuushan korostuu tässä 

[toimialalla]. Meidän pitää olla sellainen toimija, johon [yksittäiset 

henkilöt] voi luottaa, kun puhutaan tällaisesta palvelusta, missä meidän 

tulee toimia puolueettomana asiantuntijana. […] Pitää olla aika 

varovainen sen kanssa, että millaisia sopimuksia me voidaan tehdä 

sellaisten toimijoiden kanssa, jotka kilpailee toistensa kanssa sitten omalla 

toimialallaan samoista asiakkaista.” 

Asiakkuudet 

Haastatteluissa keskusteltiin asiakkuuksiin liittyen yksiköiden merkittävimmistä 

asiakkuuksista, niiden tunnistamisesta ja siitä, miten asiakkuuksien erilaisuus 

näkyy yksikön toiminnassa. Merkittävimpien asiakkuuksien tärkeyden mittariksi 

nousi lähes kaikkien yksiköiden osalta niiden tuottavuus. Tuottavuuden lisäksi 

yksiköissä tunnistettiin merkittävimpien asiakkuuksien olevan vahvasti sidottu 

yksikön toiminnan keskeisiin toimialoihin. Yksiköt pääsääntöisesti nostivat esiin 

oman isoimman toimialansa suurimmat toimijat, joiden tuottavuus yksikölle oli 

korkea. Muutamat haastateltavat kertoivat myös joistakin merkittävistä 

sidosryhmistä, joiden kanssa liiketoimintaa ei kuitenkaan toteuteta. Toimialan 

lisäksi asiakkuuksia tunnistettiin joissakin yksiköissä merkittäviksi myös tiettyjen 

tuotteiden tai palveluratkaisuiden ostajina. Tähän ei kuitenkaan yksiköissä liitetty 

aina tuottavuuden aspektia. Yksiköissä siis tunnistettiin asiakkuuksia, jotka olivat 

merkittäviä tietyn tärkeän palvelualueen asiakkaita, mutta eivät kuitenkaan koko 

yksikön tasolla yltäneet tuottavimpien asiakkuuksien joukkoon. Muihin 

asiakkuuksiin liittyvää kannattavuuden tai potentiaalin systemaattista arviointia ei 

yksiköissä ollut käytössä. Yksiköiden asiakkuuksia kuvailtiin pintapuolisesti 

viitaten yleiseen kuvaan asiakkaista.   

”Aika hyvin ollaan selvillä, että minkälaisissa yrityksissä käydään.” 

”Kyllähän me tiedetään mihin yrityksiin me ollaan tehty [palvelua] […] ja 

sieltä voidaan myös nähdä että kuka on meiltä ostanut isoimmalla 
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summalla, mutta että ei meillä mitään erityistä, että olis jotenkin jaoteltu 

niitä asiakkaita.” 

”Se vähän ehkä alueittain […] että [tietyllä alueella] on ehkä enemmän 

sitten isoja tämmösiä teollisia yrityksiä […] ja [toisella alueella] on 

enemmän pieniä pajatyyppisiä asiakkaita.”  

”Meille tulee tilauksia, eli meillähän on aika paljon sellasia 

vakioasiakkaita, joiden kanssa on jo pitkäaikaiset yhteistyökuviot. […]  tosi 

harvoja yrityksiä, jotka vuosittain tekee säännöllisesti [palveluna 

tarjottavaa selvitystä], mutta […] viiden vuoden välein esimerkiksi on 

tämmösiä vakioasiakkaita.” 

”Kyllähän meillä tärkeitä asiakkaita on monia, ja suurin kriteeri sille on se 

palvelumyynti.” 

Haastatteluissa selvitettiin myös muiden, kuin suorien asiakkuuksien suhdetta 

yksiköihin. Palveluliiketoiminnan asiakkaiden lisäksi muutamissa yksiköissä oli 

myös muunlaista yhteistyötä erilaisten sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa. 

Yksiköiden toiminnassa verkostojen ja muiden erilaisten yhteistyökumppaneiden 

välisen yhteyden ylläpitäminen koettiin tärkeäksi. Verkostojen kautta yksiköissä 

esimerkiksi kerätään ajankohtaista tietoa relevanteilta toimialoilta, vaikutetaan 

toimialoilla ja välitetään tietoa organisaation toiminnasta. Yhteistyökumppaneiden 

kanssa on mahdollista solmia myös erilaisia sopimuksia, joihin voi sisältyä 

esimerkiksi sekä organisaation, että yhteistyökumppanin toiminnan kannalta 

hyödyttävää tiedon välittämistä, tai välillisten hyötyjen tavoittelua erilaisten 

yhteistyöhankkeiden kautta.  

”Kyllä nää verkostot on semmonen iso asia tietenkin, että me ollaan 

semmonen tunnettu toimija monella tavalla.” 
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”Meillä on pitkältä ajalta kertynyt näitä verkostoja ja 

yhteistyökumppaneita, että kyllä me ylläpidetään näitä yhteyksiä.” 

Asiakkuusstrategia 

Asiakkuusstrategiaan liittyen haastatteluissa käytiin läpi yksiköiden toimintatapoja 

asiakkuuksien kontaktointiin ja hallintaan liittyen. Yksiköissä tunnistettiin joitain 

asiakasyhteydenpitoon liittyviä vakiintuneita käytäntöjä. Yhteydenotot eivät 

kuitenkaan pääsääntöisesti olleet säännöllisiä tai aikataulutettuja, vaan niitä on 

yksiköissä sovittu tapaus- tai asiakaskohtaisesti. Asiakkaiden tapaaminen ja 

yhteydenotot ymmärrettiin kuitenkin tärkeänä osana asiakassuhteiden hoitamista 

erityisesti merkittävien asiakkaiden kohdalla. Muutamissa yksiköissä painotettiin 

asiakkaan osalta tapahtuvaa yhteydenottoa. Yhteydenottojen kerrottiin liittyvän 

usein tiedusteluihin mahdollisesta yhteistyöstä palveluratkaisuihin tai muuhun 

yksikön tuottamaan toimintaan liittyen. Yksiköissä ei ollut vakiintunutta käytäntöä 

asiakkaan puolelta tulevien yhteydenottojen käsittelyyn. Yhteydenottotavoiksi 

mainittiin verkkosivujen lisäksi puhelin- ja sähköpostiyhteydenotot.  

 ”Meillä on ihan sovittuja vuosittaisia, tämmösiä, asiakastapaamisia, ja 

siinä tietysti kysytään sitä palautetta meidän toiminnasta ja sitten mietitään 

minkälainen sopimus olisi hyvä kullekin asiakkaalle.” 

”Avainasiakkaiden kanssa on ihan systemaattisesti pidetty tapaamisia, 

vähintään se yksi kerta vuodessa.” 

”Tällä nimellä, kuin se [avainasiakassopimus] on, niin meillä on kolme isoa, 

mutta on meillä sitten tämmösiä muidenkin asiakkaiden kanssa sopimuksia 

ja heidänkin kanssaan tavataan vähän vaihtelevalla aikajänteellä. Niitä on 

ehkä parikymmentä, mutta vielä ei ole käytetty tätä avainasiakas -nimeä.” 
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Yksiköissä ei kerätä asiakastietoa systemaattisesti olemassa olevien 

tietojärjestelmien ulkopuolella. Haastateltavat pääsääntöisesti totesivat yksiköiden 

asiakastietojen keräämisen keskittyvän yksinomaa toiminnanohjausjärjestelmään 

kerättävään tietoon. Järjestelmään kerättävän tiedon tarkoitus on kuitenkin pitkälti 

taustatoimintojen, kuten laskutuksen, toteuttaminen. Missään yksikössä 

toiminnanohjausjärjestelmään kerättävää asiakastietoa ei hyödynnetty muilla 

tavoin, kuin toiminnan seurannassa. Asiakastiedon keräämisestä ja sen 

hyödyntämisestä oli yksiköiden välillä eroavia käsityksiä. Tiedon kerääminen 

koettiin muutamassa yksikössä niiden toiminnan luonteen johdosta turhaksi. 

Tiedolla ei nähty saavutettavan sellaista hyötyä, joka olisi korvannut tiedon 

keräämiseen käytettävät resurssit. Näiden yksiköiden toiminta on hyvin tiettyyn 

toimialaan tai tietyn palvelun myyntiin keskittynyttä tai erityisen suppeaa.  

”Vuosiahan on yritetty jo jonkinlaisia CRM:iä ottaa käyttöön ja on […] 

vähän erilaisia käsityksiä, että kannattaako tällasta toimintaa sinne edes 

laittaa. Näkisin, että sellasena on tärkeetä, että jos yritykseen menee, niin 

ihan hyvä olis nähdä mitä kaikkea siellä yrityksessä [organisaatio] on 

tehnyt.” 

”Jos me ollaan [asiakkaalla ollessa] huomattu joku akuutti asia, niin sit me 

ollaan otettu yhteyttä suoraan siihen ihmiseen joka hoitaa tämmösiä 

asioita, että hei että kannattais ehkä kysyä sieltä. […] että hukkuuko ne sit 

sinne [CRM-järjestelmään] semmoset nopeet, mihinkä pitäis kuitenkin 

reagoida.” 

”Ehkä yli [yksikkö] rajojen tästä tiedon jakamisesta asiakkuuksiin liittyen 

on eniten hyötyä. Että en tiedä koskeeko tämä niin paljon sitten meidän 

[yksikköä].” 

Asiakastiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen liittyvät hyödyt tunnistettiin 

muutaman yksikön osalta. Erityisesti keskitetyn asiakastietokannan hyödyt koettiin 

tärkeiksi yksiköiden välisen tiedonkulun sujuvoittamisessa. Kautta laidan 
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yksiköistä kerrottiin, että organisaatiossa tieto ei kulje toisinaan mitään kautta 

yksiköiden välillä. Tämän kerrottiin aiheuttavan hankalia tilanteita asiakkaiden 

kanssa. Yksiköissä myös ymmärrettiin, että asiakassuhteen kehittämisen 

näkökulmasta tiedonkulun parantamisella ja tiedon keräämisen systematisoinnilla 

voidaan saavuttaa merkittäviäkin hyötyjä. Muutamassa yksikössä oli jo kokemusta 

CRM -tietojärjestelmän pilotoinnista. Näiden yksiköiden osalta asiakastiedon 

keräämisellä nähtiin olevan erityinen merkitys asiakassuhteiden hallinnassa. 

Yksiköissä tunnistettiin asiakastiedon keräämisen systematisoinnin hyötyjen 

viivästynyt realisoituminen.  

”Asiantuntijoilla on ite valtuudet tehdä [tiettyyn tarjouskattoon] asti näitä 

tarjouksia, ja mulle ei välttämättä tuu itelle ollenkaan tietoa siitä, että mitä 

kaikkea on meneillään.” 

”Hyvin usein, kun menee [asiakkaalle] niin saa kuulla, että ”meillähän 

onkin jo [palveluhanke] menossa tässä [organisaation] kanssa”, että […] 

ihan kiva se olisi mennessä tietää.” 

”Meille on tullut kyselyitä tämmöseen saman tyyppiseen palveluun, ja sitten 

mietitään vähän sitä, että olisko tää semmonen mitä me voitais monistaa. 

[…] Jos me pystyttäis löytämään sieltä järjestelmästä nyt sitten vaikka 

kymmenen potentiaalista yritystä niin se olisi helppo sitten sinne ottaa 

yhteyttä.” 

Tärkeimmäksi osaksi asiakastiedon keräämisen ja hyödyntämisen systematisointia 

nousi organisaation sisäisen tiedonkulun sujuvoittaminen. Asiakastiedon tulee olla 

liiketoiminnan yksiköiden käytössä ensisijaisesti niin, että se palvelee kaikkien 

yksiköiden yhteisiä tavoitteita. Asiakastiedon keräämisessä tulee siis erityisesti 

kiinnittää huomiota organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi 

tarvittavan tiedon keräämiseen. Asiakastiedolla on merkittäviä vaikutuksia siihen, 

miten asiakassuhteita on mahdollista hallita. Asiakassuhteiden hallinnassa 

ajankohtaisen asiakastiedon saatavuus on tärkeää erityisesti suoraan 
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asiakasrajapinnassa työskentelevän henkilöstön toiminnassa. Tämä tarkoittaa 

esimerkiksi sovittujen ja jo toteutettujen asiakastapaamisten kirjaamista 

tietojärjestelmään. Lisäksi asiakastiedolla on keskeinen tehtävä asiakkuuksien 

kannattavuuden arvioinnissa ja niihin liittyvän seurannan toteuttamisessa. On 

tärkeää, että toiminnasta vastuussa olevalla henkilöstöllä, eli yksiköiden johtavalla 

taholla, on riittävän reaaliaikaista tietoa sellaisista asiakkuuksista, joiden 

asiakassuhteen hallinnassa voi olla tarvetta lisäresursoinnille. Asiakastiedon 

keräämisessä tulee kuitenkin olla tarkkana. Asiakastietoa ei ole kannattavaa kerätä 

kaikista asiakkaista samalla tavalla, vaan olennaista on tunnistaa ne asiakkuudet, 

joiden kohdalla asiakastiedon kerääminen on avainasemassa asiakassuhteen 

hallinnan tarkoituksenmukaisessa suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tähän liittyy 

erityisesti uusien prosessien käyttöönoton keventäminen ja niitä toteuttavan 

henkilöstön halukkuus osallistua muutoksen adoptointiin.   

6.1.2 Vaikuttavuutta tuottavat yksiköt 

Vaikuttavuutta tuottaville yksiköille esitettiin pääosin samanlainen 

kysymysrakenne. Sisällöllisesti haastatteluissa kuitenkin keskusteltiin hiukan 

erilaisella sävyllä, sillä liiketoiminnallinen näkökulma ei ollut vahvasti esillä. 

Voiton tavoittelu ja kestävän kustannusrakenteen tarkkailu olivat erityisesti hiukan 

vieraita kokonaisuuksia, joita ei otettu vaikuttavuutta tuottavien yksiköiden 

haastatteluissa voimakkaasti esille. Kestävyyttä tarkasteltiin kuitenkin 

yksikkökohtaisessa kontekstissa toiminnan kehittämisen ja kasvattamisen 

näkökulmasta. 

Yksikkö 

Vaikuttavuutta tuottavissa yksiköissä toiminnan todettiin pääsääntöisesti 

keskittyvän tutkimukseen. Yksiköissä oli kuitenkin myös jotain 

palveluliiketoimintaa, joka usein kuitenkin liittyi keskeisesti yksikössä 

toteutettavaan tutkimukseen. Eräässä yksikössä palveluliiketoiminnan todettiin 

olevan vasta suunnitteluvaiheessa. Kaikissa yksiköissä tunnistettiin organisaation 
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muutos kohti markkinavetoisempaa toimintamallia ja sen asettamat vaatimukset 

myös tutkimuspainotteisiin yksikköihin.  

”[Tutkimus- ja palvelukeskuksen] toiminta on voimakkaasti 

tutkimuspainotteista.” 

”Jako on pääsääntöisesti noin 80-20, eli 80 % tutkimusta ja 20 % 

palvelutoimintaa.” 

”Palvelutoiminta on vasta suunnitteilla.” 

Organisaation strategisista linjauksista viitattiin useamman haastateltavan johdosta 

tavoitteeseen pyrkiä maksimoimaan vaikuttavuutta tuottavien toimien tuottavuus 

minimoimalla niihin käytettävät resurssit. Haastateltavat nostivat esiin erään 

tärkeän strategisen sidosryhmäluokan, jossa on selkeä ero sidosryhmän edustajien 

välillä siinä, miten hyvin tätä strategista linjausta pystytään toteuttamaan 

yksiköissä. Tähän sidosryhmäluokkaan kuuluu sellaisia yksittäisiä edustajia, joiden 

kanssa asiakassuhteen rakentaminen esimerkiksi palvelee yksikön ja organisaation 

toiminnan tavoitteita, mutta asiakassuhteisiin liittyvät tuottavuuden tavoitteet eivät 

täyty. Tuottavuuden tavoittelun myönnettiin olevan jossain määrin toissijaista 

toiminnan tavoitteiden saavuttamisen rinnalla. Vaikuttavuutta tuottavat yksiköt 

ylipäätään painottivat toimintansa tärkeyttä työterveysalan toimijana, sekä 

yhteiskunnallisessa keskustelussa. Tuottavuus nähtiin olennaisena osana toiminnan 

jatkuvuutta ja riskienhallintaa, mutta sitä ei haastateltavien mukaan sidottu suoraan 

päätöksentekoon yksiköissä. Päätöksenteossa vaikuttavuutta tuottavissa yksiköissä 

painotettiin toiminnan arviointia ja seurantaa toimintojen myötä saavutettavien 

strategisten hyötyjen kautta sen sijaan, että toiminta olisi ollut tiukan 

kustannusrakenteen tarkastelun alla. Eräs haastateltavista nosti esille myös 

sidosryhmäluokan edustajien profiloinnin. Tässä profiloinnissa pyritään 

ensisijaisesti valikoimaan sellaisia edustajia, joiden yhteistyön tavoitteet 

linjautuisivat organisaation strategisten tavoitteiden kanssa. Edustajilla kerrottiin 

olevan melko selkeitäkin tavoitteita. Myös yhteistyön tuottavuuden lukujen 
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selvittämisen todettiin olevan verrattain yksinkertaista. Yksiköissä on 

mahdollisuuksia sidosryhmien profiloinnille ja jaottelulle sekä niiden strategisten 

tavoitteiden mukaan, että katsoen myös yhteistyön tuottavuuden potentiaalia. 

Haastateltavat painottivat strategista puolta, mutta mikäli saataisiin luotua sellaisia 

prosesseja, joiden avulla myös tuottavuus nähtäisiin paremmin kontekstissa, niin 

yksiköt voisivat saavuttaa kokonaisvaltaisemman kuvan sidosryhmän 

asiakkuudesta. On kuitenkin selvää, että asiakkuusajattelu ei ole vaikuttavuutta 

tuottavissa yksiköissä vielä kovin syvällisellä tasolla. Mahdollisesti jos asiakkuus 

nähtäisiin selkeämmin kokonaisuutena, voisi se helpottaa erilaisten 

asiakassuhteiden hallintaan liittyvien toimien integraatiota olemassa oleviin 

toimintatapoihin. Tätä kautta päästäisiin myös luomaan uusia, tehokkaampia 

toimintatapoja asiakassuhteiden hallinnassa.  

Sidosryhmät 

Merkittäviä sidosryhmiä oli tunnistettu yksiköissä jonkin verran. Merkittävyys ei 

kuitenkaan kaikissa yksiköissä ollut näkyvässä asemassa niin, että asiakassuhteen 

ylläpitämiseksi oltaisiin toteutettu erityisiä toimia. Osa näistä merkittävistä 

asiakkuuksista tunnistettiin yksikölle erittäinkin tärkeiksi, vaikka yhteydenpito 

olisikin ollut vähäistä. Toisissa yksiköissä merkittävien sidosryhmien kontaktointi 

ja yhteydenpito näiden asiakkuuksien kanssa taas oli erittäin tärkeässä asemassa. 

Näissä yksiköissä sidosryhmien yhteydenpitoon oli vakiintuneita käytäntöjä ja 

prosesseja. Merkittävien sidosryhmien asema näkyi yksiköissä pääsääntöisesti 

tiheänä vuoropuhelun tavoitteluna sidosryhmien edustajien kanssa. Sidosryhmien 

kautta tavoitellut hyödyt olivat pitkälti samankaltaisia yksiköiden kesken. Toimiala 

vaihteli yksiköiden toiminnan pääpainon mukaan.  

Organisaation laajuisesti merkittäviä strategisia sidosryhmiä pystyttiin 

tunnistamaan haastattelujen perusteella. Kautta laidan yksiköille erittäin 

merkittäviä sidosryhmätyyppejä oli muutamia. Näiden sidosryhmien kanssa 

tunnistettiin kaikissa yksiköissä erityistä huomiota vaativa asiakassuhde, jonka 

ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi yksiköissä oli jo joitain vakiintuneita käytäntöjä. 
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Pääsääntöisesti nämä sidosryhmätyypit nähtiin myös koko organisaation tasolla 

erittäin merkittäviksi. Strategisten tavoitteiden yhteneväisyys koettiin näiden 

sidosryhmien kohdalla erityisen tärkeänä asiakassuhteen sitoutuneisuuteen ja 

luottamuksen syntymiseen vaikuttavana tekijänä. Sidosryhmille tunnistettiin 

muutamia erilaisia jaotteluperusteita, kuten toimiala ja toiminnan tavoitteet.  

Sidosryhmästrategia 

Henkilöityneet asiakassuhteet ovat osa vaikuttavuuden yksiköiden 

asiakassuhteiden hallintaa nykyisellään. Haastateltavat painottivat sitä, että yksikön 

asiantuntijat voivat olla voimakkaasti substanssiosaajia, jolloin asiantuntijan 

kollegiaalinen verkosto samalta toimialalta tai muista yhteyksistä voi olla varsin 

henkilökohtainen. Toisaalta tätä voidaan pitää etuna, että organisaatiossa on 

tuntemusta alan muista tekijöistä. Verkostot voivat tiettyjen projektien kohdalla olla 

ehto sen onnistumiselle. Haastateltavat kertoivat esimerkkejä asiantuntijoiden 

henkilökohtaisista yhteyksistä, joiden kautta projektit, joissa organisaatio on 

mukana, ovat toteutuneet. Sidosryhmien ja niiden kanssa solmittavien sopimusten 

tai yhteistyön luonne on sellainen, joka vaatii henkilötason tuntemusta ja 

tietynlaista verkostoaktiivisuutta.  

”Onhan se hyvin henkilöitynyttä, eli meillä [projektipäällikkö] ottaa 

yhteyttä omaan verkostoonsa […] hankkeiden käynnistymisvaiheessa.” 

”Jos on olemassa olevia erilaisia verkostoja, joiden kanssa ollaan jotain 

tietyn luonteista toimintaa aiemmin toteutettu, jolloin sit on valmiuksia 

lähtee uuteen toimintaan, niin silloinhan se käy yleensä paljon nopeemmin 

ja näppärämmin kun se verkosto on jo olemassa. […]  Kaikkiin 

[projekteihin] liittyy keskusteluja ja kontaktointeja sitten eri rooleissa niissä 

[projektissa] mukana oleviin tahoihin.” 
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”Meillä on tässä meidän yksikön johtoryhmässä tehty suunnitelmaa, että 

kuka kontaktoi ja ehdottaa […] tapaamista sen tiimoilta, että voidaan […] 

vaihtaa ajantasaiset kuulumiset, että opitaan tuntemaan aiempaa 

paremmin. Ne nyt on mennyt aika pitkälti sen osalta, että kellä on ollut […] 

aiempaa henkilökohtasta kontaktia.” 

Tällaisten henkilökohtaisten yhteyksien omistaminen ei ole organisaatiotasolla 

mahdollista. Aineettomana pääomana tällainen henkilöstön omistama tietopääoma 

on haasteellista hallita. Se on kuitenkin arvokasta organisaatiolle ja onkin tärkeää, 

että luodaan sellaisia prosesseja, jotka tukevat myös henkilöityneiden kontaktien ja 

verkostojen jakamista. Tämä vaatii henkilöstöltä sitoutuneisuutta organisaation 

toimintaan ja omaan työhönsä, ja toisaalta joustavuutta tietojärjestelmiltä. 

Järjestelmissä säilytettävä asiantuntijoiden tietopääoma voi olla muodoltaan hyvin 

erilaista. Sen tulee pystyä tarjoamaan erilaisia toimintoja ja käyttäjäkokemuksia 

erilaisiin asiakkuuksiin liittyvien organisaation aineettoman tietopääoman 

säilyttämiseen ja hyödyntämiseen. Asiakassuhteiden hallinnan prosessien tulee 

toisaalta palvella tällaisen tiedon keräämistä, hyödyntämistä ja arviointia. 

Hyödyllistä olisi myös toteuttaa sellaisia ratkaisuja, joiden avulla asiakkuuksien 

kannattavuuden seuranta myös tietopääoman arvon osalta on toimivaa. 

Kannattavuuteen voi vaikuttaa myös asiakkuuteen liittyvä tietämys organisaatiossa. 

Asiakkuuden kehittämisen potentiaali voi kasvaa, mikäli tiedetään, että 

asiakkuuteen liittyen organisaatiossa on arvokasta tietopääomaa.  

Vaikuttavuutta tuottavat yksiköt vaihtelevasti kertoivat toteuttavansa myös 

tuotekehitystä. Organisaation tuotekehitysprosessissa asiakaslähtöisyyden 

integraatio kaikissa vaiheissa on ollut keskeisesti myös osana 

toimintatapamuutosta. Yksiköissä toteutetaan myös perustoiminnassa 

yhteiskehittämistä erilaisten sidosryhmien kanssa. Eräs haastateltava kertoi 

yksikössään erityisesti painotettavan yhteiskehittämisen periaatteita ja sellaisia 

projekteja, jotka vaativat erilaisten sidosryhmien yhteistyötä.  
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”Me ollaan semmoinen yksikkö joka tekee koko ajan yhteiskehittely-

luonteisesti sitä toimintaansa, eli niiden organisaatioiden kanssa yhdessä 

rakentaa ja löytyy ne erilaiset kehittämiskohteet ja tarpeet mitä niillä 

ylipäätään niillä organisaatioilla on. […] Meillä on ensimmäinen kontakti 

niihin yrityksiin löytynyt sit jo [projektin] kautta.” 

Tämä yksikkö kertoi yhteydenpidon olevan melko tiivistä yhteistoiminnan 

toteuttamisen aikana. Projektin päättymisen jälkeen yksikössä saatetaan viedä 

erilaisia ratkaisuja tuotekehitysprosessiin, jonka kautta ratkaisuista on mahdollista 

tehdä palveluliiketoimintaa. Tuotekehityksen aikana projektissa mukana olleet 

sidosryhmät voidaan ottaa mukaan myös tuotekehitykseen, tai vähintäänkin kerätä 

palautetta ratkaisusta sen ollessa tuotekehitysprosessin eri vaiheissa. 

Tuotekehitysprosessi on organisaatiossa yksi pääasiallisista reiteistä tehdä 

palveluliiketoimintaa vaikuttavuutta tuottavien yksiköiden puolella. Asiakkaisiin 

ollaan yhteydessä sekä yksikköjen muussa toiminnassa, että myös 

tuotekehitysprosessin aikana. Erään yksikön kohdalla henkilöityneet verkostot 

nousivat esille myös tuotekehitysprosessin aikana tehtävässä 

verkostokontaktoinnissa. Henkilöitynyt yhteydenpito tiettyjen sidosryhmien kanssa 

painottui siis koko organisaation laajuisena vakiintuneena toimintatapana.  

”Ehkä se on se, että työkulttuuri on sellainen, että pitkälti hyödynnetään 

niitä aiempia kontakteja ja tuttuja joiden kanssa on aiemminkin tehty ja 

ollaan niihin ainakin ensimmäiseksi yhteyksissä.” 

Sidosryhmien kontaktointi nousi esiin hyvin keskeisenä osana toimintaa kautta 

laidan. On tärkeää, että myös erilaisia sidosryhmiä pystytään hallinnoimaan 

asiakkuuksien tavoin yksiköiden erilaisten prosessien aikana. Sidosryhmien 

tärkeyden korostuminen sekä yksiköiden sisäisessä toiminnassa, että myös 

yhteistyössä sidosryhmien kanssa on merkittävä osa sidosryhmäsuhteiden 

ylläpitämistä. Yksi haastateltavista totesikin näkevänsä erityisen tärkeänä 

sidosryhmiin ja erilaisiin asiakkuuksiin liittyvien toimintojen seurannan 

mahdollistamisen.  
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”Enemmän mä nään sen niin, että [organisaatiossa] on tarpeen nähdä, että 

kuinka paljon meillä on meidän erilaisten keskeisten asiakkaiden ja sidos- 

ja intressiryhmien kanssa […] niihin liittyvää toimintaa. Et jonkun 

järjestelmän kautta sen tiedon saaminen on meille ihan tärkeetä.” 

Tällaisen seurannan toteuttaminen on olennainen osa asiakassuhteiden hallintaa. 

Yksiköissä siis selvästi ymmärretään erilaisten esimerkkien kautta tarve 

jonkinlaiselle asiakassuhteiden hallinnalle. Käsitteiden ymmärtäminen on 

kuitenkin haastavaa, kun niitä ei olla vakiintuneesti käytetty. Toisaalta 

vaikuttavuutta tuottavissa yksiköissä liiketoiminnalliset termit voivat olla 

ylipäätään vieraita.  

Eräässä yksikössä tunnistettiin tavoitteellistakin toimintaa asiakasyhteydenottoihin 

liittyen. Sidosryhmäkontaktoinneissa merkittävien sidosryhmien kanssa tavoiteltiin 

myös tarpeiden kartoitusta ja muuta toiminnan arviointiin ja parantamiseen liittyvää 

keskustelua. Muissa yhteyttä merkittäviin sidosryhmiin pitävissä yksiköissä 

yhteydenpito saattoi liittyä sidosryhmän kanssa solmittuun sopimukseen, 

neuvottelutilanteeseen tai muuhun tarpeeseen, johon ei varsinaisesti voitu liittää 

mitään asiakassuhteiden parantamiseen liittyviä tavoitteita.  

”Erityisesti niiden suurten toimijoiden kanssa haetaan sitten 

vuoropuhelulla niitä tarpeita.” 

Haastateltavat systemaattisesti kertoivat sidosryhmiin liittyvän tiedon keräämisen 

olevan yksikössä vähäistä. Asiakastietoa pidettiin kuitenkin pitkälti hyödyllisenä 

osana toiminnan kehittämistä, vaikka sillä ei pääsääntöisesti nähty olevan 

strategista hyötyä nykytilanteessa. Osa haastateltavista koki, että asiakastiedon 

kerääminen ei korvaisi hyödyillään siihen kulutettua aikaa. Isona osana 

asiakastiedon keräämistä ja siihen liittyvää keskustelua nousi erilaiset käytössä tai 

pilottivaiheessa olevat järjestelmät ja niiden toimiminen integroidusti olemassa 

olevien muiden järjestelmien kanssa. Haastateltavat nostivat esille 

tietojärjestelmien käytön vaatimat resurssit. Näille resursseille ei nähty toistaiseksi 



 

 

96 

saatavan välitöntä tai välillistä hyötyä. Varsinkin henkilöstöresurssien 

”hukkaaminen” tietojärjestelmien prosessien integraatioon osana 

toimintatapamuutosta nähtiin ongelmallisena. Vastauksissa huomattiin, että 

haastateltavat olivat jossain määrin epätietoisia siitä, millaisia hyötyjä 

tietojärjestelmät tuovat. Tietojärjestelmien hyötyjen realisoituminen ei ollut 

ajankohtaista, sillä hyötyjä ei toistaiseksi oltu vielä nähty. Henkilöstöresurssien 

käyttöä järjestelmien integraatioon ja niiden vakiinnuttamiseen toiminnassa ei 

pidetty investointina asiakastiedon järjestelmällistämiseen tai asiakassuhteiden 

hallinnan prosessien parantamiseen.  

Osa haastateltavista nosti esille tarpeen kerätä lisää asiakastietoa. Asiakastiedon 

kerääminen nähtiin näissä yksiköissä hyödyllisenä toiminnan kehittämisen ja 

kasvattamisen kannalta. Vaikuttavuutta tuottavissa yksiköissä nähtiin asiakastiedon 

keräämiseen samoja motivaatioita, kuin liiketoimintaa tuottavissa yksiköissä. 

Esimerkiksi organisaation sisäisen tiedon jakamisen sujuvoittaminen nähtiin myös 

vaikuttavuuden yksiköissä erityisen tärkeänä osana asiakastietojen hyödyntämistä. 

Lisäksi vaikuttavuuden yksiköissä ylipäätään tunnistettiin puutteita liittyen 

organisaation tietämykseen ja tuntemukseen sidosryhmistä.  

” – asiakkuuden tunteminen myös siinä [vaikuttavuutta tuottavassa 

toiminnassa] […] ja niissä vuorovaikutuksissa, ettei pääse tulemaan sitä 

tilannetta, että asiakas tietää [organisaatiosta] enemmän kuin 

[organisaation] asiantuntijat.” 

”Jos lähtisimme kehittämään liiketoimintaa, niin kyllä siellä olisi tarve 

saada vielä enemmän tietoa [asiakkaista ja markkinoista].” 

”Meillä ei ole systemaattisesti kerätty [asiakastietoa]. […] me olemme 

yrittäneet välillä saada […] kuvaa siitä verkostosta mikä meillä on […] 

mutta se ei ole niin systemaattista, kuin sen pitäisi olla.” 
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”Lähinnä se kynnys siinä, että sitä tietoa lähdetään sinne syöttämään on se 

kynnys mikä meidän täytyy ylittää.” 

Eräs haastateltava totesi niukkojen resurssien hyödyntämisen ulkoisessa 

toiminnassa merkittävästi sisäisen toiminnan kehittämistä tärkeämmäksi. 

Asiakassuhteiden hallinnan prosessien kehittäminen on kuitenkin voimakkaasti 

myös sisäisten prosessien uudistamista. Prosessikehityksessä on tärkeää huomioida 

asiakaspalaute ja -näkökulma, mutta sisäisten prosessien toteuttamisessa vaaditaan 

myös henkilöstön sitoutuneisuutta niiden onnistumiseksi. Muutamilta yksiköiltä 

tuli toisaalta myös selkeitä viestejä siitä, että sitoutuneisuutta 

toimintatapamuutokseen on jo eri tasoilla havaittavissa. Haastateltavat nostivat 

erityisesti esille erilaiset koulutukset ja tilaisuudet, joissa toimintatapamuutosta oli 

käsitelty. Muutokseen liittyen oltiin huomattu tarve, ja toisaalta taas ymmärrettiin 

hyöty siinä, että henkilöstöä koulutetaan uusiin toimintatapoihin. Yksiköissä oli 

halukkuutta hyödyntää uusien prosessien tarjoamia mahdollisuuksia. Osa tästä 

innokkuudesta tuli aiemmista kokemuksista samanlaisten prosessien kanssa. 

Yleisesti kuitenkin ymmärrettiin, että organisaatiossa olleet vakiintuneet 

toimintatavat kaipaisivat muutosta ja toisaalta muutoksen tiedettiin myös vaativan 

aktiivisuutta. Hyödyt nähtiin sekä yksikkö- että tasotasolla. Asiakastuntemuksen 

lisääminen herätti ajatuksia haastateltavissa. Asiakastuntemus koettiin jossain 

määrin vieraana käsitteenä. Yksiköissä todettiin olevan sellaisia asiakkaita, joiden 

kanssa tehdään yksikön sisäisesti monenlaisia projekteja. Yksiköissä oli myös 

sellaisia asiakkaita, joiden tiedettiin tekevän organisaatiossa myös muiden 

yksiköiden kanssa yhteistyötä. Tarve nähtiin sellaiselle tiedolle, jonka avulla eri 

yksiköiden välistä viestintää asiakkuuksiin liittyvistä tapahtumista tai sopimuksista 

olisi mahdollista sujuvoittaa.  

”Meidän [yksikkö] osallistuu nyt tämmöiseen [koulutukseen], jonka 

tarkoituksena on parantaa meidän toimintatapoja [liiketoiminnan 

luomisessa] ja sillä pyritään kasvattamaan tätä meidän 

asiakasymmärrystä.” 
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”Olen itse käyttänyt […] CRM:ää ja kyllä näen hyödyn siinä sen käytössä. 

[…] Ajatuksena se, että me tiedetään kuka […] on viereisestä huoneesta 

käynyt tapaamassa asiakasta, jota olen itse menossa tapaamaan 

seuraavana päivänä, on kyllä hyvä.” 

”Luontevaa yhteydenpitoa ja vuorovaikutusta [erilaisten sidosryhmien 

kanssa] on vähän ja painottuu ehkä sitten [yhteen toimipisteeseen], jossa 

henkilöstöä on paljon. Et jos semmoiset liidit saatais kiinni ja välitettyä sen 

CRM:n kautta eteenpäin niin se olis varmaan kokonaisuutta ajatellen niin 

kuitenkin semmoinen kehitysmahdollisuus.” 

Yksikön toiminnan tavoitteisiin katsomatta, kaikki haastateltavat käsittelivät oman 

yksikkönsä asiakkaita jossain määrin toimialakokonaisuuksina, kun kysymykset 

koskivat yksikön toimintaa ja tavoitteita. Haastateltavat mielsivät asiakkaiden 

jaottelun kuitenkin voimakkaasti oman yksikkönsä käytännön liike- tai 

tutkimustoiminnan ratkaisuiden kautta. Asiakkaita ei pääsääntöisesti tarkasteltu 

niiden toimialojen kautta, vaikka asiakkaista kerätään tietoa liittyen niiden 

toimialaan. Haastateltavat keskittyivät pohtimaan asiakkuuksia yksikön tuote- ja 

palveluratkaisuiden ostajina tuoteajatteluperusteisesti. Organisaation 

vakiintuneiden toimintatapojen todettiin vaikuttavan tuoteajatteluperusteisuuteen. 

Organisaation tuote- ja palveluratkaisuiden kehittäminen ja myynti on keskittynyt 

tutkimustoiminnan kautta kehitettyihin ratkaisuihin. Tutkimusten perusteella 

kehitetyille ratkaisuille nähdään voimakkaasti jo olevan olemassa kysyntää, jolloin 

markkinatutkimuksen ja räätälöityjen myyntiratkaisuiden kehitys ja toteutus ovat 

jääneet vähemmälle huomiolle. Toiminnassa toteutetaan pitkälti vakiintuneita 

käytäntöjä ratkaisujen myynnissä. Asiakkaat tavoitetaan olemassa olevien kanavien 

ja henkilöityneiden suhteiden kautta. Esille nousi paikoittain myös 

asiakaskontaktoinnin puutetta erityisesti uusasiakashankintaan ja -kontaktointiin 

liittyen. Näissä yksiköissä koettiin asiakkaiden markkinointi- ja myyntihenkisen 

tavoittelun organisaatiokulttuurille vieraana tai vasta toimintatavaksi vakiintuneena 

käsitteenä. Asiakkaiden oletetaan ymmärtävän organisaation arvo työterveysalalla 

palveluratkaisuiden tarjoajana. Heidän mielletään jollain tavalla automaattisesti 
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hakeutuvan organisaation palveluiden käyttäjiksi sen sijaan, että organisaatio 

toteuttaisi varsinaisesti mitään asiakkaiden hankintaan liittyviä toimia. Tämä 

toimintatapa perustuu oletukseen organisaation tunnettuudesta ja arvostuksesta alan 

toimijana. Toisaalta haastateltavat toivat ilmi tätä epäkohtaa, mutta sen ajateltiin 

myös olevan jossain määrin vanhentunut toimintamalli. Haastateltavat eivät 

haastattelutilanteessa itse esittäneet uusia konkreettisia ratkaisuja asiakkaiden 

tavoittamiseen. Markkinoinnin ja asiakashankinnan toimet koettiin hankaliksi 

myös yhdistää organisaation puolueettomuuteen liittyviin strategisiin tavoitteisiin.   

6.2 Asiakasdata 

Liiketoimintaa tarkasteltiin tutkimusta varten myös toimeksiantajaorganisaation 

toiminnanohjausjärjestelmästä vuodelta 2017 tuotetun asiakasdatan pohjalta. 

Asiakasdatan analysointi toteutettiin asiakkuuksia ja niiden hallinnan prosesseja ja 

suunnittelua tukevasta näkökulmasta. Datasta valittiin sellaisia nostoja 

tutkimukseen, joiden kirjallisuuskatsauksen, ja osittain haastattelujen tulosten 

perusteella, huomattiin tarjoavan lisäarvoa tutkimukselle ja tukea kehitysprojektin 

tavoitteisiin. Aiempien vuosien dataa ei haluttu ottaa tutkimukseen edes 

referenssidataksi, sillä sen ei todettu olevan riittävän arvokasta. Datan heikkous 

johtui vuosien 2016-2017 aikana toimeksiantajaorganisaatiossa toteutetun 

organisaatiomuutoksen yhteydessä muuttuneiden kustannuspaikkojen 

uudelleennimeämisestä ja osittaisista yhdistymisistä. Kustannusten kohdistaminen 

ja vertailu vuosien kesken todettiin mahdottomaksi, sillä toimialojen, nimikkeiden 

ja kustannuspaikkojen kohdistaminen oli organisaatiomuutoksen johdosta 

epäselvää. Asiakasdata on numeerista ja diskreettiä dataa.  

Organisaatiossa samojen palvelualueiden asiakaskantaan kuuluu sekä 

asiakasorganisaatioita, että yksityisiä henkilöasiakkaita. Tutkimus keskittyy 

organisaatioasiakkuuksien hallinnan prosesseihin, joten datan tarkasteluun 

sisällytettiin vain asiakasorganisaatioita. Suorien henkilöasiakkaiden tuottama 

liikevaihto asiakaskohtaisesti ei yllä nostamaan yhtään henkilöasiakasta 20 

tuottavimman asiakkaan joukkoon.  Suorat henkilöasiakkaat tuottavat yhteensä 

vain noin 1,8 prosenttia organisaation palveluliiketoiminnan liikevaihdosta. On 
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otettava lisäksi huomioon, että organisaatiolle merkittävät strategiset sidosryhmät 

eivät oletusarvoisesti tuota merkittävää liiketoimintaa. Näiden sidosryhmien 

strategista merkittävyyttä tulee mitata muilla keinoin, kuin tarkastelemalla 

saatavilla olevaa dataa. Sidosryhmien merkittävyyttä on käsitelty edellisessä 

kappaleessa haastattelujen analysoinnin yhteydessä. Tässä data-analyysissä ja 

tutkimusaineistojen integraatiossa ei oteta kantaa liiketoimintaa vähän tuottavien 

tai kokonaan tuottamattomien strategisten sidosryhmien liiketoiminnalliseen 

merkittävyyteen.  

Dataa lähdettiin purkamaan ensin tarkastellen asiakkuuksien tuottaman 

liikevaihdon osuuksia suhteessa organisaation palveluliiketoiminnan 

kokonaisliikevaihtoon. Selvisi, että 1,9 prosenttia asiakkaista tuottaa 50 prosenttia 

palveluliiketoiminnan liikevaihdosta. Näin merkittävä liiketoiminnan tuottavuuden 

konsentraatio asiakaskannassa kertoo siitä, että organisaation liiketoiminta nojaa 

voimakkaasti asiakassuhteiden ylläpitoa edistäviin prosesseihin. Liiketoimintaan ja 

asiakkuuksiin liittyy merkittäviä riskejä. Asiakassuhteiden suunnitelmallinen ja 

tavoitteellinen kehittäminen pienentää asiakkuuskohtaisen menetyksen riskiä. Näin 

merkittävien asiakkuuksien jatkuvuuden takaaminen on ensisijaista liiketoiminnan 

kannattavuuden säilyttämiseksi. Kannattavuuden parantaminen tapahtuu myös 

pitkälti näiden tärkeiden asiakkuuksien kautta. Haastattelutulokset vahvistavat, että 

liiketoimintaa tuottavissa yksiköissä toimintaympäristön tärkeimmät toimijat on 

tunnistettu. Asiakassuhteita on jossain määrin myös jo yksiköissä pyritty 

hallinnoimaan keskittämällä resursseja asiakasyhteydenpitoon tapaamisten kautta 

ja solmimalla erilaisia molemmin puolin edullisia sopimuksia. On huomattavaa, 

että organisaatiossa merkittävien asiakkuuksien rooli korostuu ehkä normaalia 

voimakkaammin. Tärkeimpien asiakkuuksien hallinnassa asiakassuhteeseen 

panostaminen on kriittinen menestystekijä kilpailuetua, kannattavuutta ja 

toiminnan edistämistä tavoiteltaessa.  

Lähempään tarkasteluun päätettiin ottaa 20 tuottavinta asiakasorganisaatiota. 

Organisaatiot valikoituivat yksinkertaisesti niiden tuottaman liikevaihdon 

perusteella. Valinnassa ei haluttu käyttää muita rajaavia tekijöitä, sillä 20 
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tuottavimman asiakasorganisaation huomattiin tuottavan noin 30 prosenttia 

organisaation palveluliiketoiminnan kokonaisliikevaihdosta. Näitä 

asiakasorganisaatioita tutkitaan seuraavaksi erilaisten niihin liittyvien 

asiakasdatasta saatavilla olevien rajaavien tekijöiden kontekstissa. Kuvassa 12 on 

havainnollistettu tarkastelujoukon organisaatiokohtaisen liikevaihdon osuuksia 

palveluliiketoiminnan kokonaisliikevaihdosta.  

 

Kuva 12. Tarkastelujoukon organisaatiokohtaisen liikevaihdon osuus 

palveluliiketoiminnan kokonaisliikevaihdosta 

Tarkasteltavien asiakasorganisaatioiden toimialat ovat: 

• Vakuutusala 
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• Terveys- ja sosiaaliala 

• Rakennus- ja kiinteistöala 

Kuvassa 13 on havainnollistettu tarkasteltavien asiakasorganisaatioiden 

toimialoittainen jakautuminen niiden yhdessä tuottaman liikevaihdon perusteella.  

 

Kuva 13. Toimialoittainen tuottavuus kokonaisliikevaihdosta 

Vakuutusalan toimijoita on otannassa neljä. Nämä toimijat muodostavat 11,6 

prosenttia kokonaisliikevaihdosta. Sosiaali- ja terveysalan toimijat on jaettu 

toiminnan pääpainon mukaan terveysalan ja sosiaalialan toimijoihin. Terveysalan 

toimijoita on otannassa seitsemän. Nämä toimijat muodostavat 11.2 prosenttia 

liikevaihdosta. Vastaavat luvut sosiaalialan toimijoille ovat kaksi toimijaa, ja 2,3 

prosenttia. Rakennusalan toimijoita on viisi, jotka muodostavat 7,1 prosenttia 
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liikevaihdosta. Organisaatiossa on jo aiemmin tunnistettu näiden toimialojen 

tärkeys liiketoiminnan tuottavuuden kannalta. Mielenkiintoista luvuissa kuitenkin 

on, että vakuutusalan neljä toimijaa tuottavat lähes saman verran liikevaihtoa, kuin 

terveysalan seitsemän toimijaa. Tällaisten merkittävien toimijoiden 

asiakassuhteiden hallinnassa organisaatiolla ei kuitenkaan ole huomattavia 

eroavaisuuksia, kuten haastatteluista selvisi. Yksiköiden tärkeimmiksi asiakkaiksi 

nimeämien toimijoiden asiakassuhteiden hallinnan prosessit kuvattiin 

haastateltavien toimesta pitkälti samankaltaisiksi. Toisaalta rakennus- ja 

sosiaalialan toimijat tuottavat suhteessa toisiinsa toimijakohtaisesti lähes saman 

verran liikevaihtoa. Toimijakohtaisesti myös terveysalan toimijat tuottavat 

suhteessa lähes saman verran, kuin rakennus- ja sosiaalialan toimijat. Merkittävästi 

tuottavampia toimijakohtaisesti ovat vakuutusalan toimijat.  

Organisaatiossa on aiheellista tarkastella erityisesti tuottavuudeltaan merkittäviä 

asiakkuuksia niiden toimialan perusteella. Toimialatarkastelussa tulee ottaa myös 

huomioon, kuinka monen eri yksikön asiakas tällainen merkittävä asiakkuus on. 

Datan perusteella yksi merkittävä asiakas on toimialasta riippumatta keskimäärin 

viiden eri yksikön asiakas. Eniten toimittavia yksikköjä on vakuutusalan 

toimijoille, jotka myös tuottavat suurimman osuuden tarkastelujoukon tuottamasta 

liikevaihdosta. Yksikköjä käsitellessä tulee ottaa huomioon kuitenkin, että 

haastattelututkimukseen on otettu vain kahdeksan toimeksiantajaorganisaation 

yksikköä. Organisaatiossa on kuitenkin kokonaisuudessaan enemmän 

palveluliiketoimintaa tuottavia yksiköitä, joita ei ole otettu tähän tutkimukseen 

mukaan. Nämä yksiköt ovat joidenkin tarkastelujoukossa esiintyvien 

asiakasorganisaatioiden toimittavia yksikköjä. Tämä nostaa asiakaskohtaista 

suhteellista keskimääräistä toimittavien yksikköjen määrää. Yksikköjen todellinen 

määrä ei kuitenkaan vaikuta organisaation merkittävien asiakkuuksien jaotteluun. 

Asiakkuuksia on edullista lähteä tarkastelemaan siis toimialan perusteella. Tässä 

asiakasdata-analyysissä tarkastellut asiakasorganisaatiot ovat aiheellista luokitella 

organisaatiolle erityisen merkittäviksi asiakkuuksiksi. Näiden asiakkuuksien 

asiakassuhteiden hallinnan prosesseissa tämän data-analyysin perusteella on 
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tärkeää ottaa huomioon tuottavuuden lisäksi siis toimiala, sekä asiakkaalle 

toimittavien yksikköjen määrä.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Toimeksiantajaorganisaation asiakassuhteiden hallinnan prosessit ovat 

suunnitteluvaiheessa. Organisaatiossa on toteutettu jo joitain asiakassuhteiden 

hallintaa muistuttavia toimia, mutta toimintatapamuutoksessa olevan organisaation 

tulee vielä tehdä merkittävästi prosessien suunnittelu ja jalkauttamistyötä. 

Asiakassuhteiden hallinnan hyödyt eivät realisoidu organisaatiossa lyhyellä 

aikavälillä. Odotettavissa on, että organisaatiossa tullaan toteuttamaan 

prosessikehitystä ja toiminnan ideologian siirtymää vielä tulevilla 

strategiakausillakin. Uudet toimintatavat vakiintuvat organisaatiossa vasta, kun 

niitä on toteutettu riittävän pitkään ja sitoutuneesti. Toimintatapojen 

vakiinnuttamiseen vaikuttaa myös organisaation muutoshalukkuus, jonka voidaan 

olettaa kasvavan sekä ajan kuluessa, että prosessimuutoksen kautta realisoituvien 

hyötyjen näkyessä toiminnan kehittymisenä.  

Tutkimuksen päätutkimuskysymys oli: 

• Miten asiakassuhteiden hallinta toteutetaan osana 

asiantuntijaorganisaation strategiaa? 

Tutkimuskysymyksen tavoitteena oli määritellä asiakassuhteiden hallinnan 

prosessit organisaatiossa, ja selvittää, miten ne johdetaan toiminnan tavoitteista. 

Tähän tutkimuskysymykseen vastataan kappaleessa 7.2 Asiakassuhteiden hallinnan 

prosessit. Kappaleessa esitetään kirjallisuuskatsauksen ja tutkimusaineiston 

perusteella kehitetyt asiakassuhteiden hallinnan prosessit ja niiden tavoitteet. 

Asiakassuhteiden hallinnan prosesseja tarkastellaan organisaatiotasolla johdon 

näkökulmasta. Olennaista hallinnan prosessien ymmärtämisessä on erilaisten 

asiakkuustyyppien määrittely. Tutkimuksen ensimmäinen tarkentava 

tutkimuskysymys oli: 
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• Mitä asiakkuustyyppejä tulee tunnistaa toimivan asiakassuhteiden 

hallinnan tueksi? 

Tämän kysymyksen tavoitteena oli organisaation asiakkuustyyppien tunnistaminen 

ja määrittely. Jotta tutkimuksen tuloksia voidaan tulkita ymmärrettävästi, on tämä 

tarkentava tutkimuskysymys käsitelty ensimmäisenä kappaleessa 7.1 

Asiakkuustyypit. Tutkimuksen tapahtuessa osana toimintapatamuutosta, on 

tärkeää, että asiakassuhteiden hallinnan prosesseja tarkastellaan myös niiden 

suhteen kautta organisaation olemassa oleviin prosesseihin. Toinen tarkentava 

tutkimuskysymys oli: 

• Miten asiakassuhteiden hallinta integroituu organisaation prosesseihin? 

Tavoitteena oli tuottaa organisaatiolle asiakassuhteiden hallinnan prosessien 

kokonaisuus, jossa käsitellään sekä uusia prosesseja, asiakkuustyyppejä, että 

toimintatapamuutosta. Tämä toinen tutkimuskysymys käsittelee näiden uusien 

prosessien integraatiota, sen varmistamista ja sitä tukevien prosessien 

ymmärtämistä. Viimeinen tutkimuskysymys on käsitelty kappaleessa 7.3 

Hallintajärjestelmän integraatio ja organisaation sitoutuneisuus.  

7.1 Asiakkuustyypit 

Haastattelututkimuksen tuloksissa huomattiin toistuvan organisaation selkeä 

jakautuminen kahden erilaisen toimintaperiaatteen välillä, kuten oli ennakoitukin. 

Eri toimintaperiaattein toimivien yksiköiden asiakaskannan todettiin olevan 

merkittävästi erilainen. Merkittävästi erilaiset toimintamallit ja organisaation 

sisäiset johtamisprosessit eri yksiköiden välillä johtavat siihen, että myös 

asiakkaiden jaottelussa on otettava huomioon se, minkälaisen prosessin kautta niitä 

pääsääntöisesti hallinnoidaan. Saman asiakkaan kanssa toimivat yksiköt voivat 

operoida myös erilaisten johtoprosessien alla, sillä yksiköt toimivat omien ylätason 

strategisen johtoprosessiensa mukaan. Johtoprosessien määrittely riippuu siitä, 

millä periaatteella yksikkö toimii ja kumman kahdesta ylätason 
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toimintakeskuksesta alaisuudessa.  Tämä tekee asiakkaiden yksiselitteistä 

luokittelusta haasteellista, sillä asiakassuhteiden hallintaan liittyvien prosessien 

tulisi vastata asiakkaalle palvelua toimittavan yksikön johtoprosessia, jotta 

asiakassuhteiden hallinnan resursointi voidaan optimoida myös yksikkötasolla. 

Oman haasteensa jaotteluun tuo organisaatiorakenteeseen liittyen se, että 

asiakkailla voi olla merkittävä asiakassuhde useamman eri yksikön kanssa. 

Toisaalta, samalla asiakkaalla voi olla merkittävä asiakassuhde myös vain yhden 

yksikön kanssa sen ollessa kuitenkin useamman yksikön sidosryhmä. Haasteita luo 

siis merkittävien asiakassuhteiden hallinta tarkoituksenmukaisilla menetelmillä 

kaikissa yksiköissä, joiden kanssa se on asiakassuhteessa.  

Asiakkuuksien nähdään lähtevän perinteisen markkinointiajattelun kautta 

prospekteista eli potentiaalisista asiakkaista. Tässä tutkimuksessa tähän 

asiakkuustyyppiin ei oteta kantaa niiden olemassaolon huomioimista enempää. 

Olennaista on se, minkälaista asiakassuhteen hallintaa organisaatiossa pyritään 

toteuttamaan asiakassuhteen luomisen jälkeen. Kirjallisuudessa pääsääntöisesti 

painotettiin asiakkaiden jakautuvan liiketoiminnallisiin ja strategisiin asiakkaisiin 

tai kumppaneihin. Haastattelututkimus tuki tätä jakoa myös 

toimeksiantajaorganisaatiossa. Haastatteluissa jako johdettiin pitkälti yksiköiden 

toiminnan tavoitteista, mikä ajoi asiakkuuksia kahteen toisistaan merkittävästi 

eroavaan luokkaan. Näiden kahden luokan välinen tärkein erottava tekijä oli 

asiakassuhteen luonne. Asiakassuhde nähtiin joko selkeästi palveluliiketoiminnan 

puolen asiakkuutena, jolloin sen oletettiin tuottavan liiketoimintaa, tai selkeästi 

strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi luotuna asiakkuutena, jolloin siitä 

odotettiin muita, kuin liiketoiminnallisia hyötyjä.  

Tästä johdettiin asiakkuustyyppien jaottelun lähtötaso: liiketoiminnan asiakkaat ja 

kumppanit. Liiketoiminnan asiakkaat ovat yksiselitteisesti palveluliiketoiminnan 

asiakkaita, joille voidaan asettaa erilaisia tuottotavoitteita ja joiden tuottavuutta 

pystytään seuraamaan ja kannattavuutta arvioimaan erilaisilla tunnusluvuilla. 

Tällaisten kannattavuudesta kertovien tunnuslukujen asettaminen voidaan toteuttaa 

yksikkökohtaisesti tai organisaatiotasolla. Haastattelututkimuksen perusteella 
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liiketoimintaa tuottavilta yksiköiltä on mahdollista löytää sellaisia sisäisiä 

tunnuslukuja, joiden avulla yksittäisten liiketoiminnan asiakkaiden kannattavuutta 

voidaan seurata. Nämä tunnuslukujen voidaan olettaa perustuvan yksittäisten 

tuotteiden ja palveluiden tuottamisen kautta saatuihin lukuihin, sillä yksiköt lähes 

kautta laidan seurasivat liiketoiminnan kannattavuutta yksittäisten 

palveluliiketoiminnan ratkaisuiden kautta. Tämän voidaan perustella johtuvan siitä, 

että yksiköiden toiminta painottui selkeästi tietyn strategisen painopisteen lisäksi 

muutamien palveluratkaisuiden tuottamiseen. Yksikkökohtainen tarkastelu 

onnistuu sellaisten asiakkaiden kohdalla, joiden tuottama liiketoiminta painottuu 

selkeästi yhden yksikön tuottamaan palvelumyyntiin. Kuitenkin organisaatiossa 

suurin osa asiakkaista on useamman, kuin yhden yksikön asiakas. 

Organisaatiotasoista kannattavuuden tarkastelua tulee toteuttaa näiden asiakkaiden 

kohdalla. On edullista sekä organisaatiolle, että asiakkaalle, jos asiakassuhteen 

hallinnassa otetaan huomioon asiakkaan tuottama kokonaisliiketoiminta, mikäli 

asiakas on kokonaiskannattavuudeltaan merkittävä, vaikka se olisikin yksittäisen 

yksikön pieni asiakas.  

Asiakassuhteen hallinnan resursoinnin kannalta liiketoiminnan asiakkaat on 

tarkoituksenmukaista jakaa niihin liittyvien tuottavuuden ja asiakassuhteen 

hallinnan prosessien tavoitteiden perusteella. Organisaatiossa tulee asettaa kaksi 

tasoa liiketoiminnan asiakkuuksille: 1. asiakkuustaso ja 2. asiakkuustaso. 

Liiketoiminnan asiakkaat ovat aina välittömästi asiakassuhteen muodostuttua 1. 

asiakkuustason asiakkuuksia. Tälle asiakkuustasolle siirrytään automaattisesti, kun 

uusi asiakas kirjataan organisaation tietojärjestelmään. 1. asiakkuustason 

asiakassuhteen hallinnan prosessit ovat automatisoidut, eikä se vaadi koskaan 

lisäresursointia. Asiakassuhteiden hallinnan prosesseja toteutetaan tällä 

asiakkuustasolla asiakastiedon ja -ymmärryksen kerryttämiseksi, mutta ei 

asiakassuhteen kannattavuuden parantamiseksi. Tämän asiakkuustason asiakkaita 

ovat lähtökohtaisesti kaikki kerta-asiakkaat. Tähän asiakkuustasoon voidaan myös 

organisaatiossa luokitella esimerkiksi pienen ostovolyymin, matalan tuottavuuden 

ja harvan ostotiheyden asiakkaat. Raja-arvot kaikkiin luokitteluperusteisiin tulee 

linjata organisaation johdossa. Näille raja-arvoille tulee johtaa perustelut 



 

 

109 

asiakkuustason asiakassuhteiden hallinnan tavoitteista. Raja-arvojen ylittyessä 

organisaatiossa voidaan joko käyttää harkintaa asiakkuuden siirtämisessä 2. 

asiakkuustasolle, tai siirtyminen voidaan automatisoida. Huolimatta siirtymisen 

prosesseista nämä asiakkaat ylittävät sellaisia raja-arvoja, joiden ollaan tunnistettu 

peilaavan 2. asiakkuustason asiakkaille asetettuja tavoitteita. Asiakkuustason 

asiakkaat ovat aina lähtökohtaisesti luokiteltu liiketoiminnallisesti kannattaviksi. 2. 

asiakkuustasolle ei voida nostaa kerta-asiakkaita yksittäisen ostotapahtuman 

tuottavuuden perusteella, koska asiakkuustason asiakassuhteiden hallintaan 

ohjataan resursseja myös suhteen elinkaariarvon perusteella. Asiakkuustasolle tulee 

asettaa omat yläraja-arvot, kuten 1. asiakkuustasolle. Näiden raja-arvojen lisäksi 2. 

asiakkuustason asiakassuhteissa tavoitellaan pitkäikäisyyttä ja sitoutuneisuutta.  

Kumppanuudet ovat strategisia asiakkuuksia, joiden pääasiallinen tarkoitus on 

erilaisten yhteistyösuhteiden ja kumppanuussuhteiden kautta saavutettavat 

välilliset strategiset hyödyt. Näille asiakkuuksille ei aseteta tulostavoitteita tai 

yksiselitteisiä tunnuslukuja kannattavuuden arviointiin. Kirjallisuuden perusteella 

tällaisten asiakkaiden kannattavuutta voidaan kuitenkin seurata muutenkin, kuin 

tiettyjen tunnuslukujen kautta. Tällaisen ensimmäisen tason strategista asiakkuutta 

ei ole tarkoituksenmukaista luokitella erityisen syvää luottamusta ja monella 

rajapinnalla tapahtuvaa tietopääoman vaihtumista vaativaksi. Kumppanuuksien 

kannattavuuden seurannassa riittää, että organisaatio kokee asiakassuhteen kautta 

saavutettavasta tietopääoman vaihtumisesta saatavan riittävästi lisäarvoa. 

Vaihtoehtoisesti organisaatiolla voi olla erilaisia välillisiä tavoitteita, joiden 

saavuttamiseksi asiakassuhteessa tulee olla vankka perusta luottamukselle, joka 

välillisesti tuottaa organisaatiolle lisäarvoa. Esimerkki tällaisesta suhteesta voisi 

olla, jos organisaatio yrittää jonkin kumppanin kautta vaikuttaa välillisesti toiseen 

sidosryhmään, jolloin kumppanin ja organisaation välisen suhteen tulee olla 

riittävän luottamuksellinen molemmin puolin. Ensimmäisen tason strategisten 

asiakkuuksissa, eli kumppanuuksissa, ei ole välttämätöntä tavoitetta 

molemminpuolista win-win-tilannetta. Tämä antaa organisaatiolle pelivaraa 

asiakassuhteen hallinnan resursointiin. Tärkeintä kumppanuuksien arvioinnissa on 



 

 

110 

ymmärtää, mitä kumppanuudella tavoitellaan ja mahdollistavatko asiakassuhteen 

hallintaan käytettävät resurssit näiden tavoitteiden saavuttamisen.  

Asiakassuhteiden hallinnan resursoinnin tulee kasvaa asiakkuuksien 

kannattavuuden kasvaessa. Haastatteluista ilmeni, että yksiköissä merkittävien 

asiakkuuksien hallintaan käytetään jo nyt enemmän resursseja. Asiakkaat tunnetaan 

paremmin ja asiakassuhteen hoitamisessa toteutetaan vakiintuneita toimintatapoja, 

joiden ollaan todettu toimivan eri yksiköissä. Tällaisten liiketoiminnallisesti tai 

strategisesti merkittävien asiakassuhteiden hallinnassa on ensiarvoista kuitenkin 

linjata organisaatiotasolla sellaisia hallintaprosesseja, joiden avulla yksiköt 

yhdenmukaistavat toimintatapojaan, ja asiakassuhdetta voidaan hallita 

organisaatiotason kokonaisuutena. On tärkeää, että merkittäviä asiakkuuksia 

hallitaan organisaation strategiasta johdettujen prosessien avulla, jotta 

asiakassuhteissa voidaan saavuttaa niille asetettuja tavoitteita. 

2. asiakkuustason liiketoiminnan asiakkaista ja kumppanuuksista voi kehittyä 

erityisen kannattavia asiakkaita, jolloin niistä tulee organisaation toiminnan 

kannalta merkittäviä. Merkittäviä asiakkaita kutsutaan yleisesti avainasiakkaiksi. 

Merkittäviksi luokitellut perustason asiakkaat voidaan siirtää pitävin perustein 

avainasiakkuustasolle. Kuten perustason asiakkuudet, myös avainasiakkaat tulee 

jakaa liiketoiminnallisiin avainasiakkaisiin (avainasiakas 1) ja strategisiin 

avainasiakkaisiin (avainasiakas 2). Tässä, kuten perustason asiakkuuksien kanssa, 

vahvistetaan asiakkaan asemaa tietynlaisen asiakkuuden edustajana, jolloin 

tavoitteet ovat selkeämmät ja niiden saavuttamiseksi toteutettavat toimet 

suoraviivaisemmat. Avainasiakkuuksien hallinnan prosessit tulee perustaa pitkälti 

samoihin linjauksiin, kuin perustason asiakkuuksissa. Tällä asiakkuustasolla tulee 

kuitenkin ymmärtää asiakkaan arvon käsitteet ja tavoitteiden asettamisen ja 

saavuttamisen tärkeys erityisen hyvin. Avainasiakassuhteiden hallintaan käytetään 

organisaatiossa määrällisesti eniten resursseja. Tämä tarkoittaa sitä, että 

avainasiakassuhteilla tavoiteltavat hyödyt tulee asettaa tarkasti huolehtien siitä, että 

hallinnan prosessit sekä ylläpitävät, että kehittävät näitä asiakkuuksia 

kannattavammiksi. Asiakasdata-analyysissä selvisi, että merkittävien 
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asiakkuuksien jaottelussa erityisen tärkeää on ottaa huomioon asiakkaiden 

tuottavuuden lisäksi niiden toimiala, sekä niille toimittavien yksikköjen määrä. 

Nämä ovat sellaisia tunnuslukuja, joiden määrittäminen strategiassa on erityisen 

huomionarvoista. Tähän asiakkuustasoon luokitellaan ne asiakkaat, joiden 

menettämisellä on erityisen merkittäviä seurauksia organisaation 

liiketoiminnallisiin tai strategisiin tavoitteisiin.  

Avainasiakkaat voivat olla kokonaisuutena organisaatiolle liiketoiminnallisesti 

tärkeimpiä asiakkaita. Tässä tutkimuksessa yksiköistä kuitenkin tunnistettiin myös 

asiakkuuksia, joissa asiakassuhteiden hallinnan prosessit tulee olla 

asiakaskohtaisesti räätälöidyt. Asiakasdata-analyysissä selvisi, että organisaation 8 

tuottavinta asiakasta tuottavat noin viidesosan kokonaismyynnistä. Lisäksi 

haastatteluissa ilmeni sellaisia asiakkuuksia, joiden kautta saavutettavat strategiset 

hyödyt ovat kriittisesti sidottuja organisaation toiminnan tavoitteisiin. Tällaiset 

toiminnan jatkuvuuden kannalta kriittiset asiakassuhteet eivät saa riittävää 

huomiota avainasiakkuustasolla. Näiden asiakassuhteiden hallinnan prosessit tulee 

räätälöidä asiakkaan mukaan osittain jopa yhdessä asiakkaan kanssa. Tällaiset 

erityisen merkittävät asiakkaat vaativat muiden resurssien lisäksi myös 

asiakaskohtaisia henkilöstöresursseja. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi 

asiakasvastaavaa, jonka vastuulla on vain yksi merkittävä asiakkuus. Näin voidaan 

varmistua merkittävien asiakkaiden asiakassuhteiden hallinnan riittävästä 

resursoinnista.  

Asiakkuus voi muuttua asiakassuhteen kehittyessä tai ajan myötä. Asiakkuuspolut 

kuvaavat sitä, miten asiakkuuden on mahdollista kehittyä organisaatiossa. 

Organisaation asiakkuuspolkujen avulla erilaisten asiakkuuksien kannattavuuden ja 

potentiaalin arvioiminen on suoraviivaista. Asiakkuuksille voidaan määrittää 

tavoitteellinen kehityskaari organisaatiossa. Asiakkuuspolut ohjaavat asiakkuuden 

kehittymistä ja niiden avulla voidaan arvioida asiakassuhteen hallinnan 

onnistumista. Kuvassa 14 on esitetty toimeksiantajaorganisaatiolle muodostetut 

asiakkuuspolut asiakkuustyypistä toiseen.  
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Kuva 14. Asiakkuuspolut 

Asiakkuuden kehittyessä ja eri asiakkuustyyppiin siirryttäessä on tärkeää varmistaa 

asiakassuhteen hallinnan lisäresursoinnin kannattavuus. Tämän vuoksi mitä 

enemmän resursseja asiakassuhteen hallintaan ohjataan, sitä korkeamman ylätason 

päätöksentekijät ovat vastuussa asiakkuuden siirtämisestä. Tällöin voidaan 

varmistua myös siitä, että hallinnan prosesseja on mahdollista räätälöidä 

asiakaskohtaisesti johtotasolta lähtien. Ylätason johdon kytkemisellä 

asiakkuuspolkujen kehittämiseen on myös oheisvaikutuksia organisaation 

toimintatapamuutokseen. Johdon osallistuminen asiakkuuksien kannattavuuden 

arviointiin ja niiden kehittymisen seurantaan viestii sitoutuneisuudesta ja johdon 

odotuksista organisaation toimintatapojen kehittymiselle. Asiakkuuksien 

kehittymisen ollessa sidottu johdon päätöksiin vastuuta asiakkuuksien 

kehittymisestä siirretään suoraan asiakasrajapinnassa toimivalta henkilöstöltä 

johdolle.  

7.2 Asiakassuhteiden hallinnan prosessit 

Asiakassuhteiden hallintaan liittyen organisaatiossa on jo tutkimusta edeltävästi 

tehty joitain strategisia linjauksia. Näitä linjauksia on tuotettu myös tutkimuksen 

edetessä ja hyödynnetty tutkimuksessa. Tutkimusta on toteutettu tiiviisti 
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asiakkuusprosessin linjausten, tietojärjestelmäintegraation ja organisaation 

laajuisen toimintatapamuutoksen yhteydessä. Asiakassuhteiden hallinnan tarkoitus 

on yhdenmukaistaa organisaatiossa asiakkuuksiin liittyviä prosesseja ja tuottaa 

selkeitä toimintamalleja asiakasrajapinnassa toimiville henkilöille. 

Asiakassuhteiden hallinnan prosesseista on linjattu organisaatiossa seuraavasti: 

”Asiakassuhteiden hallinnalla tavoitellaan organisaatiossa sekä 

asiakastiedon systemaattista keräämistä, hyödyntämistä ja ylläpitoa, että 

asiakasrajapinnassa toteutettujen toimintamallien kautta sitoutettuja ja 

pitkäikäisiä asiakassuhteita. ” 

Asiakastiedon keräämisestä, hyödyntämisestä ja ylläpidosta on linjattu seuraavasti: 

”Asiakastiedon järjestelmällistämisen tuloksena organisaation asiakastieto 

on johdonmukaisesti keskitettyä ja ajantasaisesti saatavilla organisaation 

laajuisesti.”  

Prosessien johtamiseen liittyvät linjaukset määritellään ja tuotetaan, sekä niiden 

noudattamista ohjataan ja valvotaan organisaation johtoryhmässä. Käytännön 

tasolla asiakassuhteiden hallinnasta vastaa asiakasrajapinnassa toimiva henkilöstö. 

Kirjallisuuskatsauksen pohjalta lähdettiin pohtimaan asiakassuhteiden hallinnan 

prosessikehityksen vaiheita. Prosessikehityksessä ja erityisesti 

toimintatapamuutoksen aikana organisaatiossa tulee toteuttaa selkeitä ja 

perusteltuja toimia. Hallinnan prosessien avaaminen osissa palvelee sekä 

prosessikehityksen sujuvuutta, että prosessien integraatiota ja muutosjohtamisen 

näkökulmaa. Muutoksen aikana siihen johtaneiden askelten dokumentaatio on 

tärkeää organisaation sitoutuneisuuden ja muutoshalukkuuden herättämiseksi. 

Näkökulmien tarjoaminen voi helpottaa ymmärtämään asiakassuhteiden hallintaa 

toimintatapojen kokonaisvaltaisena muutoksena ja organisaation toiminnan 

ideologisena siirtymänä.  
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Haastatteluissa ilmeni selkeitä eroja eri yksiköiden välillä siinä, millaisia 

asiakassuhteiden hallinnan olemassa olevia prosesseja yksiköissä toteutetaan. 

Asiakassuhteiden hallinnan prosessit ovat tärkeitä yhdenmukaistaa, jotta 

asiakkuuksille asetettavat tavoitteet on mahdollista saavuttaa organisaatiotasolla. 

Asiakassuhteiden hallintaa lähdetään tarkastelemaan kahdesta näkökulmasta: 

toiminnallisena prosessina ja strategisena kokonaisuutena. Molemmat näkökulmat 

tukevat liiketoimintaa, mutta ne keskittyvät olennaisesti erilaisiin asiakassuhteiden 

hallintaa ohjaaviin ominaisuuksiin. Merkittävin ero liiketoiminnan 

prosessinäkökulman ja strategisen näkökulman välillä on asiakkuuksiin liittyvän 

asiakastiedon ja varsinaisen asiakassuhteen hallinnan ohjauksen erottaminen. 

Asiakassuhteiden hallintaan liittyy keskeisesti erilaisia toimintoja kuin 

asiakastiedon hallintaan. Yhteinen rajapinta molemmille näkökulmille on kuitenkin 

asiakassuhteiden hallinnan järjestelmä, jonka tulee tukea sekä asiakastiedon 

hallinnan prosesseja, että muita asiakassuhteiden hallintaan liittyviä 

kokonaisuuksia. Tämä rajapinta realisoituu asiakaskanssakäymisen aikana. 

Asiakkuuksia ja niiden hallintaa organisaation toiminnan osa-alueena 

tarkasteltaessa keskitytään sen ominaisuuksiin osana toiminnan järjestelmiä ja 

prosesseja. Toiminnallisesta prosessinäkökulmasta asiakastiedon kerääminen, 

hallinta, ylläpito ja hyödyntäminen ovat olennaisia asiakassuhteiden hallinnan 

prosesseja. Toiminnallisten osa-alueiden tärkeimpänä ominaisuutena on CRM -

tietojärjestelmä. Järjestelmä mahdollistaa asiakastiedon tarkoituksenmukaisen 

käsittelyn ja asiakasrajapinnassa toteutettavien prosessien tukemisen. Kuvassa 15 

on esitetty kaavio asiakassuhteiden hallinnan kokonaisuuksista. 
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Kuva 15. Asiakassuhteiden hallinnan tarkastelunäkökulmat 

Strategisella kokonaisuudella tarkoitetaan organisaation asiakassuhteiden hallinnan 

suunnitteluun ja tavoitteiden asettamiseen liittyviä prosesseja. Asiakkuuksiin 

liittyviä prosesseja johdetaan organisaatiossa ylimmällä päätöksentekotasolla. 

Strategisena kokonaisuutena asiakassuhteiden hallinnan prosesseista päätetään tällä 

tasolla. Suunnitteluun kuuluu asiakkuuskohtaisten asiakassuhteiden hallinnan 

prosessien osalta: 

1. Asiakkuuden kannattavuuden arviointi 

a. Asiakassuhteen hallinnan kannattavuuden arviointi 

2. Asiakkuuden tavoitteet 

a. Asiakassuhteen hallinnan tavoitteet 

b. Asiakassuhteen hallinnan kautta saavutettavat hyödyt 

3. Asiakkuuden hoitoon ohjattavat resurssit 

a. Asiakkuusprosessin käynnistämisen resursointi 

b. Asiakassuhteen hallinnan ja ylläpidon resursointi 

4. Asiakkuuden kehittämisen polku 

5. Asiakkuuden lopettamispäätös 

Strategisen kokonaisuuden päätavoitteena on asettaa tiettyjä tavoitteita ja seurannan 

mittareita asiakassuhteiden hallinnan prosesseille. Strategisella suunnittelulla 

varmistutaan asiakassuhteiden tarkoituksenmukaisten hallinnan prosessien 

implementoinnista organisaatiossa. Asiakkuustyypistä riippuen voi olla 

Asiakassuhteiden 
hallinta

Toiminnallinen osa-alue

Asiakastiedon 
hallinta, ylläpito ja 

hyödyntäminen

Asiakastietokannan 
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hallintajärjestelmiin

Asiakas-
kanssakäyminen

Strateginen 
kokonaisuus

Asiakassuhteiden 
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kannattavaa keventää asiakkuusstrategian osa-alueita. Organisaatiossa suositellaan 

toteutettavaksi organisaation asiakkuusstrategiasta johdetut 

asiakkuustyyppikohtaiset alastrategiat. Strategioissa linjataan asiakkuustyyppiin 

spesifisti liittyvät asiakassuhteen hallinnan prosessit. Asiakassuhteisiin kohdistuvat 

tavoitteet voidaan strategioiden avulla hajottaa pienemmiksi kokonaisuuksiksi, 

joilla tavoitteiden käsittely ja saavuttaminen on helpommin lähestyttävissä 

asiakkuuskohtaisesti. Asiakassuhteiden hallinnan prosessien keventäminen 

pienempien kokonaisuuksien kautta auttaa myös niiden implementoinnissa 

toimintatapamuutoksen aikana. Kuvassa 16 on havainnollistettu organisaatiolle 

esitetyt erilaisia asiakkuustyyppejä ohjaavat asiakkuusstrategiat.  

 

Kuva 16. Asiakkuustyypit ja niiden hallintaa ohjaavat strategiat 

Erilaisten asiakkuustyyppien asiakassuhteiden hallintaa ohjaavien strategioiden 

suunnittelussa tulee lähteä erilaisiin asiakkuustyyppeihin liittyvistä tavoitteista ja 

niiden saavuttamiseksi tarvittavien resurssien tarkastelusta. Kuvassa 17 

organisaatiolle luodut asiakkuustyypit on asetettu kirjallisuuskatsauksessa esille 

nostettuun asiakasportfoliomatriisiin. 
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Kuva 17. Asiakkuustyyppien jaottelu asiakasportfoliomatriisin mukaan 

Matriisissa havainnollistuu eri asiakkuustyyppien asiakassuhteiden hallintaan 

käytettävien resurssien ohjaamisen perusteet. Matalan resursoinnin asiakkuuksia 

ovat liiketoiminnan 1. asiakkuustason asiakkaat. Näiden asiakkuuksien arvo 

organisaatiolle on asiakaskohtaisesti matala ja niiden vaatimukset organisaatiolta 

voivat olla varsin korkeat. Tällaisia asiakkuuksia ovat esimerkiksi kerta-asiakkaat, 

jotka eivät ole sitoutuneita organisaatioon ja joiden asiakassuhteen ylläpitäminen ja 

kehittäminen vaatisi erityisen paljon resursseja. Matalan resursoinnin asiakkuuksia 

ovat myös liiketoiminnan 2. asiakkuustason asiakkaat ja strategiset asiakkaat. 

Näiden asiakassuhteiden kehittymiselle nähdään kuitenkin potentiaalia ja niiden 

sitoutuneisuus organisaatioon voi olla korkeampi. Avainasiakkaat ja merkittävät 

asiakkuudet ovat erityisen arvokkaita organisaatiolle. Näiden asiakkuustyyppien 

ero on kuitenkin pitkälti sitoutuneisuudessa ja mahdollisesti myös asiakassuhteen 

pitkäikäisyydessä. Avainasiakkaiden asiakassuhteen ylläpitäminen voi vaatia 

organisaatiolta enemmän, mutta koska niiden tuottavuus tai muu arvo on 

organisaatiolle merkittävää, on asiakassuhteiden hallintaan kuitenkin perusteltua 
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investoida. Merkittävien asiakkuuksien arvo voi olla organisaation toiminnan 

jatkuvuuden kannalta jopa kriittistä, mikä tekee niiden asiakassuhteiden hallinnasta 

erityisen tärkeää.  

Asiakasportfoliomatriisin avulla erilaisten asiakassuhteiden hallinnan strategioiden 

suunnittelun ohjaaminen on selkeämpää. Liiketoiminnan asiakassuhteiden 

hallinnan prosessien suunnittelua ja toteutusta tulee ohjata asiakkuusstrategia, joka 

painottuu liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen asiakkuuksien kautta. 

Tavoitteiden asettelussa tulee ottaa huomioon asiakkuustyyppiin luokiteltujen 

asiakkuuksien tuottavuus. Asiakasdata-analyysissä todettiin, että vajaa 2 prosenttia 

asiakkaista tuottaa noin puolet palveluliiketoiminnan myynnistä. Voidaan siis 

todeta, että suurin osa organisaation palveluliiketoiminnan asiakkaista kuuluu 

perustason asiakkuustyyppiin eli liiketoiminnan asiakkaisiin. Tämä tarkoittaa sitä, 

että asiakaskohtainen kannattavuus ei ole tässä asiakkuustyypissä erityisen 

merkittävä. Asiakassuhteiden hallinnan prosessien suunnittelussa tulee ottaa tämä 

tärkeänä osana huomioon. Potentiaalin tunnistaminen ja asiakkuuksien seuranta 

voivat osoittautua tärkeämmäksi osaksi hallinnan prosesseja. 

Kumppanuusstrategian tulee pitkälti liiketoiminnan asiakkuusstrategian mukaisesti 

keskittyä asiakassuhteiden potentiaalin arviointiin. Kumppanuuksissa 

organisaation ja asiakkaan sitoutuneisuuden aste yhteistyöhön on verrattain matala. 

Asiakassuhteiden hallinta ei siis vaadi merkittävästi liiketoiminnan 

asiakkuusstrategiasta eroavia toimia. Kumppanuusstrategiassa tulee tuottavuuteen 

liittyvien tavoitteiden sijaan tarkastella strategisia tavoitteita ja niiden 

saavuttamiseksi toteutettavia toimia.  

Strategioissa määritellyillä prosesseilla tulee pyrkiä toiminnoiltaan ja 

resursoinniltaan kevyisiin liiketoiminnan asiakkuuksiin ja kumppanuuksiin 

liittyviin hallinnan toimintamalleihin. Pitkälle jalostettu toimintojen automatisointi 

on olennaista näiden asiakassuhteiden hallinnassa, jotta hallinnan prosessien 

resursointi on mahdollista optimoida. Strategioissa on tärkeää linjata sellaisia 

toimintoja, joiden toteuttaminen on jo suunnitteluvaiheessa mahdollista. 
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Strategioihin ei tule toimintatapamuutoksen aikana tehdä sellaisia linjauksia, joiden 

saavuttamiseksi organisaatiossa tulee tehdä pitkäjänteistä kehitystyötä.  

Avainasiakkuusstrategia eroaa liiketoiminnan asiakkuusstrategiasta ja 

kumppanuusstrategiasta olennaisimmin tavoitteiden osalta. Avainasiakkuuksien 

kautta tavoiteltavat hyödyt ovat moniulotteisempia, joten asiakkuusstrategia vaatii 

sellaisia linjauksia, jotka tukevat näiden tavoitteiden saavuttamista. Keskeisimpiä 

linjauksia ovat avainasiakkuuksien hallintaan käytettävät henkilöstöresurssit, 

asiakastiedon keräämisen ja hyödyntämisen prosessit ja asiakkuuksien 

kannattavuuden arviointi ja seuranta. Haastattelututkimuksessa kävi ilmi, että 

asiakassuhteiden hallinta on voimakkaasti henkilöitynyttä erityisesti vaikuttavuutta 

tuottavissa yksiköissä. Myös liiketoiminnan yksiköissä oli henkilöitynyttä 

asiakaskontaktointia. Toisaalta tällaista henkilöitynyttä yhteydenpitoa asiakkaiden 

kanssa on edullista ylläpitää. On kuitenkin tärkeää tarkastella, millaista henkilöstöä 

pyritään ohjaamaan tähän tehtävään. Jotta asiakassuhteiden hallintaa voidaan johtaa 

organisaatiotasolla, asiakassuhteiden hallinta ei voi olla vain yksikkökohtaisesti 

henkilöitynyttä, vaan se pitää organisoida johtoprosessien avulla yhdenmukaiseksi. 

Yhdenmukaistamista tukee erityisesti myös se, että asiakasdata-analyysissä 

todettiin erityisen tuottavien asiakkaiden olevan keskimääräisesti myös useamman 

kuin viiden toimittavan yksikön asiakas. Avainasiakkuuksien asiakassuhteiden 

hallintaa tulee koordinoida keskitetymmin esimerkiksi organisaatiotasoisen 

asiakkuustiimin toimesta. Lisäksi erilaiset toimintatavat, kuten yhteydenpidon 

monimutkaistuminen esimerkiksi tapaamisten tihentyessä, vaativat 

moniulotteisempaa prosessisuunnittelua. Avainasiakassuhteiden hallinnan 

suunnittelussa erityistä huomiota vaatii asiakastiedon kerääminen ja 

hyödyntäminen. Asiakassuhteen merkittävyyden kasvaessa tulee huomioida, että 

asiakastiedon luonne muuttuu. Asiakastietoa kerätään monipuolisemmin ja sen 

hyödyntämiseksi tulee mahdollisesti luoda omia alaprosesseja, jotta siitä voidaan 

saada maksimaalinen hyöty. Asiakastietoa ei välttämättä ole tietyssä vaiheessa 

tarkoituksenmukaista enää säilyttää CRM -järjestelmässä. On kuitenkin 

huomioitava, että toimintatapamuutoksen alkuvaiheessa ei ole 

tarkoituksenmukaista implementoida kaikkia vanhoja toimintamalleja 
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merkittävästi muuttavia uusia prosesseja kerralla. Muutosta johdettaessa on tärkeää 

aloittaa avainasiakkuuksiin kriittisesti liittyvistä erityisistä hallinnan prosesseista, 

kuten asiakkuustiimien kokoamisesta ja avainasiakkuuksien nimeämisestä 

tiimeille.  

Partneristrategialla ohjataan merkittävien asiakkuuksien asiakassuhteiden hallinnan 

prosesseja. Jälleen, tämä asiakkuusstrategia eroaa avainasiakkuusstrategiasta 

tavoitteiden osalta. Strategiat noudattavat pitkälti samanlaista rakennetta, sillä niillä 

tavoitellaan olennaisesti samoja asioita. Asiakassuhteen pitkäikäisyys ja korkea 

sitoutuneisuuden aste ovat sekä avainasiakkuuksissa, että merkittävissä 

asiakkuuksissa lähtökohtaisesti oletettuja. Merkittävät asiakkuudet ovat kuitenkin 

aina strategisesti merkittäviä siinä, missä avainasiakkaat vielä jaetaan 

liiketoiminnan avainasiakkuuksiin ja strategisiin avainasiakkuuksiin. Lisäksi 

merkittävien asiakkuuksien menettämisellä on organisaation toiminnan 

jatkuvuuden kannalta kriittisempiä seurauksia, kuin avainasiakkuuksiin liittyen. 

Partneristrategiassa olennaista on tunnistaa jokaisen merkittävän asiakkaan 

asiakassuhteen kriittinen vaikutus organisaation toiminnan tavoitteiden 

saavuttamisessa. Merkittävillä asiakkuuksilla on oltava asiakaskohtainen 

asiakasvastaava. Tällä voidaan varmistaa riittävän välittömän asiakassuhteen 

toteutuminen merkittävien asiakkuuksien kohdalla.  

Asiakkuusstrategioiden implementointiin liittyy olennaisesti päätöksentekopisteitä, 

joissa varmistutaan siitä, että asiakkuusstrategialla ohjataan asiakassuhteen 

hallinnan prosesseja tarkoituksenmukaisesti. Näitä asiakassuhteiden hallinnan 

prosesseihin erityisesti liittyviä päätöksiä ovat: 

1. Resursointipäätös 

a. Henkilöstö (asiakkuusvastaava, asiakkuustiimi, 

avainasiakkuuspäällikkö) 

2. Asiakaskanavat 

a. Yhteydenotto 

b. Viestintä ja markkinointi 
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3. Tietojärjestelmä 

a. CRM 

4. Arviointi ja seuranta 

a. Kannattavuuden arviointi 

b. Tavoitteiden saavuttamisen arviointi 

5. Asiakkuuden kehittämisen polku 

Nämä päätöksentekopisteet tulisi toteutua kaikissa asiakkuusstrategioissa. Jokaisen 

päätöksentekopisteen merkitys kasvaa asiakkuusstrategioiden kompleksisuuden 

kasvaessa. Näissä pisteissä voidaan havainnollistaa asiakassuhteiden hallintaan 

kohdistetun resursoinnin lisääntyminen asiakkuustyyppien edetessä 

asiakkuuspolulla. Resursointipäätös koskee olennaisimmin asiakassuhteen 

hallintaan käytettäviä henkilöstöresursseja. Liiketoiminnan asiakkuusstrategiassa 

ja kumppanuusstrategiassa henkilöstöresursseista ei tehdä linjausta, kun taas 

partneristrategiassa on keskeistä, että jokaiselle merkittävälle asiakkaalle nimetään 

asiakkuudesta vastaava henkilö. Asiakaskanavista linjaaminen on erityisen tärkeää 

asiakassuhteen merkityksen kasvaessa. Asianmukaisista vasteajoista päättäminen 

ja toisaalta riittävän välittömän yhteydenpidon varmistaminen ovat olennainen osa 

erilaisten asiakkuusstrategioiden luomista. Asiakassuhteiden hallinnassa 

käytettävien tietojärjestelmien hyödyntämisen laajuudesta päättäminen on 

keskeistä erityisesti ensimmäisten asiakkuustasojen asiakkuusstrategioissa. Näiden 

asiakassuhteiden hallinnassa hyödynnetään ensisijaisesti asiakastietojärjestelmästä 

löytyvää tietoa. Arvioinnin ja seurannan prosesseista tulee linjata kaikissa 

asiakkuusstrategioissa niissä asetettujen asiakassuhteiden hallinnan tavoitteiden 

mukaisesti. Asiakkuuksien kehittämisen polku liittyy asiakkuuksien arviointiin ja 

seurantaan. Asiakkuuden kehittymisestä linjaamisella varmistutaan siitä, että 

asiakassuhteiden hallinnassa tietyn asiakkuustyypin kohdalla toteutetaan 

tarkoituksenmukaisia prosesseja ja toimia. Kaikki asiakkuudet eivät myöskään ole 

kannattavia. Lähtökohtaisesti organisaatiossa tulee pyrkiä jo ennen asiakkaan 

nimeämistä asiakkuustyyppiin tekemään asiakaspotentiaalin tarkastelua. 

Asiakkuuksien kannattavuus ja potentiaali voi kuitenkin muuttua, jolloin 

organisaatioon tarvitaan asiakkuuksien loppumista hallinnoiva prosessi. Tämän 
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prosessin linjaaminen on osa asiakkuusstrategioissa toteutettavaa asiakkuuden 

kehittymisen polkua.  

Asiakkuusstrategioiden luominen ja viimein päätöksentekopisteistä linjaaminen 

muodostavat rakenteen myös asiakassuhteiden hallinnan käytännön 

toimintamalleille. Toimintamallien luomisessa hyödynnetään strategiassa tehtyjä 

linjauksia sekä asiakassuhteiden hallinnan käytännön toimista, että niiden 

tavoitteista ja seurannasta. Käytännön toimintamalleilla ohjataan asiakkuuden 

muodostumista, asiakasrajapinnassa tapahtuvaa kanssakäymistä, asiakastiedon 

hyödyntämistä ja asiakassuhteen ylläpitoa. Toimintamalleilla tuotetaan keinoja 

asiakassuhteiden arviointiin ja seurantaan. Niiden avulla tavoitellaan 

asiakaskäytäntöjä, joilla järjestelmällistetään asiakassuhteiden hallintaa ja 

optimoidaan asiakassuhteiden ylläpitämiseen käytettäviä resursseja.  

CRM -järjestelmä on keskeisessä roolissa asiakassuhteiden hallinnassa erityisesti 

sen jalkauttamisvaiheessa. Tietojärjestelmän avulla asiakassuhteiden hallinnan 

kautta saavutettavien hyötyjen realisointi on helpommin ymmärrettävissä 

organisaation laajuisesti. Tärkeää on kuitenkin, että tietojärjestelmää käytetään 

tarkoituksenmukaisesti, eikä sitä hyödynnetä vain hyödyntämisen ilosta. Mikäli 

tietojärjestelmästä tulee liian raskas osa asiakassuhteiden hallinnan prosesseja, voi 

se johtaa henkilöstön ja koko organisaation haluttomuuteen osallistua 

toimintatapamuutokseen ja asiakassuhteiden hallinnan prosessien kehittämiseen. 

Haastattelututkimuksessa selvisi, että yksiköissä on varsin vaihteleva käsitys CRM 

-tietojärjestelmän tarkoituksesta, hyödyntämisestä ja sen kautta saavutettavasta 

asiakasymmärryksestä ja -tiedosta. Osa yksiköistä ymmärtää jo tietojärjestelmien 

keskeisen roolin asiakastiedon keräämisen ja hallinnan järjestelmänä, mutta 

epäselvää on edelleen tietojärjestelmän käytön hyödyt asiakassuhteiden 

hallinnassa. Asiakastiedon hallinta on edullista ymmärtää organisaatiossa 

asiakassuhteiden hallinnan toiminnallisena osa-alueena. Välilliset hyödyt 

realisoituvat CRM -järjestelmän tietokannan karttumisen kautta.  

Organisaatiossa on olennaisesti kahdenlaisia erilaisia asiakkaita, kuten edellä on jo 

todettu: liiketoiminnan asiakkaita ja strategisia asiakkaita. Karkeasti jaoteltuna 
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liiketoiminnan perustason asiakkaat ovat suoria asiakkaita, ja strategiset välillisiä. 

Asiakassuhteiden hallinnan toiminnallinen osa-alue, eli CRM -järjestelmän 

hyödyntämisen prosessit eroavat näiden asiakkuuksien kesken. Merkittävin 

eroavaisuus erilaisista asiakkuuksista kerättävässä tiedossa on liiketoiminnallisten 

lukujen, kuten liidien ja mahdollisuuksien merkitseminen tietojärjestelmään. 

Haastattelututkimuksen perusteella yksiköille keskeisin tietojärjestelmän 

mahdollistama toiminnallisuus on asiakastiedon jakaminen reaaliaikaisesti 

organisaatiossa. Yksiköiden toimintatavat asiakassuhteiden hallinnassa ovat 

keskittyneet voimakkaasti yksikön omiin prosesseihin ja niiden toteuttamiseen. 

Asiakassuhteiden hallintaa yhdenmukaistettaessa tietojärjestelmään toteutettavien 

toiminnollisuuksien tulee palvella sekä asiakassuhteiden hallinnan prosesseja, että 

erilaisilla toimintaperiaatteilla toimivia yksiköitä. Asiakastiedon laadun tulee 

kuitenkin ymmärtää riippuvan yksinomaa asiakkuustyypistä, ja sen hallintaa 

ohjaavassa asiakkuusstrategiassa linjatuista tavoitteista ja toimista. Järjestelmän 

tarkoituksena on kerätä ja säilyttää asiakastietoa, sekä mahdollistaa sen 

hyödyntäminen yhdessä muiden asiakastietoa keräävien järjestelmien kanssa. 

Organisaatiossa kerätään asiakastietoa pääsääntöisesti 

toiminnanohjausjärjestelmään ja CRM -pilottijärjestelmään. Asiakastiedon 

hallinnassa tulee erityisesti kiinnittää huomiota päällekkäisyyksien välttämiseen. 

Samaan aikaan on kuitenkin kriittistä, että CRM -järjestelmään tehdään 

asiakastietokirjauksia, sillä järjestelmän arvo kasvaa suhteessa sinne tallennettuun 

tiedon määrään. Tämän tasapainon löytämiseksi on tärkeää, että organisaatiossa 

tehdään asiakkuusstrategian tavoitteiden mukaiset linjaukset asiakastiedon 

keräämisestä ja sen hallinnoinnista asiakkuustyyppikohtaisesti.  

7.3 Hallintajärjestelmän integraatio ja organisaation sitoutuneisuus 

Yksi keskeisimmistä haastatteluissa esiin nousseista teemoista asiakassuhteiden 

hallinnan tietojärjestelmään liittyen oli sen hyötyjen ymmärtämisen hankaluus. 

Yksiköissä ei tunnisteta monia tietojärjestelmän kautta saavutettavia välittömiä tai 

välillisiä hyötyjä. Integraation sujuvoittamiseksi on varmistettava, että sekä 

vaikuttavuutta, että liiketoimintaa tuottavissa yksiköissä asiakassuhteiden hallinnan 



 

 

124 

tietojärjestelmissä kerätään sellaista tietoa ja tuotetaan sellaista dataa, jota ei kerätä 

tai tuoteta muissa järjestelmissä. Tietojärjestelmän käyttöönotto tulee toteuttaa 

vaiheittain, jolla varmistutaan siitä, että yksiköissä ollaan tunnistettu ne 

järjestelmätoiminnot, joita hyödyntämällä saavutetaan eniten hyötyjä. Järjestelmän 

pilotoinnissa tulee ottaa huomioon yksiköiden erilaisuus. Erityisesti strategisella 

puolella, eli vaikuttavuutta tuottavissa yksiköissä, sellaisten tietojärjestelmien 

käyttö, kuin CRM -järjestelmä on, ei aina tuota välittömästi hyödynnettävää dataa; 

asiakkaisiin liittyvä tieto voi olla suurilta osin organisaation aineetonta pääomaa, 

jonka hyödyt realisoituvat esimerkiksi yhteydenpidon parantumisena erilaisissa 

hankkeissa. Tällaisen hyödyn havaitseminen vaatii pidemmän aikavälin seurantaa. 

Myös johdon tulee olla sitoutunut järjestelmäkehitykseen, eikä sitä voida ulkoistaa 

vain tukiyksiköiden ylläpidettäväksi. Asiakassuhteiden hallintaa kehitettäessä ja 

uudistettaessa johdon on oltava tietoisia järjestelmien toiminnollisuuksista, jotta 

niitä voidaan maksimaalisesti hyöyntää (Wilson, Daniel ja McDonald 2002).  

 

Organisaation sisäisen toiminnan laatu on tärkeässä asemassa asiakassuhteiden 

hallinnan prosessien implementoinnissa. Tutkimuksessa selvisi organisaatiossa 

olevia ideologisia eroja asiakassuhteiden hallintaan liittyen. Prosessikehityksessä ja 

toimintamallien jalkauttamisessa tulee tehdä aktiivista seurantaa ja toiminnan 

arviointia.  Seurannan kautta johdon on mahdollista kommunikoida organisaatiossa 

uusien prosessien ja järjestelmien hyödyistä. Tämä on tärkeää, mikäli 

organisaatiossa halutaan varmistua siitä, että myös henkilöstö on sitoutunut 

toimintatapamuutoksen läpivientiin (Rahimi 2017). Johdon sitoutuneisuus 

toimintatapamuutokseen ja koko organisaation ideologiseen siirtymään kohti 

parempaa asiakassuhteiden hallintaa on avaintekijä muutoksen onnistumisessa.  

Tämän tutkimuksen myötä organisaatiolle on muodostettu kehityspolku 

asiakkuusstrategian johtamiselle toiminnan tavoitteista. Tutkimuksessa 

organisaatiolle on kehitetty asiakkuustyypit ja niiden hallintaa ohjaavat prosessit. 

Lisäksi tutkimus ohjaa organisaation asiakassuhteiden hallinnan prosessien 

kehittämistä ja tietojärjestelmien integraatiota ja hyödyntämistä. Asiakastyyppien 

määrittely ei kuitenkaan riitä asiakkuusstrategian onnistuneeksi toteuttamiseksi. 
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Asiakassuhteiden hallintaan ja asiakkuusstrategian toteuttamiseen liittyy 

keskeisesti asiakkaiden potentiaalin tunnistaminen ja asiakkaan tunteminen. 

Asiakasarvo on asiakkuusstrategian osa-alue, jota ei tässä tutkimuksessa ole 

selvitetty tarkemmin. Organisaatiossa tähän mennessä toteutetussa tuoteajattelussa 

korostetaan asiakkaan kokeman arvon siirtyvän tuotteen myötä toimittajalta 

asiakkaalle. Asiakassuhteiden hallinnan parantamisen myötä implementoitavassa 

asiakkuusajattelussa puolestaan merkittävää on arvon ymmärtäminen sidottuna 

asiakassuhteeseen, sen laatuun ja luonteeseen. Ratkaisu on vain osa tarjooman 

arvolupausta. Keskeistä asiakkuusajattelussa on ymmärtää, että tuotteen ja 

asiakassuhteen arvo realisoituu vasta asiakkaan prosesseissa. Organisaatio on vasta 

asiakassuhteiden hallinnan prosessien suunnitteluvaiheessa. Prosessien 

kehittämisessä tulee jatkossa kiinnittää enemmän huomiota organisaation 

asiakkaiden kokemaan arvoon, sekä sitä synnyttävien prosessien vahvistamiseen ja 

vakiinnuttamiseen. 

Asiakassuhteiden hallinnan ja erityisesti erilaisten CRM prosessien integraation 

organisaation prosesseihin tiedetään olevan haastava ja riskialtis projekti (. Yksi 

merkittävimmistä syistä sen käyttöönoton ja hyödyntämisen epäonnistumiseen on 

organisaatiotason epäselvyys siitä, mitä CRM ja asiakassuhteiden hallinta 

tarkoittaa. Johdolla ei ole todellisuudessa käsitystä siitä, mitä prosesseja ollaan 

implementoimassa ja millaista hyötyä niistä on mahdollista saavuttaa (Rigby, 

Reichheld ja Schefter 2002). CRM ei ole vain tietojärjestelmä, joka käyttöönoton 

jälkeen automaattisesti hallinnoi asiakkuuksia, kerää, jäsentelee ja esittelee 

asiakastietoa ja sitä kautta parantaa asiakaskokemusta ja asiakkaan ymmärrystä 

organisaatiossa. Asiakassuhteiden hallinnan prosesseja implementoivan 

organisaation on huolehdittava siitä, että asiakassuhteiden hallinnasta ei tule 

henkilöstölle rasitetta, vaan sen hyödyt ymmärretään. Henkilöstön sitoutuneisuus 

tulee varmistaa sekä johdon luomien esimerkkien ja käytäntöjen kautta. että 

seurannan ja arvioinnin avulla. Prosessien kehittämisessä olennaista on parantaa 

organisaation sisäistä viestintää. Muutosjohtamiseen liittyy tärkeänä osana 

muutoksesta viestiminen niin, että organisaation sisäisillä prosesseilla on 

mahdollisuus muodostua uusia prosesseja tukeviksi. Sisäisten prosessien muutos ja 
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myös osittainen vaihtuminen ovat luonnollisia seurauksia uusien toimintatapojen ja 

prosessien implementaatiolle.   

7.4 Jatkokehitysehdotukset 

Asiakassuhteiden hallinnan prosessien integroiminen organisaation 

toimintatapoihin vaatii organisatorista oppimista. Organisaatiokulttuurin tulee 

kokonaisuudessaan muuttua kohti asiakaslähtöisempää toimintatapaa. 

Asiakassuhteiden hallinnan käsittäminen organisaation kannalta on tärkeä osa 

sisäistä kehitystä ja liiketoimintaa edistäviä toimia. Asiakassuhteiden hallintaan 

liittyy organisaation sisäisten järjestelmäkonfiguraatioiden ja strategisten 

implikaatioiden lisäksi olennaisena osana asiakkaan kokemus toiminnasta 

organisaation kanssa. Asiakaskokemus onkin yksi nykyajan nousujohteisista 

teemoista erityisesti yritysjohdoille (Accenture 2015). Asiakaskokemuksen 

hallinnan tärkeys juontuu asiakkaiden ja toimittajien yhteydenpidon 

moniulotteisesta ja jatkuvasti laajenevasta medioiden kentästä. Asiakkailla on nyt 

entistä enemmän mahdollisuuksia ja tapoja olla vuorovaikutuksessa toimittajien 

kanssa, mikä kasaa paineita toimittajien puolelle taata vangitseva asiakaskokemus 

(Lemon ja Verhoef 2016). Asiakassuhteiden hallinnan tutkiminen yrityksen 

sisäisesti vastaa kysymyksiin järjestelmien ja prosessien suunnittelusta ja eri 

yksiköiden toiminnasta hallinnan prosesseihin liittyen. Tutkimuksessa ei 

kuitenkaan oteta kantaa asiakassuhteiden hallinnan prosesseihin 

asiakasnäkökulmasta, sillä tutkimus on rajattu tarkastelemaan prosesseja ja niiden 

kehittämistä organisaation sisäisesti. Tutkimuksessa ei myöskään tarkasteltu 

organisaation asiakaskannan tyytyväisyyttä organisaation vakiintuneisiin 

toimintatapoihin.  Asiakkuusajattelun vakiinnuttua, organisaation toiminnan 

kehittämisessä on hyödyllistä lähteä tutkimaan toimintaa asiakasnäkökulmasta. 

Asiakaskokemuksen tarkastelu on yksi keino integroida asiakasnäkökulma 

organisaation toiminnan kehittämiseen.  
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LIITTEET 

 

LIITE 1 

 

Haastattelukysymykset: liiketoimintaa tuottavat yksiköt 

 

Liiketoiminta-ala 

1. Miten yksikkö tuottaa liiketoimintaa? 

2. Miten yksikkö toteuttaa organisaation strategiaa (vaikuttavuus)? 

3. Mitkä ovat yksikön suurimmat liiketoimintaa tuottavat palvelutoiminnat ja 

niiden liikevaihdon osuus yksikön liikevaihdosta? 

4. Kuinka suuren osuuden suurin toiminta-ala muodostaa yksikön 

liiketoiminnoista (asiakkaat, resurssit, kokonaiskustannukset)? 

Asiakkuudet 

5. Mitkä ovat yksikön suurimmat asiakkaat tai suurimpien asiakkaiden 

toimialat? 

6. Miten toimialojen erilaisuus näkyy yksikön toiminnassa? 

7. Onko yksikössä palveluliiketoiminnan lisäksi muuta yhteistyötä 

asiakkaiden kanssa? 

8. Onko yksikössä tunnistettu avainasiakkuuksia? 

a. Miten avainasiakkuuksien asema näkyy yksikössä? 

b. Onko yksiköllä mitään erityisiä sopimuksia yksittäisten asiakkaiden 

kanssa? 

Asiakkuusstrategia 

9. Onko yksiköllä systemaattista toimintatapaa asiakkaiden kontaktointiin? 



 

 

10. Miten asiakkaisiin tyypillisesti otetaan yhteyttä? 

11. Kerääkö yksikkö liiketoimintastrategian toteutusta edistävää asiakastietoa? 

a. Mitä asiakastietoa yksiköllä on tällä hetkellä kaikista asiakkaista? 

b. Mistä asiakkaista kerätään yksityiskohtaisempaa tietoa? 

c. Miten asiakastietoa säilytetään yksikössä? 

d. Miten asiakastietoa jaetaan yksikön asiantuntijoiden ja projektien 

kesken? 

e. Miten asiakastiedon keräämistä ja hallinnointia seurataan 

yksikössä? 

12. Miten yksikössä voidaan tai halutaan hyödyntää asiakastietoa? 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

LIITE 2 

 

Haastattelukysymykset: liiketoimintaa tuottamattomat yksiköt 

 

Yksikkö 

1. Mitkä ovat yksikön päätoiminnat? 

2. Miten yksikkö toteuttaa organisaation strategiaa ja tavoitteita?  

Sidosryhmät 

3. Mitkä ovat yksikön suurimmat sidosryhmät? 

4. Miten suurimmat tai merkittävimmät sidosryhmät on tunnistettu? 

5. Voiko sidosryhmille tunnistaa erilaisia toimialoja tai segmenttejä? 

a. Miten sidosryhmäsegmenttien erilaisuus näkyy sidosryhmien 

kanssa toimiessa? 

6. Millaista toimintaa yksikössä toteutetaan erilaisten sidosryhmien kanssa? 

Sidosryhmästrategia 

7. Onko yksiköllä systemaattista toimintatapaa sidosryhmien tai 

verkostokumppaneiden kontaktointiin? 

8. Miten sidosryhmiin tyypillisesti otetaan yhteyttä? 

9. Kerääkö yksikkö strategian toteutusta edistävää tietoa sidosryhmistä? 

a. Miten sidosryhmistä saatua tietoa jaetaan yksikön asiantuntijoiden 

ja projektien kesken? 

b. Miten sidosryhmistä saatavan tiedon keräämistä ja hallinnointia 

seurataan yksikössä? 

10. Miten yksikössä voidaan tai halutaan hyödyntää sidosryhmistä kerättävää 

tietoa? 
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