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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

 

Asiakassuhteet ja niiden johtamisen teemat ovat nousseet puhutuimmiksi 

liiketoimintaa käsitteleviksi teemoiksi viime vuosien aikana. 

Markkinoinnin tutkimuksen parissa asiakkaisiin on keskitytty jo pidemmän aikaa, 

mutta laskentatoimen kentässä tutkimus aihepiiristä on ollut vähäistä viime 

vuosikymmeneen asti. (McManus & Guilding, 2008, 783) Tutkimuksen vähäisyys 

laskentatoimen kentässä on yllättävää, kun otetaan huomioon laskentatoimen kehitys 

strategisen johdon laskentatoimen suuntaan, jossa verrattuna perinteiseen 

laskentatoimeen huomio on siirtynyt sisäisestä laskennasta ulkoiseen, eli asiakkaisiin 

ja kilpailijoihin. 

Nykyinen olemassa oleva laskentatoimen kirjallisuus asiakaslaskennassa keskittyy 

suurelta osin kustannusten allokoimiseen, viitaten usein toimintolaskentaan. 

Markkinoinnin kirjallisuus on jakaantunut laaja-alaisemmin ja siinä keskitytään 

enemmän vaikeammin mitattavissa oleviin asiakkaisiin liittyviin suorituskyvyn 

mittareihin, kuten elinkaarilaskentaan ja asiakaslaskennan tuottaman tiedon käyttöön 

päätöksenteossa ja ohjauksessa. (McManus & Guilding, 2008, 785) 

Asiakasnäkökulma on myös yhtenä dimensiona Balanced Scorecardissa, joka on 

saanut merkittävästi huomiota tutkimuksissa ja käytännön sovellutuksissa. Täten on 

outoa, ettei asiakkaiden suorituskykyä kohtaan ole noussut suurempaa kiinnostusta 

laskentatoimen kentässä. (McManus & Guilding, 2008, 786) 

Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää mihin suuntaan tutkimus 

asiakaskannattavuuslaskennasta pitkällä aikavälillä on kehittynyt johdon 

laskentatoimen näkökulmasta. Johdon laskentatoimen näkökulmasta keskeinen 

kiinnostuksen kohde asiakkaissa on kannattavuus, joka on myös tämän tutkielman 

lähtökohtana. Tutkimuksessa lähempään tarkasteluun otetaan asiakkaan 

elinkaarianalyysi, koska se on markkinoinnin kentässä tutkituista aiheista helpoimmin 

liitettävissä johdon laskentatoimessa yleisesti käytettyihin tekniikoihin 

rahamääräisyytensä vuoksi (McManus & Guilding, 2008, 786). 
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1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelma 

 

Asiakaskannattavuuslaskenta voidaan jakaa Guildingin ja McManuksen (2002, 46) 

mukaan viiteen osaan: asiakaskannattavuusanalyysiin, asiakassegmentin 

kannattavuusanalyysiin, asiakkaan elinkaaren kannattavuusanalyysiin, asiakkaiden 

tai asiakasryhmien arvostaminen voimavaroina ja asiakaslaskentaan. Tämä työ 

käsittelee asiakaslaskentatoimen menetelmistä asiakkaan elinkaaren 

kannattavuusanalyysiä, koska se on mittarina tulevaisuuteen suuntautunut ja siitä 

saatavaa tietoa voidaan hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä.  

 

Työn keskeisimpänä tavoitteena on selvittää, miten asiakkaanelinkaarianalyysin 

tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää yrityksen päätöksenteossa. 

Tutkimusongelma jakaantuu pääongelmaan ja alaongelmiin: 

Pääongelma: 

Miten asiakkaan elinkaarianalyysin tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää 

päätöksenteossa? 

Alaongelmat: 

Miten asiakkaan elinkaaren arvo voidaan määrittää? 

Mitä ongelmia asiakkaan elinkaaren kannattavuusanalyysiin liittyy? 

1.3 Tutkimuksen rajaukset 

 

Työ on kirjallisuuskatsaus, eikä sisällä empiiristä tutkimusta. Asiakkaan elinkaaren 

kannattavuusanalyysiä käsitellään strategisen johdon laskentatoimen näkökulmasta. 

Strategisen johdon laskentatoimen ominaispiirteitä ovat keskittyminen ulkoiseen 

toimintaympäristöön, asiakkaat, kilpailijat, tulevaisuuden ennusteet sekä pitkä 

aikaväli (Guilding et al. 2000, 117 - 121). 



 

Kuvio 1: Strategisen johdon laskentatoimen menetelmät Cade

839) mukaan. 

Kuvio 1 havainnollistaa strategisen johdon laskentatoimen menetelmien jaottelua ja 

tässä tutkielmassa käsiteltävän asiakkaanelinkaaren sijoittumista 

menetelmien joukkoon. Cades & Guilding (2008

laskentatoimen menetelmät viiteen kategoriaan; Kustannuslaskenta, Suunnittelu, 

valvonta ja suorituskyvyn mittaus, Strateginen päätöksenteko, Kilpailijalaskenta ja 

Asiakaslaskenta.  

1.4 Tutkimusmenetelmät ja 

 

Kyseessä on laajempi teoreettinen kirj

deskriptiivinen. Tutkimuksessa asiakkaan elinkaaren kannattavuusanalyysiä ja sen 

hyödyntämistä pyritään kuvailemaan olemassa olevan kirjallisuuden perusteella.

Tutkimusta varten ei ole kerätty empiiristä aineistoa, mut

tieteellisten tutkimusten kautta.
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ta sitä käytetään välillisesti 



- 4 - 
 

Lähdemateriaali koostuu aiheesta saatavilla olevasta kirjallisuudesta.  Tutkimuksen 

teoriatausta perustuu laskentatoimen ja markkinoinnin tieteellisiin artikkeleihin. 

Aihetta on tarkasteltu pidempään markkinoinnin artikkeleissa, jossa 

asiakasnäkökulma on ollut pidempään esillä. Laskentatoimessa aihetta on käsitelty 

vähän ja aihe on tullut vasta myöhemmin esille strategisen johdon laskentatoimen 

käsitteen yleistymisen myötä. 

1.5 Työn rakenne 

 

Tutkielma jakaantuu viiteen kappaleeseen, joista ensimmäinen on johdanto. 

Toisessa kappaleessa esitellään asiakaslaskentatoimea yleisemmällä tasolla ja sen 

sijoittumista strategisen johdon laskentatoimen kenttään. Kolmannessa kappaleessa 

käsitellään asiakkaan elinkaaren kannattavuusanalyysiä ja sen laskentaa. 

Neljännessä kappaleessa tarkastellaan kuinka elinkaarilaskennan tuottamaa tietoa 

hyödynnetään yrityksen päätöksenteossa. Viides kappale käsittelee asiakkaan 

elinkaaren kannattavuusanalyysin käyttöön liittyviä ongelmia. Kuudennessa 

kappaleessa on yhteenveto ja esitellään johtopäätökset. 
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2 ASIAKASLASKENTA  

 

2.1 Asiakaskannattavuus 

 

Pfeifer et al. (2005) määrittää asiakaskannattavuuden seuraavasti: "Yrityksen 

näkökulmasta asiakaskannattavuus on tietyllä aikavälillä yhdestä asiakkaasta 

aiheutuvien kustannusten ja tuottojen erotus." Laskentatoimelle on muodostunut 

merkittävä rooli asiakkaiden arvioimisessa ja mittaamisessa. Hyvin tuottavien 

asiakas-suhteiden erottaminen heikosti tuottavista tai tappiollisista asiakas-suhteista 

on yrityksen kannalta tärkeää, jotta se voi reagoida tarvittavalla tavalla ja parantaa 

yrityksen kokonaiskannattavuutta (Pfeifer et al. 2005, 14).  

Asiakaskannattavuutta tarkasteltaessa Pareto- sääntö soveltuu yrityksiin melko 

hyvin. Säännön mukaan 20 prosenttia asiakkaista tuottaa 80 prosenttia yrityksen 

asiakaskannattavuudesta. Uskotaan, että yritykset, jotka saavat hankituksi tuon 

parhaan 20 % prosenttia asiakkaista voittavat markkinat itselleen (Han et al. 2012, 

3964). Kuvassa 2 esitetty Stobachoff- käyrä on yksi tapa kuvata 

asiakaskannattavuuden yleistä tasoa. Stobachoff- käyrä perustuu yksittäisten 

asiakkaiden kannattavuuteen. Asiakkaat on asetettu kannattavuuden mukaiseen 

järjestykseen x-akselille: ensimmäinen asiakas on kaikkein kannattavin ja viimeinen 

kaikkein kannattamattomin asiakas. Y- akselilla on asiakkaiden tuottama osuus 

yhteenlasketusta voitosta. Käyrän nousevalla osalla olevat asiakkaat ovat yritykselle 

kannattavia. 

 



 

Kuvio 2: Esimerkki kannattavuuden jakautumisesta asiakask

van Raaij, 2005, 376) 

Kuvion 2 Stobachoff- käyrässä noin 60 prosenttia asiakkaista ovat kannattavia. 

Kannattavat asiakkaat tuovat noin 125 prosenttia kokonaisvoitosta. Jäljellejäävä 40 

prosenttia asiakkaista ovat kaikki kannattamattomia ja niiden tappiot kuluttavat 

ensimmäisen 60 prosentin tuottam

vieläkin dramaattisempi.  

Negatiivisen katetuoton (vähemmän tuottoja kuin asiakkaasta aiheutuvia 

kustannuksia) omaavien asiakkaiden määrä on osoittautunut tutkimuksissa jopa 30 

% kuluttajakaupassa sekä yrity

11) tutkivat kuluttajakauppaa harjoittavan vaateyrityksen asiakaskantaa ja selvittivät 

jokaisen asiakkuuden elinkaaren arvon. Osoittautui, että yli 300 000 asiakkaasta 20 

% asiakkaista vastasi 95 % voitoi

arvo. Haenlain et al. (2007) 

asiakassegmentistä 5 (26,8
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11) tutkivat kuluttajakauppaa harjoittavan vaateyrityksen asiakaskantaa ja selvittivät 

jokaisen asiakkuuden elinkaaren arvon. Osoittautui, että yli 300 000 asiakkaasta 20 

sta ja 30 % asiakkaista oli negatiivinen elinkaaren 

tutkimuksessa saksalaisen vähittäispankin 22 

soittautui tappiollisiksi. 
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Tappiolliset asiakkaat usein käyttivät pankkia toissijaisena pankkinaan ja säilyttivät 

vain rajallisen määrän varoistaan. Tästä johtuen asiakkaiden palvelemisesta 

aiheutuvat kustannukset nousivat nopeasti tuottoja korkeammiksi, joka johti 

asiakkaiden negatiiviseen katetuottoon. (Haenlain & Kaplan, 2009, 90) 

2.2 Asiakaskannattavuuslaskennan menetelmät 

 

Asiakaskannattavuuslaskenta voidaan jakaa Guildingin ja McManuksen (2002, 46) 

mukaan viiteen osaan: asiakaskannattavuusanalyysiin, asiakassegmentin 

kannattavuusanalyysiin, asiakkaan elinkaaren kannattavuusanalyysiin, asiakkaiden 

tai asiakasryhmien arvostamiseen varoina ja asiakaslaskentaan. 

 

Asiakaskannattavuusanalyysi (CPA) antaa tietoa menneen aikajakson 

asiakaskannattavuudesta. Asiakaskannattavuus analyysissä lasketaan yhden tietyn 

asiakkaan tuottamat suoriteperusteiset tuotot ja kustannukset. 

Asiakaskannattavuusanalyysi on asiakaslaskentamalli joka rakentuu 

toimintolaskentalähtöisesti; tuottojen laskenta perustuu kustannuksiin ja myynteihin, 

jotka voidaan jäljittää asiakkaaseen. (Guilding & McManus, 2002, 46) 

Asiakassegmenttien kannattavuusanalyysi on muutoin samankaltainen kuin edellä 

mainittu yhden asiakkaan asiakaskannattavuusanalyysi, mutta yksittäisten 

asiakkaiden sijasta käsitellään asiakassegmenttejä. Asiakassegmenttien 

kannattavuusanalyysillä on sovellutuksia esim. pankkialalla, jossa yksittäisen 

asiakkaan marginaali jää niin pieneksi, että asiakaslaskennan soveltaminen 

yksittäisen asiakkaan tasolla ei ole kannattavaa. (Guilding & McManus, 2002, 47) 

Asiakkaan elinkaaren kannattavuusanalyysi (CLV) on asiakaskannattavuusanalyysi, 

jonka tarkasteluaika on laajennettu koskemaan myös tulevia vuosia. Asiakkaan 

elinkaaren arvo määrittyy asiakas-suhteesta johtuvien tulevaisuuden kassavirtojen 

nykyarvona. (Pfeifer et al. 2005, 17; Guilding & McManus, 2002, 47).  Asiakkaan 

elinkaaren kannattavuusanalyysi auttaa yrityksiä asiakaslähtöisen liiketoiminnan 

kehittämisessä siirtämällä huomioita tuotteiden myynnistä asiakkaiden 

palvelemiseen. Analyysin hyväksikäyttö markkinointipäätöksien tukena rohkaisee 
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yrityksiä huomioimaan asiakkaiden eroavaisuudet ja luomaan lisäarvoa asiakkaiden 

erilaisen kohtelun kautta. (Pfeifer & Ovchinnikov, 2011, 178) 

 

Asiakkaiden arvostaminen varoina on tapa korostaa asiakkaiden tärkeyttä tekemällä 

asiakaspääomista näkyviä. Menetelmässä asiakkaat tai asiakassegmentit arvotetaan 

yrityksen varoina sen mukaan, kuinka paljon asiakas tuo arvoa yritykselle.  Guilding 

& Mcmanus (2002, 48) toteavat, että mitään systemaattista tapaa ei ole 

kirjallisuudessa esitetty asiakasarvon laskemiseksi, mutta arvottaminen voidaan 

heidän mukaan tehdä esimerkiksi laskemalla tietyn asiakkaan tai asiakassegmentin 

yritykselle tuomien tulevien tuottojen nykyarvo.  

Asiakaslaskenta edustaa Guildingin & McManusin mukaan holistista näkökulmaa, 

joka sisältää kaikki laskenta menetelmät, joiden avulla arvioidaan voittoja, myyntiä tai 

asiakkaiden tuottoihin liittyviä nykyarvoja. (Guilding & McManus, 2002, 48) 
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3 ASIAKKAAN ELINKAAREN KANNATTAVUUSANALYYSI 

 

Asiakkaan elinkaaren kannattavuusanalyysi (CLV) on asiakaskannattavuusanalyysi, 

jonka tarkasteluaika on laajennettu koskemaan myös tulevia vuosia (Guilding & 

McManus 2002, 46). Asiakkaan elinkaarenkannattavuusanalyysiä pidetään 

parempana menetelmänä kuin asiakaskannattavuusanalyysiä, koska asiakkaan 

kannattavuus vaihtelee eri ajanjaksoilla (Murby 2008, 32).   

 

Kumar & Rajan (2009b, 2) määrittelee asiakkaan elinkaaren arvon asiakkaan 

elinkaaren aikaisten kumulatiivisten kassavirtojen summana, jotka ovat diskontattu 

nykyhetkeen käyttäen pääoman keskimääräistä kustannusta (WACC). Kyseinen 

määritelmä jättää kassavirtojen kohdistamisen käyttäjän vastuulle, ottamatta kantaa 

yksittäisten kassavirtojen (esim. yleiskustannukset) kohdistamiseen. 

Määritelmällisesti asiakkaan elinkaaren kannattavuusanalyysiä voidaan soveltaa 

missä vaiheessa tahansa asiakassuhdetta. Eli voidaan puhua nykyisen asiakkaan 

jäljellä olevan elinkaaren arvosta tai vastahankitun asiakkaan elinkaaren arvosta. 

Yrityksen nykyisten ja tulevien asiakkaiden yhteenlasketut CLV:n arvot vastaavat 

yrityksen arvoa. (Pfeifer & Ovchinnikov, 2011, 178) 

 
Vaikka CLV:llä määritelmällisesti tarkoitetaan asiakkaan koko elinkaaren aikaista 

kannattavuutta, käytännön sovellutuksissa yleensä tarkoitetaan asiakkaan 

kannattavuutta kolmen vuoden aikana. Tämä johtuu tuotteen elinkaaresta, asiakkaan 

elinkaaresta ja siitä, että 80 % asiakassuhteen tuotoista syntyy kolmen vuoden 

aikana. (Kumar & Rajan, 2009b, 2) 
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3.1 Elinkaaren laskenta 

 

Tutkijat ovat ehdottaneet useita erilaisia malleja asiakkaan elinkaaren arvon 

laskemiseksi. Mallit hyväksikäyttävät yritysten asiakasrekistereihin keräämää tietoa. 

Esimerkiksi Haeinlein et al. (2007, 232) toteavat, että heidän saksalaiselle 

liikepankille kehittämään malliin tiedot on helposti saatavilla keskiverto pankin 

tietojärjestelmästä. Analyysimallit voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään, sillä 

perusteella huomioiko malli asiakkaan hankinnasta aiheutuvat kustannukset 

(Hiziroglu & Sengul, 2012, 767). Jain & Sign toteavat tutkimuksessaan 

hankintakustannusten ja asiakkaan säilyttämisestä aiheutuvien kustannusten olevan 

merkittäviä elinkaaren arvon kannalta ja siten ne tulisi huomioida laskentamalleissa 

(Jain & Sign, 2002, 44). Huomion arvoista on, että useimmat malleista jättävät 

kilpailijat huomioimatta, koska tietoa kilpailijoista ei ole kerätty tarpeeksi (Gupta et al., 

2006, 142). Mallien perusperiaatteena on, että ensin jokaiselle yksittäiselle 

asiakkaalle määritellään aikajänne, jonka asiakas on aktiivinen ja sen jälkeen tältä 

ajanjaksolta lasketaan asiakkaiden nettonykyarvot (Hiziroglu & Sengul, 2012, 766 - 

767).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eri asiakkaan elinkaaren kannattavuusanalyysi

ennustaa asiakkaan tulevaa

elinkaaren arvoon vaikuttavan ajurin estimoimista: 1) Todennäköisyys sille, että 

asiakas ostaa yritykseltä tulevaisuudessa, 2) tulevien ostojen ennustettu katetuotto 3) 

asiakkaaseen sijoitetut suorat markkino

(Venkatesan & Kumar, 2004, 110)

lähestymistapaa. 

Kuvio 3: Asiakkaan elinkaaren laskeminen (mukaillen 

Kuviossa 3 asiakkaan elinkaaren arvo mallinnetaan käyttämällä kolmea 

pääkomponenttia: katetuotto, markkinointikustannukset ja oston todennäköisyys 

annetulla ajanjaksolla. Jokainen näistä malleista sisältää ajurit ja ennustajat ja mallit 

estimoidaan samanaikaisesti. 

kunkin yksittäisen asiakkaan elinkaaren arvo. 
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linkaaren kannattavuusanalyysi malleja yhdistävä piirre on pyrkimys 

tulevaa käyttäytymistä. Yleensä tämä tarkoittaa kolmen 

vaikuttavan ajurin estimoimista: 1) Todennäköisyys sille, että 

asiakas ostaa yritykseltä tulevaisuudessa, 2) tulevien ostojen ennustettu katetuotto 3) 

asiakkaaseen sijoitetut suorat markkinointiresurssit tulevilla aikaperiodeilla 

(Venkatesan & Kumar, 2004, 110). Seuraava kuvio havainnollistaa tätä 

Asiakkaan elinkaaren laskeminen (mukaillen Kumar & Rajan

asiakkaan elinkaaren arvo mallinnetaan käyttämällä kolmea 

pääkomponenttia: katetuotto, markkinointikustannukset ja oston todennäköisyys 

annetulla ajanjaksolla. Jokainen näistä malleista sisältää ajurit ja ennustajat ja mallit 

estimoidaan samanaikaisesti. Tällä mallinnuksella voidaan estimoida yrityksen 

kunkin yksittäisen asiakkaan elinkaaren arvo. (Kumar & Rajan, 2009b, 2)

 

malleja yhdistävä piirre on pyrkimys 

käyttäytymistä. Yleensä tämä tarkoittaa kolmen 

vaikuttavan ajurin estimoimista: 1) Todennäköisyys sille, että 

asiakas ostaa yritykseltä tulevaisuudessa, 2) tulevien ostojen ennustettu katetuotto 3) 

intiresurssit tulevilla aikaperiodeilla 

aava kuvio havainnollistaa tätä 

 

Kumar & Rajan, 2009b, 2) 

asiakkaan elinkaaren arvo mallinnetaan käyttämällä kolmea 

pääkomponenttia: katetuotto, markkinointikustannukset ja oston todennäköisyys 

annetulla ajanjaksolla. Jokainen näistä malleista sisältää ajurit ja ennustajat ja mallit 

Tällä mallinnuksella voidaan estimoida yrityksen 

Kumar & Rajan, 2009b, 2) 
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Seuraavaksi esitellään perusmalli yksittäisen asiakkaan CLV:n laskemiseksi, joka 

huomioi myös asiakkaan hankinnasta aiheutuvat kustannukset. (Gupta et al. 2006, 

141).  
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Pfeifer & Ovchinnikov huomauttavat, että päällekkäisten rahavirtojen laskemisen 

välttämiseksi laskentamalleissa tulisi käyttää vain suoria rahavirtoja, jotta 

yhteenlasketut asiakkaiden elinkaarien arvot vastaisivat yrityksen kokonaisarvoa. 

Esimerkiksi jos asiakas A suosittaa ystäviään B:tä ja C:tä ostamaan enemmän 

yrityksen tuotteita, nämä rahavirrat tulisi kohdistaa B:lle ja C:lle huolimatta siitä, että 

asiakas A:n toiminta on aikaansaanut rahavirtojen syntymisen. (Pfeifer & 

Ovchinnikov, 2011, 179) 

Asiakkaiden yritykselle tuottaman arvon oletetaan kasvavan asiakassuhteen 

elinkaaren aikana. Uskollisempien asiakkaiden väitetään: 

• Hankkivan suuremman valikoiman tuotteita/palveluja 

• Olevan kustannustehokkaampia suhteessaan organisaatioon; 

• Tuottavat todennäköisemmin uutta liiketoimintaa referenssien kautta 

• Muuttuvat hintariippumattomammiksi ajan kuluessa 

• mahdollistavat hankintamenon jaksottamisen pidemmälle aikavälille. (Andon 

et al. 2001, 4) 
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Blattberg et al. (2009, 158 - 160) ovat koonneet tutkimukseensa neljä empiiristä 

yleistystä, joiden katsotaan vaikuttavan positiivisesti asiakkaan elinkaaren arvoon. 

Asiakastyytyväisyydellä on positiivinen vaikutus elinkaaren arvoon pidemmän 

asiakassuhteen keston, suurempien tuottojen ja matalampien kustannusten kautta. 

Panostukset markkinointiin vaikuttavat positiivisesti elinkaaren arvoon. Tämä yleistys 

on tärkeä, koska yritykset voivat tällöin suunnitella markkinointitoimenpiteitä, jotka 

vaikuttavat elinkaaren arvoon ajan kuluessa. Asiakkaat, jotka ostavat useista eri 

tuoteryhmistä omaavat korkeamman elinkaaren arvon, koska tuotot yritykselle ovat 

korkeammat ja elinkaaren pituus todennäköisesti pidempi. Useasta eri kanavasta 

ostavat asiakkaat omaavat korkeamman elinkaaren arvon ja nostavat yrityksen 

tuottoja. Yrityksen ottaessa Internet kanavan käyttöönsä asiakassuhteiden kesto 

yleensä lisäksi pitenee.  

 

3.2 Asiakkaan elinkaaren kannattavuusanalyysiin liittyviä ongelmia 

 

Analyysin ongelmat liittyvät, samoin kuin siitä saatavat hyödyt, analyysin 

tulevaisuusnäkökulmaan. Asiakkaan elinkaaren laskentamalleihin joudutaan 

lisäämään merkittäviä olettamuksia. Erityisesti haasteena on kustannusten 

kohdistaminen asiakassuhteelle ja asiakkuuden elinkaaren pituuden arvioiminen. 

(Noone et al., 2003, 12). 

Asiakkaan elinkaaren kannattavuusanalyysi on arvio tulevaisuuden 

asiakaskannattavuudesta, ja sen vuoksi analyysin hyödyntäminen vaatii myös hyvää 

arviota kustannuksista. Tuottojen kohdistaminen asiakkaalle on selkeää, mutta 

useissa tapauksissa on epäselvää kuinka kustannukset voidaan kohdistaa 

yksittäiselle asiakkaalle. Esimerkiksi mikä osuus markkinointi- tai 

logistiikkakustannuksista kohdistetaan asiakkaalle. Toisinaan kustannukset voivat 

olla jotain kiinteiden ja muuttuvien kustannusten väliltä. Esim. vähittäiskaupan 

myymälän kustannukset voidaan jakaa asiakkaiden kesken, mutta osaa myymälän 

kustannuksista voidaan pitää myös kiinteinä. Osa kustannuksista on vaikeammin 

mitattavissa kuin muut kustannukset. Esimerkiksi asiakkaan hankinnasta aiheutuneet 



- 14 - 
 

kustannukset on helppo mitata, mutta asiakkuuden ylläpitämisestä aiheutuneet 

kustannukset voivat olla vaikeasti mitattavia.  (Gupta et al. 2006, 151) 

Asiakkaan elinkaaren kannattavuusanalyysimallit eivät huomioi suorien 

markkinointikustannuksien lisäksi muita myynti- ja hallinnointikuluja. Näin ollen 

analyysimallit olettavat, että yrityksen palvelukapasiteetti on kiinteä, eikä sitä voida 

muuttaa asiakkaiden ajan myötä vaihtelevien palveluvaatimusten mukaan. Toinen 

olettama on, että palveluresurssien kysyntä on homogeenistä kaikissa 

asiakassuhteissa. Näitä olettamuksia rikkovissa tilanteissa CLV- estimaatit vinoutuvat 

ja esittävät asiakassuhteen arvon väärin. Asiakkaat, jotka käyttävät paljon yrityksen 

palvelukapasiteettia (myyntitapaamiset, useat pienet toimitukset, useat 

asiakaspalvelupuhelut) arvostetaan liian arvokkaiksi, koska kassavirrat näiltä 

asiakkailta arvostetaan liian korkeiksi. Vastaavasti asiakkaat, joiden 

palveluvaatimukset ovat pienemmät, asiakassuhde arvotetaan liian pieneksi. 

Vinouman vakavuus riippuu asiakkaiden palveluvaatimusten monimuotoisuudesta ja 

yrityksen palvelukapasiteetin joustavuudesta tulevilla aikajaksoilla. (Holm et al. 2012, 

389) 

Kustannustenlaskentatavalla on suuri vaikutus asiakkaan elinkaaren arvon 

estimoinnin lopputulokseen. Tärkein kysymys on tulisiko laskentaan sisällyttää vain 

suorat kustannukset vai sisällytetäänkö myös yleiskustannukset laskelmaan, vaikka 

yleiskustannukset pysyisivät samalla tasolla, riippumatta siitä palvellaanko asiakasta 

vai ei. Marginaalikustannusten puolesta puhuu se, että täyskatteellinen 

lähestymistapa voi johtaa alhaisen elinkaaren arvon omaavien asiakkaiden 

hylkäämiseen, jotka todellisuudessa kuitenkin kasvattaisivat yrityksen voittoja. Tämä 

johtuu siitä, että suhteessa pienempää voittoa tuottava asiakas saa 

yleiskustannuksista osakseen yhtä suuren osan kuin suurempaa voittoa tuottavat 

asiakkaat. Tällöin CLV voi muodostua negatiiviseksi asiakkaalle, jonka tuottama 

voitto on pieni. Tässä valossa tarkasteltuna marginaalikustannuslähtöistä laskenta 

menetelmää tulisi suosia. Toisaalta osa yleiskustannuksista kasvaa tasoittain esim. 

asiakkaiden määrän selvä lisääntyminen voi johtaa lisäinvestointien tarpeeseen. 

Tällöin asiakkaan palvelemisen voidaan katsoa aiheuttavan lisäkustannuksia uusien 

investointitarpeiden muodossa. (Blattberg et al., 2009, 164) 
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Verojen vaikutusta asiakkaan rahavirtoihin ei ole lainkaan huomioitu 

analyysimalleissa. Monikansallisissa yrityksissä asiakkaiden tuotot saattavat 

vaihdella huomattavastikin riippuen käytössä olevasta verojärjestelmästä. Asiakkaan 

elinkaaren arvoa määrittäessään yritykset aliarvioivat huokeissa verojärjestelmissä 

toimivien asiakkaiden arvon ja vastaavasti yliarvioivat korkean verotuksen piirissä 

olevien asiakkaiden arvon. Lisäksi verojärjestelmien eroista johtuen joistakin maista 

saatavat tuotot saattavat viivästyä muihin maihin verrattuna ja täten vaikuttaa 

laskelmissa käytettyyn rahan aika-arvoon. Nämä tekijät myötävaikuttavat resurssien 

allokoinnin vinoutumista asiakkaiden kesken monikansallisissa asiakasympäristöissä, 

jos tätä verokysymystä ei oteta huomioon laskelmissa. (Holm et al., 2012, 392) 

Wang & Hong (2006) mukaan nykyiset elinkaaren kannattavuusanalyysimenetelmät 

antavat vain rajallista informaatiota tulevaisuuden ostokäyttäytymisestä, sillä ne 

pyrkivät ennustamaan ostokäyttäytymistä menneen ostokäyttäytymisen tai 

demografisten tekijöiden perusteella. Asiakkaiden todellista käyttäytymistä määrittää 

kuitenkin ainakin seuraavat tekijät ja niiden keskinäinen vuorovaikutus: 

markkinointitoimet, kilpailuympäristö, käsitys brändistä, uuden tekniikan vaikutus, ja 

yksilölliset tarpeet. Jotta elinkaaren kannattavuusanalyysiä voitaisiin soveltaa 

todellisilla markkinoilla, tulee analyysiä laajentaa uusilla tekijöillä. Näihin tekijöihin 

kuuluu sosiaaliset vaikutukset, kilpailun vaikutukset, taloudellinen ympäristö, tuotteen 

elinkaari, asiakkaiden ostotottumukset, elämäntapa, asiakastyytyväisyys, 

hintaherkkyys sekä brändiuskollisuus. (Wang & Hong 2006, 715) 

Suurin osa asiakkaan elinkaaren arvoon keskittyneestä tutkimuksesta on olettanut, 

että asiakkaan arvo ei riipu toisista asiakkaista. Verkostovaikutuksista johtuen 

yhdeltä asiakkaalta odotetut rahavirrat kuitenkin riippuvat yrityksen muiden 

asiakkaiden määrästä. Monissa tapauksissa verkostovaikutukset voivat olla 

voimakkaita ja niiden huomiotta jättäminen saattaa johtaa asiakkaan elinkaaren 

arvon aliarvioimiseen. Verkostovaikutukset luovat asiakkaiden välille riippuvuus-

suhteita, joka osaltaan vaikeuttaa kassavirtojen kohdistamista yksittäiselle 

asiakkaalle. (Gupta et al. 2006, 152; Pfeifer et al. 2005, 18) 

Malthouse & Blattberg (2005) ovat tutkineet asiakkaan elinkaaren analyysin 

luotettavuutta resurssien kohdentamisen perusteena. Malthouse & Blattberg 

ehdottavat empiirisen tutkimuksen perusteella 80/15 ja 20/55 sääntöjä. Sääntöjen 
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mukaan 20 % oletetuista parhaista asiakkaista n. 55 % on väärin luokiteltu ja 

jäljellejäävästä 80 % asiakkaista 15 % on luokiteltu väärin. Jos yritykset kohdentavat 

resursseja asiakkaan elinkaaren arvon perusteella ja elinkaaren arvo on arvioitu 

epätarkasti, osa resursseista kohdennetaan väärin, koska asiakkaat on luokiteltu 

väärin. Esimerkiksi hyvä asiakas saatetaan luokitella huonommaksi kuin 

todellisuudessa on ja resursseja ei tällöin kohdenneta asiakkaalle vaikka se ne 

ansaitsisi. Tästä seuraa, että hyvä asiakassuhde saatetaan menettää kilpailijalle tai 

asiakas ostaa vähemmän yrityksen tuotteita. Blattberg et al. mukaan asiakkaiden 

väärin segmentoinnin riski ja siitä aiheutuvat kustannukset tulisi ottaa huomioon kun 

CLV:tä käytetään resurssien kohdentamisen perustana. (Blattberg et al., 2009, 162; 

Malthouse & Blattberg, 2005, 3 - 11) Resurssien allokoinnissa tulee lisäksi ottaa 

huomioon kohdistetaanko markkinointiresurssit asiakkaiden tämän hetken elinkaaren 

arvon perusteella (absoluuttinen arvo), vai kohdistetaanko resurssit asiakkaisiin, 

joiden elinkaaren arvo mahdollisesti kasvaa tulevaisuudessa (potentiaalinen arvo). 

Useat kanta-asiakasohjelmat palkitsevat asiakkaita elinkaaren absoluuttisen arvon 

perusteella. Esimerkiksi lentoyhtiöt palkitseva asiakkaita lentomailien perusteella ja 

siten myös resurssit ohjautuvat näihin asiakkaisiin. Arvokkaimpien asiakkaiden 

palkitseminen vaikuttaa oikeudenmukaiselta, mutta toisaalta yrityksen 

kokonaiskannattavuuden kannalta resursseja tulisi kohdentaa asiakassuhteisiin, 

joiden kasvupotentiaali on suurin. (Blattberg et al., 2009, 163) 

Kaikki asiakkaan elinkaaren analyysimallit ottavat huomioon rahan aika-arvon, mutta 

rahavirtoihin sisältyviin riskeihin ei ole tutkimuksissa juurikaan otettu kantaa. 

Asiakkaan riskisyys riippuu asiakkaaseen liittyvien rahavirtojen volatiliteetista ja 

rahavirtojen haavoittuvuudesta. (Holm et al., 2012, 392) Uuden asiakkaan 

tuottovaatimusta määritettäessä perustetaan laskelma yleensä yrityksen olemassa 

olevien asiakkaiden keskimääräiseen riskitasoon. Tämä voi johtaa 

laskentakorkokannan väärin arvioimiseen, sillä asiakkaiden todellisen riskitaso 

vaihtelee paljon. Ratkaisuna voidaan esittää laskentakorkokantojen määrittäminen 

kullekin markkinointiprojektille tai asiakkaalle erikseen. On kuitenkin epäselvää 

kuinka tämä voidaan tehokkaasti käytännössä järjestää. (Blattberg et al., 2009, 165). 
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4 Elinkaarilaskennan tuottaman tiedon hyödyntäminen 

 päätöksenteossa  

 

Yrityksen tulee pyrkiä hyödyntämään asiakkaan elinkaarilaskennan tuottamaa tietoa 

mahdollisimman tehokkaasti, koska muutoin asiakkuuden elinkaaren arvon 

määrittämisestä ei ole yritykselle hyötyä. Asiakkaan elinkaaren 

kannattavuusanalyysiin perustuva tieto voi olla erittäin hyödyllisiä auttaessaan 

yrityksiä tekemään strategisia ja taktisia päätöksiä sen asiakkaisiin liittyen. 

Asiakkaisiin liittyviä strategisia päätöksiä ovat päätökset, jotka keskittyvät 

tunnistamaan yrityksen asiakkaat, ja niiden ominaispiirteet, sekä mihin asiakkaisiin 

tulisi keskittyä pitkällä aikavälillä. Taktisten päätösten kannalta CLV- mallit auttavat 

lyhyen aikavälin resurssien allokoinnissa markkinoinnin osa-alueiden kesken ja 

markkinointitoimenpiteiden painopisteen valinnassa. (Jain & Singh 2002, 36) 

 

Asiakkaan elinkaaren kannattavuusanalyysin päätavoitteena on määrittää 

yksittäisten asiakkaiden tärkeystaso yritykselle. Kun CLV lasketaan kaikille 

asiakkaille erikseen, yritys pystyy rankkaamaan asiakkaita heidän panoksensa 

suhteessa tuottoihin. Tämä auttaa yrityksiä kehittämään ja implementoimaan 

asiakaskohtaisia strategioita, jotka voivat maksimoida CLV:n ja elinkaaren keston. 

Toisin sanoen CLV auttaa yritystä kohtelemaan kutakin asiakasta erilailla, perustuen 

panoksiin, toisin kuin kohtelemalla kaikkia asiakkaita samalla tavalla. (Kumar & 

Rajan, 2009b, 2) Analyysin avulla voidaan vastata kysymyksiin, kuten minkälaisia 

markkinointistrategioita tulisi suosia kunkin asiakkaan kohdalla, kuinka paljon 

markkinointistrategioihin tulisi sijoittaa, ja mitkä markkinointikampanjat tulisi toteuttaa.  

(Hiziroglu & Sengul 2012, 766) Markkinointi-investointien tehokkuutta voidaan myös 

seurata tehokkaammin, kun yritykset voivat laskea CLV:n avulla markkinointiin 

sijoitetulle pääomalle tuottoprosentin (ROI) (Rust et al., 2004, 122 - 123). 
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4.1 Asiakkaiden valinta  

 

Asiakkaiden valinta on yritystoiminnassa keskeinen asia. Asiakkaan elinkaaren 

analyysi osoittaa, että kannattavien asiakkaiden säilyttäminen kasvattaa yrityksen 

kokonaiskannattavuutta, ja sen vuoksi kannattavien asiakkaiden hankkiminen ja 

säilyttämisen tulisi olla yritystoiminnan johtavana periaatteena (Kumar & Rajan, 

2009b, 3). Yritykset voivat erotella elinkaaren kannattavuusanalyysin avulla ne 

asiakkaat, jotka ovat luoneet yritykseen pitkäkestoisen ja kannattavan 

asiakassuhteen. Pitkäkestoisen asiakassuhteen luoneet asiakkaat tuottavat ajan 

kuluessa todennäköisesti korkeampia tuottoja kuin yksittäisen kannattavan oston 

tehneet asiakkaat. (Murby 2008, 32)  

 

Venkatesanin & Kumarin (2004, 121) mukaan asiakkaanelinkaarianalyysi soveltuu 

tulevaisuudessa kannattavien asiakkaiden tunnistamiseen paremmin, kuin muut 

aikaisemmin kirjallisuudessa ehdotetut menetelmät. Kumar & Rajan vertasi 

asiakkaan elinkaaren kannattavuusanalyysiä perinteisiin menneiden aikajaksojen 

tietoihin perustuviin analyyseihin. He järjestivät teknologiapalveluyrityksen asiakkaat 

parhaasta huonoimpaan kunkin laskentamenetelmän avulla. He vertasivat 

parhaimman 15 prosentin asiakkaiden tuloja, kustannuksia ja voittoja toisiinsa. 

Asiakkaan elinkaaren kannattavuusanalyysin avulla valittujen asiakkaiden nettoarvo 

oli 45 % suurempi kuin asiakkaiden, jotka valittiin perinteisten mittareiden mukaan. 

Tämä vertailu osaltaan osoittaa, että asiakkaan elinkaaren analyysi on asiakkaiden 

valinnassa huomattavasti tehokkaampi kuin perinteiset mittarit. (Kumar & Rajan, 

2009b, 2) 

 

Kun yritykset käyttävät CLV mallia ne voivat tehdä ajan kuluessa johdonmukaisia 

päätöksiä siitä, mitä asiakkaita hankkia ja säilyttää ja vastaavasti mitä asiakkaita ei 

hankita tai säilytetä, sekä määrittää kuinka paljon resursseja keskitetään eri mikro-

segmentteihin. Lisäksi asiakassuhteiden kasvattaminen asiakkaan elinkaaren 

kannattavuusanalyysiä hyödyntäen parantaa asiakkaiden kannattavuutta 

tulevaisuudessa. (Kumar & Rajan, 2009b, 1) 
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4.2 Segmentointi 

 

Kun yksittäisten asiakkaiden elinkaaren arvo on laskettu, saatua tietoa 

hyväksikäyttäen asiakkaat voidaan segmentoida kannattavuuden perusteella. 

Yritykset voivat kohdentaa markkinointiresursseja enemmän korkean elinkaaren 

arvon omaaviin asiakassegmentteihin ja vähemmän alhaisen elinkaaren arvon 

omaaviin asiakassegmentteihin. (Venkatesan & Kumar, 2004, 121) Eri 

asiakassegmenteillä on myös erilaiset tarpeet ja käyttäytymisen seurannan avulla eri 

segmenteille voidaan allokoida oikea määrä resursseja ja siten optimoida yksittäisten 

segmenttien tuotot (Kumar & Rajan, 2009a, 32 - 33). Venkatesanin & Kumarin (2004) 

tutkimuksen kohteena olleessa yrityksiä palvelevassa tuotantoalan yrityksessä 

markkinointiviestinnän tuottoa saatiin parannettua 29 % käyttämällä CLV:tä 

verrattuna aikaisemmin käytössä olleisiin asiakkaiden kannattavuuden segmentointi 

menetelmiin. (Venkatesan & Kumar, 2004, 118 - 121) 

 

Yritykset ovat aikaisemmin segmentoineet asiakkaitaan asiakasuskollisuuteen 

perustuen. Asiakkaan elinkaaren kannattavuusanalyysi toimii segmentoinnin apuna, 

kun asiakasuskollisuuden lisäksi asiakkaita segmentoidaan myös kannattavuuteen 

perustuen. (Kumar & Rajan, 2009b, 5) Reinartz & Kumar (2002) jakavat asiakkaat 

segmentteihin kuvion 4 mukaisesti asiakkuuden kannattavuuden ja keston mukaan. 

 

 



 

Kuvio 4: Asiakkaiden segmentointi kannattavuuden ja 

(mukaillen Reinartz & Kumar. 2002, 93)

Reinartzin & Kumarin jaottelun mukaan t

arvokkaimpia asiakkuuksia ollessaan pitkä

ystävien asiakassuhteesta tulisi pyrkiä luomaan luottamuksellinen ja asiakassuhteen 

säilyvyys tulisi varmistaa. Perhoset ovat asiakkuuksia jotka ovat lyhytaikaisia, mutta 

kannattavia. Perhosista tulisia saada irti kaikk

asiakkuus on vain lyhytaikainen. Perhosiin ei kannata sijoittaa resursseja sen jälkeen 

kun he eivät enää osta yritykseltä. Takiaiset ovat kannattavuudeltaan vaatimattomia, 

vaikka ovat pitkäaikaisia asiakkaita. Näistä as

pyrkiä minimoimaan. Muukalaiset ovat yritykselle vähiten kannattavia asiakkaita, 

eivätkä yrityksen tarjoamat tuotteet ja palvelut välttämättä sovi heille. 

Asiakassuhteisiin muukalaisten kanssa ei kannata sijoittaa r

liiketapahtumien tulisi olla kannattavia. (Reinartz & Kumar. 2002, 93

Rajan, 2009b, 6) Kun asiakkaat on segmentoitu kannattavuuden mukaan

tulee pyrkiä rakentamaan kanta

yrityksen kokonaistuottojen maksimointi. Toimiakseen kyseisen ohjelman tulee
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: Asiakkaiden segmentointi kannattavuuden ja asiakasuskollisuuden mukaan 

(mukaillen Reinartz & Kumar. 2002, 93) 

Reinartzin & Kumarin jaottelun mukaan todelliset ystävät ovat yritykselle 

arvokkaimpia asiakkuuksia ollessaan pitkäaikaisia ja kannattavia. Todellisten 

ystävien asiakassuhteesta tulisi pyrkiä luomaan luottamuksellinen ja asiakassuhteen 

säilyvyys tulisi varmistaa. Perhoset ovat asiakkuuksia jotka ovat lyhytaikaisia, mutta 

kannattavia. Perhosista tulisia saada irti kaikki mahdollinen tuotto nopeasti, sillä 

asiakkuus on vain lyhytaikainen. Perhosiin ei kannata sijoittaa resursseja sen jälkeen 

kun he eivät enää osta yritykseltä. Takiaiset ovat kannattavuudeltaan vaatimattomia, 

vaikka ovat pitkäaikaisia asiakkaita. Näistä asiakkaista aiheutuvat kustannukset tulisi 

pyrkiä minimoimaan. Muukalaiset ovat yritykselle vähiten kannattavia asiakkaita, 

eivätkä yrityksen tarjoamat tuotteet ja palvelut välttämättä sovi heille. 

Asiakassuhteisiin muukalaisten kanssa ei kannata sijoittaa resursseja ja kaikkien 

liiketapahtumien tulisi olla kannattavia. (Reinartz & Kumar. 2002, 93

asiakkaat on segmentoitu kannattavuuden mukaan

tulee pyrkiä rakentamaan kanta-asiakas ohjelma, jonka kokonaispäämääränä on

jen maksimointi. Toimiakseen kyseisen ohjelman tulee
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parantaa asiakasuskollisuutta, sekä linkittää asiakasuskollisuus kannattavuuteen. 

Kun nämä tavoitteet on täytetty, yritysten on mahdollista kohdistaa palkitseminen 

oikeille asiakkaille. (Kumar & Rajan, 2009b, 6) 

 

4.3 Asiakasvaihtuvuuden hillitseminen 

 

Olemassa olevien asiakassuhteiden säilyttäminen on ratkaiseva tekijä missä tahansa 

organisaatiossa. Asiakkaiden poistuminen vaikuttaa yritykseen usealla tavalla. 

Ensisijainen vaikutus on loikanneista asiakkaista johtuva liikevaihdon menetys. 

Toiseksi asiakkaiden poistuminen tarkoittaa asiakkaasta aiheutuneiden 

hankintakustannusten menetystä. Kolmanneksi yritys menettää mahdollisuuden 

ristiin myydä ja myydä kalliimpia tuotteita (upselling) menetetyille asiakkaille, joka 

voidaan katsoa potentiaalisen liikevaihdon menetyksenä. Neljänneksi menetetään 

joitakin positiivisia sosiaalisia vaikutuksia, kuten mahdollisia referenssejä. Pettyneet 

asiakkaat mahdollisesti myös levittävät negatiivista kuvaa yrityksestä. Lisäksi 

yritysten täytyy investoida lisää asiakashankintaan menetettyjen asiakkaiden 

korvaamiseksi. (Kumar & Rajan, 2009b, 8) 

Asiakkaan elinkaaren analyysin linkittäminen asiakasvaihtuvuuteen (churn), voi 

tarjota merkittäviä oivalluksia. Esimerkiksi teleyhtiö huomasi, että asiakasvaihtuvuus 

oli suurinta asiakassegmenteissä, joissa CLV:n arvo oli korkea. Tästä voitiin päätellä, 

että yrityksen kokonaiskannattavuus parantuisi merkittävästi, jos asiakasvaihtuvuutta 

saataisiin vähennettyä korkean asiakkaan elinkaaren arvon omaavissa 

asiakassegmenteissä. (Verhoef & Lemon, 2013, 6)  

Useat yritykset ovat ymmärtäneet asiakasvaihtuvuuden (churn) hallinnan tärkeyden 

ja ovat ottamassa käyttöön tai ovat jo ottaneet käyttöön analyyttisia työkaluja 

asiakasvaihtuvuuden ennustamiseksi ja poistuman estämiseksi. Asiakkaiden 

säilyttämiseksi yhtiön tulee kehittää erilaisia asiakashallinnan strategioita. Asiakkaan 

elinkaaren kannattavuusanalyysi voi auttaa näiden strategioiden kehittämisessä 

ilmaisemalla kuinka paljon on järkevää sijoittaa tietyn asiakkaan pitämiseksi. Ei ole 

esimerkiksi järkevää sijoittaa asiakkaan säilyttämiseksi 100€, jos asiakassuhde on 

vain 50€ arvoinen. (Kumar & Rajan, 2009b, 9-10) Teoriassa yrityksen on järkevää 

sijoittaa asiakkaan hankkimiseksi ja säilyttämiseksi maksimissaan asiakkaan 
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elinkaaren arvon verran tilanteissa, joissa yrityksen kapasiteetti ei rajoita palveltavien 

asiakkaiden määrää. Yrityksen toimiessa kapasiteetti rajoitteiden puitteissa 

yksittäiseen asiakkaaseen voidaan sijoittaa vähemmän ja sijoitusten määrä tulee 

suunnitella maksimaalisen kapasiteetin saavuttamiseksi, joka voi tarkoittaa 

matalamman elinkaaren arvon omaavan asiakkaan suosimista korkeamman 

elinkaaren arvon omaavan asiakkaan sijaan. Palveltavien asiakkaiden määrä voi 

rajoittaa esim. lentokoneen paikkojen määrä tai hotellihuoneiden määrä. (Pfeifer & 

Ovchinnikov, 2011, 179 - 180). 

 

4.4 Minkälaisia asiakkaita ei kannata hankkia tai säilyttää 

 

Asiakkaan elinkaaren kannattavuusanalyysin avulla voidaan tunnistaa asiakkuudet, 

joita ei kannata säilyttää. Tämä on mahdollista, koska analyysi kerää tietoa 

asiakkaiden historiallisesta ja ennustetusta käyttäytymisestä, sekä 

markkinointikustannuksista näiden asiakkuuksien ylläpitämiseksi. (Kumar & Rajan, 

2009b, 10)  

Uusien asiakkaiden hankkiminen ja vanhojen säilyttäminen ei tietyn pisteen jälkeen 

enää kasvata yrityksen voittoja. Yritysten tulisi tehdä asiakkaan hankinta tai säilytys 

päätös vain jos asiakkaasta aiheutunut kustannus on pienempi kuin saatavat tuotot. 

Tuotot voivat muodostua asiakkaan omista ostoista, suullisista suosituksista tai 

referenssi arvosta. (Kumar & Rajan, 2009b, 3) Yritysten tulee arvioida nykyisiä 

asiakashankinnan strategioitaan ja luopua strategioista, jotka houkuttavat 

suhteettoman suuren osuuden kannattamattomia asiakkaita (esim. ylisuuret 

alennuskampanjat). Lyhyen aikavälin voittoja korostavat palkitsemisjärjestelmät 

kannustavat myyjiä hankkimaan asiakkaita millä hinnalla hyvänsä, joka johtaa 

useassa tapauksessa huonoon asiakashankinnan panos-tuotos suhteeseen. 

Asiakkaan hankkimisesta kannattaa luopua, jos mahdollisen asiakkaan saaminen 

vaativat ylipäätään liian paljon suostuttelua ja lupailuja, sillä asiakkaan tarpeiden 

tyydyttäminen saattaa olla näissä tapauksissa yritykselle vaikeaa. (Haenlain & 

Kaplan, 2009, 91) 
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4.5 Kannattamattomien asiakkaiden käsittely 

 

Paras tapa välttyä kannattamattomien asiakkaiden käsittelyltä, on olla hankkimatta 

niitä alun perinkään. Joillakin toimialoilla yritykset ovat onnistuneet muokkaamaan 

tuotteistaan ja palveluistaan sellaisia, että ne hillitsevät todennäköisesti 

kannattamattomaksi osoittautuvia asiakkaita hankkimasta yrityksen palveluita tai 

tuotteita. Esimerkiksi palvelun käyttö on voitu tehdä tehokäyttäjälle epäedulliseksi 

(Internet-liittymät).  

Joissain tapauksissa asiakkaiden valikoiminen ei kuitenkaan ole mahdollista, tai 

valikoinnista huolimatta yritykselle saattaa valikoitua myös kannattamattomia 

asiakkaita. Kannattamattomista asiakkaista osa voidaan kuitenkin kääntää 

kannattaviksi ja osa kannattamattomista asiakkaista on kannattamattomia vain siksi, 

että yrityksellä on väärä käsitys asiakkaan tarpeista. Uusien asiakkaiden 

hankkiminen on kalliimpaa kuin olemassa olevien asiakkaiden säilyttäminen, siksi 

yritysten tulisi ensisijaisesti pyrkiä muuttamaan kannattamattomat asiakkaat 

kannattaviksi. Todennäköisesti kyse ei ole asiakkaasta, joka on kannattamaton, vaan 

yrityksestä, joka ei hoida liiketoimintaansa tehokkaasti. Joissakin tapauksissa 

kannattamaton asiakas muuttuu tulevaisuudessa kannattavaksi asiakkaaksi. Tästä 

johtuen yritysten ei tulisi koskaan perustaa päätöksiään nykyisen aikaperiodin 

kannattavuuteen, vaan tulevaisuuden odotettavissa oleviin tuottoihin, joita mittarit 

kuten asiakkaan elinkaaren kannattavuusanalyysi mittaavat. (Haenlein & Kaplan, 

2009, 91) 

Joissakin tapauksissa tuote tai palvelu, jota yritys tuottaa ei ole muunnettu 

vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Asiakkaiden hankinnat perustuvat viimekädessä 

jonkin tarpeen tyydyttämiseen. Jos yritys ei ymmärrä näitä tarpeita, se saattaa pyrkiä 

tarjoamaan asiakkaille tuotetta, jonka asiakkaita asiakas ei arvosta, eikä täten ole 

valmis maksamaan. Tuotteeseen sisällytetyt ominaisuudet kuitenkin synnyttävät 

samanaikaisesti kustannuksia, jonka lopputuloksena asiakassuhteesta saattaa 

muodostua kannattamaton. Näissä tapauksissa yrityksen kannattaa ehkä muokata 

liiketoimintamalliaan palvelemaan asiakkaita paremmin. Esimerkkinä voidaan ottaa 

halpalentoyhtiöt, jotka ovat ylimääräisiä tuoteominaisuuksia karsimalla pystyneet 

palvelemaan asiakkaita, jotka olisivat perinteisille lentoyhtiöille todennäköisesti 
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kannattamattomia. Toisinaan voi olla mielekästä olettaa, että asiakkaat eivät ole 

sinänsä kannattamattomia, vaan he eivät ole valmiita maksamaan 

tuoteominaisuuksista, joita eivät tarvitse. Yritysten on tällöin tunnistettava 

tuoteominaisuudet, jotka tuottavat enemmän kustannuksia, kuin lisäarvoa asiakkaalle 

ja poistettava ne. Tällöin kannattamaton asiakas muuttuu kannattavaksi. (Haenlein & 

Kaplan, 2009, 91 - 92) 

Liiketoimintamallin muuttaminen saattaa olla kannattavaa tilanteissa, joissa 

kannattamattomia asiakkaita on tarpeeksi. Jos kannattamattomia asiakkaita on vain 

vähän, liiketoimintamallin muuttaminen ei ole perusteltua. Lisäksi hinnoittelun 

muuttaminen halvemmaksi saattaa houkutella myös kannattavia asiakkaita 

vaihtamaan halvempaan tuotevaihtoehtoon. Näissä tapauksissa asiakassuhteen 

päättäminen voi osoittautua parhaimmaksi ratkaisuksi. (Haenlein & Kaplan, 2009, 92) 

 

4.6 Tapauskohtainen hyödyntäminen 

 

Lind ja Strömsten (2006, 1264) tutkimuksessa ilmeni, että 

asiakkaanelinkaarianalyysiä käytettiin monimutkaisten asiakassuhteiden yhteydessä, 

kun ilmeni tarve saada lisää tietoa asiakaskannattavuudesta. Sitä ei kuitenkaan 

liitetty pysyväksi osaksi laskentajärjestelmää, josta saataisiin säännöllisiä raportteja. 

Asiakkaanelinkaarilaskentaa käytettiin esimerkiksi kun asiakassuhde vaati yritykseltä 

suuren investoinnin tekemistä ja investointipäätöksen tueksi haluttiin lisää tietoa 

kannattavuudesta. Useissa tapauksissa asiakkaanelinkaaren kannattavuusanalyysiä 

käytettiin täydentävänä menetelmänä asiakaskannattavuus analyysille, joka oli liitetty 

jatkuvaksi raportointimenetelmäksi laskentajärjestelmään.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

 

Tutkielmassa tarkasteltiin asiakkaan elinkaaren kannattavuusanalyysiä strategisen 

johdon laskentatoimen menetelmänä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kuinka 

asiakkaan elinkaaren kannattavuusanalyysiä voidaan hyödyntää yrityksen 

päätöksenteossa ja mitä ongelmia analyysin käyttämiseen liittyy. Tutkimusasetelma 

oli teoreettinen, aiempaan kirjallisuutta tutkiva. Kirjallisuuskatsaus paljasti, että suurin 

osa asiakkaan elinkaaren kannattavuusanalyysiä käsittelevästä kirjallisuudesta tulee 

markkinoinnin kentästä. Laskentatoimen kirjallisuudessa aihetta on tutkittu verrattain 

vähän. 

Asiakkaan elinkaaren kannattavuusanalyysi laskee asiakkuuteen liittyvien 

tulevaisuuden kassavirtojen nykyarvon. Kassavirtojen lisäksi laskentamalleissa 

otetaan huomioon yleensä ainakin asiakassuhteen pysyvyyden todennäköisyys. 

Elinkaaren arvoa saadaan kasvatettua pidentämällä asiakassuhteen pituutta ja 

parantamalla siihen liittyvien kassavirtojen suhteita. 

Asiakkaan elinkaaren kannattavuusanalyysin keskeisenä hyötynä voidaan nähdä sen 

tarjoama näkökulma tulevaisuuden asiakaskannattavuuteen. Asiakkaan elinkaaren 

analyysin avulla yritykset voivat siirtyä asiakaskeskeisempään toimintaan 

tuotekeskeisen toiminnan sijaan. 

Asiakkaan elinkaaren kannattavuusanalyysin hyödyntämismahdollisuuksiin kuuluu 

analyysin hyödyntäminen asiakasvalinnassa, markkinointiresurssien 

kohdentamisessa ja asiakassuhteen lopettamispäätöksissä. Analyysiä hyödynnetään 

myös tapauskohtaisesti, kun pitkän aikavälin asiakaskannattavuudesta halutaan 

saada lisää tietoa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi tilanteet, joissa asiakkaan 

palveleminen edellyttää yritykseltä suuria investointeja. 

Asiakkaan elinkaaren kannattavuusanalyysin ongelmat liittyvät, samoin kun hyödyt, 

sen tulevaisuutta ennustavaan perusluonteeseen. Kustannusten kohdistaminen 

yksittäisille asiakkaille on jossain tilanteissa hankalaa, myös kustannusten 

laskentatapa saattaa vaikuttaa elinkaaren arvoon. Laajasti huomiotta jäänyt tekijä on 

eri verojärjestelmien vaikutus laskelmiin ja asiakkaiden elinkaaren arvoihin. Harvat 

asiakkaanelinkaaren analyysimallit yrittävät laskea mukaan verkostovaikutuksia. 
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Sosiaalisten vaikutusten mallintaminen muutoinkin on monimutkaista, ja siitä johtuen 

laskentamallit sisältävät melko suuria yleistyksiä. Kumar et al. (2010) tutkimuksessa 

esitetään poikkeuksellisesti malli, jolla referenssien epäsuoraa arvonlisää voidaan 

mallintaa. Laskentamallien sisältämien olettamuksien vuoksi analyysi saattaa 

estimoida asiakkaiden kannattavuudet väärin. Tämä voi johtaa resurssien 

kohdentamiseen vääriin asiakkaisiin, jolloin koko yrityksen kannattavuus laskee.  

Asiakkaan elinkaaren analyysiin liittyvät hyödyt ja ongelmat liittyvät asiakkaiden 

tulevan käyttäytymisen ennustamiseen. Asiakkaanelinkaaren kannattavuusanalyysin 

hyödyntämisestä on saatu hyviä tuloksia ainakin pankkitoimialalla. Analyysin voisi 

katsoa olevan hyvä ainakin täydentävänä menetelmä yrityksissä, joissa 

tietojärjestelmät mahdollistavat analyysin laskennan ylipäätään.  

Tämän tutkimuksen tulosten yleistettävyyttä rajoittaa tutkielman keskittyminen 

ainoastaan teoreettisen aineiston analysointiin. Jatkotutkimusta aiheesta voisi tehdä 

selvittämällä käytetäänkö analyysiä yrityksissä, tai toisaalta onko yrityksillä tarvetta 

analyysin tuottamalle tiedolle. 

 

 

 

 

 

 

  



- 27 - 
 

LÄHDELUETTELO 

 

Andon, P., Baxter, J., & Bradley, G. (2001). Calculating the economic value of 

customers to an organisation. Australian Accounting Review, 11(23), 62-72. 

Blattberg, R. C., Malthouse, E. C., & Neslin, S. A. (2009). Customer lifetime value: 

Empirical generalizations and some conceptual questions. Journal of Interactive 

Marketing, 23(2), 157-168. 

Cadez, S. & Guilding, C. (2008) An exploratory investigation of an itegrated 

contingency model of strategic management accounting. Accounting, Organizations 

and Society, 33, 836-863. 

Guilding, C., Cravens, K. S. and Tayles, M. (2000).  An International Comparison of 

Strategic Management Accounting Practices.  Management Accounting Research, 

11(1),  113-135. 

 

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

of customer accounting: an exploratory note. Accounting, Organizations and Society, 

27(1), 45-59. 

Gupta, S., Hanssens, D., Hardie, B., Kahn, W., Kumar, V., Lin, N., & Sriram, S. 

(2006). Modeling customer lifetime value. Journal of Service Research, 9(2), 139-

155. 

Haenlein, M., & Kaplan, A. M. (2009). Unprofitable customers and their management. 

Business Horizons, 52(1), 89-97. 

 

Haenlein, M., Kaplan, A. M., & Beeser, A. J. (2007). A model to determine customer 

lifetime value in a retail banking context. European Management Journal, 25(3), 221-

234. 

Han, S. H., Lu, S. X., & Leung, S. C. (2012). Segmentation of telecom customers 

based on customer value by decision tree model. Expert Systems with Applications, 

39(4), 3964-3973. 



- 28 - 
 

Holm, M., Kumar, V., & Rohde, C. (2012). Measuring customer profitability in 

complex environments: an interdisciplinary contingency framework. Journal of the 

Academy of Marketing Science, 40(3), 387-401. 

Hiziroglu, A., & Sengul, S. (2012). Investigating Two Customer Lifetime Value Models 

from Segmentation Perspective. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 62, 766-

774. 

Jain, D., & Singh, S. S. (2002). Customer lifetime value research in marketing: A 

review and future directions. Journal of interactive marketing, 16(2), 34-46. 

Kumar, V., Petersen, J. A., & Leone, R. P. (2010). Driving profitability by encouraging 

customer referrals: who, when, and how. Journal of Marketing,74(5), 1-17. 

Kumar, V., & Rajan, B. (2009a). Nurturing the right customers. Strategic Finance, 

91(3), 27-33. 

 

Kumar, V. & Rajan, B. (2009b) Profitable customer management: measuring and  

maximizing customer lifetime value. Management Accounting Quarterly 10, 3, 1-18.  

 

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

accounting?. Journal of Business Research, 59(12), 1257-1266. 

 

McManus, L. & Guilding, C. (2008) Exploring the potential of customer accounting: a 

synthesis of the accounting and marketing literatures. Journal of Marketing 

Management 24, 7-8, 771-795.  

 

Malthouse, E. C., & Blattberg, R. C. (2005). Can we predict customer lifetime value? 

Journal of Interactive Marketing, 19(1), 2-16. 

Murby, L. (2008) Customer profitability. Financial Management, February 

2008, 32-33. 

Noone, B. M., Kimes, S. E., & Renaghan, L. M. (2003). Integrating customer 

relationship management and revenue management: A hotel perspective.Journal of 

Revenue and Pricing Management, 2(1), 7-21. 



- 29 - 
 

Pfeifer, P. E., & Ovchinnikov, A. (2011). A note on willingness to spend and customer 

lifetime value for firms with limited capacity. Journal of Interactive Marketing, 25(3), 

178-189. 

Pfeifer, P. E., Haskins, M. E., & Conroy, R. M. (2005). Customer lifetime value, 

customer profitability, and the treatment of acquisition spending. Journal of 

Managerial Issues, 11-25. 

van Raaij, E. M. (2005). The strategic value of customer profitability analysis. 

Marketing Intelligence & Planning, 23(4), 372-381. 

Reinartz, W., & Kumar, V. (2002). The mismanagement of customer loyalty. Harvard 

business review, 80(7), 86 - 94 

Rust, R. T., Lemon, K. N., & Zeithaml, V. A. (2004). Return on marketing: using 

customer equity to focus marketing strategy. Journal of marketing, 109-127. 

Venkatesan, R., & Kumar, V. (2004). A customer lifetime value framework for 

customer selection and resource allocation strategy. Journal of marketing, 106-125. 

Verhoef, P. C., & Lemon, K. N. (2013). Successful customer value management: Key 

lessons and emerging trends.0T 0TEuropean Management Journal. 

Wang, H. F., & Hong, W. K. (2006). Managing customer profitability in a competitive 

market by continuous data mining. Industrial marketing management, 35(6), 715-723. 


