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Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää teknisen tukkukaupan liiketoimintayksikön kohden-

nettujen asiakassegmenttien suorituskyvyn mittaamista ja johtamista. Tehokas toiminta 

vaatii tekniseltä tukkukaupalta suorituskyvyn mittaamista ja johtamista. Teknisen tukku-

kaupan suorituskykyyn vaikuttaviin tekijöihin on merkittävästi noussut yritysasiakkaiden 

kokemukset ja nykyaikaiset kasvavat sähköiset myyntikanavat. Tutkimuksessa keskityt-

tiin suorituskyvyn mittaamiseen ja johtamiseen, asiakaskokemukseen B2B liiketoimin-

taympäristössä sekä sähköiseen liiketoimintaan liittyviin ominaisuuksiin. Teemahaastat-

teluiden avulla kerättiin empiiristä tietoa, jota analysoitiin asiakasnäkökulmasta sekä koh-

deyrityksen sisäisestä näkökulmasta. 

 

Suorituskyvyn mittaaminen vaatii erilaiset mittarit jokaiselle asiakassegmentille. Mitta-

reiden avulla saadaan tietoa, miten asiakassegmenttiä pitää hoitaa. Kriittisinä menestyste-

kijöinä ovat sisäisessä prosessissa helppous ja asiakasnäkökulmassa asiakastyytyväisyys. 

Asiakaskokemuksen koostuessa affektiivisista ja kognitiivisista ulottuvuuksista, voidaan 

asiakaskokemuksen avulla mitata asiakastuntemuksen ja asiakassuhteen vaikutusta suori-

tuskykyyn. Teknisen tukkukaupan suorituskyvyn mittaamisessa olisi parempi mitata asia-

kaskokemusta CES-asiakaskokemusmittarilla. Suorituskykyä mittaamalla sähköisen kau-

pankäynnin mittareilla voidaan ohjata toimintaa ja lisätä sähköistä kaupankäyntiä asiakas-

segmenteissä. Sähköisen kaupankäynnin myyjältä vapauttama aika voidaan käyttää asia-

kastyöhön, jolla voidaan vaikuttaa myönteiseen asiakaskokemukseen. 
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The aim of this research was to assess the performance measurement and management of 

targeted customer segments in the technical wholesale business unit. Efficient business 

operation requires relevant performance measurement and management. Business cus-

tomer experience and increasing significance of the modern e-commerce sales channels 

have impacted greatly on the different performance measurement indicators. The research 

focused on performance measurement and management, customer experience in the B2B 

environment and e-commerce related factors. Empirical data was collected by conducting 

semi-structural interviews and the relevant data was analysed from the customer perspec-

tive and internal perspective of the target company. 

 

Performance measurement requires different indicators for each targeted customer seg-

ments. Performance measurements information will guide how customer segments can be 

served better. Critical success factors in the internal processes are easiness and customer 

satisfaction from the customer perspective. Customer experience consists of affective and 

cognitive aspects. Therefore, the effect of the customer knowledge and customer relation-

ship in performance measurement can be measured by using customer experience. In the 

performance measuring at the technical wholesaler, customer experience is taken into ac-

count through CES (customer effort score) as a customer experience measurement. E-

commerce performance measurement indicators can be used to guide and increase trading 

in the customer segments. Time released by e-commerce can be used to influence the 

positive customer experience.  
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1. JOHDANTO 

 

Tukkukaupan toimintaympäristöön kuuluva tekninen kauppa on kaupan alalla toimiva tek-

nisten tuotteiden tukkumyyntiä suorittava yritys, joka eroaa perinteisestä tukkukaupasta tek-

nisten tuotteiden, asiantuntija- ja palvelutehtävien osalta (Santasalo & Koskela 2009, s.7-

11). Tekninen myynti vaatii tehokkaat myyntikanavat ja asiakkaiden tuntemusta. Tehokas 

toiminta vaatii myös tekniseltä tukkukaupalta suorituskyvyn mittaamista ja johtamista. Tek-

nisen tukkukaupan suorituskykyyn vaikuttaviin tekijöihin on merkittävästi liitetty asiakkai-

den kokemukset ja nykyaikaiset kasvavat sähköiset myyntikanavat. 

 

1.1 Työn tausta 

 

Teknisen tukkukaupan myynnin suorituskyvyn mittaaminen ja johtaminen on noussut avain-

tekijäksi kilpaillussa markkinaympäristössä. Suorituskyvyn mittaaminen luo mahdollisuu-

den johtaa yritystä tuloksellisesti ja edesauttaa yritystä kohti tavoitteita (Ukko et al. 2007, 

s.1). Teknisen tukkukaupan liiketoiminnan kannattavuuteen ja suorituskykyyn vaikuttaa 

oleellisesti asiakkaiden kokemukset yrityksestä. Asiakaskokemus on todettu olevan tärkeä 

kilpailuedun lähde ja sillä on yhteys yrityksen markkinasuorituskykyyn sekä taloudelliseen 

suorituskykyyn (Kettunen et al. 2016, s.598; Grønholdt et al. 2015).  

 

Yrityksen johtaminen vaatii johdolta tietoa, taitoa sekä osaamista hallita yritystä menestyk-

sellisesti. Suomessa pienten yritysten johtaminen on perustunut johtajan vankkaan tuotannon 

hallintaan. Yrityskoon kasvaessa myös taloudellinen osaaminen on otettu kokemuksen ja 

näkemyksen avuksi johtamisessa. Taloudellinen informaatio pelkästään muodostaa yrityk-

sen toiminnasta kapean kuvan ja sen avulla tulevaisuuteen tehtävät päätökset voi johtaa vir-

hearviointeihin ja vääriin päätöksiin. Suorituskyvyn laajemmalla mittaamisella ja analysoin-

nilla yrityksessä saavutetaan kattavampi kuva yrityksen menestymisestä.  Yrityksen suori-

tuskykyä pitää tarkastella kaikilla organisaatiotasoilla. Yrityksen suorituskyvyn mittaamisen 

yksittäisten mittareiden ohella on kirjallisuudessa esitetty suorituskyvyn mittaamiseen ja 

analysointiin kehitettyjä järjestelmiä. (Rantanen & Holtari 1999, s.1-2) 
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Laitisen (1998, s.17) mukaan yrityksen päätöksenteon on perustuttava informaatioon ollak-

seen tehokas, koska muuten päätökset perustuvat intuition pohjalta tehtyyn arvaukseen. Lai-

tinen jatkaa, että intuition pohjalta tehtyihin päätöksiin liittyy epävarmuus ja kohtuuttomat 

riskit. Laitisen mukaan näitä päätökseen liittyviä riskejä ja epävarmuuksia voidaan pienentää 

päätöksenteossa kytkemällä siihen informaatiota, jolloin päätöksenteon laatu paranee. Suo-

rituskyvyn mittauksella saadaan kerättyä tärkeää informaatiota yrityksestä ja se on perintei-

nen johtamistyökalu, jota voidaan myös käyttää ohjaustyökaluna (Lönnqvist et al. 2006, 

s.11). 

 

Hannulan ja Lönnqvistin (2002, s.10-11) mukaan hyvien ja huonojen tuotteiden sekä palve-

luiden hintaero perustuu erilaiseen asiakkaan antamaan arvoon, joihin vaikuttaa myös kil-

pailijoiden tuomat uudet entistä paremmat tuotteet ja palvelut. Hannula ja Lönnqvist jatka-

vat, että yrityksien on koko ajan etsittävä sellaisia uusia menetelmiä, joilla se pystyy tarjoa-

maan uusia palveluita ja tuotteita, joiden arvon asiakas kokee korkeampana. Löytänä ja Kor-

tesuo (2011, s.13) kirjassaan mainitsevat, että asiakkaalle tuotettu arvo on suoraan verran-

nollinen yrityksen tuottoon ja asiakaskokemuksen johtamisella voidaan lisätä arvoa asiak-

kaalle. 

 

Sähköinen liiketoiminta eroaa perinteisestä liiketoiminnasta, koska sähköinen sisältö ja pal-

velu ovat tuoneet uuden merkityksen, mitä tuotetaan. Siirryttäessä perinteisestä liiketoimin-

nasta sähköiseen liiketoimintaan, kauppiaan ja asiakkaan välinen tuntemus heikkenee, koska 

kommunikointi tapahtuu tietoverkkojen välityksellä. (Tinnilä et al. 2008, s.17-35) Mitatta-

vien avaintekijöiden tunteminen sähköisessä liiketoiminnassa on edellytys suorituskyvyn 

mittaamiselle ja johtamiselle. Hallavuon (2013, s.44) mukaan B2B-myynnissä verkkokaup-

paratkaisuilla voidaan palvella sellaisia asiakkaita, joita aikaisemmin ei myyntiprosessien 

kustannusten johdosta ole voitu palvella tuottavasti. 

 

Tekninen tukkukauppa on perustunut tuotteiden saatavuuteen, asiakassuhteeseen, tekniseen 

asiantuntemukseen ja toimivaan logistiikkaan. Ne ovat varmasti edelleen perustekijöitä toi-

mialalla. Sähköinen liiketoiminta on kasvattanut osuuttaan myyntikanavissa ja on tärkeä osa 

teknisen tukkukaupan tarjoamista myyntikanavista. Teknisessä tukkukaupassa liiketoimin-

taa suoritetaan yritysten välillä (B2B). Asiakasyritysten toimialat, rakenteet ja toiminnot 
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eroavat suuresti toisistaan.  Tämä asettaa tekniselle tukkukaupalle haasteita johtaa myynti-

työn suorituskykyä tehokkaasti, koska kaikille asiakkaille ei voida asettaa samanlaisia ta-

voitteita ja toimintamalleja. Eri asiakassegmenttien tehokas palvelu vaatii tekniseltä tukku-

kaupalta valintoja myyntikanavien ja käytettävien resurssien osalta. Asiakkaiden siirtyessä 

käyttämään sähköisiä myyntikanavia kasvaa haasteet asiakassuhteen ylläpitoon ja asiakkaan 

liiketoiminnan ymmärryksen kehittämiseen. Haastetta lisää, että monesti teknisen tukkukau-

pan alalla liiketoimintaa on johdettu pelkästään taloudellisten mittareiden ja henkilökohtai-

sen asiakastuntemuksen avulla. Markkinoiden kilpailutilanteen, myynnin monikanavaisuu-

den ja asiakkaiden vaatimusten kasvaessa on löydettävä ratkaisuja suorituskyvyn kehittämi-

seen. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet, kysymykset ja rajaus 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää teknisen tukkukaupan liiketoimintayksikön kohden-

nettujen asiakassegmenttien suorituskyvyn mittaamista ja johtamista. Tutkimuksen avulla 

selvitetään, miten suorituskykyä mitataan ja ehdotetaan menetelmiä suorituskyvyn mittaa-

miselle sekä johtamiselle liiketoimintayksikössä asiakassegmenttien näkökulmasta. Tutki-

mukseen liittyy myyntityön johtaminen suorituskykymittareiden avulla huomioiden asiakas-

kokemuksen ja sähköiset myyntikanavat.  

 

Tutkimuksessa perehdytään kirjallisuuden avulla suorituskyvyn mittaamiseen ja johtami-

seen, asiakaskokemukseen sekä sähköiseen liiketoimintaan. Tutkimuksen empiria toteute-

taan teemahaastatteluna. Teemahaastattelu on jaettu sisäiseen ja ulkoiseen haastatteluun.  Si-

säiseen haastatteluun osallistuu kohdeyrityksen liiketoimintayksikön henkilöitä jokaiselta 

organisaatiotasolta sekä yrityksen toimitusjohtaja. Ulkoiseen haastatteluun osallistuu liike-

toimintayksikön asiakkaita. Kirjallisuuden ja empirian avulla ehdotetaan liiketoimintayksi-

kön kohdennettujen asiakassegmenttien suorituskyvyn mittaamisen menetelmiä. 

 

Tutkimuksen tavoitteelle on asetettu kolme tutkimuskysymystä: 

 

• Miten suorituskykyä tulisi mitata ja johtaa teknisen tukkukaupan liiketoimintayksi-

kön kohdennetuissa asiakassegmenteissä? 

• Miten suorituskyvyn mittaamisessa huomioidaan asiakaskokemus? 
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• Miten suorituskyvyn mittaaminen voi kasvattaa kohdennettujen asiakassegmenttien 

sähköistä kaupankäyntiä? 

 

Tutkimus rajataan koskemaan yritysten välistä liiketoimintaa (B2B) teknisen tukkukaupan 

ja asiakkaiden välillä. Tutkimus rajataan teknisen tukkukaupan liiketoimintayksikköön, 

jonka asiakkaina ovat julkisen sektorin toimijoita ja infrarakentamisen toimialaa, kuten ener-

giayhtiöitä, maa- ja vesirakentajia sekä sähkö- ja televerkonurakoitsijoita. Tutkimus tehdään 

teknisen tukkukaupan myyntiä suorittavan liiketoimintayksikön näkökulmasta. Tutkimuk-

sesta rajataan pois tekniseen tukkukauppa yrityksen suorituskyvyn osa-alueihin kuuluva lo-

gistiikka, taloushallinto, tietohallinto, hankintatoiminta ja myymäläverkosto. Tutkimuksesta 

rajataan pois myös yrityksen ja liiketoimintayksikön strategiset asiakkaat, joille suoritusky-

vyn mittaaminen rakennetaan asiakaskohtaisesti. 

 

Tutkimuksen pääpaino on myyntityön suorituskyvyssä ja kohdentuu kyseessä olevaan liike-

toimintayksikön kohdennettuihin asiakassegmentteihin. Tutkimuksessa suorituskykyä lä-

hestytään myynnin suorituskyvyn, asiakaskokemuksen ja sähköisen liiketoiminnan näkökul-

mista. Asiakaskokemusta ja sähköistä liiketoimintaa on tutkittu tutkimuksessa yritysten vä-

lisen (B2B) toiminnan näkökulmista. Tutkimuksesta on rajattu pois yrityksen ja kuluttajan 

välinen liiketoiminta (B2C).  

 

1.3 Tutkimusmetodologia 

 

Yleisesti tutkimusotteita jaotellessa, voidaan kirjallisuuden mukaan jako vetää teoreettiseen 

ja empiiriseen tutkimukseen. Teoreettisen ja empiirisen tutkimuksen välillä ei ole tarkkaa 

rajaa, koska empiirinen tutkimus sisältää teoreettisia aineksia sekä teoreettisen tutkimuksen 

aineisto voi olla ainakin toissijaisesti empiiristä. Tieteenalan käsitteisiin, teorioihin ja näkö-

kulmiin yhdistyvät ongelmat ovat teoreettisen tutkimuksen kohteita, jossa tutkimusaineisto 

rakentuu näihin kysymyksiin liittyvistä aikaisemmista tutkimuksista. Jokin reaalimaailmaan 

perustuva ilmiö on empiirisen tutkimuksen kohde. Empiirisessä tutkimuksessa uutta tietoa 

haetaan reaalimaailman ilmiöstä jollakin järjestelmällisellä tiedonhankintamenetelmällä. 

Tutkimusotteet voidaan myös jakaa deskriptiivisiin eli analysoiviin ja normatiiviseen eli 

suositteleviin. (Uusitalo 2001, s.60; Kasanen et al. 1991, s.315-317) Kuvassa 1. on kuvattu 

liiketaloustieteiden tutkimusotteiden suhdetta. 
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Kuva 1. Tutkimusotteiden suhteet (Kasanen et al. 1991, s.317) 

 

Kasanen et al. (1991, s.306) mukaan lähtötilanteelta konstruktiivinen tutkimusote voi perus-

tua johonkin käytännössä koettuun ongelmaan ja tutkimuksen lopputuloksella voidaan rat-

kaista ongelma. Olkkonen (1994, s.76) mukaan konstruktiivinen lähtee liikkeelle ongel-

masta, johon pyritään saamaan ratkaisu tai kehitetään ratkaisumenetelmää.  Kasanen et al. 

(1991, 306) mukaan konstruktiivinen tutkimusote on ongelmanratkaisuun tähtäävä ja on 

luonteeltaan norminatiivinen. Kasanen et al. jatkavat, että konstruktiivisen tutkimuksen on-

gelman ratkaisussa innovatiivisuus ja päämäärähakuisuus on ratkaisevassa asemassa. Olk-

kosen (1994, s.76) mukaan konstruktiivinen tutkimusote on läheistä sukua päätöksenteko-

metodologiselle tutkimusotteelle, koska molemmissa pyritään ongelmanratkaisumenetel-

mien kehittämiseen, mutta päätöksentekometodologinen tutkimusote pyrkii vielä normatii-

visen tuloksen teoreettiseen johtamiseen. Olkkonen jatkaa konstruktiivisen tutkimuksen ole-

van lähellä myös toiminta-analyyttistä tutkimusta, koska molemmilla tutkimusotteilla on 

kiinteä yhteys käytäntöön empirian kautta, mutta toiminta-analyyttinen tutkimusote pyrkii 

kohteen ymmärtämiseen ja teorian mahdolliseen kehittämiseen. 

 

Tutkimukset voidaan erotella kvalitatiivisiin ja kvantitatiivisiin. Kvalitatiiviselle tutkimuk-

selle on tunnusomaista kokonaisvaltainen tiedon kerääminen, jossa aineisto on kuvallista tai 

verbaalista todellisista tilanteista. Kvalitatiivisen tutkimuksen suositeltuja tiedonkeruun me-

todeja ovat sellaiset, joissa suositaan tutkittavan kohteen näkökulmia ja tutkittavien ilmaisu 

nousee esille. Kvantitatiivisille tutkimuksille tunnusomaista on aikaisempien tutkimusten 

avulla johdetut johtopäätökset ja aineistotiedon kerääminen siten, että saatu aineisto soveltuu 
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numeeriseen mittaamiseen sekä aineiston avulla voidaan tehdä tilastollista analyysiä. Kvan-

titatiivisessa tutkimuksessa mahdolliset koehenkilöt valitaan tarkan suunnitelman mukai-

sesti määritellystä perusjoukosta, josta muodostetaan otos.  (Uusitalo 2001, s.79-81; Hirs-

järvi et al. 2007, s.131-160)    

 

Tämä tutkimus on kvalitatiiviseen tutkimusaineistoon perustuva. Tiedonhankintamenetelmä 

toteutetaan empiirisessä osassa haastatteluilla. Haastattelut toteutetaan yksilöhaastatteluina 

kohdeyrityksen organisaatiossa ja kohdeyrityksen asiakkaille. Haastatteluiden kysymykset 

ovat erilaisia kohdeyrityksen organisaation henkilöille ja asiakkaille. Tämä tutkimus on em-

piirinen ja tutkimusotteelta konstruktiivinen, koska se pyrkii ratkaisumenetelmän kehittämi-

seen. Tutkimus sisältää myös toiminta-analyyttisen tutkimuksen ominaisuuksia, koska se 

pyrkii myös kohteena olevan ilmiön ymmärtämiseen. Tutkimuksessa saatua ratkaisumene-

telmää ei testattu vaan ehdotetaan ratkaisumenetelmiä. Tutkimuksessa teorian ja empirian 

avulla pyritään löytämään tutkimuksen tavoitteille ratkaisumenetelmiä ja vastaamaan tutki-

muskysymyksiin. 

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimuksen rakenne koostuu viidestä tasosta. Päälukuja on yhteensä seitsemän. Ensimmäi-

sessä tasossa on käsitelty tutkimuksen tausta, tavoite tutkimuskysymyksineen, tutkimuksen 

rajaus, tutkimusmetodologia ja rakenne. Toinen taso on teoriaosa, jossa kirjallisuuden ja ai-

kaisempien tutkimusten avulla pyritään löytämään ratkaisuja tutkimuksen tavoitelle ja löy-

tämään vastauksia tutkimuskysymyksiin. Kolmannella tasolla käsitellään empiiristä tutki-

musta ja tutkimuksen tuloksia. Neljännellä tasolla vastataan tavoitteeseen ja tutkimuskysy-

myksiin sekä annetaan suosituksia jatkotutkimuksille. Viidennellä tasolla esitetään tutki-

muksen yhteenveto. Kuvassa 2. on esitetty tutkimuksen rakenne ja eteneminen. 
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Kuva 2. Tutkimuksen rakenne    
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2. SUORITUSKYVYN JOHTAMINEN JA MITTAAMINEN 

 

Suorituskyvyn johtaminen liittyy oleellisesti yrityksen strategisten tavoitteiden saavuttami-

seen. Tässä luvussa pyritään luomaan kattava kuvaus suorituskyvyn johtamisesta ja mittaa-

misesta. Luvussa tarkastellaan myös suorituskyvyn yleisempiä mittaristoja ja niiden erityis-

piirteitä. Tähän tutkimukseen oleellisesti liittyvää myyntityötä ja sen suorituskyvyn mittaa-

mista tarkastellaan teorian avulla. 

 

2.1 Suorituskyvyn johtaminen 

 

Suorituskyvyn johtaminen määritellään tavoitteiden saavuttamiseksi organisaatiossa ja se 

tulee jalkauttaa yksilötasolle saakka (Aho 2011, s.19). Ahon mukaan tämän tyyppinen yksilö 

toimii yrityksen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Aho jatkaa, että suorituskyvyn 

johtamisessa pyritään kehittämään ja yhdistämään irrallisia osa-alueita sekä tällä ohjaamaan 

organisaatiota strategisiin tavoitteisiin kohti. Tämän perusteella suorituskyvyn johtamisessa 

integroidaan erilaisia toimintoja, joiden avulla saadaan yritys toimimaan strategisten tavoit-

teiden saavuttamiseksi.  

 

Suorituskyvyn mittaaminen luo mahdollisuuden johtaa yritystä tuloksellisesti. Hyvällä joh-

tamisella on mahdollisuus edesauttaa yrityksen tavoitteiden saavuttaminen. Suorituskyvyn 

mittaaminen ja analysointi muodostaa laajan sekä yhtenäisen kuvan yrityksen hajanaisesta 

kentästä. Tällä laajalla ja yhtenäisellä kuvalla voi yritys kiinnittää huomionsa menestymisen 

kannalta olennaisiin kysymyksiin. Suorituskyvyn mittaaminen, analysointi ja käytetyt me-

netelmät sekä työkalut muodostavat laajemmin kutsutun suorituskyvyn johtamisen. (Ukko 

et al. 2007, s.1)  

 

Aguinis et al. (2011, s.505) mukaan suorituskyvyn johtaminen yhdistää yksittäisiä tavoitteita 

organisaation tavoitteisiin, jolloin sen avulla johto voi saavuttaa helpommin strategisia lii-

ketoimintatavoitteita. Aguinis et al. jatkavat, että suorituskyvyn johtaminen mahdollistaa pa-

remman ymmärryksen organisaation arvoista ja kulttuureista. Aguins et al. lisäävät, että suo-

rituskyvyn johtaminen auttaa työntekijöitä tunnistamaan omat heikkoudet ja vahvuudet, joka 

mahdollistaa työntekijöitä kehittämään omia ominaisuuksiaan.  
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”Suorituskyvyn johtamisella tarkoitetaan suorituskyvyn mittauksen tuottamaan informaati-

oon perustuvaa johtamista” (Hannula & Lönnqvist 2002, s.46). He tarkentavat, että suori-

tuskyvyn johtamiselle ei ole vakiintunutta määritelmää. He lisäävät, että suorituskyvyn joh-

tamisen termillä painotetaan mittaamisen hyödyntämistä systemaattisesti ja aktiivisesti lii-

ketoiminnan toimintojen kehittämiseen sekä johtamiseen. Nykyaikaisissa yrityksissä mita-

taan useasti monia erilaisia tekijöitä, mutta mittareiden systemaattinen hyödyntäminen jää 

useasti vain kerätyksi tiedoksi.  

 

Laitisen (1998, s.14) mukaan suorituskyky määritellään yrityksen kyvyksi. Laitinen jatkaa, 

että tällä kyvyllä kuvataan ”yrityksen kyvyksi saada aikaan tuotoksia asetetuilla ulottuvuuk-

silla suhteessa asetettuihin tavoitteisiin”. Tämän perusteella suorituskyvyn johtaminen on 

tavoitteiden saavuttamista erilaisin keinoin mitä yrityksellä on käytettävissä. Yrityksen on 

tärkeä tunnistaa nämä keinot.    

 

Suorituskyky jaetaan yleisesti kahteen pääalueeseen, jotka ovat ulkoinen ja sisäinen suori-

tuskyky (Rantanen 2005, s.2-3). Rantasen mukaan tämä tarkoittaa suorituskyvyn tarkastelun 

näkökulmaa eli sisäisessä suorituskyvyssä keskitytään tarkastelemaan suorituskykyä yrityk-

sen sisältä ja ulkoisessa suorituskyvyssä yrityksen suorituskykyä tarkastellaan ulkoisten te-

kijöiden näkökulmasta. Kuvassa 3. Rantanen on jaotellut suorituskyvyn osa-alueita vaiku-

tussuhteiden mukaisesti. Suorituskyvyn osa-alueiden tunnistaminen yrityksen suorituskyvyn 

johtamisessa on olennainen tekijä. Yrityksen pitää tarkastella niitä osa-alueita tarkasti, jotka 

ovat sen liiketoiminnalle olennaista ja strategisesti tärkeitä. Kaupanalalla toimiville yrityk-

sille ulkoisten osa-alueiden merkitys kasvaa, koska sähköiset ratkaisut kaupan alalla ohjaa 

toimintaa enemmän asiakkaan hallittavaksi. 
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Kuva 3. Suorituskyvyn osa-alueita. (Rantanen 2005, s.4) 

 

Brudan (2010, s.111) mukaan suorituskykyä käsittelevä kokonaisvaltainen prosessi määri-

tellään suorituskyvyn johtamiseksi. Hänen mukaan suorituskyvyn johtaminen kuvaa suori-

tuskykyä kokonaisuudessa, joka sisältää useita aliprosesseja, kuten suorituskyvyn mittaami-

sen, tavoitteiden asettamisen, koulutuksen, strategian määrittämisen ja strategian toteuttami-

sen. Hän lisää vielä, että suorituskyvyn johtamisella tavoitteiden saavuttaminen varmiste-

taan. 

 

Aho (2011b, s.87) väitöskirjassaan esittelee suorituskyvyn johtamisen tutkimuskenttää 

(Kuva 4.).  Suorituskyvyn johtamiseen yrityksessä liittyy useita erilaisia toimintoja, joiden 

huomioiminen suorituskyvyn johtamisessa on tärkeää. Suorituskyvyn osa-alueiden ja tutki-

muskentässä esiteltyjen toimintojen yhteyksien tiedostaminen mahdollistaa suorituskyvyn 

johtamisen. 
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Kuva 4. Suorituskyvyn johtamisen tutkimuskenttä (Aho 2011b, s.87) 

 

2.2 Suorituskyvyn mittaaminen 

 

Tangen (2004, s.727) määrittelee suorituskyvyn mittaamisen olevan prosessi, jolla voidaan 

yrityksen toiminnasta mitata vaikuttavuus ja tehokkuus. Brudan (2010, s.111) mukaan suo-

rituskyvyn mittaaminen keskittyy suorituskykyindikaattoreiden tunnistamiseen, mittaami-

seen ja suorituskykymittausten tuloksilla kommunikointiin. Suorituskyvyn mittauksella or-

ganisaatio saa tiedon, kuinka se etenee ennalta määrättyjen tavoitteiden saavuttamisessa, 

auttaa tunnistamaan heikkoudet ja vahvuudet sekä auttaa tulevissa päätöksissä (Amaratunga 

& Baldy 2002, s.218). He toteavat, että suorituskyvyn mittaamisen tulokset esittävät mitä 

tapahtui, miksi ei tapahtunut tai mitä tuloksien suhteen pitäisi tehdä. He jatkavat, että mikäli  

suorituskyvyn mittauksia halutaan hyödyntää organisaatiossa tehokkaasti, on siirryttävä suo-

rituskyvyn johtamiseen. Pelkällä mittaamisella ja mittaustiedon keräämisellä ei yritys pysty 

vielä toimimaan tehokkaasti. Sen on tunnistettava ne osa-alueet, mitkä ovat yrityksen me-

nestykselle tärkeitä ja analysoitava saatuja mittaustuloksia ja ennen kaikkea johtaa niiden 

avulla toimintaa strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.  
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Suorituskyvyn mittaamista suunnitellessa on mietittävä mittareiden käyttötarkoitusta (Han-

nula & Lönnqvist 2002, s.17). Johtamisessa pyritään vaikuttamaan ihmisten kautta innosta-

malla ja kannustamalla. Asettamalla mitattavia tavoitteita sekä tapa, jolla tavoitteet saavute-

taan ovat yrityskulttuurin valintoja ja asioiden tietoista painottamista. (Neilimo & Uusi-

Rauva 2014, s.300-301) Keskeisempiä käyttötarkoituksia suorituskyvyn mittaamiselle ovat 

seuraavat (Hannula & Lönnqvist 2002, s.17; Neilimo & Uusi-Rauva 2014, s.300-301):  

 

• tärkeiden tavoitteiden viestintä ja ohjaaminen oikeisiin asioihin 

• ongelmien havainnointi 

• prosessien kehittäminen 

• tulospalkkauksen mahdollistaminen 

• strategian tavoitteiden toteutumista 

• motivoida 

• tarkentaa tavoitteita 

• helpottaa vuorovaikutusta 

• ohjaa toimintaa oikeiden asioiden tekemiseen 

• painottaa mitattavan asian arvoa 

• muodostaa kilpailua ja kilvoittelua 

 

Suorituskyvyn mittaus, joka on perinteisesti perustunut kustannus- ja kirjanpitojärjestelmiin, 

on syytetty aiheuttavan osaoptimointia ja lyhyen aikavälin tavoitteiden tavoittelua sekä stra-

tegisten fokuksien puuttumisen mittaamisesta (Bourne et al. 2000, s.755). Suorituskyvyn 

mittaaminen joukkona irrallisia mittareita saattaa antaa täsmällisenkin kuvan yrityksen tilan-

teesta. Irrallisista mittareista on kuitenkin vaikea hahmottaa kokonaisuutta. Mittariston mit-

tareiden valinnassa on arvioitava, mitkä ovat strategisen tilanteen kriittisimmät ulottuvuudet. 

Strategisille ulottuvuuksille valitaan keskeisimmät mittarit. Nämä mittarit muodostavat mit-

tariston. Mittariston pitää olla kattava, jolla tarkoitetaan sitä, että mittaristo kattaa päätök-

senteon kannalta kaikki tarvittavat ulottuvuudet. (Laitinen 1998, s.280) Hannula ja Lönn-

qvist (2002, s.15) määrittelevät suorituskyvyn mittaamisen olevan osa suorituskyvyn johta-

mista, joka koostuu joukoista eri osa-alueiden mittareita. He jatkavat, että suorituskyvyn 

mittaamisen ja mittareiden valinta on liityttävä yrityksen strategiaan. 
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Lönnqvist et al. (2006, s.11-12) toteavat, että suorituskyvyn mittaaminen on prosessi, jonka 

tunnuslukuja käyttäen yritys voi määrittää oman liiketoimintansa tilan. Lönnqvist et al. jat-

kavat, että tavoitteiden kannalta on tärkeää tunnistaa ja mitata tästä prosessista oleelliset me-

nestystekijät. Heidän mukaan mittareista saatua tietoa hyödynnetään organisaation kehittä-

misessä, toiminnan ohjauksessa ja niillä viestitään henkilöstölle tärkeitä asioita. Neely et al. 

(2000, s.1142) mukaan suorituskyvyn mittausjärjestelmiä pitää muistaa tutkia jatkuvana pro-

sessina neljän toisiinsa liittyvän teeman kautta, jotka ovat suunnittelu, käyttöönotto, käyttö 

ja ylläpito. He tarkentavat, että kyseisiä teemoja tulee tarkastella ihmisten, kulttuurien, pro-

sessien ja infrastruktuurin näkökulmista.  Kuvassa 5. on havainnollistettu suorituskyvyn mit-

taamisen prosessia, joka koostuu neljästä osa-alueesta.  

 

 

Kuva 5. Suorituskyvyn mittaamisen prosessi (mukaillen Neely et al. 2000, s.1143). 

 

Tangen (2004, s.727) mukaan on otettava huomioon, että yrityksen strategia saattaa muuttua 

ajan myötä, jolloin strategian muutos vaikuttaa myös suorituskyvyn mittaamiseen. Tangen 

jatkaa, että tämän johdosta suorituskyvyn mittariston tulee sisältää joustavan mekanismin, 

jolla huomioidaan suorituskyvyn mittariston yhdenmukaisuus yrityksen strategian ja tavoit-

teiden kanssa.   
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Lönnqvist et al. (2006, s.12) määrittelevät suorituskyvyn mittaamiseen kuuluvan neljä vai-

hetta (Kuva 5.): 

 

1. Mittariston suunnittelu. Tässä vaiheessa suunnitellaan mittaristo, joka käytännössä 

tarkoittaa valintaa mitä mitataan ja millä mittareilla mitataan. 

2. Mittareiden käyttöönotto. Käyttöönotossa otetaan suunnitellut mittarit käyttöön. Tä-

hän kuuluu tietojärjestelmien päivittäminen ja mittareiden käytön kouluttaminen 

henkilökunnalle.  

3. Mittariston käyttö. Käyttöönoton jälkeen mittareita hyödynnetään johtamisessa ja or-

ganisaation kehittämisessä.  

4. Mittariston ylläpito. Mittareiden päivittäminen on välttämätöntä, koska tavoitteet 

yrityksen liiketoiminnassa saattavat muuttua. Päivityksessä poistetaan ylimääräisiä 

mittareita ja lisätään uusia mitattavia toimintoja sekä uudelleen suunnitellaan mitta-

ristoa. Neljännen vaiheen jälkeen suorituskyvyn mittaamisen sykli alkaa uudestaan 

ensimmäisestä vaiheesta. 

 

Menestystekijät 

 

Suorituskyvyn mitattavia suureita voidaan kutsua menestystekijöiksi, joita löytyy jokaisesta 

organisaatiosta. Menestystekijät ovat tekijöitä, jotka ovat strategian ja menestymisen kan-

nalta keskeisiä. On myös kriittisiä menestystekijöitä, joiden suoritustaso on oltava korkea, 

jotta organisaatio voi menestyä.  Menetystekijöitä voidaan jakaa usealla tavalla, mutta pe-

rinteisesti ne on jaettu taloudellisiin ja ei-taloudellisiin kuten taulukossa 1 on esitetty. Me-

nestystekijät muodostavat yhdessä syy-seuraussuhteen, jolloin menestystekijät voidaan ja-

kaa syytekijöihin ja seuraustekijöihin. Syytekijöiden oletetaan vaikuttavan seuraustekijöi-

hin. Seuraustekijöistä voidaan selvittää liiketoiminnan tavoitteiden ja tuloksen saavuttami-

sen tila. Esimerkkinä syytekijöistä ja seuraustekijöistä on asiakasuskollisuus, joka voi vai-

kuttaa myynnin määrään.  Tavoitteiden saavuttamisella mahdollistetaan toiminnan kehittä-

minen. (Lönnqvist et al. 2006, s.22) 
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Taulukko 1. Menestystekijöitä (mukailen Lönnqvist et al. 2006, s.22) 

 

 

Neilimo ja Uusi-Rauva (2014, s.301-302) toteavat, että menestystekijöiden tunnistaminen 

on tärkeä edellytys sille, että mittausjärjestelmä korostaa tärkeitä asioita. He jatkavat, että 

menestystekijöiden tunnistamisen avulla voidaan määritellä yritykselle tavoitetekijät ja ta-

voitetekijöille liitetään puolestaan mittarit. Heidän mukaan mittareiden mittayksiköt valikoi-

tuvat asian luonteen perusteella. Neilimo ja Uusi-Rauva tarkentaa vielä, että kriittinen me-

nestystekijä voi olla myös jo sellaisenaan mitattava tavoite. Laamasen (2005, s.55) mukaan 

tunnusluvulla pitää olla tavoite, jotta se on tehokas. Laamanen jatkaa, että organisaatiot kiin-

nittävät tarkasti huomiota budjettien avulla taloudellisiin tunnuslukuihin ja niiden tavoittei-

siin, mutta useasti muiden osa-alueiden tunnusluvut ja tavoitteet puuttuvat. Taulukossa 2. on 

esimerkki kriittisten menestystekijöistä ja niihin liitetyistä tavoitteista sekä tavoitteille ase-

tetuista mittareista. 

 

Taulukko 2. Kriittiset menestystekijät, tavoitetekijät ja mittarit (mukaillen Neilimo & Uusi-

Rauva 2014, s.302) 

 

  

Hannula ja Lönnqvist (2002, s.10) korostavat kannattavuuden ja tuottavuuden kasvun olevan 

tärkeitä menestystekijöitä yritykselle pitkällä aikavälillä. He tarkentavat, että kannattavuus- 

ja tuottavuusmittarit kertovat menneisyydessä tehdyistä päätöksistä.  Hannula ja Lönnqvist 

jatkavat, että yritykset ovat kiinnostuneita tekijöistä, joilla on merkitystä tulevaisuudessa or-

ganisaation suorituskykyyn.  

 

 

 

Taloudelliset Ei-taloudelliset
Kannattavuus Laatu
Likviditeetti Tuottavuus

Taloudellinen kasvu Asiakastyytyväisyys
Tuotteen valmistuskustannukset Toimitusaika

Menestystekijät

Kriittinen menestystekijä Tavoitetekijät Mittarit
Omistajatyytyväisyys Kannattavuus Pääoman tuottoaste ROI

Kasvu Liikevaihdon muutos-%
Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyys Reklamaatioiden lkm
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Mittarit 

 

Lönnqvist et al. (2006, s.30) mukaan mittareita voidaan jaotella useilla eri tavoilla. He jat-

kavat, että yleisesti ne on jaettu taloudellisiin ja ei-taloudellisiin. Taloudelliset mittarit pe-

rustuvat useasti kirjanpidon tai johdon sisäisen laskennan tietoihin (Rantanen & Holtari 

1999, s.25-26). Niiden avulla voidaan valvoa ja ohjata organisaatiota saavuttamaan liiketa-

loudelliset tavoitteet. Ei-taloudelliset mittarit mittaavat organisaation eri toimintoja, jotka 

eivät pohjaudu rahalliseen arvoon. (Lönnqvist et al. 2006, s.30)  

 

Kaydos (1999, s.19) jakaa mittarit laadullisiin ja määrällisiin. Hänen mukaan laadulliset mit-

tarit ovat ihmisten arvioita mittaustuloksista, kun määrälliset mittarit mittaavat jotakin fyy-

sistä tai laskettavissa olevaa. Rantasen ja Holtarin (1999, s.21) mukaan määrälliset tulokset  

ovat numeerisia mittaustuloksia ja laadulliset tulokset ovat pääsääntöisesti asiantuntijoiden 

tekemiä arvioita. 

 

Neilimo ja Uusi-Rauva (2014, s.304) jakavat tunnusluvut koviin ja pehmeisiin mittareihin. 

Heidän mukaan kovat mittarit mittaavat yksiselitteisiä arvoja, jotka perustuvat liiketapahtu-

miin ja suorituksiin, kun pehmeät mittarit mittaavat esimerkiksi ihmisten asenteita ja tunte-

muksia. Neilimo ja Uusi-Rauva painottavat, että molempia mittarityyppejä tarvitaan, koska 

esimerkiksi kannattavuuden ohjaamisessa haluttuun suuntaan tarvitsee tuntea ne syytekijät, 

jotka voivat   edesauttaa kannattavuuden kehityksessä. He tarkentavat, että tämän tyyppisiä 

syytekijöitä kannattavuuden parantamiselle voi olla esimerkiksi laatu, tuottavuus ja markki-

nointi. Laamanen (2005, s.114) jakaa mittarit tulosmittareihin eli menneisyys, panosmitta-

reihin eli tulevaisuus ja nykyisyyttä mittaaviin mittareihin. Kuvassa 6. on kuvattu mittarei-

den aikasidonnaisuutta. 
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Kuva 6. Mittarit ajan suhteen (mukaillen Laamanen 2005, s.115) 

 

Laitisen (1998, s. 120-132) mukaan mittareille asetettu vaatimus perustuu johdon kykyyn 

käyttää mittareita päätöksenteossa, jolloin mittareiden valinnassa pitää huomioida viisi eri 

ominaisuutta: 

 

• Relevanttisuus. Mittauksen arvolla pitää olla oleellinen vaikutus päätöksenteolle. 

• Edullisuus. Mittauksen arvon tuottamiseen ei saa käyttää liikaa resursseja ja se on 

toteutettava edullisesti sekä hyödyt oltava suuremmat kuin kustannukset.  

• Validiteetti. Tuotetun mittausarvon on oltava riittävän oikeellinen eli mittauksen 

kohdetta on mitattava riittävän tarkasti. 

• Reliabiliteetti. Mittauksen arvon pitää olla tarkka. 

• Uskottavuus. Mittauksesta saatuun arvoon on luotettava, jotta sen avulla luotetaan 

tehdä päätöksiä. 

 

2.3 Suorituskykymittaristot 

 

Tangen (2004, s.727) määrittelee suorituskykymittariston olevan ryhmä mittareita, joiden 

avulla yrityksen toiminnasta voidaan määritellä vaikuttavuus ja tehokkuus. Suorituskyky-

mittaristojen on muodostettava kattava kokonaisuus eri mitattavista ulottuvuuksista. Mitta-

riston tulee siis sisältää kaikki ne oleelliset ulottuvuudet, jotka tarvitaan yrityksen käyttökel-

poisessa päätöksenteossa. Mittariston pitää muodostaa looginen kokonaisuus, jossa ei ole 



24 
 

päällekkäisiä tietoja. Mittariston pitää olla hyödyllinen mitattaessa ja yrityksen suoritusky-

vyn parantamisessa. (Laitinen 1998, s.280) Rantasen & Holtarin (1999, s.44) mukaan mitta-

ristojen toiminnat perustuvat samoihin periaatteisiin, koska ne liittyvät yrityksen tavoitteisiin 

ja strategiaan huomioiden tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät tekijät. 

 

Suorituskyvyn mittaristoja on kirjallisuudessa esitetty useita erilaisia yritysten käyttöön. 

Tunnetuin on (Kaplan & Norton 1992) tasapainotettu mittaristo (Balanced Scorecard Sys-

tem, BSC). Suorituskyvyn mittaristoja on myös Neely ja Adams (2001) kehittämä Suoritus-

kykyprisma, Lync ja Cross (1995) kehittämä Suorituskykypyramidi.  

 

Balanced Scorecard 

 

Vuonna 1992 esittelivät Robert S. Kaplan ja David P. Norton tasapainotetun mittariston (Ba-

lanced Scorecard Sytems eli BSC) Harward business Review julkaisussa (Laitinen 1998, 

s.284). Kaplan ja Norton (1992 s.71-72) määrittelivät Balance Scorecard joukoksi mittareita, 

joilla ylin johto pystyy nopeasti saamaan kuvan yrityksen yleistilanteesta. Heidän mukaan 

Balance Scorecard sisältää neljä tärkeintä ulottuvuutta: (1) asiakkaan näkökulman, (2) sisäi-

sen näkökulman, (3) oppimisen näkökulman ja (4) taloudellisen näkökulman, joiden osa-

alueet sisältävät taloudellisia ja- ei taloudellisia mittareita. Kuvassa 7. on kuvattu Balanced 

Scorecard:in näkökulmat ja niiden yhteydet toisiinsa sekä visioon ja strategiaan (Kaplan & 

Norton 1996, s-76). 

 

 

Kuva 7. Balanced Scorecard eli tasapainotettumittari (mukaillen Kaplan & Norton 1996, 

s.76) 
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Strategia tai strategiset tavoitteet voidaan muuttaa toiminnoiksi Balanced Scorecard:in 

avulla, koska strategian mittaaminen ohjaa yrityksen johdon määrittelemään tarkasti mitä 

strategisilla tavoitteilla sekä strategialla tavoitellaan (Malmi et al. 2002). Balanced Scorecard 

yhdistää yrityksen pitkänajan strategian lyhyen ajan toimenpiteisiin (Kaplan & Norton 1996, 

s. 75). Malmi et al. (2002) mukaan Balanced Scorecard:n avulla voidaan kehittää yrityksen 

suorituskykyä. Malmi et al. jatkavat, että perinteiset talouden mittarit eivät tue tiedon ja 

osaamisen mittaamista tehokkaasti, mutta Balanced Scorecard:in avulla yritys voi mitata tai-

toja, työntekijöiden motivaatiota, viestintäteknologian toimivuutta, toimintojen tehokkuutta, 

asiakassuhteita ja asiakkaiden pysyvyyttä. Saaren (2004, s.239-240) mukaan lähtökohtana 

on taloudelliset tavoitteet, jotka saavutetaan pohtimalla tavoite-keinohierarkiaa ensin asia-

kasnäkökulmasta, toisena sisäisestä näkökulmasta, viimeisenä oppimisen näkökulmasta. 

Saari jatkaa, että lukemalla tavoite-keinohierarkiaa toiseen suuntaan, saadaan strategiakartta.  

 

Suorituskykyprisma 

 

Suorituskykyprisman esittelivät vuonna 2001 Neely ja Adams. Heidän näkemyksen mukaan 

Balanced Scorecard keskittyy vain neljään näkökulmaan. Tällöin muiden sidosryhmien mer-

kitys heikkenee. Suorituskyvyn mittausjärjestelmän pitäisi huomioida myös muut sidosryh-

mät kuten osakkeenomistajat, tavarantoimittajat, asiakkaat ja työntekijät. Suorituskykypris-

massa tavoitteita ei johdeta strategiasta vaan tavoitteissa pyritään huomioimaan kaikkien si-

dosryhmien tarpeet. Tavoitteiden mittaamisella selvitetään, kulkeeko yritys kohti haluttuja 

tavoitteita. Suorituskykyprismaa voidaan käsitellä kolmiulotteisena prisman muotoisena 

mallina. Se koostuu viidestä osasta. Nämä viisi osaa ovat sidosryhmien tyytyväisyys, kyvyk-

kyys, prosessit, sidosryhmien kontribuutio ja strategia. (Neely & Adams 2001, s. 8-11) Saa-

ren (2004, s.246) näkemyksen mukaan suorituskykyprisma perustuu kolmeen tekijään. Hä-

nen mukaan suorituskykyprisman ensimmäisenä tekijänä on huomioida laajasti sidosryhmät 

ja toisena tekijänä yrityksen tulee pystyä integroimaan strategia, prosessit sekä kyvykkyydet, 

jotta yritys voi saavuttaa tarvittavan sidosryhmätyytyväisyyden. Saari jatkaa, että suoritus-

kykyprisman kolmantena tekijänä on erottaa yrityksen sidostyhmien kontribuutio sidosryh-

mien tyytyväisyydestä. Saari lisää vielä suorituskykyprismamallista, että mallissa ei pereh-

dytä ollenkaan ohjausprosessiin vaan kyseessä on enemmän tavoitejohtamiseen perustuva 

malli. 
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Suorituskykypyramidi  

 

Vuonna 1991 esitellyn Lynchin ja Crossin Suorituskykypyramidin (Performance Pyramid 

System eli PPS) tarkoituksena on yhdistää asiakkaan valintoihin pohjautuvat tavoitteet visi-

osta yrityksen strategiaan ja toimintoihin. Suorituskykyprismassa tavoitteet visioista lähtien 

johdetaan hierarkkisesti ylhäältä alas. Mittarit vuorostaan vastaavasti alhaalta ylös.  Tavoit-

teiden perustana on siis visio. Tämä visio johdetaan organisaatiotasoille portaittain alas. Sa-

moin mittarit perustuvat yrityksen toimintojen tasoihin. Ne vaikuttavat aina hierarkkisesti 

alhaalta ylös, toimien syy-seuraussuhde periaatteella. Suorituskykypyramidi on jaettu nel-

jään hierarkkiseen tavoitetasoon, jotka liittyvät sisäiseen ja ulkoiseen tehokkuuteen. Suori-

tuskykypyramidi pohjautuu yrityksen hierarkkiseen mittaamiseen, seurantaan ja kehittämi-

seen.  Suorituskykypyramidi jaetaan ulkoiseen ja sisäiseen tehokkuuteen. (Laitinen 1998, 

s.289-290; Lynch & Cross 1995; Saari 2004, s.243-244) Kuvassa 8. on kuvattu suoritusky-

kypyramidin malli tasoineen. 

 

 

Kuva 8. Suorituskykypyramidi (mukaillen Saari 2004, s.244) 
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2.4 Myynnin suorituskyvyn mittaaminen ja johtaminen 

 

”Segmentointi tarkoittaa asiakaskunnan jakamista homogeenisiin luokkiin, joille kullekin 

suunnataan oma tuote- ja palvelukokonaisuutensa” (Koski & Virtanen 2005, s.51). Heidän 

näkemys on, että segmentoinnissa voidaan käyttää erilaisia muuttujia, kuten esimerkiksi de-

mograafisia, taloudellisia, teknisiä, poliittisia ja kulttuurillisia. He jatkavat vielä, että B2B-

liiketoiminnassa useasti segmentoinnissa on käytetty kriteereinä esimerkiksi yrityksen ko-

koa, toimialaa ja yrityksen maantieteellistä sijaintia. Uusi-Rauva et al. (1999, s.238) toteavat, 

että vain harvalla ja kykyä toimia kokonaisvaltaisesti kaikilla markkinoilla, koska markkinat 

ovat monesti maantieteellisesti liian hajallaan ja yritysten ostotoiveet ovat liian monimuo-

toisia. Heidän mukaansa näistä syistä yritysten pitää segmentoida markkinat ja valittava ne 

segmentit, joissa yritys osaa ja pystyy toimia resursseillaan.  

 

Kotlerin ja Armstrongin näkemys on, että yritysten oma kyky palvella eri markkinasegment-

tejä vaihtelee suuresti. Yrityksen on tunnistettava markkinoilta kannattavat osa-alueet ja 

huomioitava valinnoissa yrityksen kyvyt palvella näitä osa-alueita. Tällöin yrityksen on ra-

kennettava markkinointistrategia, jolla rakennetaan suhteet haluttuihin asiakkaihin. Tämä on 

johtanut siihen, että monet yritykset ovat siirtyneet massamarkkinoinnista kohdemarkki-

nointiin. Markkinoiden segmentointi edellyttää markkinoiden jakamista pienempiin osta-

jasegmentteihin, joilla on erilaiset tarpeet ja ominaisuudet. Yrityksen tulee tunnistaa nämä 

erilaiset segmentit, joille se markkinoi ja kehittää erilaisia markkinasegmenttiprofiileja. 

Näillä profiileilla yritys päättää arvolupauksesta, joilla se pystyy tarjoamaan ylivoimaisen 

asiakasarvon. (Kotler & Armstrong 2011, s.190-191) Koski ja Virtanen (2005, s.51) määrit-

televät segmentoinnin liittyvän tuotteiden ja palveluiden differointiin siten, että kullekin seg-

mentin asiakkaalle tarjotaan parhaiten kyseistä asiakkaan tarpeita kohtaava palvelu tai tuote. 

 

Liike-elämässä asiakkuudet tulee luokitella, jolloin niitä voidaan hoitaa oikein ja näin mak-

simoida asiakkaan sekä toimittajan kannattavuus pitkällä aikavälillä. Asiakkaiden arviointi 

voi perustua asiakkuuden nykytilaan, kokonaisostopotentiaaliin ja ostotodennäköisyyteen. 

Asiakasluokkia hoidetaan hoitomallien mukaisesti ja ne tulee olla dokumentoitu. Hoitomallit 

sisältävät selvät asiakassuhteiden edellyttämät toimenteet ja ohjeistukset. Hoitomalli paran-

taa asiakastyytyväisyyttä, kun se huomioi asiakkaan toiminnan. (Rubanovitch & Valorinta 

2009, s.59-92) 
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Rubanovitch:in ja Valorinnan (2009, s.72-75) toteavat, että asiakasluokilla tulee olla kritee-

rit, joita seurataan ja päivitetään määrävälein. He painottavat, että mitattavia kriteereitä ei 

pidä olla liikaa, koska muuten tiedon kerääminen muodostuu työlääksi ja kalliiksi sekä ke-

rättävät tiedot tulisi olla saatavissa lähes kaikista asiakkuuksista. He jatkavat, että rahalliset 

mittarit ovat tärkeitä, mutta ne perustuvat historiaan ja vain asiakkuuden nykyarvoon, joten 

on syytä mitata muita asiakkuuteen liittyviä tekijöitä. Taulukossa 9. on esitetty Ru-

banovitch:in ja Valorinnan esittämiä myynnin rahamäärällisiä mittareita.  

 

Taulukko 9. Rahamääräisiä mittareita (mukaillen Rubanovitch & Valorinta 2009, s.74) 

 

 

Ukko ja Pekkola (2016) tutkimuksessa esittävät, että hallitsevan tuoteajattelun siirtyminen 

palveluiden hallitsevaan ajatteluun on yrityksille haastavaa ja tarve uusille mittauksen sekä 

johtamisen menetelmille on kasvanut. Ukon ja Pekkolan mukaan B2B-ympäristössä voidaan 

palvelutoimintojen mittaamista tarkastella asiakkaalle näkyvistä arvonmuodostusproses-

seista, toimittajan ja asiakkaan yhteisestä rajapinnasta sekä toimittajalle näkyvästä sisäisestä 

näkökulmasta. He jatkavat, että asiakas arvioi toimitetun palvelun arvon ja toimii näin suo-

rituskyvyn arvioijana. Suorituskyvyn arvioijana asiakas saadaan osallistumaan yhteiseen ke-

hittämiseen ja toimittajalle tarkentuu tekijät, jotka motivoivat asiakasta. Taulukossa 10. on 

esitetty palveluntarjoajan näkökulmia ja niihin liittyviä suorituskyvyn mittareita. 

 

Taulukko 10. Palvelutarjoajan eri näkökulman mittareita (mukaillen Ukko & Pekkola 2016, 

s.19) 

 

 

Mittari
Asiakkaan kokonaisostot

Asiakkaan kokonaispotentiaali / kokonaishankintojen rahamäärä
Myyntikate € / %

Keskiostos
Myynnin muutos € / %

Asiakaskohtainen markkinaosuus

Talous Palvelu Myynti Luotettavuus
Liikevaihto Soitot asiakaspalveluun Myyntikate per palvelu Toimitusaika
Myyntikate Hankkeiden tavoiteajat Tilausten määrä
Käyttökate Asiakastyytyväisyys Tarjousten määrä

Voitto Palveluasteen raportointi
Laskutustunnit Kehityskohteet asiakkaalle

Näkökulmien mittareita
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Zallocco et al. (2009, s.604) painottavat, että myynnin suorituskyvyn mittaamisen tulee koh-

data organisaation tavoitteet ja tehtävät sekä kannustaa myyntiä kohti tavoitteita. Heidän 

mukaan myynnin johdon ja myyntihenkilöiden näkemykset eroavat useasti, koska monesti 

myynnin johdon huoli on mitata tarkasti myyntitoimintaa, kun toisaalta myyjät useasti pitä-

vät tärkeänä asiakkaiden palvelutason ja henkilökohtaisen vuorovaikutuksen. Kaydos (1999, 

s.164-171) on kerännyt tutkimuksien ja artikkelien pohjalta yrityksien tärkeäksi näkemiä 

suorituskyvyn mittareita, joita on taulukossa 11. esitetty myyntitoimintojen näkökulmista. 

 

Taulukko 11. Myynnintyön suorituskyvyn mittareita (mukaillen Kaydos 1999, s.164-171) 

 

 

Näkokulma Mittari
Asiakastyytyväisyys Reklamaatiot ja valitukset

Hävityt asiakkaat
Tilaussykli

Asiakastyytyväisyys - myynti, tekninen tuki, vasteaika, laatu
Asiakaspalvelu Myynnin puheluiden vastausaika

Luottopäätös vasteaika
Myyntitilausten näppäilyvirheiden suhde

Jälkitoimitusten suhde
Toimitusten onnistuminen ja toimitusajassa pysyminen

Henkilöstön kehitys ja tyytyväisyys Koulutukseen käytetty aika per työntekijä
Henkilöstön siirtyminen vastullisempiin tehtäviin ja positioihin

Henkilöstötyytyväisyyskyselyt
Työntekijöiden vaihtuvuus

Poissaolot
Innovaatiot ja tuotekehitys Uusien tuotteiden esittely/vuosi

Uusien tuotteiden myyntiin saaminen
Uusien tuotteiden esitttely (ei kilpailijalla)
Patentoitujen tuotteiden myynnin osuus

Tuottavuus Myynti per työntekijä
Yksiköt per työntekijäkustannus

Laatu Reklaamaatiot
Palautukset

Hävityt kaupat
Asiakkaiden palaute laadusta

Myynnin laatu Palvelut, vastuullisuus, tietämys - asiakaskyselyt
Hinnoittelutarkkuus
Vasteaika tarjouksiin

Myynnin tuottavuus Ajankäytön suhde myyntityö / hallinnollinen työ
Myynnin kustannussuhde
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3. ASIAKASKOKEMUS JA MITTAAMINEN 

 

Liiketoiminnassa yritysten on hallittava asiakkaat ja asiakassuhteet. Yritykselle on tärkeää 

myös kohdistaa voimavarat oikeaan tekemiseen. Asiakaskokemuksesta (customer expe-

rience / CX) ovat ensimmäisinä käsitelleet B. Joseph Pine II ja James H. Gilmore vuonna 

1999 julkaistussa teoksessa (Löytänä & Kortesuo 2011, s.11). Kettunen et al. (2016, s.598) 

mukaan asiakaskokemuksen odotetaan nousevan myös tärkeäksi kilpailuedun lähteeksi.  Eri 

toimialoilla yritysten yhdeksi tärkeimmistä menestystekijöistä on noussut asiakaskokemus 

(Sharma & Chaubey 2014, s.18).  Asiakaskokemuksen noustessa tärkeäksi menestysteki-

jäksi on syytä käsitellä sen vaikutusta yrityksen suorituskykyyn. 

 

Jain et al. (2017, s.644) toteavat, että organisaation suorituskyvyn hallintaan vaikuttaa asia-

kaskokemus. Asiakaskokemuksen mittaaminen, analysointi ja sen avulla tehtävät päätökset 

tulevat olemaan tärkeässä roolissa teknisen tukkukaupan myyntityössä. Asiakkaat siirtyvät 

hyödyntämään enemmän sähköisiä myyntikanavia kaupankäynnissä. Tämän johdosta myyn-

tityötä tekevien henkilöiden fyysinen vuorovaikutus asiakkaiden kanssa vähenee. Fyysisen 

vuorovaikutuksen vähentymisen johdosta yritysten on silti pystyttävä johtamaan suoritusky-

kyä. Asiakaskokemuksen hyödyntäminen suorituskyvyn johtamisessa tulee tulevaisuudessa 

yrityksille olemaan erittäin tärkeää. 

 

3.1 Asiakaskokemus liiketoiminnassa 

 

Asiakaskokemukselle eivät tutkijat ole pystyneet muodostamaan yhtenäistä määritelmää 

(Jain et al. 2017, s.643). Varsinkin B2B ympäristössä, jossa asiakkaan ja toimittajan väliset 

suhteet ovat monimutkaisempia sekä vaativat kattavampia toimenpiteitä (Kettunen et al. 

2016, s.599). Tässä luvussa pyritään saamaan käsitys asiakaskokemuksesta ja sen vaikutuk-

sesta yritykseen. Asiakaskokemuksen yhteydessä on myös tärkeä käsitellä asiakaskokemuk-

sen johtamista ja sillä tehtäviä toimintoja. 

 

Asiakaskokemus on asiakkaan kokema sisäinen ja subjektiivinen tunne. Tämä tunne syntyy 

asiakkaalle suorassa tai epäsuorassa yhteydenpidossa yritykseen. Useasti suora yhteys yri-

tykseen tapahtuu oston, käytön tai jälkimarkkinoinnin yhteydessä. Suoran yhteyden aloittaja 

on useasti asiakas. Epäsuora yhteys syntyy useasti suunnittelemattomista tapaamisista, joissa 
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yrityksen edustaja esittelee tuotteita tai palveluita, joita edelleen suositellaan raporteissa tai 

arvosteluissa. (Mayer & Schwanger 2007, s.118-119)  

 

Jain et al. (2017, s.649) toteavat tutkimuksien viittaavat, että asiakaskokemus on rakenne, 

joka kuvaa vuorovaikutusta yhdessä ympäristön kanssa sekä reflektiivinen rakenne, jolla 

asiakkaat ilmaisevat itseään. Jain et al. määrittelevät tutkimusten pohjalta asiakaskokemuk-

sen muodostumiseen vaikuttavan koko päätöksentekoprosessi ja kulutusketjun yhteydessä 

muodostuneet käsitykset, tunteet, asenteet ja vuorovaikutussuhteet sekä näistä muodostet-

tuihin kognitiivisiin, aistinvaraisiin, emotionaalisiin ja käyttäytymiseen vaikuttavat vastauk-

set. Tämän mukaan asiakaskokemuksen vaikuttaa asiakkaan koko ostoprosessi. 

 

Löytänä ja Kortesuo (2011, s.11) määrittelevät asiakaskokemuksen olevan, ”Asiakaskoke-

mus on niiden kohtaamisten, mielikuvien ja tunteiden summa, jonka asiakas yrityksen toi-

minnasta muodostaa”. Löytänä ja Kortesuo jatkavat, että asiakaskokemuksesta on tärkeää 

huomata, että se on ihmisten tekemiä yksittäisistä tulkinnoista muodostama kokonaisuus. He 

lisäävät vielä, että asiakaskokemus ei ole rationaalinen päätös vaan perustuu tunteeseen ja 

tulkintoihin. Tunteeseen ja tulkintoihin perustuvilla asioilla muodostettuun asiakaskoke-

mukseen on mahdotonta täysin vaikuttaa. Löytynä ja Kortesuo painottavat, että yrityksellä 

on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa, millaisen kokemuksen asiakas pyrkii luomaan. Tuntei-

siin ja mielikuviin perustuvat valinnat asettavat haasteet suorituskyvyn johtamiselle. Se, että 

johtamisella ei voida suoraan vaikuttaa asiakaskokemuksen positiiviseen kehittymiseen lisää 

haastetta. Pitää siis tunnistaa ne tekijät, jolla voidaan vaikuttaa välillisesti asiakaskokemuk-

sen kokonaisvaltaiseen positiiviseen kehitykseen. Löydettyjä tekijöitä on kyettävä mittaa-

maan suorituskyvyn kehittämiseksi.   

 

Jain et al. (2017, s.652) määrittelevät asiakaskokemuksen olevan kokonaisvaltaista ja se on 

integroitunut toimintosarjoina, joita käytetään ennen sekä jälkeen ostotapahtuman. Asiakas-

kokemuksen kokonaisuus tulee huomioida asiakaskokemuksen mittaamisessa. Mittareita on 

löydettävä koko asiakkuuden elinkaaren ajaksi. 
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Aiempien tutkimuksien pohjalta tässä tutkimuksessa asiakaskokemus määritellään olevan 

asiakkaan kokema sisäinen ja subjektiivinen tunne. Toimintasarjojen avulla asiakas muo-

dostaa mielikuvien, tunteiden ja kohtaamisen avulla yrityksestä asiakaskokemuksen koko-

naisvaltaisesti. Lisäksi tässä tutkimuksessa painotetaan myös asiakaskokemukseen liittyvän 

vuorovaikutuksen ja asiakkaan oman ilmaisun ostoprosessissa ennen ostopäätöstä ja sen jäl-

keen. 

 

3.2 Asiakaskokemuksen muodostuminen 

 

Kettunen et al. (2016, s.600) mukaan kaikkien kognitiivisten ja emotionaalisten kosketus-

pisteiden kautta syntyy asiakkaan kokemus. Kettunen et al. tarkentavat asiakaskokemuksen 

olevan subjektiivista, jolloin asiakkaat ovat eriasteisesti tyytyväisiä. Kilpailukyvyn varmis-

taminen vaatii, että asiakkaalla on aina myönteinen kokemus kaikissa kosketuspisteissä koko 

ostoprosessissa alusta loppuun (Pandey & Mookerjee 2018, s. 186). Asiakkaiden erilaisuus 

on huomioitava yrityksen asiakaskokemuksen mittaamisessa, analysoinnissa ja tulosten 

avulla johtamisessa. Tämä asettaa suorituskyvyn mittaamiseen valittavien mittareiden valin-

nalle haasteita. Valinnoissa on huomioitava tuotteen, palvelun ja brändin vaikutukset sekä 

vielä asiakkaiden erilaisuus tyytyväisyyden asteilla. Asiakaskokemuksen syntyminen eri-

laisten kosketuspisteiden kautta asettaa kosketuspisteiden tunnistamisen avaintekijäksi. Kos-

ketuspisteet (Löytänä & Kortesuo 2011, s.74) ovat asiakkaan ja yrityksen kohtaamisen paik-

koja ja tilanteita. Nämä paikat ja tilanteet voivat olla vuorovaikutteisia tai passiivisia. Vuo-

rovaikutteiset paikat ja tilanteet voivat olla esimerkiksi tapaamisia tai puheluita. Passiivisia 

paikkoja tai tilanteita voi olla asiakkaan vierailut verkkosivuilla tai asiakkaan näkemät mai-

nokset. 

 

Pandey ja Mookerjee esittävät asiakaskokemuksen olevan kokonaisvaltainen rakenne B2B-

ympäristössä. Asiakaskokemus muodostuu kokonaisvaltaisesti kognitiivisten ja affektiivis-

ten ulottuvuuksien avulla. Ulottuvuuksista kognitiivinen sisältää toimittajan fyysiset ele-

mentit kuten hinnan, laadun ja ominaisuudet. Affektiivinen ulottuvuus syntyy emotionaali-

sista elementeistä kuten vuorovaikutuksesta ja asiakkaiden tunteista toimittajaa kohtaan. Ar-

vioidessa omaa kokemusta, kuluttajat muodostavat kokemuksen viiden asiakaskokemuksen 
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ulottuvuuden kautta. Nämä ulottuvuudet ovat aistit, suhteet, tunteet, käyttäytymiset ja älyl-

liset suhteet. (Panley & Mookerjee 2018, s.178-179). Kuvassa 9. on kuvattu B2B asiakkaan 

kokemuksen arviointia. 

 

 

Kuva 9. B2B-asiakkaan kokemuksen arviointi (mukaillen Panley & Mookerjee 2018, s.179) 

 

Kettunen et al. (2016, s.601) esittävät, että asiakkaiden tyytyväisyyteen vaikuttaa asiakkai-

den kokemus. Asiakkaiden kokemukseen vaikuttaa asiakkaiden saama arvo tuotteista ja pal-

veluista. Kettunen et al. ovat tämän pohjalta tutkimuksessaan ehdottaneet seuraavaa neljää 

tekijää (Kuva 10.), jotka vaikuttavat hallittavaan ja taloudelliseen asiakaskokemukseen: 

 

• Erinomaiset tuotteet ja ratkaisut vaikuttavat asiakaskokemukseen. Yrityksen pitää 

koko elinkaaren ajan tarkasti suunnitella ja hallita tuotteitaan sekä palveluita kaikilla 

organisaation tasoilla. Palvelumuotoilussa, jossa asiakas osallistetaan kehitysproses-

siin on todettu olevan hyödyllinen menetelmä kehittää tuotteita ja palveluita. Asiak-

kaan osallistamisen on todettu myös vaikuttavan kokonaisvaltaiseen asiakaskoke-

mukseen. 

• Laadukas toteutus mukaan yrityksellä pitää olla taitoja ja teknologiaa. Asiakkaiden 

kokemus rakentuu yrityksen kyvystä tuottaa tuotteita ja palveluita, jotka lisäävät asi-

akkaan arvoa. Yrityksen pitää kyetä olemaan avoin asiakaskokemuksen hallinnalle 

koko suunnittelusta rakentamiseen ja toimittamiseen asiakkaalle. Tämä luo yrityk-

selle tarpeen rakentaa laadukas toteutus. Osallistamalla asiakas mukaan kehityspro-

sessiin voidaan kehittää ymmärrystä asiakkaasta ja heidän tarpeista, joka myös pa-

rantaa yrityksen laadukasta toteutusta. 

• Luotettava toimittaja vaatii yritykseltä luotettavaa liiketoimintaa ja läpinäkyvyyttä. 

Läpinäkyvyyden asiakkaalle pitää olla suunnitteluprosesseissa, asiakkaan vuorovai-

kutustilanteissa ja kosketuspisteissä, jotta voidaan saavuttaa positiivinen asiakasko-

kemus. Luotettavaan toimittajan arviointiin vaikuttaa myös hyvä asiakaspalvelu. Li-
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säksi yrityksen on kyettävä yhdessä asiakkaan kanssa nopeaan tuotteiden ja palve-

luiden validointiin. Toimittajayrityksen on tavoiteltava tuotteiden ja palveluiden 

avulla asiakkaalle tuotetun arvon optimaalista tarjontaa. 

• Asiakassuhteen menestyksellinen kehitys. Yrityksen on kyettävä saamaan asiakaspa-

lautetta eri kosketuspisteissä. Asiakaskokemuksen positiivinen kehitys vaatii yrityk-

seltä jatkuvaa seurantaa ja suunnittelua koko toimitusketjussa tuotteiden sekä palve-

luiden osalta. Parhaassa tapauksessa yritys ja asiakas pitävät toisiaan yhteistyökump-

paneina, jossa molemmat hyötyvät lisäämällä molemmille arvoa yhteisessä arvoket-

jussa. Tämän tyyppinen kumppanuus johtaa hallittavaan ja taloudelliseen asiakasko-

kemukseen. 

 

 

Kuva 10. Asiakaskokemukseen vaikuttavat tekijät (mukaillen Kettunen et al. 2016, s.601-

602) 

 

Löytänä ja Kortesuo (2011, s.123) toteavat, että yritysasiakkaiden liiketoiminnassa ei ylei-

sesti ole mielletty asiakaskokemuksen vaikuttavan liiketoimintaan, mutta todellisuudessa 

yritysasiakkaat ovat kriittisempiä kuin kuluttajat. Tämän johdosta Löytänä ja Kortesuo pitä-

vät asiakaskokemusta tärkeänä tekijänä yritysasiakkaiden kanssa toimiessa. Kettunen et al. 

(2016, s.599) mukaan ero yritysasiakkaiden ero kuluttaja-asiakkaisiin syntyy siinä, että yri-

tysasiakkaat ovat organisoituneita ja heidän hankintaprosessissa toimivat ostajat ovat am-

mattimaisia.  
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Löytänän ja Kortesuon (2011, s.124) mukaan yritysasiakkaiden asiakaskokemukset sisältä-

vät suuren määrän ei-rationaalisia vaikutteita. Löytänä ja Kortesuo tarkentavat, että yritysten 

välistä kommunikaatiota käydään ihmisten välillä, jossa ihmisten sitoutuminen ja suhteet 

yhteisiin tekijöihin ovat tärkeä osa yritysasiakkaiden asiakaskokemusta. Kortesuon ja Löy-

tänä ovat esittäneet neljä asiaa, millä voidaan sitoutumista lisätä yritysasiakkaiden asiakas-

kokemuksiin: 

 

• tarjota asiakkaille apua mahdollisten ongelmien ratkaisemiseen 

• osoittaa asiakkaalle kiinnostusta pitkään yhteistyöhön ja kumppanuuteen 

• yrityksen on oltava kyvykäs joustavuuteen ja halukas räätälöimään tarjontaa 

• yrityksen prosessien pitää varmistaa, että yritysasiakas hyötyy hankkimistaan palve-

luista ja tuotteista 

 

Lemke et al. (2011, s.846-857) tutkimuksessa asiakaskokemuksen laatu muodostuu asiak-

kaan kokemasta huippuominaisuuksista ja asiakkaan arvon muodostumisen ymmärtämi-

sestä. Lemke et al. on tutkimustuloksena määritellyt seitsemän asiakaskokemuksen laadun 

muodostavaa ominaisuutta (Kuva 11.), koska heidän mukaan B2B-ympäristössä asiakkaat 

painottavat vankkoja ominaisuuksia enemmän kuin B2C-ympäristössä. He ovat määritelleet 

nämä seitsemän vaikuttavaa ominaisuutta seuraavasti: 

 

• Henkilökohtainen kontakti kuvaa yrityksen kykyä kommunikoida asiakkaan kanssa 

eri kommunikointimenetelmin. Osa yrityksistä kommunikoi asiakkaiden kanssa kas-

votusten. Yrityksillä on myös tilanteita, joissa ei ole henkilökohtaisia kontakteja asi-

akkaaseen, kuten osassa verkkokaupoissa. 

• Joustavuus kuvaa yrityksen kykyä mukauttaa tarjontaansa asiakkaan tarpeisiin ja 

muokata sitä tarvittaessa. Osa yrityksistä toimii hyvin joustavasti, mutta osa haluaa 

olla toiminnassa hyvin standardisoituneita eli joustamattomia. 

• Asiakkaan tarpeiden ymmärrys. Yrityksen kyky tuntea ja tietää asiakkaan tarpeet 

sekä liiketoiminnan vaatimukset. Myös yrityksen kyky soveltaa omaa toimintaa koh-

tamaan asiakkaan tarpeita.  

• Proaktiivisuus kuvaa yrityksen kykyä tarkastaa ennakkoon asiakkaan tyytyväisyys. 

Yrityksen pitää ennalta tarkastaa, että asiakkaalla on kaikki kunnossa. 
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• Asiakkaan tavoitteiden ymmärrys kuvaa yrityksen kykyä tunnistaa asiakkaan liike-

toiminnan tavoitteet sekä kykyä tarjota asiakkaalle tavoitteiden mukaista tuotteistoa 

ja palvelua. 

• Lupauksien toteuttaminen kuvaa yrityksen kykyä pitää asiakkaalle antamansa lu-

paukset. 

• Tieto lisätä asiakkaalle arvoa kuvaa yrityksen osaamista ja asiantuntemusta tarjota 

asiakkaalle enemmän lisäarvoa. Yrityksellä pitää olla tietoa, jota se voi hyödyntää 

asiakkaalle lisäarvon tuottamiseen. 

 

 

Kuva 11. Asiakaskokemuksen laadun muodostavat ominaisuudet (mukaillen Lemke et al. 

2011, s.857) 

 

3.3 Asiakaskokemuksen johtaminen ja vaikutukset 

 

Asiakaskokemuksen johtaminen (Customer experience management / CEM) mahdollistaa 

maksimi arvontuoton yrityksen asiakkaille luomalla merkityksellisiä kokemuksia asiak-

kaille. Yrityksen tuotto perustuu asiakkaille tuottamaan arvoon. Asiakaskokemuksen johta-

misen lähtökohtana on tuottaa asiakkaalle merkityksellisiä kokemuksia, jonka avulla kasva-

tetaan asiakkaalle tuotettua arvoa ja sitä kautta yrityksen tuottoa. Positiivinen asiakaskoke-

mus on edellytys asiakasarvon tuottamiselle. (Löytänä & Kortesuo 2011, s.13,54; Jain et al. 

2017, s.658) Kuvassa 12. on esitetty asiakaskokemuksen johtamisen hyötyjä. 
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Kuva 12. Asiakaskokemuksen johtamisen hyödyt (mukaillen Löytänä & Kortesuo 2011, 

s.13) 

 

Kettunen et al. (2016, s.598) mukaan asiakaskokemus on noussut yritysten tärkeäksi kilpai-

lun edun lähteeksi. Jain et al. (2017, s.657) tutkimuksen mukaan kaiken tyyppisten organi-

saatioiden olisi ymmärrettävä asiakaskokemuksen merkitys kilpailuedulle. Heidän mukaan 

asiakaskokemuksen johtamisella yritys voi parantaa ymmärrystä asiakkaiden arvon raken-

tumisesta, asiakastyytyväisyydestä, erilaistumisesta, julkisuuskuvasta ja asiakasuskollisuu-

desta. Jain et al. lisäävät, että tämän johdosta asiakaskokemuksen johtamista voidaan pitää 

kokonaisvaltaisena strategisena prosessina, jolla voidaan vaikuttaa liiketoiminnan suoritus-

kyvyn myönteiseen kehittymiseen (Kuva 13.). 
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Kuva 13. Asiakaskokemuksen johtamisen yhteys yrityksen liiketoiminnan suorituskykyyn 

(mukaillen Jain et al. 2017, s.657) 

 

Panley ja Mookerjee (2018) tutkivat tunteiden vaikutusta ostopäätöksentekoon B2B-ympä-

ristössä ja tutkimustuloksena muodostivat asiakaskokemusmallin (Kuva 14.). Heidän mu-

kaan B2B-asiakkaan asiakaskokemus muodostuu affektiivisen ja kognitiivisen ulottuvuuden 

kautta. Affektiivinen ulottuvuus on tunteellinen elementti, joka sisältää tunteen toimittajasta 

ja toimittajan sekä asiakkaan välisen vuorovaikutuksen suhteen. Kognitiivinen ulottuvuus 

koostuu toimittajan tarjonnasta, fyysisestä elementistä, hinnasta ja laadusta. Panley ja Moo-

kerjee tutkimuksessa tunnistivat viisi B2B-asiakkaan asiakaskokemuksen ulottuvuutta, joi-

den avulla asiakas arvioi affektiivisia ja kognitiivisia ulottuvuuksia muodostaen symbolisen, 

tunteellisen, rakenteellisen ja kustannuksen arvon. Panley ja Mookerjee jatkavat, että koke-

musarvon asiakas muodostaa kaikkien arvomäärien pohjalta, joka puolestaan vaikuttaa asi-

akkaan mahdolliseen ostoaikomukseen.  Panleyn ja Mookerjee lisäävät, että on myös muok-

kaavia tekijöitä ennen ja jälkeen kokemusarvon, jotka ennen kokemusarvoa voivat olla yk-

sittäisiä tekijöitä kuten palautteet edellisestä kokemuksesta tai kokemusarvon jälkeen mah-

dollisesti vaikuttavat tekijät kuten ostajaryhmän yhteiset kokemukset. 

 



39 
 

 

Kuva 14. Asiakaskokemusmalli B2B-yrityksille (mukaillen Panley & Mookerjee 2018, 

s.186) 

 

Grønholdt et al. (2015) ovat todenneet, että tehokkaasti asiakaskokemuksen johtamista hal-

litsevat yritykset ovat suorituskyvyltä tehokkaampia kuin yritykset, jotka eivät tehokkaasti 

hallinnoi asiakaskokemuksen johtamista. Grønholdt et al. ovat tutkimuksessaan esittäneet 

seitsemän asiakaskokemuksen johtamisen ulottuvuutta, jotka vaikuttavat yrityksen kykyyn 

erikoistua ja erottautua markkinoilla sekä tämän vaikuttavan markkinasuorituskykyyn ja sitä 

kautta taloudelliseen suorituskykyyn (Kuva 15.).  

 

 

Kuva 15. Asiakaskokemuksen johtamisen vaikutus suorituskykyyn (mukaillen Grønholdt et 

al. 2015, s.92) 
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Kuvan 15. asiakaskokemuksen seitsemästä ulottuvuudesta on hyvä huomata, että kaksi ulot-

tuvuutta on rationaalista ja kaksi tunteellista. Tämä on tärkeää, koska asiakaskokemus voi 

olla järkiperäistä ja/tai tunteellista. Asiakaskokemus voi perustua rationaalisiin tekijöihin 

esimerkiksi hintaan, brändäykseen, innovaatioihin, laatuun tai toimitusaikaan. Asiakaskoke-

mus voi myös perustua tunteellisiin tekijöihin kuten asiakkaan tunnelmien ja tunteiden tuot-

tamiseen. On havaittu, että nykyaikana yritykset ovat suhteellisen hyviä rationaalisten eli 

järkevien asiakaskokemusten suunnittelussa, mutta kuitenkin tunteellisten asiakaskokemus-

ten tasoa on parannettava, mikäli yritykset haluavat muodostaa parempaa asiakaskomusta. 

Mikäli yritys haluaa toimia taloudellisesti tehokkaasti, on sen määriteltävä asiakaskokemus-

pisteet asiakkaiden näkökulmasta. Yrityksen tulee kuvata asiakkaan rationaaliset ja tunteel-

liset kosketuspisteet. Kosketuspisteille pitää myös yrityksen asettaa tavoitteet asiakaskoke-

mukselle ja mitata tavoitteiden saavuttamista. Asiakaskokemuksen johtaminen edellyttää 

asiakkaan kanssa vuoropuhelua, koska nykyään asiakkaat tietävät mitä he eivät halua, mutta 

ovat epävarmempia mitä he haluavat. Tämä nostaa asiakkaan ja työntekijän kommunikoin-

nin tärkeäksi osaksi asiakaskokemusta. Työntekijöiltä vaaditaan enemmän rationaalisia ja 

tunteellisia taitoja. Hyvään asiakaskokemukseen vaaditaan, että asiakkaan todellisiin tarpei-

siin keskitytään eli yrityksen pitää olla asiakaslähtöinen. Tämä vaatii järjestelmällistä asiak-

kaan tarpeiden tietojen keräämistä ja hyödyntämistä sekä yrityksen johdon sitoutumista var-

mistamaan keskittymisen asiakkaisiin. (katso esim. Grønholdt et al. 2015) 

 

Positiivinen asiakaskokemus parantaa asiakastyytyväisyyttä ja tällä on positiiviset vaikutuk-

set yrityksen liiketoiminnan tulokseen ja asiakaslojaalisuuteen (Kettunen et al. 2016, s.606-

607). Asiakkaalle tuotettu arvo on suoraan verrannollinen yrityksen tuottoon. Asiakassuh-

teen kesto vaikuttaa tuotettuun arvoon ja sitä kautta yrityksen tuottoon. (Löytänä & Kortesuo 

2011, s.56) Asiakaskokemuksella saavutettu asiakastyytyväisyys ja asiakaslojaliteetti ovat 

yrityksen tulevaisuuden kannalta tärkeitä tekijöitä, joilla voidaan saavuttaa yrityksen liike-

toiminnan parempi suorituskyky ja sitä kautta pidempiaikainen taloudellinen tuottavuus. 

 

3.4 Asiakaskokemuksen mittaaminen 

 

Löytänän ja Korkeakosken (2014, s.52) toteavat, että asiakaskokemuksen merkityksen kas-

vun myötä on myös sen mitattavuudelle tarvetta. Heidän mukaan asiakaskokemus konkreti-

soituu liiketoiminnallisiin tavoitteisiin ja kun puhutaan liiketoiminnallisista hyödyistä, on 
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niiden toteutumista pystyttävä mittaamaan. Löytänä ja Kortesuo (2011, s.187) tarkentavat, 

että asiakaskokemuksen mittaamisessa on keskityttävä asioihin, jotka ovat relevantteja ja 

joiden avulla voidaan tehdä liiketoiminnan johtamisen kannalta oikeita johtopäätöksiä.   

 

Löytänä ja Kortesuo (2011, s.188) jakavat asiakaskokemusmittarit aktiivisiin ja passiivisiin. 

Heidän mukaan aktiiviset asiakaskokemuksen mittarit ovat sellaisia, joissa asiakkaalta ky-

sytään aktiivisesti kokemuksia, kun taas passiiviset mittarit ovat sellaisia, joissa asiakas an-

taa palautetta spontaanisti. Kuvassa 16. on esitetty Löytänän ja Kortesuon määrittelemä asia-

kaskokemuksen mittaamisen spektri. 

 

 

Kuva 16. Asiakaskokemuksen mittaamisen spektri (Löytänä & Kortesuo 2011, s.188) 

 

Passiiviset palautteet ovat asiakkaan antamia palautteita esimerkiksi suullisesti, palautelo-

makkeilla tai keskustelupalstoilla. Nämä saadut palautteet on syytä kerätä yhteen ja niistä 

olisi tärkeätä tunnistaa oleelliset tekijät. Palautteen antajalle on syytä vastata vähintään yk-

sinkertaisesti tai pidempään palautteeseen ilmaista yrityksen olevan kiitollinen asiakkaan 

käyttämästä ajasta palautteeseen. Sosiaalisen median seuranta on yritykselle nykypäivänä 

tärkeää. Erilaisten sovellusten avulla voidaan nykyään tunnistaa suuremmistakin tekstiko-

konaisuuksista kriittiset tekijät. Asiakaskohtaamisten analysointiin voidaan hyödyntää 

CRM-järjestelmiä, joihin myyjät ovat tallentaneet tietoa eri asiakkaan kohtaamispisteistä. 

Asiakastyytyväisyystutkimukset ovat yleisempiä tutkimuksia, jolla yritykset pyrkivät ole-

maan asiakaskeskeisiä. Asiakastyytyväisyystutkimukset sisältävät useasti haasteita, kuten 

pitkän aikavälin, ovat liian laajoja, keskitytään yrityksen näkökulmaan ja tulosten analy-
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sointi jää numerotasolle. Asiakaskokemukseen vaikuttava tekijä on lupaus kehittää toimin-

taa, joka annetaan asiakastyytyväisyystutkimuksessa asiakkaalle. Asiakas odottaa yrityksen 

kehittävän toimintaa tulosten avulla. Tämä kehitystoiminta unohdetaan useasti yrityksissä ja 

seuraavana vuonna asiakastyytyväisyystutkimus on samanlainen kysymyksineen ja asiakas-

vastauksineen. Asiakaspaneelit, biomeriset mittaukset ja Mystery Shopping ovat menetel-

miä, joilla saadaan tietoa asiakkailta uusista tuotteista ja tarpeista. Mystery Shopping antaa 

mahdollisuuden testata yrityksen asiakaspalvelua ja toimitaanko asiakkaan kosketuspisteissä 

halutulla toimintamallilla. Jatkuvat palautekyselyt kosketuspisteissä ovat olennainen tekijä, 

koska asiakaskokemuksen mittaaminen pitäisi tapahtua systemaattisesti ja jatkuvana proses-

sina. Palautetta tulisi kerätä mahdollisimman monesta kosketuspisteestä. Tämä koskee yri-

tyksen kaikkia liiketoimintaprosesseja. Jatkuvien palautekyselyiden ja mittausten onnistu-

misen edellytyksenä on, että asiat kiteytetään ja keskitytään vain olennaiseen asiaan. (Löy-

tänä & Kortesuo 2011, s.188-200) 

 

Kettunen et al. (2016, s.601-603) tutkimuksessa ehdottivat neljää tekijää (Kuva 11.), jotka 

vaikuttavat asiakaskokemukseen. He toivat tutkimuksessa esille mittauskehyksen, jolla 

edellä kuvattuja tekijöitä voidaan hallita. Mittauskehysmallissa jokaiselle neljälle asiakas-

kokemukseen vaikuttavalle tekijälle määritellään liiketoiminnan mukaan komponentit eli 

KPI-mittarit nykyisestä tilanteesta ja ennusteista sekä tietolähteet sisältäen palautteen ja tu-

levan syötteen. Kuvassa 17. on kuvattu asiakaskokemuksen mittauskehyksen yhden tekijän 

mittarimallia, jossa vasemmalla puolella on asiakaskokemuksen nykytila reaaliaikaisten mit-

tareiden perusteella ja oikealla ennusteita valittujen indikaattorisignaalien mukaan. 

 

 

Kuva 17. Asiakaskokemuksen mittauskehys (mukaillen Kettunen et al. 2016, s.602) 
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Reichheld (2003) toteaa asiakasuskollisuuden olevan yksi selvimmistä kasvun ajureista, 

vaikka se ei suoraan takaa yrityksen kasvua, mutta ilman asiakasuskollisuutta yritys ei voi 

kasvaa. Hänen mielestään asiakasuskollisuuden ollessa tärkeä tekijä kannattavalle kasvulle, 

on sitä kyettävä mittaamaan ja hallitsemaan. Reichheld totesi nykyisten asiakastyytyväisyys-

kyselyiden olevan monimutkaisia, joilla linjajohtajat eivät pysty johtamaan sekä useasti ne 

antavat virheellisiä tuloksia. Esimerkiksi asiakas on tyytyväinen nykyiseen autoonsa, muttei 

kysyttäessä suosittelisi sitä muille (Löytänä & Korkiakoski 2014, s.57).  

 

Reichheld tutkimuksen tuloksena syntyi NPS (Net Promoter Score), koska hänen mukaan 

asiakkaan halu suositella yritystä ennustaa asiakkaan toimintaa paremmin kuin asiakastyy-

tyväisyys (Reichheld 2003; Löytänä & Korkiakoski 2014. s.57). NPS perustuu yhteen asi-

akkaalle esitettävään kysymykseen: "Kuinka todennäköistä on se, että suosittelen [brändi tai 

yritys X] kaverillesi tai kollegallesi?" (Reichheld 2003, s.53). Asiakas antaa vastauksen as-

teikolla 0-10, jossa pienin arvo nolla ei suosittele lainkaan ja suurin arvo kymmenen suosit-

telee suurimmalla todennäköisyydellä. Asiakkaiden antamat arvosanat luokitellaan 0-6 ar-

vostelijoihin, 7-8 neutraaleihin ja 9-10 suosittelijoihin. Saatujen suosittelijoiden ja arvoste-

lijoiden arvosanojen prosentuaalista lasketaan NPS tulos. Tulokseen vaikuttaa myös yrityk-

sen toimiala ja maantieteellinen sijainti. Tuloksen tarkoitus on antaa tietoa nopeasti toimen-

piteitä varten, joten mittaamisen ja tulosten tarkastelu pitäisi tehdä useammin kuin kerran 

kvartaalissa. (Reichheld 2003; Löytänä & Kortesuo 2011, s.202-203; Löytänä & Kor-

kiakoski 2014, s.57-59) Kuvassa 18. on esitetty Net Promoter Score -malli. 

 

 

Kuva 18. Net Promoter -malli (mukaillen Reichheld 2003, s.53; Löytänä & Korkiakoski 

2014, s.58)    
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Dixon et al. (2010) tutkimuksen tuloksena syntyi CES (Customer effort Score), jolla mita-

taan asiakaskokemusta. Heidän mukaan perinteisesti asiakaslojaliteettia on parannettu tar-

joamalla asiakkaille yli odotusten olevaa kokemusta, kun monesti parempi ratkaisu asiakas-

lojaliteetin parantamiselle on ratkaista asiakkaan ongelma helposti ja nopeasti. Dixon et al. 

jatkavat vielä, että CES:in ylivoimainen suorituskyky palvelualalla perustuu kykyyn saada 

tietoa asiakkaiden kokemuksista liiketoimintatasolla, kun NPS keskittyy enemmän yritysko-

konaisuuden vaikutelmiin.  CES perustuu yhteen asiakkaalle esitettävään kysymykseen: 

”Kuinka paljon vaivaa jouduit näkemään asiasi hoitamiseksi?” (Löytänä & Korkiakoski 

2014, s.60). Asiakas antaa vastauksen asteikolla 1-5, jossa pienin arvo yksi on erittäin vai-

vattomasti ja suurin arvo viisi erittäin vaivallinen. Suomessa on kuitenkin vaivattomuus kor-

vattu helppoudella, koska se taipuu helpommin suomen kieleen. Myös nykyään useassa mal-

lissa on otettu käyttöön laajempi vastausalue 1-7. (Löytänä & Korkeakoski 2014, s.60) Ku-

vassa 19 on esitetty Customer Effort Score -malli. 

 

 

Kuva 19. Customer Effort Score -malli (mukaillen Löytänä & Korkiakoski 2014, s.60) 
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4. SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA  

 

”Kaupankäynnin on määritelty olevan yksinkertaisimmillaan tavaroiden tai palveluiden 

vaihtoa.  Tai ostoa ja myyntiä suuremmassa mittakaavassa, jossa edellytetään kuljettamista 

paikasta toiseen. Kun tämä tuotteiden tai palveluiden vaihto, ostaminen tai myyminen tapah-

tuu sähköisissä järjestelmissä, tunnetaan tämä sähköisenä kaupankäyntinä”. (Shrestha et al. 

2010, s.67) Sähköiset järjestelmät toimivat tyypillisesti internetissä, sähköposteissa tai 

muissa tietokoneverkoissa.  

 

Sähköisessä liiketoiminnassa (useasti kutsuttu myös elektroninen liiketoiminta) hyödynne-

tään sähköisiä tiedonsiirtokanavia asiakaskontaktien luomiseen ja ylläpitämiseen. Suurim-

mat muutokset ovat tapahtuneet kuvan 20. neljässä vaikutusalueessa. Uudet liiketoiminta-

mallit haastavat perinteisiä liiketoimintamalleja. Sähköinen palvelu ja sisältö ovat muodos-

taneet uuden merkityksen sille, mitä tuotetaan. Asiakassuhteiden hoito ja määrittely on li-

sännyt yrityksille mahdollisuuksia ja haasteita, koska koko maailman ihmiset voivat olla 

asiakkaita internetin välityksellä. Tämän muutoksen on mahdollistanut infrastruktuurin ke-

hittymisen tuomat mahdollisuudet. (Tinnilä et al. 2008, s.17) Sähköisen liiketoiminnan kes-

keisiä vaikutusalueita on esitetty kuvassa 20. 

 

 

 

Kuva 20. Sähköisen liiketoiminnan keskeiset vaikutusalueet (mukaillen Tinnilä et al. 2008, 

s.17) 
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4.1 Liiketoimintamallit 

 

Liiketoimintamalli on määritelmän mukaan tuotteiden, palveluiden ja tietovirtojen hyötyjen 

sekä tuottojen lähde toimittajille ja asiakkaille Combe (2006, s. 66).  Liiketoimintamalli on 

myös määritelty olevan joukko toimintoja, joilla on suunniteltu saavutettavan voittoa mark-

kinoilta. Liiketoimintasuunnitelma on asiakirja, joka kuvaa yrityksen liiketoimintamallia. 

Sähköinen liiketoimintamalli pyrkii käyttämään ja hyödyntämään tietoliikennettä ja erilaisia 

verkkolaitteita, kuten mobiililaitteita. (Laudon & Traver 2014, s.58) Tinnilä et al. (2008, 

s.18) määrittelevät liiketoimintamallin kuvaavan, miten organisaatio markkinoilla toimii ja 

miten se tuottaa arvoa organisaatiolle. Liiketoimintamalleja on kirjallisuudessa useita erilai-

sia. Laudon ja Traver (2014, s.58-67) ovat määritelleet kahdeksan avaintekijää, jotka sisäl-

tyvät liiketoimintamalliin: 

 

• arvolupaus, miten täytetään asiakkaan tarpeet 

• tulomalli, miten yritys aikoo tuottaa voittoa 

• markkinoiden tila, yrityksen suunnitellut markkinat ja niiden mahdollisuus 

• kilpailuympäristö, yrityksen toimintaympäristön kilpailutilanne 

• kilpailuetu, miten yritys tuottaa ylivoimaa kilpailijoihin verrattuna 

• markkinastrategia, suunnitelma kuinka saavuttaa markkinoita ja asiakkaita 

• organisatorinen kehittyminen, suunnitelma miten yritys kehittää taitojaan 

• johtoryhmä, liiketoimintamallin tekemisestä ja toteutumisesta vastaavat henkilöt 

 

Yritys voi omistaa useita liiketoimintamalleja, kuten myös useita erilaisia liiketoimintoja. 

Sähköisen liiketoiminnan liiketoimintamallit poikkeavat perinteisistä malleista ja ne ovat li-

sänneet yritysten arvoverkostoihin uusia rooleja (Tinnilä et al. 2008, s.18). Tinnilä et al. ovat 

määritelleet sähköisen liiketoimintaan yleensä kuuluvan seuraavat komponentit: 

 

• palvelukonsepti eli arvotuotannon kuvaus 

• ansaintamalli eli ansaintalogiikka 

• arvoverkosto 

• asiakkaat ja markkinat  

• kanavat 
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Palvelukonsepti 

 

Tinnilä et al. (2008, s.18-19) näkemys on, että palvelukonsepti on yrityksen toimintana asi-

akkaalle syntynyt lisäarvo. Heidän mukaan palvelukonsepti, joka tunnetaan myös arvotuo-

tannon kuvauksena, määrittelee liiketoiminnan sisältämät tuotteet, palvelut ja niiden tär-

keimmät piirteet. He jatkavat, että liiketoimintamallin kannattavuuden mahdollistaa tuotteet 

ja palvelut, jotka tuottavat asiakkaalle lisäarvoa. Kosken ja Virtasen (2005, s.38-39) mukaan 

yrityksen kuvaus palveluista ja tuotteista selvittää, mikä sen tuotteessa, palvelussa tai toi-

mintamallissa on ainutkertaista, että yritys kykenee tuottamaan sillä voittoa. Heidän mukaan 

kuvaus ilmaisee, mitä lisäarvoa yritys tuottaa asiakkaalle ja mistä asiakas on valmis maksa-

maan yritykselle. 

 

Ansaintamalli eli ansaintalogiikka 

 

Koski ja Virtanen (2005, s.39) määrittelevät, että yrityksen ansaintalogiikalla tarkoitetaan, 

millä ja miten yritys saa rahaa eli se kuvaa yrityksen liiketoimintakonseptia ja miten se tuot-

taa toiminnassa tulosta. Tinnilä et al. (2008, s.19) toteavat, että ansaintalogiikka määrittelee, 

miten yritys saa toiminnastaan voittoa sekä miten mahdollistetaan palveluiden tai tuotteiden 

kannattavuus. Laudon ja Traver (2014, s.60) mukaan ansaintamalli kuvaa, miten yritys saa 

rahaa ja tuottaa voittoa sekä palauttaa sijoitetun pääoman tuottavasti. He jatkavat, että voit-

tojen pitää myös kattaa kaikki vaihtoehtoiset investointien kulut.  

 

Arvoverkosto  

 

Arvoverkosto on tärkeä käsite sähköisessä liiketoiminnassa. Se muodostuu asiakkaista, 

myyjistä, jakelijoista, palveluiden tarjoajista ja infrastruktuurin omistajista. Sähköisessä lii-

ketoiminnassa nämä toimijat toimivat tietoverkkojen avulla. Perinteisissä liiketoimintamal-

leissa arvoverkostot ovat olleet hyvin pysyviä, mutta sähköisessä liiketoiminnassa arvover-

kostot muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti. Eri roolit korostuvat eri palveluissa, jolloin asiak-

kuuden omistuskysymys on tärkeää. Mobiililiiketoiminnassa voi operaattorilla olla ainoa 

laskutussuhde asiakkaaseen, mutta päätelaitevalmistajalla saattaa olla määräävä asema, mitä 

tuotteita tai palveluita päätelaitevalmistajan laitteeseen voidaan asentaa. Tämä tarkoittaa, 
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että muiden toimijoiden arvoverkostossa on mukauduttava päätelaitevalmistajan asettamiin 

vaatimuksiin. (Tinnilä et al. 2008, s.21-22) 

 

Asiakkaat ja markkinat 

 

Yritysten välisessä sähköisessä kaupankäynnissä B2B (business to business) yritys myy 

tuotteita tai palveluita asiakasyritykselle (Tinnilä et al. 2008, s.24). B2B-myynnissä verkko-

kaupparatkaisuilla pyritään kerta-asioinnista pitkäaikaiseen sitoutuneeseen yhteistyöhön 

(Hallavuo 2013, s.44).  Santasalon ja Koskelan (2009, s.11) selvityksen mukaan tekninen 

tukkukauppa toimii lähes kokonaan B2B liiketoimintaympäristössä. Kaupankäynti yritysten 

välillä tapahtuu merkittävissä osin sähköisesti (Santasalo & Koskela 2009, s.54). 

 

Kanavat 

 

Liiketoiminnassa hyödynnetään jakelukanavia tavaran tai palvelun siirtämisessä myyjältä 

asiakkaalle. Sähköisessä liiketoiminnassa näitä kanavia voidaan käyttää molempiin suuntiin. 

Sähköisessä liiketoiminnassa jakelukanavista on käytetty myös nimitystä palvelukanavat, 

koska terminä se kuvaa paremmin kahdensuuntaista toimintaa. Liiketoiminnan jakelukana-

vat voidaan jakaa perinteisiin kanaviin ja sähköisiin kanaviin. Perinteisillä kanavilla tarkoi-

tetaan myymälöitä, konttoreita, jakelukeskuksia tai yleensä fyysistä toimipistettä, josta pal-

velua toimitetaan asiakkaalle. Sähköisillä kanavilla tarkoitetaan, kun ostoprosessi tapahtuu 

tietoverkkojen ja päätelaitteiden avulla. Useimmiten sähköiset kanavat koostuvat tietoko-

neista, tietoverkoista, mobiilipäätelaitteista ja mobiiliverkoista. Sähköisiä kanavia käytetään 

ohjelmistojen, päätelaitteiden ja tietoverkkojen avulla. Ne yhdessä muodostavat kokonai-

suuden, jota kutsutaan yhteysteknologiaksi. Nykyisin ohjelmistot, päätelaitteet ja tietoverkot 

toimivat vahvassa symbioosissa keskenään. Tämä tarkoittaa, että eri osa-alueiden valmista-

jat joutuvat huomioimaan kokonaisuuden kehittämisessä eri osa-alueita. (Tinnilä et al. 2008, 

s.137-138) 
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Asiakaskokemuksessa, yrityksen johtamisessa ja monikanavaisuuden hallinnoinnissa on 

myyntikanavien toimittava saumattomasti ja yritysten nykyinen halu on integroida ne koko-

naisuudeksi. Kuitenkin kirjallisuudessa on monesti käsitelty vain monikanavaisuutta yhtenä 

mallina.  Beck ja Rygl (2015, s.170-172) esittävät, että yritysten monikanavainen myyntitoi-

minta voidaan jakaa kolmeen eri luokkaan Multichannel, Crosschannel ja Omnichannel. 

Suomen kielessä ei suoraan löydy kyseisille luokituksille suomen kielistä vastinetta. Useasti 

käytetään vain monikanavaisuutta, joka käsittelee kaikkia näitä kolmea luokkaa. Moni-

kanavaisuus ja Multichannel luokkana sekoittuvat herkästi keskenään suomen kielessä. Tä-

män johdosta joudutaan käyttämään englannin kielisiä vastineita, kun käsitellään moni-

kanavaisuuden luokkia. Kuvassa 21. on Fechner:in ja Szyszka:n (2015) esittelemä malli mo-

nikanavaisuuden kehityksestä ja luokista (ks. Domanski & Adamczak 2016, s.97). Moni-

kanavaisuus on kehittynyt erillisistä kanavista monikanavaisiksi liiketoiminnoiksi.  

 

 

 

Kuva 21. Fechner:in ja Szyska:n malli monikanavaisuuden kehityksestä (mukaillen ks. Do-

manski & Adamczak 2016, s.97) 

 

Taulukossa 12. Fechner:in ja Szyska:n monikanavaisuuden luokittelun pääpiirteet (mukail-

len ks. Domanski & Adamczak 2016, s.97). Monikanavaisuuden luokittelu on tärkeää asia-

kaslupaukselle ja myös yrityksen suorituskyvyn mittaamiselle. Monikanavaisen myynnin 

suorituskyvyn mittaaminen vaatii erilaisia huomioita, koska kanavat voivat toimia erikseen, 

yhdessä tai mahdollista on kanavien täydellinen integrointi. 
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Taulukko 12. Fechner:in ja Szyska:n malli Monikanavaisuuden luokittelu (mukaillen ks. 

Domanski & Adamczak 2016, s.97) 

 

 

4.2 Sähköinen sisältö ja palvelut sekä asiakassuhde 

 

Sähköinen sisältö ja palvelut 

 

Sähköisellä sisällöllä tarkoitetaan sitä sisältöä, joka verkotetun päätelaitteen kautta on tarjot-

tavissa asiakkaalle (Tinnilä et al. 2008, s.31-32). Tinnilä et al. kertovat, että sisällöntuottaja 

toimittaa sisällön sisältökokoajalle eli esimerkiksi mobiili- tai www-portaaliin, jota loppu-

asiakas käyttää päätelaitteella yhteydentarjoajan välityksellä. He jatkavat, että sähköinen 

palvelu on verkon mahdollistama sovellus, mitä loppuasiakas voi käyttää ja hyödyntää toi-

menpiteissä verkotetun päätelaitteen välityksellä. Sähköiset sisällöt ja palvelut ovat hyvin 

riippuvaisia B2B liiketoimintamallista ja käytettävästä sähköisestä kanavasta. Niiden yksi-

löllinen määrittely on hankalaa, koska sisällöt ja palvelut on luotava liiketoimintamallin poh-

jalta. 

 

Asiakassuhde 

 

Asiakassuhde on erittäin tärkeä kaikessa liiketoiminnassa. Sitä on tärkeä pystyä hallitsemaan 

ja mittaamaan, jotta yritys tuntee suhteensa eri osapuoliin. Asiakassuhteen hallinta korostuu 

uusien asiakkaiden hankinnassa, ostopäätöstä tehdessä ja asiakasuskollisuudessa. Tinnilä et 

al. (2008, s.35) mukaan sähköisessä liiketoiminnassa asiakassuhde muuttuu, kun siirrytään 

Luokittelukriteerit Multichannel Crosschannel Omnichan nel

Myyntistrategia
Myynti tapahtuu perinteisten 

ja sähköisten kanavien 
välityksellä

Myynti tapahtuu perinteisten 
ja sähköisten kanavien 

välityksellä

Myynti tapahtuu kaikkien 
mahdollisten jakelukanavien 

avulla

Myyntikanavat
Perinteiset kanavat, 

verkkokaupat, kaupalliset 
ketjut ja puhelinmyyti

Perinteiset kanavat, 
verkkokaupat, kaupalliset 

ketjut ja puhelinmyyti

Perinteiset kanavat, 
verkkokaupat, kaupalliset 

ketjut, puhelinmyynti, 
mobiilikanavat ja sosiaalinen 

media

Tietovirta
Yksittäisten kanavien 

asiakastiedot eivät ole täysin 
integroitu

Yksi tietokanta asiakkaille 
koko yrityksessä

Yksi tietokanta asiakkaille 
koko yrityksessä

Palautusten käsittely
Palautukset ovat mahdollisia 

vain hankintaan käytetyn 
kanavan kautta

Palautukset ovat mahdollisia 
vain hankintaan käytetyn 

kanavan kautta

Palautukset ovat mahdollisia 
minkä tahansa kanavan 

kautta
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sähköiseen liiketoimintaan, koska kauppiaat ja asiakkaat eivät välttämättä tunne toisiaan 

sekä kommunikointi tapahtuu tietoverkkojen kautta. Heidän mukaan tuotteiden fyysinen nä-

keminen tai vertailu on mahdotonta pelkän sähköisen kanavan kautta. He jatkavat, että asi-

akkaiden pelko antaa tietoa Internetin välityksellä on vaikeuttanut kauppiaita saamaan kaup-

piaan kannalta tärkeää asiakastietoa.  

 

Asiakkuudenhallinta (CRM, Customer relationship management) on jaettava kahteen eri 

merkitykseen. 1) Asiakkuuden hallinta on asiakkaiden tuntemista, asiakassuhteiden luo-

mista, kontaktien hallintaa ja palveluiden erilaistamista asiakkaiden kannattavuuden mu-

kaan. 2) Asiakkuuden hallinnalla voidaan tarkoittaa myös tietoteknisiä järjestelmiä, ohjel-

mistoja ja tiedonsiirtoratkaisuja, jotka mahdollistavat asiakassuhteiden hallitsemisen yrityk-

sissä. Nämä ovat nousseet sähköisessä liiketoiminnassa avaintekijöiksi, koska asiakasta kon-

taktoidaan erilaisten kontaktipisteiden välityksellä. Nämä kontaktipisteet voivat olla esimer-

kiksi tuotteiden myynti, markkinointi ja tuotetuki, joissa yhteydenpito asiakkaaseen tapahtuu 

erilaisten päätelaitteiden avulla sähköisesti. Asiakkaat haluavat, että heidät tunnetaan, joten 

erilaiset asiakashistoriatiedot korostuvat asiakaspalvelun henkilöillä. Yrityksille on tärkeätä 

kyetä määrittämään asiakassuhteen arvo, jolloin sähköisessä liiketoiminnassa tarvitaan eri-

laisia ratkaisuja asiakkuuden hallintaan. Asiakassuhteenhallinnassa on kyse myös strategi-

sesta liiketoiminnan hallinnasta. (Tinnilä et al. 2008, s.35-36)  

 

Asiakkuudenhallintaan sähköisessä liiketoiminnassa kuuluu olennaisena osana tietojen ke-

rääminen asiakkaista. Tietojen kerääminen voidaan toteuttaa sähköisessä liiketoiminnassa 

monesti helpommin kuin perinteisessä liiketoiminnassa. Kerätyillä tiedoilla pyritään tunnis-

tamaan parhaita asiakkaita, asiakkaiden tarpeita kohdistamaan sähköisiä toimintoja oikeaan 

tehtävään. Tietoa voidaan esimerkiksi verkkokaupasta kerätä asiakkaiden rekisteröitymistä, 

sivujen painikkeiden klikkaamisesta, konversioista (ostotapahtuma tai yrityksen toiminnalle 

merkittävä toiminto), vierailuajoista, kyselylomakkeilla ja evästeiden avulla (cookie). Eväs-

teiden avulla voidaan kerätä esimerkiksi sivustojen klikkaukset, oleskeluajat, asiakkaan pää-

telaitteen ja käyttöjärjestelmän. Tietojen keräämiselle ja hyötykäyttämiselle tarvitsee kuiten-

kin olla asiakkaan lupa. (Tinnilä et al. 2008 s,36-37; Júslen 2011, s.312-314) 
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Ahearne ja Rapp (2010, s.119) tutkimuksessa tutkivat teknologian suhdetta myyjään ja asi-

akkaaseen. Heidän mukaan myyjät jatkavat teknologian käyttöä tulevaisuudessa parantaak-

seen tehokkuutta ja tuottavuutta sekä teknologia tarvitsee myyjiä kehittyäkseen. Tärkeim-

pänä heidän mielestä on huomioida, että teknologia voi korvata ihmisen perusmyynnissä, 

mutta mitä kompleksisemmaksi myytävä tuote muuttuu, sitä tärkeämpänä myyjän ja asiak-

kaan elollinen asiakassuhde tulee olemaan. 

 

4.3 Sähköisen liiketoiminnan infrastruktuurin rakenne ja kehitys 

 

Viimeisimpien vuosikymmenien aikana verkkokaupasta on kehittynyt usealle yritykselle 

tärkeä etu kilpailussa. Sähköinen kaupankäynti on auttanut yrityksiä vähentämään liiketoi-

minnan kustannuksia, tarjoamaan lisäpalveluita ja tehostamaan toimitusketjua. Sen on myös 

nähty lisäävän yhteistyötä asiakkaiden ja toimittajien kanssa. (Fauska et al. 2013, s.42) Yri-

tysten välisessä B2B-kaupankäynnissä on jo useamman vuosikymmenen ajan käytetty eri-

laisia sähköisiä kaupankäynnin teknologioita ja ratkaisuja. 

 

Laudon:in ja Traver:in (2014, s.750) mukaan ennen internetiä yritysten välistä liiketoimintaa 

kutsuttiin hankintamenettelyiksi, kun nykyään B2B-kaupankäynnissä sisällytetään useita 

yritysten välisiä liiketoimintaprosesseja, kuten asiakassuhteiden hallinta, kysynnän hallinta, 

tilausten täyttäminen, hankinta, tuotot, logistiikka ja varastonhallinta. Kuvassa 21. on esi-

tetty teknologiavetoisen B2B-kaupankäynnin vaiheita ja sen kehitystä 35 vuoden aikana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 21. Sähköisen kaupankäynnin kehitys (Laudon & Traver 2014, s. 751) 
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Hallavuo (2013, s.37) toteaa, että yritykset kaupan alalla haluavat vaikuttaa asiakkaiden 

asenteisiin ja ostopäätöksiin jokaisessa kanavassa, missä asiakkaat vierailevat. Hallavuo jat-

kaa, että sosiaalinen media on kasvattanut jalansijaa sähköisessä kaupankäynnissä viime 

vuosina merkittävästi, jolloin perinteisen median (tv, radio, printti) osuus on laskenut ja asi-

akkaat käyttävät aikaansa näissä kanavissa aikaisempaa vähemmän.   

 

4.4 Sähköisen liiketoiminnan suorituskyvyn mittaaminen 

 

Júslen (2011, s.315) painotta, että monesti web-analytiikkaa pidetään synonyymina kävi-

jäseurannalle. Júslenin mukaan web-analytiikka sisältää keskeisimpänä osana tiedonkeruun 

menetelmät, raportointi- ja analysointijärjestelmät, jolloin web-analytiikkaa voidaan hyö-

dyntää päätöksenteon tukena. Järvinen & Karjaluoto (2015, s.125) kertovat tutkimuksessa, 

miten monimutkaiset ja pitkät myyntiprosessit tyypillisesti omaavat teollisuusyritykset voi-

vat hyödyntää Web-analytiikkaa digitaalisen markkinoinnin suorituskyvyn menetelmien pa-

rantamiseksi. Heidän mukaan Web-analytiikkaa voidaan käyttää esimerkiksi mittaamaan, 

mitkä digitaalisen markkinoinnin toiminnot houkuttelevat potentiaalisia asiakkaita yrityksen 

kanssa vuorovaikutukseen sekä kuinka moni johtaa liiketoimiin. Järvinen ja Karjaluoto jat-

kavat, että näin web-analytiikkaa käyttävät teollisuusyritykset pystyvät paremmin osoitta-

maan markkinointitoimien vaikutuksen liiketaloudellisiin hyötyihin.  

 

Chaffey ja Patron (2012, s.39) toteavat, että suorituskyvyn mittarit ovat entistä suuremmassa 

roolissa asiakkaiden hankinnassa, asiakassuhteiden muutoksissa ja asiakkaiden säilyttämi-

sessä. Chaffey ja Patron jatkavat, että web-analytiikan ymmärtävät ihmiset pystyvät neuvot-

telemaan ja ehdottamaan ratkaisuja ylimmälle johdolle. Chaffey ja Patron tarkentavat vielä, 

että mittareiden viitekehys tulee määritellä ja ryhmitellä mittarit niiden toimenpiteiden mu-

kaan, mitkä tarvitaan suorituskyvyn analysointiin ja kehittämiseen.  Taulukossa 13. on Chaf-

fey ja Patron ehdottamia suorituskyvyn mittareita eri toimenpiteiden mukaan. 
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Taulukko 13. Toimenpiteiden suorituskykymittarit (mukaillen Chaffey & Patron 2012, s.40) 

 

 

Mistry et al. (2014) tutkimuksessa tutkivat Balanced Scorecard näkökulmien mittareiden 

kykyä ennustaa tulevaisuuden suorituskykyä sähköisen kaupankäynnin yrityksissä. Heidän 

mukaan taloudelliset mittarit olivat vähiten luotettavia, kun arvioidaan sähköisen kaupan-

käynnin yritysten tulevaisuutta. Mitry et al. jatkavat että, luotettavin tulevaisuuden ennusta-

miseen on sisäisen prosessin näkökulman mittarit, kun toisaalta tutkimuksessa korkeimman 

painoarvon yleisen suorituskyvyn mittaamisessa saanut asiakasnäkökulma ei ollut niin 

vahva tulevaisuuden ennuste yrityksen kannalta.  Taulukossa 14. on Mitry et al. (2014) tut-

kimuksen Balanced scorecard näkökulmien tavoitteet ja suorituskyvyn mittarit, joilla pyri-

tään ennustamaan sähköisen kaupankäynnin yrityksen tulevaisuuden suorituskykyä.  

 

Taulukko 14. Tulevaisuutta ennustavat suorituskykymittarit (Mistry et al. 2014, s.5) 

 

 

Toimenpide Mittari
Taloudelliset mittarit Tulot, katteet, voitot, kustannukset

Yhteystietojen  määrä- ja ulottuvuusmittarit Asiakkaat, kävijämäärät, tilaajat
Vuorovaikutuksen laatumittarit Poistumiset sivustolta, konversiot, kosketuspisteet

Media kustannusmittarit Markkinointikustannus per toiminto
Asiakkaan arvomittarit Keskimääräinen tilausarvo, käyntikohtainen tuotto, pitkän ajan tuotto

Asiakkaan  mielipidemittarit Asiakastyytyväisyys, NPS
Pitkän ajan suhdemittarit Asiakkaan eliniän arvo, asiakaslojaliteetti

Monikanavaisuuden mittarit Fyysisten ja sähköisten myyntikanavien myynnin suhde
Median mittarit Eri mediatyyppien suorituskyky

Kauppapaikkamittarit Kerättyjen tietojen avulla kilpailuanalyysi
Brändimittarit Tietoisuus, myönteisyys 

Näkökulma Strateginen tavoite Suorituskykymittari
Taloudellinen Paranna pääoman muuntumista Liikevaihto / sijoitettu pääoma

Paranna myynnin tuottavuutta Tuotot / liikevaihto
Paranna pääoman tuottavuutta Tuotot / sijoitettu pääoma

Asiakas Paranna tulojen tuottamista Myynti / yksittäinen asiakas
Ryhdy agressiivisempaan markkinointiin Markkinointi kustannukset / yksittäinen asiakas

Paranna makkinaosuutta Markkinaosuus % (uudet asiakkaat %)
Sisäinen prosessi Paranna markkinoinnin vaikuttavuutta Liikevaihto / markkinointimenot

Paranna työntekijöiden tehokkuutta Tuotot / työntekijöiden määrä
Paranna työntekijöiden tuottavuutta Liikevaihto / työntekijöiden määrä

Oppiminen ja kasvu Paranna työntekijöiden ympäristöä Kehitysmenot / työntekijöiden määrä
Käytä kehitysmenoja tehokkaasti Liikevaihto / Kehitysmenot
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5. ASIAKASSEGMENTTIEN SUORITUSKYVYN MITTAAMINEN 

 

Tämän tutkimuksen tärkeänä osana on saada empiiristä tietoa myös kohdeyrityksen liiketoi-

mintayksiköltä ja kohdeasiakkailta. Empiirisen osa-alueen tarkoituksena on saada selvä kuva 

liiketoimintayksikön kohdennettujen asiakassegmenttien suorituskyvyn mittaamisesta nyky-

hetkellä, siihen liittyvistä haasteista ja tulevaisuuden kehityskohdista. Tärkeänä osa-alueena 

on asiakaskokemuksen huomioiminen ja kehittyvä sähköinen liiketoiminta. Saatujen tulok-

sien avulla yhdessä kirjallisuuden kanssa ehdotetaan kohdennettujen asiakassegmenttien 

suorituskyvyn mittaamisen toimintamalli. 

 

5.1 Toimialan kuvaus ja kohdeyritys 

 

Tukkukauppa on tavaroiden välittämistä, maahantuontia ja niihin liittyvää palvelutoimintaa, 

jonka asiakkaana ovat yritykset. Perinteisesti tukkukauppaa on pidetty tavaroiden välittäjänä 

teollisuudelle ja vähittäiskaupalle, mutta toimintakenttään on tullut merkittäväksi osaksi pal-

velut, jotka lisäävät toimintaa laaja-alaisemmaksi. Kauppa on myös kansainvälistynyt ja siitä 

on tullut säännellympää, joka lisää tukkukaupan tehtäviä. Tukkukauppa jakautuu erityyppi-

siin toimijoihin, kuten vähittäiskauppaa ja ravintola-alaa palveleviin sekä eri yrityksiä ja yh-

teisöä palveleviin. Tukkukauppa jakautuu tuotteiden, toimintaympäristön ja asiakkaiden mu-

kaan eri tyyppisiin toimialoihin. Tukkukaupan toimialoja ovat päivittäistavaratukkukauppa, 

kulutustavaratukkukauppa, rakennusalan tukkukauppa, tieto- ja viestintätekninen tukku-

kauppa, maataloustukkukauppa, tekninen kauppa, polttoaineiden tukkukauppa ja autoalan 

tukkukauppa. Tukkukauppaan toisessa toimintamallissa tukkukauppa voi olla emoyhtiön 

omistama myyntiyritys, joka myy vain omia tuotteita, eikä näin ollen tarvitse käydä osto-

neuvotteluita. Toisessa toimintamallissa tukkukaupat käyvät ostoneuvotteluita päämiehen 

kanssa ehdoista, miten se saa ostaa tuotteita ja millä ehdoilla. Tällöin myös tehdään useasti 

vuosisopimus, jolla varmistetaan tuotteiden saatavuus. (Santasalo & Koskela 2009, s.3-14) 

 

Tukkukauppaan kuuluva tekninen kauppa eroaa muusta tukkukaupasta merkittävästi. Tek-

ninen kauppa toimittaa tavaroita ja palveluita pääosin teollisuudelle, yrityksille ja laitoksille. 

Tuotteet ovat kohdeasiakkaan prosessin komponentteja tai osa lopputuotteen valmistusta. 

Tekninen kauppa tarjoaa asiakkaiden liiketoiminnalle sopivia kokonaisratkaisuja. Tuotteita 

ei välttämättä myydä tukuittain vaan myös yksittäin. Palvelukokonaisuuteen perustuva 
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myynti on tyypillistä tekniselle kaupalle, jossa tuotteen arvo saattaa olla varsin pieni ja pal-

veluiden sekä asiantuntemuksen osuus merkittävä. Tekninen kauppa toimii merkittävältä 

osin sähköisten myyntikanavien kautta, mutta tekninen kauppa vaatii asiantuntemusta ja asi-

akkaiden tarpeiden tuntemusta, joten perinteinen myyntityö sisältyy toimintaan vahvasti. 

(Santasalo & Koskela 2009, s.11-55) 

 

Tutkimuksen kohdeyrityksenä on tukkukaupan teknisen kaupan toimialaan kuuluva Onni-

nen Oy. Onninen Oy toimittaa tuotteita ja palvelukokonaisuuksia infrarakentamiseen, talo-

tekniikan urakoitsijoille, teollisuuteen ja jälleenmyyntiyrityksille. Onninen Oy on osa Kesko 

konsernia ja kuuluu osana K-ryhmän rakentamisen ja talotekniikan toimialaan. K-ryhmän 

pro forma myynti oli vuonna 2017 13 miljardia euroa. Onninen Oy Suomi työllisti vuoden 

2017 lopussa 1200 ihmistä. Tutkimuksen kohteena oleva Onninen Oy liiketoimintayksikkö 

on Infra-yksikkö, joka palvelee vesihuolto-, sähkö- ja kaukolämpötuotteilla infrarakentami-

sen toimialaa. Asiakkaina ovat julkisen sektorin laitokset ja toimialan urakoitsijat. (Onninen 

Oy:n kotisivut 2018)  

 

Tutkimuksen kohteena oleva Infra-liiketoimintayksikkö koostuu neljästä myyntialueesta ja 

suurasiakasyksiköstä. Liiketoimintayksikköä johtaa segmenttijohtaja, joka raportoi yrityk-

sen toimitusjohtajalle. Neljällä myyntialueella on omat aluemyyntijohtajat, jotka vastaavat 

myyntialueen myynnistä ja raportoivat liiketoimintayksikön segmenttijohtajalle. Myyntialu-

eilla on kaksi myyntipäällikköä, jotka vastaavat myyntialueen LVI- tai sähkötuotteiden 

myynnistä kohdennetuille asiakassegmenteille ja asiakkaille sekä raportoivat aluemyynti-

johtajalle. Myyntialueilla on myös myyntitehtävissä asiakasvastuupäälliköitä, teknisiä myy-

jiä ja myyjiä. Infra liiketoimintayksikköön kuuluu myös suurasiakasyksikkö, jonka vastuulla 

on liiketoimintayksikön nimetyt muutamat isoimmat strategiset asiakkuudet. Suurasiakas-

yksikköä johtaa myyntijohtaja, joka raportoi liiketoimintayksikön segmenttijohtajalle. 

 

Kosken ja Virtasen (2005, s.51) mukaan Asiakkaiden segmentoinnissa asiakkaat jaetaan ho-

mogeenisiin luokkiin. Heidän mukaan tällä voidaan kohdistaa oma tuote- ja palvelukokonai-

suus. Koski ja Virtanen tarkentavat vielä, että segmentoinnilla pystytään tarjoamaan kyseistä 

segmenttiä parhaiten tarpeita palveleva tuote tai palvelu. Kohdeyrityksen Infra-liiketoimin-

tayksikössä asiakkaat ovat segmentoitu tavoitepohjaisen asiakasluokittelun mukaan. Tavoi-

tepohjainen asiakasluokittelu perustuu asiakkaan myynnin nykyarvon ja ostopotentiaalin 
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suhteeseen. Infra liiketoimintayksikössä asiakkaat ovat segmentoitu viiteen eri luokkaan. 

Nämä asiakassegmenttiluokat ovat strateginen, kasvu, pito, hankinta ja tehostus. Nämä luo-

kat ovat määritelty seuraavasti: 

 

• Strateginen asiakassegmentti on kohdeyritykselle strategisesti merkittävä. Tämän 

asiakassegmentin myynnin nykyarvo on suuri ja asiakkaan ostopotentiaali suuri. 

• Kasvu asiakassegmentti sisältää asiakkaat, joilla on merkittävä myynnin kasvupoten-

tiaali ja asiakkaalle on jo myyntiä. Tavoitteena kasvusegmentissä on myynnin kasvu, 

jota toteutetaan aktiivisella asiakaskontaktoinnilla ja kasvua tukevalla tuote- ja pal-

velutarjonnalla.  

• Pito asiakassegmentti sisältää asiakkaat, joilla myynnin nykyarvo on korkea, mutta 

ei merkittävää kasvu mahdollisuutta. Tavoitteena pitosegmentissä on asiakassuhteen 

lujuuden ja kannattavuuden varmistaminen, jota toteutetaan asiakkaiden kanssa käy-

tävin kehityskeskusteluiden sekä oikean tuote- ja palvelutarjonnan avulla. 

• Hankinta asiakassegmentti sisältää asiakkaat, joiden myynnin nykyarvo on pieni ja 

ostopotentiaali merkittävä. Tavoitteena hankintasegmentissä on tunnistettujen asiak-

kuuksien voittaminen, jota toteutetaan nimettyjen asiakasvastuuhenkilöiden avulla, 

kilpailijoiden toiminnan analysoinnilla sekä asiakkaalle paremman arvon luomisella. 

• Tehostus asiakassegmentti sisältää asiakkaat, joiden myynnin nykyarvo ja ostopon-

tentiaali ovat pieniä. Tavoitteena tehostussegmentissä on asiakashoidon tehokkuus, 

jota toteutetaan suorituskyvyltä tehokkaiden myyntikanavien, kuten sähköisten 

myyntikanavien avulla. 

 

Laamanen (2005, s.381) esittää, että asiakassuhteiden eri vaiheiden kehittämiseen voi toi-

mittaja luoda itselleen toimintamallit, millä voidaan kehittää toimittajan ja asiakkaan välistä 

yhteistyötä molemmin puolin kannattavaksi. Laamanen tarkentaa, että tämän tyyppisiä toi-

mintamalleja nimitetään hoitomalleiksi. Kohdeyrityksen liiketoimintayksikössä on edellä 

esitetyille asiakassegmenteille luotu omat hoitomallit, joilla pyritään asiakassegmenttien ta-

voitteiden saavuttamiseen.  
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5.2 Haastattelututkimuksen toteutus 

 

Empiirinen osuus tutkimuksesta toteutettiin haastattelututkimuksena. Haastattelun avulla 

tutkija pääsee vuorovaikutukseen haastateltavan kanssa ja pystyy lähestymään vaikeitakin 

asioita joustavasti. Haastattelun valintaan vaikutti myös haastateltavan mahdollisuus kertoa 

laajemmin aiheesta kuin tutkija olettaa ja haastattelussa haastateltava voi tuoda itselleen mer-

kityksellisiä asioita vapaasti esille. (Hirsjärvi & Hurme 2009, s.11; Hirsjärvi et al. 2007, 

s.199-200)  

 

Haastatteluita (Hirsjärvi et.al. 2007, s.203-204) on useita eri muotoisia, jotka useasti jaetaan 

kolmeen luokkaan; strukturoitu haastattelu, teemahaastattelu ja avoinhaastattelu. Hirsjärvi 

et al. mukaan strukturoidussa haastattelussa eli lomakehaastattelussa kaikki kysymykset ja 

järjestys on ennalta määrätty, kun teemahaastattelussa eli puolistrukturoidussa haastattelussa 

teemat ovat ennalta määriteltyjä, mutta kysymysten järjestys ja muoto avoimempia. Hirsjärvi 

et al. mukaan avoimessa haastattelussa eli strukturoimattomassa haastattelussa voidaan pu-

hua vapaasta haastattelusta, jossa aihekin voi muuttua haastattelun aikana ja haastattelu ei 

sisällä kiinteää runkoa.  Haastattelujen (Hirsjärvi & Hurme 2009, s.61) toteutustapoja on 

useita ja ne voidaan jakaa yksilöhaastatteluun ja ryhmähaastatteluun. 

 

Tutkimushaastattelut toteutettiin kahtena puolistrukturoituna teemahaastatteluna kahdelle 

eri kohderyhmälle. Kohderyhmät olivat kohdeyrityksen organisaation henkilöitä ja koh-

deyrityksen liiketoimintayksikön asiakkaita. Eri kohderyhmillä oli omat ennalta määrätyt 

teemat ja kysymysrungot. Tutkimushaastattelun muodon valintaa puolsi teemahaastattelu, 

koska siinä tutkijan näkökulma vapautuu teemojen varaan sekä haastateltavan ajatukset tulee 

kuuluville (Hirsjärvi & Hurme 2009, s.48). Ryhmähaastattelussa ryhmädynamiikka ja val-

tahierarkia vaikuttavat ryhmässä kuka puhuu sekä mitä kerrotaan (Hurme ja Hirsjärvi 2009, 

s.63). Asiakkaiden ryhmähaastattelu toteutustapana olisi vaikuttanut haastateltavien haluun 

kertoa asioita. Myös kohdeyrityksen organisaation eri tasojen henkilöiden ryhmähaastattelu 

toteutustapana olisi vaikuttanut haluun puhua suoraan asioista. Tämän johdosta tutkimus-

haastattelut toteutettiin molemmille kohderyhmille yksilöhaastatteluina. 
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Hirsjärvi ja Hurme (2009, s.66) ovat todenneet, että teemahaastattelun suunnittelussa voi 

olla vaikea ottaa kantaa hypoteesiin ja etenkin kompleksisten ilmiöiden tutkinnassa, kuten 

ihmisten arvokokemuksien. Hirsjärven ja Hurmeen mukaan teemahaastattelussa luonteet ja 

ominaisuudet ovat yleensä kiinnostuksen kohteena sekä hypoteesien löytyminen. He jatka-

vat, että tutkimuksen ilmiöt ja peruskäsitteet selkiytyvät perehdyttäessä teoriaan ja aikaisem-

piin tutkimuksiin. Konstruktiivinen tutkimusote (Olkkonen 1994, s.76-77) perustuu ratkais-

tavaan ongelmaan ja pyrkii löytämään siihen ratkaisun tai ratkaisumenetelmän. Molempien 

teemahaastatteluiden suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitiin luvussa 1.1 esitetyt haas-

teet suorituskyvyn mittaamiselle sekä luvussa 1.2 esitetyt tutkimuksen tavoitteet ja tutkimus-

kysymykset.  

 

5.3 Asiakashaastattelut 

 

Asiakashaastateltavat valittiin siten, että heillä on kokemusta kohdeliiketoimintayksikön ja 

toimialan kanssa yhteistyöstä. Asiakkaita valittaessa haastatteluun pyrittiin huomioimaan 

asiakkaiden toimiala, jotta saataisiin riittävän monipuolinen otanta asiakaskunnasta. Tie-

dossa oli myös, että haastattelun teemat aiheuttavat vastauksia monitahoisesti, jolloin eri 

toimialojen haasteltavat pystyivät syventämään saatavaa tietoa. Valitut asiakashaastateltavat 

toimivat yritysten ylimmässä johdossa tai keskijohdossa ja he osallistuvat hankintapäätösten 

tekemiseen. Haastateltavia asiakkaita oli yhdeksän. Taulukossa 15. on esitelty taustatiedot 

haastatelluista asiakkaista. 

 

Taulukko 15. Haastateltavien asiakkaiden taustatiedot. 

 

 

 

Asiakas Asema Toimiala Henkilöstön ~määrä
A Johtaja Sähkö-, tele- ja katuvaloverkon urakointi 50
B Johtaja Infra rakentaminen 1500
C Päällikkö Infra rakentaminen sähkö 150
D Päällikkö Infra rakentaminen 9000
E Toimitusjohtaja Energia-ala 40
F Johtaja Energia-ala 60-80
G Päällikkö Infra ympäristö ja rakentaminen 170
H Toimitusjohtaja Kaukolämmön ja maakaasun jakelu 1-10
I Päällikkö Energia-ala 300
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Haastatteluiden teemat valittiin asetetun tutkimustavoitteen ja tutkimuskysymysten pohjalta 

hyödyntäen teoriaa ja aikaisempia tutkimustietoja. Haastatteluita suunnitellessa ei asetettu 

kannanottoja hypoteeseista, joita pyrittäisiin todentamaan haastatteluiden avulla. Haastatte-

luiden kysymysten asetantaan vaikutti luvussa 1.1 kerrotut myyntityön suorituskyvyn haas-

teet. Teemat muodostuivat seuraavasti: 

  

• suorituskyky asiakkaan näkökulmasta ja yhteistyössä 

• asiakaskokemus asiakkaan näkökulmasta 

• sähköinen liiketoiminta teknisessä tukkukaupassa 

 

Haastattelun kestot olivat yhdestä kahteen tuntiin. Haastattelut etenivät teemojen mukaan ja 

alustavasti mietittyjen kysymysten järjestystä vaihdettiin tarvittaessa jouhean keskustelun 

aikaansaamiseksi.  Haastatteluiden keskusteluissa pyrittiin tunnistamaan teemoihin liittyvää 

nykyistä tilaa, mahdollisia kriittisiä tekijöitä ja kehityskohteita. Asiakashaastattelut toteutet-

tiin heinä- ja elokuussa 2018. 

 

5.3.1 Suorituskyky asiakkaan näkökulmasta ja yhteistyössä 

 

Asiakashaastattelun suorituskykyyn liittyvän teeman avulla haluttiin tutkia asiakkaiden nä-

kökulmasta suorituskyvyn mittaamiseen liittyviä menestystekijöitä ja niihin liittyviä mitta-

reita. Haastatteluissa esille nousseiden menestystekijöiden vaikutusta suorituskykyyn pyrit-

tiin arvioimaan haastattelututkimuksen avulla. Tärkeänä tekijänä oli myös saada näkökulmia 

haastateltavilta asiakkailta, miten suorituskykyä johdettaisiin mittareiden ja toimintamallien 

avulla. Erilaisten asiakkaiden ja asiakassegmenttien eroavaisuus haluttiin tunnistaa, jotta 

asiakassegmenttien suorituskyvyn hallintaa myyntityössä voidaan ohjata. Haastatteluiden 

kysymyksiä olivat esimerkiksi seuraavat: 

 

• Miten voitaisiin yhdessä kehittää teknisen tukkukaupan ja teidän välistä yhteistyötä, 

jossa molemmat osapuolet hyötyvät? 

• Mitkä voisivat olla suorituskyvyn mittarit toimittajan ja asiakkaan yhteistyön seuran-

taan? 

• Ymmärtääkö Onninen Oy asiakkaan liiketoimintaa? 

• Miten haluatte myyjän ottavan yhteyttä asiakkaaseen ja kuinka usein? 
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• Kehittääkö tekninen tukkukauppa tuotteita ja palveluita aktiivisesti? Kehittääkö On-

ninen Oy? 

• Mitkä ominaisuudet näkisitte tekniselle tukkukaupalle tärkeimmäksi tai kilpai-

lueduksi? 

 

Haastateltavista isommat asiakkaat nostivat esille yhteistyön kehitykselle tärkeimmäksi te-

kijäksi yhteydenpidon. Isommilla asiakkailla ja etenkin sopimuskumppaneiden mielestä tär-

keätä yhteistyön kehittämiselle on määrävälein pidettävät seurantapalaverit. Seurantapala-

vereiden pitämisen väliksi katsottiin olevan kaksi tai neljä kertaa vuodessa. Haastateltavista 

eräiden näkemys oli, että tärkeimpien asiakkaiden kanssa olisi hyvä pitää muutaman kerran 

vuodessa kehityspäiviä. Tämä nähtiin hyväksi etenkin pidempiaikaisten asiakkaiden kanssa 

tehtäväksi. Haastateltavista pienemmät nostivat esille, että pienemmille asiakkaille voitaisiin 

yhteistyön kehittämistä kartoittaa asiakaskyselyiden avulla. Haastatteluissa korostui myös 

yhteistyön kehittämiselle tärkeäksi perusasioiden toimivuus toimittajan ja asiakkaan välillä. 

Huomiota vaativista perusasioista nostettiin esille muun muassa luotettavuus, tuotteiden saa-

tavuus, toimittajan tavoitettavuus ja raportoinnin tehokkuus. Eräs haastateltava halusi koros-

taa toimittajan tarjoamien palveluiden ja tilauskanavien käyttöönottamista tärkeänä yhteis-

työn kehittämiselle. Haastateltavat korostivat sopimusyrityksen avainmyyjän tärkeyttä ja 

toimimista osana suunnittelutiimin jäsenenä, koska myyjän pitää tuoda tietoa uusista tuot-

teista ja palveluista. Haastatteluissa nousi esille, kuinka usein myyjän pitäisi olla yhteydessä 

asiakkaaseen. Haastateltavat näkivät yhteydenpitoväliin vaikuttavan sopimussuhde ja teke-

misen määrä. Mikäli toimittajalla ja asiakkaalla on paljon yhteistyötä voi päivittäiselle yh-

teydenpidolle olla paikkansa. Kuitenkin asiakkaat näkivät, että vähintään kahdesta neljään 

kertaa vuodessa olisi hyvä olla yhteydessä, vaikka yhteinen toiminta olisi pienempää. 

 

”Avainmyyjä meidän suuntaan tavallaan se meidän verkkotiimin jäsen ja sen pitää edesaut-

taa onnistumista” (Asiakas F) 

 

Suorituskyvyn mittareita toimittajan ja asiakkaan välillä haastateltavilla oli antaa useita. Mit-

tareiden asetantaan vaikutti asiakassuhde, asiakkaan koko ja toimittajan tärkeys asiakkaalle. 

Haastateltavista sai kuvan, että erilaisten asiakassegmenttien vaatimus suorituskyvyn mit-

taamiselle on erilaista. Suorituskyvyn mittaamisen osa-alueista taloudelliset ja ei-taloudelli-

set mittarit jakautuivat haastateltavien kanssa hyvin tasapuolisesti. Pääpaino taloudellisissa 



62 
 

mittareissa oli kaikkien haastateltavien kanssa saman tyyppisiä ja painottuivat myyntimää-

riin. Ei-taloudellisten mittareiden asetantaan vaikutti merkittävästi haastateltavien ja toimit-

tajan välinen asiakassuhde. Asiakassuhteen kesto ja mahdollisen toimittajasopimuksen väli-

set tekijät vaikuttivat haastateltavien nostamien suorituskyvyn tekijöiden asetantaan. Haas-

tateltavat vahvistivat käsitystä, että eri asiakassegmenttien suorituskyvyn menestystekijät, 

mittarit ja tavoitteet eivät voi olla samat. Pienemmät asiakkaat painottivat toimittajan saata-

vuuden ja tehokkaan tilauskanavan tärkeyttä. Suuremmilla asiakkailla ja vakiintuneimmilla 

asiakassuhteilla korostettiin perusasioiden kunnossa olemista ja yhteistyön kehittämisen tär-

keyttä. Taulukossa 16. on haastatteluista koostettu taulukko suorituskyvyn mittaamisen te-

kijöistä ja mittareista.  Ne on jaoteltu kolmeen asiakaskokoluokkaan haastateltavien asiak-

kaiden kokoja arvioiden. 

 

Taulukko 16. Toimittajan ja asiakkaan suorituskyvyn mittaamisen tekijät ja mittarit. 

 

 

Haastateltavien mielestä kohdeyritys tuntee asiakkaan liiketoimintaa riittävän hyvin. Asiak-

kaan liiketoiminnan tuntemista pidettiin tärkeänä asiakassuhteen kehittämisessä ja osa piti 

asiakkaan liiketoiminnan tuntemista elinehtona kaupanteolle. Kohdeyrityksen myyjien tek-

nillistä ja kaupallista taitoa pidetiin hyvänä. Haastateltavien näkökulmasta myyjän tekninen 

asiantuntemus on avaintekijä menestykselle. Kaupallisista taidoista nostettiin myyjän kykyä 

järjestellä asioita ja oikeiden palveluiden kohdentaminen asiakkaalle. Asiakkaan liiketoi-

minnan ja osaamisen kannalta eräs haastateltava nosti esille myyjien oikean rekrytoinnin 

tärkeyden. Haastateltavan mielestä uusien myyjien rekrytoinnissa pitää huomioida tehtävän 

Pieni asiakas Keskikokoinen asiakas Iso asiakas
Liikevaihto €, liikevaihdon 
muutos-%, tuotekohtainen 

menekki, saatavuus, 
reklamaatioiden lkm, lyhyet 

tyytyväisyyskyselyt ja tarjoukset 
lkm

Liikevaihto €, liikevaihdon 
muutos-%, tavoitettavuus, 
saatavuus, tuotekohtainen 

menekki & €, reklamaatioiden 
lkm, tyytyväisyyskyselyt, 
tarjousten lkm, myynti 

sähköinen/fyysinen kanava € & 
%, myynti per tilauskanava € & 

%, sähköisten tilausten osuus € & 
%, Uusien tuotteiden myynnin 
osuus € & % ja jälkitoimitusten 

tilausrivi lkm

Liikevaihto €, liikevaihdon 
muutos-%, tavoitettavuus, 
saatavuus, tuotekohtainen 

menekki & €, reklamaatioiden 
lkm, tyytyväisyyskyselyt 
operatiivisille henkilöille, 

tyytyväisyyskyselyt 
avainhenkilöille, tarjousten lkm,  

tarjousten hitrate %, myynti 
sähköinen/fyysinen kanava %, 
myynti per tilauskanava € & %, 

sähköisten tilausten osuus € & %, 
uusien tuotealueiden osuus € & 
%, uusien tuotteiden myynnin 
osuus € & %, jälkitoimitusten 

tilausrivi osuus %, 
seurantapalaverien säännöllisyys, 
koulutukset ja kehityspäivien lkm
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toimenkuva ja sisäisen prosessin toimivuus, jotta asiakas saa koko myyntitiimistä mahdolli-

simman hyvän palvelun. Uusien tuotteiden ja palveluiden tuominen markkinoille oli haasta-

teltavien mielestä kohtuullista tai hyvää. Uusien tuotteiden ja palveluiden tuomisessa mark-

kinoille myyjän rohkeus ja oikeat henkilöt asiakasyrityksen sisällä ovat avainasemassa haas-

tateltavien mielestä. Uusien tuotteiden tuonti markkinoille nähtiin tärkeänä asiana, mutta 

haastatteluissa nousi myös esille tehokkaan tuotevalikoiman hallinta eli teknisen tukkukau-

pan pitäisi laajentaa valikoimaa taloudellinen suorituskyky huomioiden. 

 

Suorituskyvyn johtamiseen haastateltavat nostivat esille muutamia tärkeitä tekijöitä. Eräänä 

tärkeänä tekijänä nähtiin asiakkaalle oikeiden tilauskanavien ohjaaminen. Sähköisillä tilaus-

kanavoilla voidaan tehostaa toimittajan ja asiakkaan liiketoimintaa. Osa haastateltavista ha-

lusi yhdessä mitattavan eri tilauskanavien käyttöä ja yhdessä ohjata tehokkaimpaan ratkai-

suun. Asiakkaiden segmentointi korostui haastateltavien mielestä ja tehokkaat tilauskanavat 

ovat asiakkaan toimintamallin kannalta avainasemassa. Suorituskyvyn johtamiselle asiak-

kaan kanssa esille haastatteluissa nousi seuranta- ja kehityspalaverit. Seurantapalavereita ja 

niiden agendaa rakennetaan asiakassuhteen mukaan. Kehityspalavereita tarvittaessa avain-

asiakkaiden kanssa, jossa yhdessä pyritään nostamaan yhteistä suorituskykyä. Haastatelta-

vista osa nosti esille toimittajan tuottamien myyntiraporttien käyttämisen. Raportit sisältävät 

mitattua tietoa tapahtumista, mutta asiakkaat kaipaisivat raporttien analysointia ja ehdotuk-

sia tehostaa yhteistä toimintaa. Eräs haastateltava nosti esille, että myyjällä pitäisi olla roh-

keutta kertoa asiakkaalle, miten tavaroita kannattaa tehokkaammin tilata ja toimittaa. 

 

”Pitäisi olla rohkeutta käydä näitä asioita läpi” (Asiakas I) 

 

Haastatteluiden pohjalta toimittajan sisäiseen suorituskyvyn johtamiseen liittyviin asioihin 

voidaan nostaa asiakasmittareiden mittaaminen, analysointi ja tarvittavien toimenpiteiden 

tekeminen, jotka voidaan viedä asiakkaalle asti. Haasteltavat nostivat esille myös asiakas-

kannattavuuden, josta voisi suoraan keskustella asiakkaan kanssa ja etsiä ratkaisua kustan-

nusten laskuun. Haastateltavat korostivat oikean tyyppisten henkilöiden rekrytointia, jotta 

koko toimittajan organisaatio pysyy suorituskykyisenä. Keskusteluissa nousi etenkin pro-

jektitoiminnan kannalta tärkeä tarjouslaskennan suorituskyky. Erilaisten kausivaihteluiden 

ja tarjouslaskennan kiireellisyyden johdosta on tärkeä kohdeyrityksen myynninjohdon osata 

resursoida työtehtäviä osaamisen ja kausivaihtelun mukaan.  Haastateltavien kanssa esille 
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nousi myös myyjän vuosikello, joka toimisi ohjaavana tekijänä asiakassuhteiden hoidossa 

eri vuoden aikoina. Vuosikellon avulla myyjä ja myynnin johto voisivat valvoa tarvittavien 

tehtävien toteutumista. Haastateltavista osa korosti myynnin johdon valintoja asiakasseg-

menttien hoitomalleissa. 

 

Haastateltavat kertoivat tekniselle tukkukaupalle tärkeimmiksi ominaisuuksiksi olevan tar-

jouslaskenta, tilaus-toimitusprosessin hallinta ja laskutus. Osa haastateltavista nosti esille 

luotettavuuden ja innovatiivisuuden. Lisäksi tärkeinä ominaisuuksina nähtiin palvelualttius, 

yrittäjämäisyys, toimitusvarmuus (POF) ja ihmissuhteet. Selvää yksittäistä tekijää haastatel-

tavat eivät pystyneet muodostamaan, mutta kokonaisuuden hallintaa voidaan sanoa kilpai-

lueduksi. 

 

5.3.2 Asiakaskokemus asiakkaan näkökulmasta 

 

Asiakashaastattelun asiakaskokemukseen liittyvällä teemalla haluttiin tutkia asiakkaiden ko-

kemusten vaikutusta. Tärkeää oli selvittää mitkä tekijät vaikuttavat asiakkaan muodosta-

maan kokemukseen ja miten asiakkaat käsittelevät asiakaskokemusta. Tämän lisäksi halut-

tiin löytää tekijöitä, jotka vaikuttavat asiakaskokemukseen. Tämän avulla pyrittiin löytä-

mään ne tekijät, joihin toimittaja pystyy toiminnallaan vaikuttamaan ja joilla on vaikutusta 

toimittajan suorituskykyyn. Haastatteluiden kysymyksiä olivat esimerkiksi seuraavat: 

 

• Miten aistit, suhteet, tunteet, käyttäytymiset ja älylliset suhteet vaikuttavat ostokäyt-

täytymiseenne? 

• Miten aikaisemmat kokemukset toimittajasta vaikuttaa ennen ostopäätöstä, ostotilan-

teessa ja ostotilanteen jälkeen? Vaikutus yhteistyöhön? 

• Onko teknisen tukkukaupan toimijoilla luotettava maine? Vaikuttaako hyvä asiakas-

palvelu luotettavuuteen? 

• Onko Onninen Oy joustava toiminnassa ja halukas räätälöimään tarjontaa? 

• Voisitko suositella muille yrityksille Onninen Oy:n tarjontaa ja palveluita? 

• Arvostatko kaupanteossa helppoutta ja kuinka paljon arvioisitte sen vaikuttavan os-

topäätöksiinne? 

• Onko vuosittainen asiakastyytyväisyystutkimus tehokas? Onko nopeat kosketuspis-

teiden kyselyt tehokkaampia mielestänne? 
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Suurin osa haastateltavista asiakkaista koki aistien, suhteiden, tunteiden, käyttäytymisten ja 

älyllisten suhteiden vaikuttavan ostokäyttäytymiseen. Moni pyrkii aluksi tekemään vertailun 

tai päätöksen älyllisten suhteiden mukaan, mutta etenkin vertaillessa toimittajia, joilla on 

pienet erot älyllisissä suhteissa alkavat emotionaaliset asiat vaikuttamaan vertailuun ja pää-

tökseen. Eräs haastateltava nosti esille, että emotionaalisten ja rationaalisten tekijöiden pitää 

olla kokonaisuutena kunnossa. Esille nousi asiakkaan ja myyjän ensitapaaminen, missä myy-

jän ensivaikutelmalla on suuri merkitys asiakkaaseen. 

 

”Kyllähän sillä ensivaikutelmallakin on aika suuri merkitys siinä, jatkuuko joku keskustelu 

vai ei” (Asiakas F) 

 

Haastatteluissa nousi asiakkaille sopimuksen syntymiselle vaikuttavan eniten suhde myy-

jään ja myyntiorganisaatioon kuin itse myyjän tai myyntiorganisaation edustama yritys. Eräs 

haastateltava totesi, että myyjän yritys luo puitteet mahdolliselle kaupalle ja myyjä sitten 

ratkaisee, syntyykö kauppa. Asiakkaan ja toimittajan välisen sopimuksen syntymiseen vai-

kuttaa kuitenkin merkittävästi tuote, hinta ja palvelu, mutta teknisen tukkukaupan alalla ei 

tuotteiden brändillä nähty suurta vaikutusta. Aikaisempien kokemusten vaikutuksella todet-

tiin olevan vaikutusta kaikkien ostotilanteiden aikana. Aikaisempien kokemusten todettiin 

vaikuttavan etenkin hankinnoissa siihen, keneltä toimittajalta ensiksi kysytään. Teknisen 

tukkukaupan alalla haastateltavien mielestä asiakaskokemus huomioidaan hyvin, mutta eri 

toimittajien asiakkaiden segmentoinnilla tai asiakasvalinnoilla on merkitystä, miten he asia-

kaskokemusta hyödyntävät. 

 

Teknisen tukkukaupan toimialalla todettiin olevan luotettava maine. Luotettavaan mainee-

seen vaikuttaa myyjän toiminta enemmän kuin toimittava yritys. Haastatteluissa tuli myös 

ilmi, että asiakaspalvelu tai asiakaspalvelija on se, joka luokittelee toimittajan luotettavuu-

den. Toimittajan luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä haastateltavat nostivat esille toimitus-

ajan pituus, toimitusajan pitävyys, toiminnan laatu, tilaustietojen varmistaminen, realistiset 

lupaukset, tuotteiden saatavuus, rahtien pitävyys ja tuotteiden sopivuus käyttökohteeseen. 

Luotettavuuteen todettiin vaikuttavan myös tuotteiden ja palveluiden hinta-laatusuhde, josta 

todettiin, ettei laatu saa tippua liikaa halvemman hinnan aikaansaamiseksi.  
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Teknisen tukkukaupan toimialalla päätoimijoiden todettiin olevan toiminnassaan joustavia 

ja räätälöivät tarvittaessa toimintaansa. Osa haastateltavista piti hyvinkin tärkeänä, että tek-

nisen tukkukaupan toimittaja pystyy toimittamaan myös muita kuin alan päätuotteita ja toi-

mittaja pyrkii löytämään asiakkaalle tarvittavan tuotteen tai palvelun. Osa koki toimittajan 

joustavuuden vaativan proaktiivisuutta eli ennen projektien alkamista pitäisi toimittajan tar-

jota räätälöityjä palveluita aktiivisemmin, koska projektien toteuttamisen aikana ei ole mah-

dollisuutta kehittää toimintamalleja. Haastatteluissa ilmeni myös, että osa pienemmistä asi-

akkaista pelkää asiakaskohtaisen räätälöinnin palvelussa nostavan kustannustasoa liikaa. 

Pienemmät asiakkaat saattavat toivoa standardimaisempia ratkaisuja, joissa kokonaistalou-

dellisuus ja palvelun suorituskyky pysyy korkeana. Eräs haastateltava epäili teknisten tuk-

kukaupan toimijoiden olevan valmiita räätälöimää palveluita liikaakin ja näin kustannustaso 

saattaa nousta. Liiallinen joustavauus ja räätälöinti saattaa asiakkaasta tuntua, että toimitta-

jalla ei ole identiteettiä omalle toiminnalleen. Teknisen tukkukaupan pitäisi uskaltaa tarjota 

toimitusketjuun toimintamalleja tuottavuuden parantamiseksi ja ehdottaa asiakkaalle tehok-

kaampia hankintamenetelmiä, eikä aina suoraan joustaa asiakkaan pyytäessä. 

 

”Se on mun mielestä aina huolestuttavaa, jos kaikkeen suostutaan, mitä me pyydetään” 

(Asiakas I) 

 

Haastattelussa kysyttiin asiakkailta, voisivatko he suositella muille yrityksille tutkimuksen 

kohdeyrityksen tarjontaa ja palveluita, asiakkaat olivat hyvin suostuvaisia suosittelemaan 

myös muille. Muutamat nostivat esille, että suosittelu on useasti hetken tunne, joka ei kuvaa 

asiakkaan yleisempää tunnetta, koska infra-alalla toimivien yritysten sopimukset tukkurei-

den kanssa ovat jatkuvia ja paljon pitkäkestoisempaa. Heidän mukaan pitkään kestävät asi-

akkuudet luovat asiakassuhteen ja hetkellinen tunne ei kerro totuutta. Keskusteluissa nousi 

myös esille, ettei yritysasiakkailla ole useasti tarvetta tai halua suositella toiselle yritykselle 

toimittajan tarjontaa ja palveluita, koska monesti toimittajat rakentavat erilaisia palveluita 

eri asiakkaille, joka johtaa siihen, ettei suosittelu välttämättä kohtaa toisen asiakkaan tar-

peita. Suositteluiden kerrottiin myös tulevan syvältä sydämestä ja tämä vaatii toimittajasta 

paljon kokemusta. 
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Asiakkaiden ja toimittajan asioinnin helppous nousi kaikilla haastateltavilla avaintekijäksi, 

jolla on vaikutusta ostopäätöksiin. Helppouden todettiin liittyvän oleellisesti luotettavuu-

teen. Asiakkaat toivat esille toimittajan asiantuntemuksen oleelliseksi tekijäksi asioida toi-

mittajan kanssa. Asiakas voi luottaa, että toimittaja tuntee asiakkaan tarpeet ja pystyy tekni-

sesti tuomaan esille vaihtoehtoja. Helpolla asioinnilla toimittajan kanssa nähtiin olevan 

myös oleellisesti vaikutusta asiakkaan oman ajan säästöön, jolla on suora vaikutus asiakkaan 

taloudelliseen säästöön. Helppouteen todettiin vaikuttavan myös asiakkaiden mahdollisuus 

valita hankinnalle tehokkain tilauskanava. Toimittajan kanssa asioinnin helppoudelle tär-

keimmät haastattelussa nousseet tekijät olivat tekninen asiantuntevuus, tuotteiden saatavuus, 

hintataso ja tilauskanavat. 

 

Vuosittaisille asiakastyytyväisyyskyselyille haastateltavat asiakkaat olivat hiukan epäileviä. 

Useasti kyselyt mittaavat vain asiakkaan sen hetkistä mielialaa, ovat liian pitkiä ja eivät koh-

taa kohdeasiakkaan toimialaa. Asiakastyytyväisyyskyselyiden vaikutus vain yrityksen ylei-

seen toimintaan, mutta asiakkaan omaan palveluun ei uskottu olevan suurta vaikutusta. Vuo-

sittaiset asiakaskyselyt eivät asiakkaiden mielestä useasti ratkaise ongelmaa vaan yleensä 

paras tapa ratkaista ongelmia on suoraan myyjän kanssa. Isommat asiakkaat näkivät yhdessä 

myyjän kanssa tehtävän kehityskeskustelun parhaaksi vaihtoehdoksi käsitellä asiakastyyty-

väisyyttä. Sopimusasiakkaiden mielestä asiakastyytyväisyyttä olisi hyvä käsitellä myös 

määrävälein järjestettävissä seurantapalavereissa. Reklamaatioiden käsittelyn etenemisen 

tiedonanto nousi esille, koska asiakkaat haluavat tietoa, miten asia etenee ja millä aikatau-

lulla. Nopeat kosketuspisteiden asiakastyytyväisyyskyselyt nähtiin tehokkaaksi toiminnaksi 

eri tilauskanavissa. Näillä nopeasti tehtävillä kyselyillä voitaisiin saada eri tilauskanavista 

nopeasti ja useasti tietoa. Yleisesti asiakastyytyväisyyskyselyt kuitenkin miellettiin osaksi 

toimintaan ja yhdistettynä ne nopeisiin kosketuspisteiden asiakaskyselyihin tehokkaana.  

 

5.3.3 Sähköinen liiketoiminta teknisessä tukkukaupassa 

 

Asiakashaastattelun sähköiseen liiketoimintaan liittyvän teeman avulla haluttiin tutkia asi-

akkaiden halukkuutta ja mahdollisuuksia käyttää omassa hankinnassa toimittajan sähköisiä 

ratkaisuja ja tilauskanavia. Haastattelututkimuksen tärkeänä tekijänä oli tunnistaa ne avain-

tekijät, joita voidaan toimittajan suorituskyvyn johtamisella ohjata asiakkaita käyttämään 
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toimittajan sähköisiä ratkaisuja. Haastatteluissa pyrittiin saamaan katsaus nykytilasta ja nä-

kemyksiä tulevaisuudesta. Haastatteluiden kysymyksiä olivat esimerkiksi seuraavat: 

 

• Tunnetko ja käytätkö teknisen tukkukaupan tarjoamat sähköiset ratkaisut? 

• Tuottaako Onninen Oy:n sähköiset ratkaisut lisäarvoa toiminnallenne? 

• Fyysinen vuorovaikutus vähenee helposti asiakkaan ja myyjän välillä sähköisissä 

myyntikanavissa. Koetteko tämän riskinä asiakassuhteelle? Voidaanko vuorovaiku-

tusta kehittää? 

• Mitä mieltä olette Internetin välityksellä kerättävästä tiedosta? Kerättävä tieto voisi 

olla esimerkiksi hakutekijöitä, joilla kehitetään tuotevalikoimaa.  

• Mitkä seuraavista ominaisuuksista on teille tärkein sähköisessä kanavassa? Help-

pous, ajanvapaus, tuotteet, palvelu, luotettavuus vai jokin muu? 

 

Haastatteluissa ilmeni, että asiakkaat tuntevat teknisen tukkukaupan tarjoamat kaupankäyn-

nin sähköiset ratkaisut. Muutama haastateltava kertoi, että heillä ei yrityksessä ole saatu siir-

ryttyä sähköisiin tilauskanaviin, koska yrityksen sisällä ei ole asiaa saatu vietyä eteenpäin. 

Nämä haastateltava toivoivat myynniltä aktiivisuutta hankintoja tekeviin henkilöihin. Kui-

tenkin yleinen näkemys oli, että tekniset tukkukaupat markkinoivat aktiivisesti sähköisen 

liiketoiminnan ratkaisuja. Asiakassuhteen alussa nähtiin tärkeäksi tuoda erilaiset sähköiset 

liiketoiminnan ratkaisut esille ja asiakassuhteen aikana riittää, kun markkinoidaan uusia rat-

kaisuja tai ominaisuuksia. Eräs haastateltava toi ilmi, että isommilla asiakkailla on itsellä 

mahdollisuus kehittää omia tilausjärjestelmiä siten, että heille riittää rajapinta toimittaja ti-

lausjärjestelmiin. Suurin osa näki toimittajan ratkaisut toiminnalleen tärkeäksi ja etenkin pie-

nemmät asiakkaat pitivät verkkokauppa ratkaisuja tärkeäksi. Haastateltavien mielestä tekni-

sen tukkukaupan henkilöt hallitsevat sähköiset tilauskanavat hyvin, mutta uusien ominai-

suuksien ja ratkaisujen riittävä koulutus ennen markkinoille tuontia olisi suotavaa. Yleisesti 

voidaan pitää tavoitteena toimittajalle hallita nykyiset ja uudet sähköiset liiketoiminnan rat-

kaisut ja suorituskyvyn mittaamisen kannalta olisi hyvä mitata sähköisten tilauskanavien ke-

hitystä ja uusien verkkokaupan käyttäjien kasvua. Myös uusien asiakkaiden hankinnassa tu-

lee huomioida sähköisten liiketoimintaratkaisujen markkinointi. 
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Sähköiset liiketoiminnan ratkaisut ja etenkin verkkokauppa haastateltavien mielestä lisää ar-

voa asiakkaan liiketoiminnalle. Verkkokaupan todettiin vapauttavan resursseja, kuten aikaa 

asiakkaan ydinliiketoiminnalle. Sähköisten liiketoimintaratkaisujen todettiin parantavan yh-

teistä dokumentaatiota tilauksista verrattuna sähköpostiin ja puhelimeen tilauskanavina. Do-

kumentaatio vähentää sekaannusta ja tällöin tehostaa toimintaa. Useat asiakkaat toivat myös 

ilmi, että fyysiset ja sähköiset tilauskanavat pitää toimia sulavasti yhdessä, jotta ne pystyvät 

tuottamaan asiakkaalle lisäarvoa tehokkaasti. Kuitenkin eräs haastateltava toi ilmi, että toi-

minnan tehostamisen kannalta toimittajalle voi olla tärkeää, ettei se tarjoa kaikkia tilauska-

navia asiakkaalle vaan yhteisesti tehokkaan tilauskanavan. 

 

Fyysinen vuorovaikutus vähenee helposti asiakkaan ja myyjän välillä sähköisissä myyntika-

navissa. Haastateltavista osa näki tämän riskinä, mutta osa näki tämän mahdollisuutena. 

Kaikki haastateltavat olivat kuitenkin yksimielisiä nimetyn asiantuntevan kontaktihenkilön 

vaatimuksesta. Mahdollisuutena asiakkaat näkivät myyjän ja asiakkaan välillä siinä, että säh-

köiset myyntikanavat mahdollistavat myyjän ja asiakkaan ajankäytön yhteistyön kehittämi-

seen sekä vaikeampien haasteiden ratkaisemiseen.   

 

Internetistä tai verkkokaupasta asiakkaista kerättävä tieto synnytti haastattelijoissa ristiriitai-

sia tunteita. Osa oli myönteisiä kerättävälle tiedolle, jos se kehittää tuotevalikoimaa ja pal-

velua. Toiset haastateltavat näkivät tämän huonona, koska asiakkaalla ei ole tietoa mihin 

hänen tietojaan käytetään. Haastatteluiden pohjalta syntyi kuva, että yleisesti toimittajan pi-

tää olla hyvin tarkka mitä tietoa asiakkaasta kerätään ja mihin sitä käytetään. Kuitenkin tie-

don kerääminen toiminnan kehittämiseen nähtiin myönteisenä asiana, jos se on molemmin 

puolin avointa toimintaa ja hyödyttävät asiakasta sekä toimittajaa. 

 

Sähköisten tilauskanavien tärkeimpinä tekijöinä pidettiin tuotteiden ja tuotetietojen saata-

vuutta. Helppoutta ja ajanvapautta pidettiin tuotteiden jälkeen toiseksi tärkeimpänä tekijänä. 

Palvelu ja luotettavuus olivat kolmantena tekijänä. Luotettavuuden todettiin kuitenkin ole-

van kriittinen tekijä, koska pienikin luotettavuuden pula voi aiheuttaa asiakkaassa koko säh-

köisen tilauskanavan käytön loppumista. Yleisesti asiakkaat nostivat esille helppouden vai-

kuttavan uusien käyttäjien aktivointiin. 
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5.4 Henkilöstöhaastattelut 

 

Kohdeyrityksen organisaation tutkimushaastatteluun valittiin henkilöt eri tehtävistä ja orga-

nisaation eri tasoilta. Luottamuksellisuuden säilyttämiseksi haastateltavia ei yksilöity. Haas-

tatteluiden valinnassa pyrittiin huomioimaan haastateltavan riittävä kokemus tehtävästä ja 

kyky uudistaa toimintaa. Haastateltavien työtehtävät koostuivat koko kohdeyrityksen orga-

nisaation tasoilta. Tällä pyrittiin saamaan näkökulmia yrityksen sisäisestä prosessista ja eri 

työtehtävien vaatimuksista. Haastatteluiden avulla pyrittiin saamaan käsitys suorituskyvyn 

mittaamisen ja johtamisen nykytilasta sekä tulevaisuuden mahdollisuuksista. Tutkimukseen 

oleellisesti liittyvän asiakaskokemuksen ja kohdeyrityksen organisaation suorituskyvyn yh-

teyttä haluttiin kartoittaa haastatteluilla. Sähköisen liiketoiminnan kasvu ja myyntihenkilöi-

den ohjaaminen ilman asiakkaan fyysistä vuorovaikutusta lisää tarvetta tietää, miten myyntiä 

johdetaan tulevaisuudessa. Sähköisten liiketoimintaratkaisujen järjestelmät mahdollistavat 

uusia palveluita asiakkaille sekä uusia mahdollisuuksia mitata suorituskykyä. 

 

Haastatteluiden teemat valittiin asetetun tutkimustavoitteen ja tutkimuskysymysten pohjalta 

hyödyntäen teoriaa ja aikaisempia tutkimustietoja. Haastatteluita suunnitellessa ei asetettu 

kannanottoja hypoteeseista, joita pyrittäisiin todentamaan haastatteluiden avulla. Haastatte-

luiden kysymysten asetantaan vaikutti luvussa 1.1 kerrotut myyntityön suorituskyvyn haas-

teet. Teemat muodostuivat seuraavasti: 

 

• suorituskyvyn mittaaminen ja johtaminen kohdeorganisaatiossa 

• asiakaskokemus ja asiakkaat kohdeorganisaatiossa 

• sähköisen liiketoiminnan nykytila ja tulevaisuus 

 

Haastattelun kestot olivat yhdestä kahteen tuntiin. Haastattelut etenivät teemojen mukaan ja 

alustavasti mietittyjen kysymysten järjestystä vaihdettiin tarvittaessa jouhean keskustelun 

aikaansaamiseksi. Haastatteluissa saatettiin palata takaisin aikaisempiin kysymyksiin ja tee-

moihin, koska teemojen aiheet liittyvät oleellisesti toisiinsa. Haastateltavia henkilöitä oli yh-

teensä kahdeksan. Haastattelut toteutettiin heinä- ja elokuussa 2018. 
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5.4.1 Suorituskyvyn mittaaminen ja johtaminen kohdeorganisaatiossa 

 

Haastattelun suorituskykyyn liittyvän teeman avulla tutkittiin kohdeyrityksen organisaation 

nykyistä näkemystä suorituskyvyn mittaamiseen ja johtamiseen. Haastatteluilla pyrittiin tun-

nistamaan oikeat menestystekijät sisäisestä ja ulkoisesta prosessista, jotta eri asiakasseg-

menttien suorituskykyä voitaisiin mitata ja johtaa menestyksekkäästi. Organisaatiossa toi-

mivien henkilöiden tehtävät ja tavoitteet eroavat merkittävästi, joten hajanaisesta mittaami-

sen ympäristöstä piti pystyä tunnistamaan ne tekijät, joilla pystytään muodostamaan toimin-

nasta kokonaiskuva ja johtamaan toimintaa. Haastatteluiden avulla pyrittiin löytämään toi-

mintamalleja ja menetelmiä kokonaisvaltaisempaan tekemiseen sekä yksittäisen myyjän 

oman työn tekemiseen.  Haastatteluiden kysymyksiä olivat esimerkiksi seuraavat: 

 

• Miten Onninen Oy:n myynnin suorituskykyä mitataan ja johdetaan nyt? Haasteet?   

• Huomioidaanko nykyisten suorituskykymittareiden asettelussa yrityksen visio ja 

strategia? Pitäisikö huomioida tarkemmin? 

• Onko Onninen Oy:n tämän hetkinen suorituskyvyn mittaamisen tarkoitus enemmän 

nykytason arvioiminen, tärkeiden tavoitteiden tiedostaminen, henkilöstön ohjaami-

nen, haasteiden havainnoiminen, tulospalkkioiden ohjaaminen vai jokin muu tarkoi-

tus? 

• Mitkä ovat teknisen tukkukaupan myynnin kriittiset menestystekijät, joita pitäisi mi-

tata?  

• Miten Onninen Oy:n myyntiyksikössä voitaisiin mitata suorituskykyä talouden nä-

kökulmista, asiakasnäkökulmasta, prosessinäkökulmasta ja oppimisen/kehittämisen 

näkökulmasta? 

• Huomioiko nykyiset suorituskyvyn mittarit erilaiset asiakassegmentit ja asiakkaiden 

hoitomallit?  

• Sisältääkö teknistä tukkukauppaa suorittava yritys aineetonta pääomaa? 

• Miten suorituskyvyn mittaamisella voitaisiin johtaa myyntityötä? Miten johtami-

sessa huomioitaisiin erilaiset asiakassegmentit?  
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Haastateltavista suurimman osan mielestä kohdeyrityksen nykyinen suorituskyvyn mittaa-

minen ja johtaminen perustuu pelkästään taloudellisiin mittareihin. Ei-taloudellisia mitta-

reita on joitakin, kuten henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyskyselyt. Prosessien laadullisia mit-

tareita ei juuri haastateltavien mielestä ole tai ne ovat hyvin erillisiä mittauksia.  Nykyiset 

suorituskyvyn mittarit perustuvat menneisyyden mittaamiseen ja tällöin henkilöstön on vai-

kea hahmottaa mitä yritys strategisesti tavoittelee. Kohdeyrityksen raportointijärjestelmistä 

on kuitenkin haastateltavien mukaan saatavissa asiakkaisiin ja tuotteisiin liittyviä yksilöllisiä 

taloudellisia mittareita ja eri organisaatioille laskettavia erillistuloslaskelmia. Taloudelliset 

suorituskyvyn mittarit ja tavoitteet on haastateltavien mukaan asetettu hyvin jokaiselle or-

ganisaation tasolle sisältäen yrityksen, liiketoimintayksikön, osaston ja yksilötason mittauk-

sille. Haastateltavien vastaukset erosivat mittareiden hyödyntämisessä päätöksenteossa ja 

johtamisessa. Osa haastateltavista kertoi analysoivan mittareiden tuloksia ja hyödyntävän 

niitä johtamisessa, toiset kertoivat mittareiden hyödyntämisen olevan vaatimattomampaa. 

Suorituskyvyn mittareiden käyttötarkoitusta tiedusteltaessa vastaukset olivat haastateltavilla 

erilaisia. Merkittävä osa haastateltavista kertoi nykyisen suorituskyvyn mittaamisen olevan 

menneisyyden ja nykyisen tason arviointia. Osa haastateltavista nosti tulospalkkioiden oh-

jaamisen, henkilöstön ohjaamisen ja haasteiden havainnoinnin olevan nykyisen suoritusky-

vyn mittaamisen käyttötarkoitus. 

 

Haastateltavien mielestä kohdeyrityksen liiketoimintayksikön kriittiset menestystekijät liit-

tyvät yrityksen omaan tekemiseen eli sisäiseen prosessiin ja jonka vaikutukset näkyvät asia-

kasnäkökulmassa. Näiden avulla haastateltavat ilmaisivat liiketoimintayksikön saavuttavan 

tulostavoitteet. Yrityksen oman tekemisen menestystekijöiksi haastateltavat kertoivat olevan 

henkilöstötyytyväisyys, henkilöiden tavoitettavuus, asiakkaan palvelukyky eli tuotteiden ja 

palveluiden saatavuus sekä oikea valikoima asiakkaille. Omalla tekemisellä todettiin olevan 

vaikutusta asiakasnäkökulman menestystekijänä olevaan asiakastyytyväisyyteen. 

 

”Henkilöstötyytyväisyys siitä kumpuaa asiakastyytyväisyys ja sen jälkeen siitä tulee tulos” 

(Haastateltava 1) 
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Yleisesti korostettiin perusasioiden toimivuutta ja perusasioiden avulla suorituskyvyn mit-

taamista. Nykyisten menneisyyteen ja nykyhetkeen perustuvien menestystekijöiden mittaa-

misen ohella haastateltavat toivat esille tulevaisuuteen tähtäävistä menestystekijät, joita pi-

täisi mitata ja hyödyntää johtamisessa. Tulevaisuuteen tähtäävistä menestystekijöistä esille 

nousivat markkinoiden potentiaalin tunteminen, asiakkaiden tuntemus, asiakaslojaliteetti, 

henkilöstön tyytyväisyys ja markkinointiin panostaminen. Henkilöstön kehittäminen nähtiin 

tärkeänä voimavarana tulevaisuudessa, mutta henkilöiden lähtötasoissa on suuria eroja, joten 

mitään yhteistä toimintamallia ei haastatteluissa noussut esille. Haastateltavat näkivät hen-

kilöstön kehittämiselle tärkeänä tavoitekeskusteluissa asetettavat tavoitteet ja niiden seuraa-

minen sekä saavuttamisen edesauttaminen. Yksilötason kehittämisen ja oppimisen näkökul-

masta esimiehen rooli yksilön tukemisessa on perusta onnistumisille. Useampi haastateltava 

korosti esimiehen roolin tärkeyttä henkilöstön kehittämisessä ja johtamisessa.  

 

Konsernissa, johon kohdeyritys kuuluu, on hyödynnetty Balanced Scorecard suorituskyvyn 

mittaristoa. Tämä puolsi kohdeyrityksen asiakassegmenttien suorituskyvyn mittaamista Ba-

lanced Scorecard näkökulmista. Mitry et al. (2014) totesivat tutkimuksessaan, että Balanced 

Scorecard mittariston näkökulmilla voidaan sähköisen kaupankäynnin yrityksissä arvioida 

yrityksen tulevaisuutta. Haastatteluissa esille nousseet tulevaisuuden menestystekijöiden 

mittaamisen tarve ja Mitry et al. tutkimustulokset puolsivat Balanced Scorecard mittaristo-

mallin hyödyntämistä kohdeyrityksessä. Haastateltavilta kysyttiin miten suorituskykyä pi-

täisi mitata kohdeyrityksen myyntiyksikössä talouden näkökulmista, asiakasnäkökulmista, 

prosessinäkökulmasta ja oppimisen/kehittämisen näkökulmasta. Haastateltavien esille tuo-

mat mittarit on koostettu taulukossa 17. Suurin osa haastateltavista nosti esille ei-taloudelli-

siin määrällisiin mittareihin liittyvän haasteen. Tämä haaste korostuu osassa mittareissa ku-

ten asiakaskäyntien lukumäärä, koska itse määrä ei ole riittävän tarkka. Näissä pitäisi myös 

pyrkiä siihen, että asiakaskäynnit ovat riittävän laadukkaita. Nykyisten suorituskyvyn mitta-

reiden todettiin huomioivan huonosti tai ei olleenkaan erilaiset asiakassegmentit. Haastatel-

tavien mukaan asiakassegmenttien suorituskyvyn mittareiden pitäisi huomioida erilaiset 

asiakassegmentit. Pienempien ja vähemmän tärkeiden asiakassegmenttien suorituskyvyn 

mittaamiseen ei pitäisi osan haastateltavien mielestä käyttää liikaa resursseja vaan mitata 

vain tärkeimpiä asioita kuten myyntimääriä ja kannattavuutta.  
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Taulukko 17. Haastateltavien esille tuomia suorituskyvyn mittareita 

 

 

Suorituskyvyn mittaamisella tuotetun mittaustiedon hyödyntäminen perustuu nykyisellään 

suurimman osan haastateltavien mielestä vain taloudellisten lukujen analysointiin ja niiden 

avulla tehtävään johtamiseen. Haastateltavien ja etenkin operatiivista työtä lähellä olevien 

henkilöiden mielestä asiakkaiden segmenttien mittaaminen nähdään tärkeäksi. Etenkin mit-

taustiedon analysoinnin ja niiden avulla tehtävien toimenpiteiden nähdään auttavan arki-

työtä. Asiakassegmentti ja hoitomalli vaikuttavat menestystekijöiden valintaan myynti-

työssä. Myös erilaiset painoarvot ja kausivaihtelut tulisi huomioida tavoitteiden asettelussa. 

Suorituskyvyn johtamisen kannalta haastateltavat toivat esille, että kohdeyrityksen organi-

saation kannalta mahdolliseen palkkioon sidotut tavoitteet tulee asettaa osaston tai tiimin 

tasolle. Yksilötavoitteiden nähtiin kasvattavan osaoptimointia. 

 

Suorituskyvyn mittaamisen avulla tehtävän johtamisen kannalta haastateltavat toivat vah-

vasti esille kannattavuuden ja tuloksen tekemisen. Tärkeimpänä tekijänä johtamisen kan-

nalta nähtiin myös asiakastyytyväisyys, markkinapotentiaalin tunnistaminen ja henkilöstöön 

liittyvät tavoitteet. Kohdeyrityksen haastateltavien mielestä teknistä tukkukauppaa suorit-

tava yritys sisältää merkittävästi aineetonta pääomaa. Haastateltavat korostivat etenkin inhi-

millisen ja suhdepääoman osa-alueiden tekijöitä. Tällöin henkilöstöön ja asiakkaisiin liitty-

vät tekijät nousevat suorituskyvyn johtamisen kannalta oleellisiksi. Haastateltavat korostivat 

asiakastuntemusta, teknistä osaamista ja asiakassuhteita myyntihenkilön aineettomaksi pää-

Näkökulma Mittari

Taloudellinen näkökulma

Yksikön tulos, kokonaistulos, EBITA, ROCE, myynti €, myyntikate € ja 
%, asiakassegmentin myynti € ja muutos-% , asiakassegmentin kate € ja 
kate %, asiakasmyynti € ja muutos-%, asiakaskate € ja -kate %, 
kustannukset lajeittain

Asiakasnäkökulma
Asiakastyytyväisyys, asiakaspysyvyys, asiakaskokemus, asiakas lkm, 
asiakas lkm %-muutos, ostavien asiakkaiden %-osuus, potentiaalikartoitus, 
asiakaskäynnit, markkinaosuus

Sisäinen näkökulma

POF, toimitusvarmuus, tuotteiden saatavuus, tarjousten hitrate %, 
ympäristömittarit (esim. pakkausmateriaalit), resurssit, uusien tuotteiden 
lkm, myynnin tuottavuus (kate €/henkilö, myynti/henkilö, esimiestyö), uudet 
konseptit, uudet tuotealueet/asiakas, reklamaatio lkm ja %-osuus, 
tavoitettavuus, myynti per tilauskanava, sähköisten tilausten € ja %-osuus

Oppimisen  näkökulma

Henkilöstötyytyväisyys, kurssien määrä, uusien tuotteiden myynnin kehitys, 
markkinointi  €, sisäiset seurantapalaverit, uusien henkilöiden koulutus, 
omien brändituotteiden (myynti €, lkm, %-osuus), koulutukseen käytetty €, 
myyjän vastuumyynnin kasvu, henkilöstön vaihtuvuus
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omaksi. Suorituskyvyn mittaamisella eräs haastateltava kertoi mahdollisuuden saavuttaa tie-

toa, miten asiakasta tai asiakassegmenttiä pitää hoitaa. Tämän avulla esimiehet voivat johtaa 

alaistensa tehtäviä kohti asetettuja tavoitteita. Haastatteluiden ohessa nousi esille, että suo-

rituskyvyn mittaamisella halutaan tarkkailla oman työn johtamista ja tavoitteiden täytty-

mistä. Tällöin suorituskyvyn mittaamisella on selvästi yksilöä ohjaava ominaisuus. Suori-

tuskyvyn mittaamisen tärkeä käyttötarkoitus haastateltavien mielestä on tunnistaa tulevai-

suuteen vaikuttavat tekijät ja muutokset. Haastateltavat korostivat myös tarvetta saada tietoa 

päätösten tueksi ja mahdollisuutta johtaa suorituskykyä tulevaisuuden näkökulmista. 

 

5.4.2 Asiakaskokemus ja asiakkaat kohdeorganisaatiossa 

 

Haastattelun asiakaskokemukseen liittyvän teeman avulla tutkittiin asiakaskokemuksen huo-

miointia suorituskyvyn mittaamisessa kohdeorganisaatiossa. Haastatteluilla haluttiin myös 

selvittää, mitkä tekijät ovat kohdeorganisaation toiminnassa avaintekijöitä asiakaskokemuk-

sen kehittämisen kannalta. Tämän lisäksi haluttiin huomioida eri organisaatiotasojen tarpeet 

ja mahdollisuudet vaikuttaa positiivisen asiakaskokemuksen kehittymiseen eri asiakasseg-

menteissä suorituskyvyn johtamisen avulla. Haastatteluiden kysymyksiä olivat esimerkiksi 

seuraavat: 

 

• Onko mielestänne teknisessä tukkukaupassa ja Onninen Oy:ssä asiakaskokemuksen 

hyödyntäminen huomioitu? 

• Mitkä ovat teknisen tukkukaupan tärkeimmät kosketuspisteet asiakkaaseen? 

• Onko eri asiakassegmenttien asiakaskokemuksien mittaamisessa huomioitava asiak-

kaiden erilaisuus? 

• Asiakaskokemukseen vaikuttavia tekijöitä ovat erinomaiset tuotteet ja ratkaisut, laa-

dukas toteutus, luotettava toimittaja ja asiakassuhteen menestyksellinen kehitys. Mi-

ten arvioisitte näiden tekijöiden mitattavuutta teknisessä tukkukaupassa? 

• Mikä on mielestänne hyvää ja huonoa seuraavissa asiakaskokemuksen mittauksissa? 

Asiakkaan spontaanisti antama palaute, asiakastyytyväisyystutkimukset ja jatkuva 

palautekysely eri kosketuspisteissä. 

• Miten NPS- ja/tai CES-asiakaskokemusmittareita mitattaisiin ja miten tuloksia voisi 

hyödyntää teknisessä tukkukaupassa? 
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Haastateltavien mielestä asiakaskokemusta hyödynnetään vähän tai kohtalaisesti. Teknisellä 

alalla pyritään asioita ratkaisemaan rationaalisten asiakaskokemustekijöiden avulla. Organi-

saation ylätasolla asiakaskokemuksen mittaaminen ja hyödyntäminen oli suurempaa kuin 

organisaation alatasolla. Asiakaskokemuksen tuntemuksessa haastateltavissa oli eroja. Tämä 

voi aiheuttaa ongelmia ymmärtämään hyödynnettävyyttä. Eräs haastateltava totesi asiakas-

kokemuksen hyödyntämisen olevan myyntihenkilöiden tasolla merkittävää, mutta se ei pe-

rustu mittaukseen vaan henkilöiden omaan asiakkaiden tuntemukseen. Suurin osa haastatel-

tavista näki asiakaskokemuksen mittaamisen ja sen avulla johtamisen tärkeäksi. Haastatel-

tavat nosti esille sähköisten tilauskanavien osuuden kasvamisen ja sen nostavan asiakasko-

kemuksen mittaamisen tärkeyttä. 

 

Haastateltavilta kysyttäessä, mitkä ovat teknisen tukkukaupan tärkeimmät kosketuspisteet 

asiakkaaseen, haastateltavat toivat esille useita kosketuspisteitä. Suurimman osan mielestä 

tärkeimpänä kosketuspisteenä toimittajan ja asiakkaan välillä oli tilaus- ja toimitusprosessiin 

liittyvät asiakaskohtaamiset. Erittäin tärkeänä kosketuspisteenä korostettiin asiakastapaami-

sia ja myyjän henkilökohtaisia kontakteja. Muita haastatteluissa esille nousseita kosketus-

pisteitä olivat muun muassa markkinointi, kuljetusyhtiön toimitustilanne, reklamaation 

hoito, asiakastapahtumat, työmaakäynti ja paikallinen myymälä.   

 

Asiakaskokemuksen mittaamisessa haastateltavien mukaan asiakassegmenttien huomioimi-

nen on vähäistä, koska asiakaskokemusta ei ole kattavasti kohdeyrityksen liiketoiminnassa 

mitattu ja hyödynnetty. Haastateltavat toivat kuitenkin esille, että asiakkaiden erilaisuudet 

on huomioitu vuosittaisissa asiakastyytyväisyyskyselyissä, suorituskyvyn taloudellisissa 

mittareissa ja verkkokaupan asiakaskaskokemuksen kyselyssä. Haastateltavat kokivat asiak-

kaiden erilaisuuden vaikuttavan asiakaskokemuksen mittaamiseen oleellisesti. Tärkeille ja 

isommille asiakkaille haluttiin räätälöidymmät ja tarkemmat asiakaskokemusmittarit, kun 

taas pienille asiakkaille pidettiin vakiomallia parhaimpana. Haastateltavat nostivat esille li-

säksi asiakkaiden liiketoimintaan soveltuvat erilaiset tilauskanavat, jolloin tilauskanavissa 

suoritettavissa mittauksissa pitää huomioida asiakkaiden erilaisuus. Muutaman haastatelta-

van mielestä asiakaskokemuksen mittaaminen ei salli suuria räätälöintejä asiakassegmen-

teillä, koska tällöin niiden analysointi ja niiden avulla johtaminen vaikeutuu.  
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Haastatteluissa nousi esille asiakaskokemukseen vaikuttavat tekijät. Haastateltavien mie-

lestä kohdeyritys on tehnyt jo tuotevalintoja ja myyjien ammattitaitoon on kiinnitetty huo-

miota. Henkilöiden vahvuudet rationaalisessa ja tunteellisessa asiakaskokemuksessa huomi-

oidaan esimiestyössä ja myyntihenkilöt myyntityössä. Luotettavuuteen pyritään vaikutta-

maan hyvällä tuotteiden ja palveluiden saatavuudella. Eri osa-alueita pyritään kuitenkin ke-

hittämään jatkuvasti. Osa haastateltavista nosti esille, että teknisessä tukkukaupassa pysty-

tään eniten vaikuttamaan asiakassuhteen menestykselliseen kehittämiseen asiakkaiden liike-

toiminnan ymmärryksen parantamisella. Parhaimpana keinona asiakkaan liiketoiminnan 

ymmärryksen parantamiseen nähtiin asiakaskäynnit ja asiakkaiden kanssa kommunikointi. 

Tällöin pystytään tunnistamaan myös tulevaisuuden kasvupotentiaaliset asiakkaat. 

 

Asiakaspalautetta voidaan saada erilaisin keinoin. Haastateltavien mielestä asiakkaan spon-

taani palaute on varmasti aitoa, mutta se voi keskittyä vain hetkelliseen tuntemukseen yksit-

täisestä asiasta. Vuosittaisia asiakastyytyväisyyskyselyjä haastateltavat pitivät tärkeinä, 

mutta ne ovat monesti liian laajoja ja yleisiä asioita painottavia. Asiakastyytyväisyysky-

selyissä ei huomioida asiakkaiden erilaisuutta riittävästi, jolloin tarkkaa kehitysideaa ei pys-

tytä selvittämään. Jatkuvat palautekyselyt eri kosketuspisteissä nähtiin hyvänä eri tilauska-

navissa, kuten verkkokaupassa ja myymälässä. Tällöin saatava palaute olisi helpompi koh-

distaa vaikuttavaan tekijään. Jatkuvat palautekysely nähtiin osassa toiminnoissa kuten kent-

tämyynnissä haastavaksi, koska osa asiakkaista saattaa tuntea jatkuvat kyselyt ahdistaviksi.  

 

Asiakaskokemuksen mittaamista NPS suosittelun ja CES helppouden avulla haastateltavat 

olivat hyvinkin samaa mieltä. Molemmat nähtiin hyviksi mittareiksi etenkin eri tilauskana-

vissa, mutta NPS ei nähty yrityskaupan puolella niin hyväksi. Haastateltavat olivat sitä 

mieltä, että yritysasiakkaat kilpaillussa ympäristössä eivät kovin hyvin suosittele toimittajaa 

toiselle yritykselle ja osa uskoi asiakkaiden mahdollisuuteen antaa epärealistista palautetta 

NPS avulla. CES helppouteen perustuvat mittarit olivat haastateltavien mielestä parempi. 

Haastateltavien mielestä helppous on nykyaikana yritysasiakkaiden tärkeimpiä edellytyksiä. 

Kohdeyrityksen haastateltava kertoi myös, että CES kuvaa paremmin toimittajan suoritus-

kykyä. Tällöin myös suorituskyvyn mittaamisessa ja johtamisessa CES soveltuisi paremmin 

kohdeyritykselle. 
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5.4.3 Sähköisen liiketoiminnan nykytila ja tulevaisuus 

 

Haastattelun sähköisen liiketoimintaan liittyvässä teemassa tutkittiin kohdeyrityksen liike-

toimintayksikön sähköisen kaupankäynnin nykytilaa ja tulevaisuutta. Teeman pääpaino oli 

selvittää miten suorituskykyä tulisi mitata ja johtaa sähköisessä kaupankäynnissä. Haastat-

teluissa käsiteltiin eri asiakassegmenttien huomioimista sähköisessä kaupankäynnissä ja mi-

ten suorituskyvyn johtaminen voisi kasvattaa kohdennettujen asiakassegmenttien sähköistä 

kaupankäyntiä. Kohdeyrityksen myyntitoiminta on monikanavaista ja haastatteluissa pyrit-

tiin huomioimaan, miten sähköinen kaupankäynti tukee monikanavaista kaupankäyntiä. 

Haastatteluiden kysymyksiä olivat esimerkiksi seuraavat: 

 

• Tarjoaako Onninen Oy:n nykyiset sähköiset ratkaisut lisäarvoa asiakkaille? 

• Fyysinen vuorovaikutus vähenee helposti asiakkaan ja myyjän välillä sähköisissä 

myyntikanavissa. Koetteko tämän riskinä? Voidaanko vuorovaikutusta kehittää? 

• Toimiiko Onninen Oy:ssä sähköiset ja fyysiset myyntikanavat saumattomasti yh-

dessä? 

• Mitataanko suorituskykyä sähköisestä liiketoiminnasta Onninen Oy:ssä? Hyödynne-

täänkö saatua tietoa johtamisessa ja yksilötyössä? Haasteet? 

• Miten pitäisi mitata suorituskykyä sähköisessä liiketoiminnassa teknisessä tukkukau-

passa? 

• Miten ohjata asiakkaita tai asiakassegmenttiä käyttämään sähköisiä kanavia ja kehit-

tää samalla positiivista asiakaskokemusta? 

• Miten Web-analytiikkaa voidaan hyödyntää teknisen tukkukaupan myyntityössä ja 

suorituskyvyn mittaamisessa? 

 

Haastateltavien mielestä nykyiset sähköisen kaupankäynnin ratkaisut tuottavat lisäarvoa asi-

akkaalle, mutta suoranaista kilpailuetua toimialan muihin toimijoihin ei nähty olevan. Näh-

tiin, että kohdeyrityksen nykyiset ratkaisut tarjoavat muiden toimijoiden kanssa samankal-

taiset ominaisuudet.  Kehityksessä todettiin olevan mukana ja ison konsernin mahdollisuu-

den kehittää sähköisen kaupankäynnin ratkaisuja. Monen haastateltavan mielestä kohdeyri-

tys tarjoaa aktiivisesti asiakkaille sähköisiä kaupankäynnin ratkaisuja. Haastateltavat totesi-

vat, että sähköiset liiketoiminnan ratkaisut vaativat myyntitoimintoon prosessointia ja pal-

velut pitäisi tuotteistaa kunnolla. Haastateltavien mielestä henkilöstöä pitää kouluttaa hyvin 
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uusiin ratkaisuihin ja mitata tavoitteita. Aktiivisuuden mittaamiseen esitettiin muutamia mit-

tareita, kuten sähköisen kaupankäynnin kehitys talouden mittareilla ja uusien verkkokaupan 

käyttäjien kehityksellä. 

 

Haasteltavien vastauksissa oli eroja, kun tiedusteltiin, aiheuttaako riskiä fyysisen vuorovai-

kutuksen väheneminen sähköisessä kaupassa. Osan haastateltavien mielestä riski kasvaa ja 

osan mielestä ei riskiä. Haastateltavat, joiden mielestä riski kasvaa korostivat tulevaisuu-

dessa asiakaskäyntien ja yhteydenpidon tärkeyttä. Heidän mielestä myyntihenkilön pitää olla 

yhteyksissä asiakkaaseen. Toiset haastateltavat näkivät sähköisen kaupankäynnin vapautta-

van resursseja vaikeampiin tehtäviin, kenttätyöhön, uusien ratkaisujen ja tuotteiden etsimi-

seen sekä kouluttamaan asiakkaita. Näiden avulla osa haastateltavista uskoi vuorovaikutuk-

sen asiakkaan kanssa paranevan. 

 

”Se vapauttaa myyjää tekemään sitten sitä muuta työtä, mikä voi näkyä tulevaisuudessa eu-

roina” (Haastateltava 2) 

  

Kohdeyrityksessä haastateltavat kertoivat, että fyysiset ja sähköiset tilauskanavat eivät vielä 

toimi ihan saumattomasti. He kuitenkin näkivät, että toimiva monikanavainen myynti vaatii 

myyntikanavien saumattoman toimivuuden yhdessä, koska asiakkaat ja asiakassegmentit va-

litsevat itselleen tehokkaimman ratkaisun. Haastateltavien mielestä tämä vaatii järjestelmien 

kehittämistä ja koulutusta henkilöstölle. Eräs haastateltava muistutti, että sähköiset tilauska-

navat eivät voi toimia fyysisten tuotteiden jakelukanavana, jolloin toimitukseen tarvitaan 

keskusvarastoja ja myymälöitä. 

 

Haastateltavat kohdeyrityksessä kertoivat, että sähköisessä kaupankäynnissä mitataan 

myyntiä ja tilausrivejä. Muiden tietojen mittaaminen on aloitettu verkkokaupassa. Haasta-

teltavat kertoivat verkkokaupassa mitattavan kävijämääriä, ostavia asiakkaita ja tuotehaku-

tekijöitä. Mittaustiedon hyödyntäminen suorituskyvyn johtamisessa on vielä alkutekijöissä. 

Haastateltavat kertoivat mittaustiedon hyödyntämisen olevan enemmän seurantaa kuin joh-

tamista. Haastateltavat kertoivat, että hyviä verkkokaupan mittareita voisi olla kävijämäärät, 

ostavien asiakkaiden osuus, sähköisen kaupankäynnin osuus kokonaiskaupasta, paljonko 

asiakas keskimäärien ostaa verkkokaupasta. Myös asiakaskohtaisten ja asiakassegmenttien 

sähköisen kaupankäynnin osuutta ja kehitystä haluttiin mitata. Haastateltavista alemmalla 
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organisaatiotasolla olevat kaipaavat verkkokaupasta saatavaa tietoa oman työn johtamiseen. 

Yleisesti haastateltavilla ei ollut tietoa, miten toimialla mitataan suorituskykyä sähköisessä 

liiketoiminnassa. Kuitenkin uskottiin toimialalla sähköisen liiketoiminnan suorituskyvyn 

mittaamisen tulevaisuudessa kehittyvän merkittävästi. 

 

Web-analytiikan hyödyntämisenen myyntitössä ja suorituskyvyn johtamisessa tulevaisuu-

dessa nähtiin merkittäväksi tekijäksi. Haastateltavien mielestä erilaisten hakutekijöiden 

avulla voidaan kehittää asiakkaille tai asiakassegmentille kohdistettavaa tuotteiden ja palve-

luiden tarjontaa. Haastateltavat kertoivat, että oikealla tiedolla voitaisiin myös tarjota asiak-

kaalle tarkempaa hinnoittelua ja yleisesti kehittää toimintaa. Web-analytiikalla kerätyn tie-

don avulla haastateltava korosti mahdollisuutta parantaa reagointinopeutta muuttuviin mark-

kinatilanteisiin ja sitä kautta parantaa kohdeyrityksen liiketoiminnan suorituskykyä. 

 

Haastatteluissa esille tuli keinoja lisätä asiakkaiden ja asiakassegmenttien sähköisten myyn-

tikanavien käyttöä. Haastateltavat toivat esille, että asiakkaille pitää olla helppoa ottaa uusi 

tilauskanava käyttöön ja myös käyttää sitä. Helppouteen haastateltava nimesi neljä tekijää, 

jotka ovat olennaisia hyvälle asiakaskokemukselle ja myyntikanavan kehitykselle. Nämä 

neljä tekijää ovat tavoitettavuus eli järjestelmät toimivat, tuotteiden saatavuus, kilpailukyi-

nen hinta ja täsmällisyys toiminnassa. Henkilökunnan ja asiakkaiden koulutusta uusista rat-

kaisuista pidettiin myös tärkeänä. Osa haastattelijoista piti myyjän aktiivisuutta olennaisena, 

jolloin erilaiset mittaukset myynnin kehityksestä, uusista käyttäjistä ja järjestetyistä asiakas-

koulutuksista pitäisi ottaa mukaan suorituskyvyn mittaamiseen ja johtamiseen. Haastatte-

luissa haastateltavat pitivät kilpailija-analyysien tekemistä ja jatkuvaa kehittämistä tärkeänä. 

Kohdeyrityksen liiketoimintayksiköllä on paljon myös erilaisia sähköisiä tilauskanavia ja 

eräs haastateltava korosti rajapintojen toimivuutta toimittajan ja asiakkaan järjestelmien vä-

lillä. Haastateltavista osa muistutti, että yritys on jo asiakassegmentointia tehdessä valinnut, 

miten se haluaa ohjata asiakkaita tiettyihin myyntikanaviin. Tällä pystytään allokoimaan 

myynnin resursseja haluttuihin tehtäviin parantaen suorituskykyä ja näin parantaa asiakas-

kokemusta sekä kasvattaa haluttujen asiakassegmenttien sähköistä kaupankäyntiä.  
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää teknisen tukkukaupan liiketoimintayksikön kohden-

nettujen asiakassegmenttien suorituskyvyn mittaamista ja johtamista. Tutkimukseen liittyi 

myyntityön johtaminen suorituskyvyn mittareiden avulla huomioiden asiakaskokemuksen ja 

sähköiset myyntikanavat. Johtopäätöksissä on ehdotettu tutkimuksen avulla löydettyjä me-

netelmiä kohdeyrityksen liiketoimintayksikölle suorituskyvyn mittaamiselle ja johtamiselle. 

 

Tutkimuksen tavoitteelle oli asetettu kolme tutkimuskysymystä: 

• Miten suorituskykyä tulisi mitata ja johtaa teknisen tukkukaupan liiketoimintayksi-

kön kohdennetuissa asiakassegmenteissä? 

• Miten suorituskyvyn mittaamisessa huomioidaan asiakaskokemus? 

• Miten suorituskyvyn mittaaminen voi kasvattaa kohdennettujen asiakassegmenttien 

sähköistä kaupankäyntiä? 

 

Miten suorituskykyä tulisi mitata ja johtaa teknisen tukkukaupan liiketoimintayksi-

kön kohdennetuissa asiakassegmenteissä? 

 

Kohdeyrityksen sisäisissä haastatteluissa ilmeni nykyisten suorituskyvyn mittareina olevan 

taloudelliset mittarit. Taloudellisten menestystekijöiden todettiin olevan tärkeitä suoritusky-

vyn mittaamiselle. Kohdeyrityksen liiketoimintayksikön ja alueyksiköiden kannalta tär-

keänä osana on suorituskyvyn mittaamiselle tehtävä erillistuloslaskelma, joka antaa koko-

naiskuvan nykyhetken taloudellista tuloksesta hyvän kuvan. Asiakkaiden ja sisäisten henki-

löiden haastatteluissa nousi esille myyntihenkilöiden osaaminen sekä henkilöstön työhyvin-

vointi. Kohdeliiketoimintayksikössä ja alueyksiköissä on käytössä erilliset henkilöstötyyty-

väisyyskyselyt ja yksilön kehitystavoitteiden mittarit. Organisaation ja yksilön osaamista 

asiakkaista voidaan kehittää myös asiakaskäynneillä, yhteisillä seurantapalavereilla ja kehi-

tyspäivillä. 

 

Teknisessä tukkukaupassa on kuitenkin tarvetta tulevaisuuden menestystekijöiden tunte-

muksesta ja mittaamisesta. Sisäiset haastateltavat pitivät teknisen tukkukaupan kannalta si-

säisen prosessin ja asiakasnäkökulman sisältävän kriittisimmät menestystekijät. Balanced 

Scorecard sisältää neljä näkökulmaa, joilla saadaan nopea kuva yrityksen yleistilanteesta 
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(Kaplan & Norton 1992, s.71-72). Sisäisten haastateltavien mielestä kohdeyrityksen liike-

toimintayksikköä ja alueyksiköitä asiakassegmenttien suorituskykyä voisi mitata taloudelli-

sesta näkökulmasta, asiakasnäkökulmasta, sisäisestä näkökulmasta ja oppimisen näkökul-

masta. Tämän mukaan teknisessä tukkukaupassa voidaan hyödyntää Balanced Scorecard nä-

kökulmia ja kriittisiä menestystekijöitä sisältävät sisäinen näkökulma sekä asiakasnäkö-

kulma.  

 

Tukkukauppaan kuuluva tekninen kauppa tarjoaa asiakkaiden liiketoiminnalle sopivia ko-

konaisratkaisuja (Santasalo & Koskela 2009, s.54). Tämä edellyttää asiakkaiden segmen-

tointia ja asiakassegmenttien suorituskyvyn mittaamista sekä johtamista. Kohdeyrityksen si-

säisissä haastatteluissa haastateltavien mukaan suorituskyvyn mittareiden tulisi huomioida 

erilaiset asiakassegmentit. Zalloco et al. (2009, s.604) mukaan myynnin suorituskyvyn mit-

taamisen tulee kohdata organisaation tavoitteet ja tehtävät sekä kannustaa myyntiä kohti ta-

voitteita. Sisäisissä haastatteluissa ilmeni, että suorituskyvyn mittaamisella voidaan saada 

tietoa, miten asiakasta tai asiakassegmenttiä pitää hoitaa. Tämän avulla esimiehet voivat joh-

taa suorituskykyä. Suorituskyvyn johtamisen avulla esimiehillä on mahdollisuus tehdä tule-

vaisuuden kannalta parempia päätöksiä sekä tämän avulla kannustaa alaisiaan kohti tavoit-

teita. Sisäisissä haastatteluissa nousi esille työntekijöiden halun tarkkailla ja johtaa omaa 

työtä suorituskyvyn mittaamisen avulla. Tämä tukee tämän tutkimuksen tulosta, että asia-

kassegmenttien suorituskyvyn mittaamisella on selvä yksilöä ohjaava ominaisuus. 

 

Kotlerin ja Armstrongin (2011, s.190) mukaan yrityksen tulee tunnistaa asiakassegmentit, 

joille se markkinoi ja kehittää erilaisia markkinasegmentin profiileja. Kohdeyrityksen liike-

toimintayksikössä tämä oli suoritettu tavoitepohjaisen luokittelun mukaan. Kohdeyrityksen 

sisäisissä haastatteluissa ilmeni, että etenkin operatiivista myyntityötä tekevien kannalta ta-

voitteiden saavuttamisessa tärkeää on asiakassegmenttien suorituskyvyn mittaaminen, ana-

lysointi ja niiden avulla tehtävät toimenpiteet.  

 

Kohdeyrityksessä oli luotu asiakassegmenteille hoitomallit, mutta haastateltavien mielestä 

niitä ei ollut otettu vielä riittävän tarkasti käytössä. Sisäisten haastateltavien mukaan asia-

kassegmenttien hoitomallit pitää perustua suorituskyvyn menestystekijöihin. Asiakashaas-

tateltavat pitivät teknisen tukkukaupan toimijoiden omaavan luotettavan maineen ja sillä 

olevan merkittävä tekijä yhteistyön kannalta. Asiakkaat haastatteluissa korostivat toimittajan 
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valintaan vaikuttavan asioinnin helppous. Helppouteen asiakkaat liittivät toimittajan luotet-

tavuuden. Asiakkaiden mielestä toimittajan toteutuksella on suuri merkitys asiakkaan luot-

tamukseen ja asiakkaan oman ajan säästöön. Tällöin asiakas voi luottaa, että toimittaja tuntee 

asiakkaan tarpeet, toimittajan toiminta on laadukasta ja voi tuoda teknisesti esille erilaisia 

vaihtoehtoja. Tämän mukaan sisäisen näkökulman kriittinen menestystekijä on helppous.  

 

Haastateltujen asiakkaiden mukaan toimittajan luotettavuuteen vaikuttaa myös tilaus-, toi-

mitus, ja laskutusprosessien toimivuus. Asiakkaat mainitsivat myös tuotteiden ja palveluiden 

hinta-laatusuhteen vaikuttavan toimittajan luotettavuuteen. Tämä tukee tutkimuksen tulosta 

taloudellisten menestystekijöiden ja mittareiden tärkeyttä suorituskyvyn mittaamisessa.  

 

Asiakkaat toivat esille haastatteluissa heidän erilaisuutensa. Erilaiset asiakkaat haluavat eri-

laista palvelua. Pienemmillä asiakkailla on pelko, että toimittajan toiminnan räätälöinti kas-

vattaa heidän kustannuksia liikaa. Pidempiaikaiset asiakkaat, joilla on sopimus toimittajan 

kanssa haluavat erilaisia kehitystoimintoja toimittajalta. Myös sisäisissä haastatteluissa il-

meni asiakassegmenttien erilaiset tarpeet ja oikea resurssointi, joka haastateltavien mielestä 

pitää huomioida asiakassegmenttien suorituskyvyn mittaamisessa. Teorian ja haastatteluiden 

pohjalta voidaan todeta, että yhteistä suorituskyvyn mittaamista ei voida tehdä kaikille lii-

ketoimintayksikön asiakassegmenteille vaan jokaiselle asiakassegmentille on valittava omat 

suorituskyvyn mittarit.  

 

Tämän tutkimuksen tuloksena todettiin, että asiakassegmentit ovat erilaisia ja ne vaativat 

erilaiset tavoitteet toimittajan suorituskyvyn mittaamiselle. Suorituskyvyn mittaamisella 

voidaan saada tietoa, miten asiakasta tai asiakassegmenttiä pitää hoitaa. Tämän avulla esi-

miehet voivat johtaa suorituskykyä. Suorituskyvyn johtamisen avulla esimiehillä on mah-

dollisuus tehdä tulevaisuuden kannalta parempia päätöksiä sekä tämän avulla kannustaa alai-

siaan kohti tavoitteita.  

 

Tutkimuksen tuloksena määriteltiin kohdeyrityksen liiketoimintayksikölle asiakassegment-

tien yksilöidyt suorituskykymittarit (Taulukot 18-21.). Tutkimuksessa esille tulleiden me-

nestystekijöiden ja mittareiden valinnassa huomioitiin kohdeyrityksen asiakassegmenttien 

tavoitepohjaisen luokittelun ominaisuudet. Taloudellisen näkökulman menestystekijä on va-
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littu kohdeyrityksen tavoitepohjaisen asiakasluokittelun ominaisuuksien mukaan ja mittarei-

den valinnassa huomioitiin tutkimuksen tuloksena löydettyjä mittareita. Asiakasnäkökulman 

kriittinen menestystekijä on tämän tutkimuksen mukaan asiakastyytyväisyys, jolla on vahva 

yhteys asiakaskokemukseen. Sisäisen näkökulman kriittinen menestystekijä on tämän tutki-

muksen mukaan helppous. Asiakasnäkökulmaan ja sisäiseen näkökulmaan määriteltiin li-

säksi menestystekijä kohdeyrityksen tavoitepohjaisen asiakasluokittelun ominaisuuksien 

mukaan ja mittareiden valinnassa huomioitiin tutkimuksen tuloksena löydettyjä mittareita. 

Oppimisen näkökulman menestystekijä määriteltiin kohdeyrityksen tavoitepohjaisen luokit-

telun ominaisuuksien mukaan ja mittareiden valinnassa huomioitiin tutkimuksessa esille tul-

leita oppimisen näkökulmien mittareita, joilla voidaan vaikuttaa henkilöstön osaamiseen, si-

säiseen prosessiin ja asiakastyytyväisyyteen. Kriittiset menestystekijät valittiin mukaan jo-

kaisen asiakassegmentin suorituskyvyn mittaristoon. 

 

Kasvu asiakassegmentin yksilöidyt menestystekijät ovat kasvu ja kehitys. Suorituskykymit-

tareina toimivat sellaiset mittarit, joiden avulla voidaan mitata ja johtaa suorituskykyä kohti 

asiakassegmentin haluttua kasvutavoitetta kohti. Taulukossa 18. on esitelty Kasvu asiakas-

segmentin näkökulmat, menestystekijät ja mittarit. 

 

Taulukko 18. Kasvu asiakassegmentin näkökulmat, menestystekijät ja mittarit 

 

 

 

 

Näkökulma Menestystekijä Mittarit

Taloudellinen näkökulma Kasvu
Myynti €, myynnin muutos-%, myyntikate  €, 

myyntikate-%

Asiakastyytyväisyys
Asiakastyytyväisyystutkimukset, 

asiakaskokemusmittarit
Kasvu Markkinaosuustutkimukset

Kasvu
Tarjouskanta €, sähköisten tilausten osuus kaikista 

tilauksista

Helppous
Tuotteiden saatavuus, POF, reklamaatioiden osuus 
kaikista tilauksista, tavoitettavuus, jälkitoimitusten 

osuus kaikista tilausriveistä

Oppimisen näkökulma Kehitys
Asiakaskäyntien lukumäärä, kehityspalavereiden 

lukumäärä, uusien tuotteiden myynnin osuus, 
palveluiden myynti €, uudet verkkokaupan käyttäjät

Kasvu asiakassegmentti

Sisäinen näkökulma

Asiakasnäkökulma
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Pito asiakassegmentin yksilöidyt menestystekijät ovat pysyvyys, asiakaspysyvyys ja tehok-

kuus. Suorituskykymittareina toimivat sellaiset mittarit, joiden avulla voidaan mitata ja joh-

taa suorituskykyä tehokkaasti sekä varmistaa asiakaspysyvyys. Taulukossa 19. on esitelty 

Pito asiakassegmentin näkökulmat, menestystekijät ja mittarit. 

 

Taulukko 19. Pito asiakassegmentin näkökulmat, menestystekijät ja mittarit 

 

 

Hankinta asiakassegmentin yksilöidyt menestystekijät ovat kasvu, uudet asiakkaat ja asia-

kastuntemus. Suorituskykymittareina toimivat sellaiset mittarit, joiden avulla voidaan mitata 

ja johtaa suorituskykyä optimoiden uusien asiakkaiden hankinnan. Taulukossa 20. on esi-

telty Hankinta asiakassegmentin näkökulmat, menestystekijät ja mittarit. 

 

Taulukko 20. Hankinta asiakassegmentin näkökulmat, menestystekijät ja mittarit 

 

Näkökulma Menestystekijä Mittarit

Taloudellinen näkökulma Pysyvyys
Myynti €, myynnin muutos-%, myyntikate  €, 

myyntikate-%

Asiakastyytyväisyys
Asiakastyytyväisyystutkimukset, 

asiakaskokemusmittarit

Asiakaspysyvyys
Asiakassegmentin asiakkaiden lukumäärä, 

menetettyjen asiakkaiden lukumäärä

Helppous
Saatavuus, POF, reklamaatioiden osuus kaikista 

tilauksista, jälkitoimitusten osuus kaikista tilausriveistä

Tehokkuus Sähköisten tilausten osuus kaikista tilauksista

Oppimisen näkökulma Asiakaspysyvyys
Seurantapalavereiden säännöllisyys, omien 

tuotebrändien myynnin osuus kokonaismyynnistä

Sisäinen näkökulma

Pito asiakassegmentti

Asiakasnäkökulma

Näkökulma Menestystekijä Mittarit

Taloudellinen näkökulma Kasvu
Myynti €, myynnin muutos-%, myyntikate  €, 

myyntikate-%

Asiakastyytyväisyys
Asiakastyytyväisyystutkimukset, 

asiakaskokemusmittarit

Uudet asiakkaat

Uusien asiakkaiden lukumäärä, segmentin 
markkinointikustannusten osuus 

kokonaismarkkinointikustannuksista, 
potenttiaalikartoitus

Kasvu Tarjouskanta, tarjousten hitrate-%

Helppous
Saatavuus, tavoitettavuus, reklamaatioiden osuus 

kaikista tilauksista, tarjousten määräajassa pysyminen

Oppimisen näkökulma Asiakastuntemus
Asiakaskäyntien lukumäärä, seurantapalavereiden 

lukumäärä, koulutukseen käytetyt €

Hankinta asiakassegmentti

Asiakasnäkökulma

Sisäinen näkökulma
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Tehostus asiakassegmentin yksilöidyt menestystekijät ovat myynti, markkinaosuus ja tehok-

kuus. Suorituskykymittareina toimivat sellaiset mittarit, joiden avulla voidaan mitata ja joh-

taa suorituskykyä huomioiden resurssien tehokas käyttö sekä asiakkaiden ohjaaminen tehok-

kaisiin tilauskanaviin. Taulukossa 21. on esitelty Tehostus asiakassegmentin näkökulmat, 

menestystekijät ja mittarit. 

 

Taulukko 21. Tehostus asiakassegmentin näkökulmat, menestystekijät ja mittarit 

 

 

Miten suorituskyvyn mittaamisessa huomioidaan asiakaskokemus? 

 

Yritysten yhdeksi tärkeimmiksi menestystekijöiksi on noussut asiakaskokemus (Sharma & 

Chaubey, 2014, s.18). Positiivinen asiakaskokemus parantaa asiakastyytyväisyyttä ja tällä 

on vaikutusta yrityksen liiketoiminnan tulokseen ja asiakaslojaliteettiin (Kettunen et al. 

2016, s.606-607). Grønholdt et al. (2015) mukaan asiakaskokemuksen johtamisen ulottu-

vuuksilla yritys voi erikoistua ja erottautua markkinoilla sekä näiden avulla vaikuttaa mark-

kinasuorituskykyyn ja sitä kautta taloudelliseen suorituskykyyn. Löytänä ja Korkeakoski 

(2014, s.52) mukaan asiakaskokemuksen merkityksen kasvun myötä myös sen mitattavuu-

delle on tarvetta. Heidän mukaan asiakaskokemus konkretisoituu liiketoiminnallisiin tavoit-

teisiin ja hyötyihin, jolloin niiden toteutumista on pystyttävä mittaamaan. Menestystekijöi-

den tunnistaminen on tärkeä edellytys, jotta mittausjärjestelmä korostaa tärkeitä asioita (Nei-

limo & Uusi-Rauva 2014, s.301-302).  

 

Asiakashaastateltavien mukaan asiakkaan ostopäätös syntyy älyllisten suhteiden mukaan, 

mutta vertaillessa toimijoita, joilla on pienet erot älyllisessä suhteessa alkavat emotionaaliset 

suhteet vaikuttamaan päätöksentekoon. Kohdeyrityksen sisäisissä haastatteluissa haastatel-

tavien mukaan teknisen tukkukaupan toimiala sisältää merkittävästi aineetonta pääomaa, ku-

Näkökulma Menestystekijä Mittarit
Taloudellinen näkökulma Myynti Myynti €, myynnin muutos-%,  myyntikate-%

Asiakastyytyväisyys  Asiakaskokemusmittarit

Markkinaosuus
Ostavien asiakkaiden osuus, Uudet verkkokaupan 

käyttäjät

Sisäinen näkökulma Tehokkuus
Myyntikate €/myyjä, Sähköisten tilausten osuus 

kaikista tilauksista
Oppimisen näkökulma Kehitys Omien tuotebrändien myynnin osuus

Tehostus asiakassegmentti

Asiakasnäkökulma
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ten asiakastuntemusta ja asiakassuhteita. Asiakaskokemuksen koostuessa kokonaisvaltai-

sesti kognitiivisista ja affektiivisista ulottuvuuksista (Panley & Mookerjee 2018, s.178-179), 

voidaan asiakastuntemuksen ja asiakassuhteen vaikutusta asiakassegmentin suorituskykyyn 

mitata asiakaskokemuksen avulla. 

 

Löytänän ja Kortesuon (2011, s.199) mukaan asiakkaiden kokemusten mittaamisessa kos-

ketuspisteistä oleellisia tekijöitä ovat systemaattisuus ja jatkuvuus, koska asiakaskokemus 

on useiden tekijöiden summa. Heidän mukaan asiakaskokemusta pitää mitata useassa kos-

ketuspisteessä. Sisäisissä haastatteluissa pidettiin tärkeimpinä kosketuspisteinä teknisen tuk-

kukaupan ja asiakkaan välillä tilaus- ja toimitusprosessiin liittyviä asiakaskohtaamisia. Myös 

asiakastapaamisia ja myyjän henkilökohtaisia kontakteja pidettiin tärkeinä kosketuspisteinä. 

Asiakkaiden haastatteluissa vuosittaisiin asiakastyytyväisyyskyselyihin suhtauduttiin hiu-

kan epäilevästi. Niiden todettiin mittaavan vain sen hetkistä mielialaa ja niiden todettiin ole-

van monesti liian pitkiä. Asiakkaat eivät uskoneet asiakastyytyväisyyskyselyiden vaikutta-

van heidän ongelmanratkaisuun suoranaisesti. Isommat asiakkaat näkivät yhdessä myyjän 

kanssa tehtävät kehityskeskustelut parhaimpana vaihtoehtona käsitellä asiakastyytyväi-

syyttä. Yleisesti haastatellut asiakkaat kuitenkin mielsivät asiakastyytyväisyyskyselyt osaksi 

toimintaa. Tämän mukaan tuloksena voidaan pitää, että asiakastyytyväisyyskyselyt yhdistet-

tynä nopeisiin kosketuspisteiden asiakaskyselyihin on asiakasnäkökulmasta toimiva suori-

tuskyvyn mittaus eri asiakassegmenteissä.   

 

Sisäiset haastateltavat korostivat haastattelun suorituskykyteemassa, että suorituskyvyn mit-

taaminen pitäisi toteuttaa perusasioiden avulla. Laitisen (1998, s.127) mukaan mittauksen 

pitää olla edullisesti toteutettavissa, jotta mittauksen tuottamiseen ei käytetä liikaa resursseja 

ja hyödyt ovat suuremmat kuin kustannukset. Kohdeyrityksessä tämä voidaan toteuttaa si-

säisten haastateltavien mukaan jatkuvina palautekyselyinä eri tilauskanavissa. Asiakaskoke-

muksen mittaaminen voidaan toteuttaa eri tilauskanavissa NPS- tai CES-asiakaskokemus-

mittareilla.  
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Sisäisiltä haastateltavilta tiedustellessa NPS- ja CES-asiakaskokemusmittarin soveltuvuutta 

teknisen tukkukaupan toimialaan haastateltavien mielestä molemmat ovat hyviä mittareita 

tilauskanavissa, mutta yrityskaupassa NPS-asiakaskokemusmittaukseen liittyi haastatelta-

vien mielestä haasteita. Sisäisten haastateltavien mielestä kilpaillussa ympäristössä yritys-

asiakkaat eivät helposti suosittele toimittajaa toiselle yritykselle ja osa uskoi asiakkaiden 

antavan epärealistista palautetta. Asiakkaiden haastattelussa haastateltavat korostivat toi-

minnan helppoutta ja sen vaikutusta luotettavuuteen. Myös sisäisten haastateltavien mielestä 

nykyaikana yritysasiakkaiden yksi tärkeimpiä edellytyksiä on helppous. Sisäisen haastatte-

lun mukaan CES-asiakaskokemusmittaus kuvaa paremmin toimittajan suorituskykyä ja näin 

soveltuvan paremmin kohdeyrityksen suorituskyvyn mittaamiseen ja johtamiseen.  

 

Tämän tutkimuksen mukaan suorituskyvyn mittaamisessa asiakaskokemus huomioidaan eri 

tilauskanavissa CES-asiakaskokemusmittarin avulla. Resurssien ja kustannusten salliessa 

asiakaskokemusmittausta voidaan laajentaa myös muihin kosketuspisteisiin. Myös vuosit-

taiset asiakastyytyväisyyskyselyt ovat perusteltuja, kuten myös isompien ja tärkeimpien asi-

akkaiden kehityskeskustelut. Näiden mittaustulokset tulee viedä suorituskyvyn mittaristoon. 

Tutkimuksen perusteella asiakasnäkökulman kriittinen menestystekijä voidaan todeta ole-

van asiakastyytyväisyys, jolla on vahva yhteys asiakaskokemukseen. 

 

Miten suorituskyvyn mittaaminen voi kasvattaa kohdennettujen asiakassegmenttien 

sähköistä kaupankäyntiä? 

 

Sisäisissä haastatteluissa sähköisen kaupankäynnin todettiin vapauttavan resursseja vaati-

vampiin tehtäviin, asiakastyöhön, uusien ratkaisujen ja tuotteiden etsimiseen sekä koulutta-

maan asiakkaita. Haastateltujen asiakkaiden mielestä asiakkaalle pitää olla toimittajalta ni-

metty asiantunteva kontaktihenkilö. Asiakkaiden mukaan sähköiset tilauskanavat mahdol-

listavat myyjän ja asiakkaan ajankäytön yhteistyön kehittämiseen. Lemke et al. (2011) mu-

kaan asiakkaan asiakaskokemuksen laatuun vaikuttaa henkilökohtainen kontakti asiakkaa-

seen. Hallittavaan ja taloudelliseen asiakaskokemukseen vaikuttaa erinomaiset tuotteet ja 

ratkaisut sekä asiakassuhteen menestyksellinen kehitys (Kettunen et al. 2016, s.31). Asia-

kaskokemuksen johtamisella voidaan vaikuttaa liiketoiminnan suorituskyvyn myönteiseen 

kehittymiseen (Jain et al. 2017, s.657). Tämän tutkimuksen mukaan siirtyminen sähköiseen 

kaupankäyntiin vaikuttaa yrityksen suorituskykyyn. 
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Asiakkaiden ja kohdeyrityksen haastatteluissa ilmeni, että sähköisten myyntikanavien pitäisi 

toimia sulavasti yhdessä fyysisten myyntikanavien kanssa. Haastatteluissa tarkentui, että toi-

minnan tehostamisen kannalta toimittajalle voi olla tärkeää, ettei se tarjoa kaikkia tilauska-

navia asiakkaalle vaan yhteisesti tehokkaan tilauskanavan. Sisäisessä haastattelussa esille 

nousi, että kohdeyritys on asiakassegmentointia tehdessä valinnut, miten se haluaa ohjata 

asiakkaita tiettyihin myyntikanaviin. Tällä pystytään allokoimaan resursseja haluttuihin teh-

täviin parantaen suorituskykyä ja kasvattaa haluttujen asiakassegmenttien sähköistä kaupan-

käyntiä. 

 

Web-analytiikan avulla kerättävän tiedon ja verkkokaupan suorituskyvyn mittaaminen to-

dettiin olevan vielä kohdeyrityksessä alkuvaiheessa. Sen nähtiin olevan tulevaisuudessa 

merkittävä tekijä suorituskyvyn mittaamiselle. Myös asiakkaiden haastatteluissa nähtiin po-

sitiivisena verkkokaupasta kerättävät tiedot, mikäli toiminta on läpinäkyvää ja hyödyttää 

molempia osapuolia. Kohdeyrityksen haastatteluissa korostettiin kuitenkin suorituskyvyn 

mittaamista perusasioiden avulla. Haastateltavat esittivät kohdennettujen asiakassegment-

tien mittareiksi sähköisen kaupankäynnin kehitystä talouden mittareilla ja uusien verkko-

kaupan käyttäjien kehityksellä. Suorituskyvyn mittaamisen keskeisempiä käyttötarkoituksia 

on ohjata toimintaa oikeiden asioiden tekemiseen, tarkentaa tavoitteita, painottaa mitattavan 

asian arvoa, tärkeiden tavoitteiden viestintä sekä motivointi (Hannula & Lönnqvist 2002, 

s.17; Neilimo & Uusi-Rauva 2014, s.300-301). Neely et al. (2000, s.1142) mukaan suoritus-

kyvyn mittausjärjestelmiä pitää muistaa tutkia jatkuvana prosessina neljän toisiinsa liittyvän 

teeman kautta, jotka ovat suunnittelu, käyttöönotto, käyttö ja ylläpito. Tämän mukaan koh-

deyrityksen on hyvä lähteä liikkeelle perusasioista ja ylläpidossa voidaan poistaa turhia mit-

tareita ja lisätä uusia mittareita, kuten web-analytiikan avulla saatavien mitattavien suurei-

den uusia mittareita. 

 

Suoristuskykyä mittaamalla halutuissa asiakassegmenteissä sähköisen kaupankäynnin kehi-

tystä talouden mittareilla, uusien verkkokaupan käyttäjien kehityksellä ja asiakaskokemuk-

sen mittareilla voidaan saavuttaa kohdeyrityksessä sähköisen kaupankäynnin kasvua koh-

dennetuissa asiakassegmenteissä. Tämän tutkimuksena tuloksen mukaan suorituskyvyn mit-

taaminen voi lisätä sähköistä kaupankäyntiä kohdennetuissa asiakassegmenteissä. 
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Suositukset toiminnalle sekä jatkotutkimukselle 

 

Määriteltyjä suorituskykymittareita ei testattu käytännössä. Asiakkaiden haastatteluiden ja 

kohdeyrityksen haastatteluiden otanta oli tähän tutkimukseen riittävä. Etenkin asiakkaiden 

haastatteluiden avulla voidaan tehdä päätelmiä teknisen tukkukaupan toimialasta. Myös use-

alla kohdeyrityksen haastateltavalla on työkokemusta useasta teknisen kaupan yrityksestä. 

Tällöin tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää soveltuvin osin myös muissa tekni-

sen tukkukaupan yrityksissä. Soveltuvin osin siksi, että yritykset saattavat segmentoida asi-

akkaita erilaisin perustein. 

 

Kohdeyrityksen seuraavana askeleena voisi olla asiakassegmenttien suorituskyvyn mittaa-

misen testaus ja käyttöönotto. Käyttöönotossa olisi syytä vielä tutkia käytännön asioita, ku-

ten mittaustiedon keräämisen toimintaa ja mittareiden mittausvälejä. Mittaustiedot tulisi 

saada mitattua prosesseista mahdollisimman tehokkaasti, jotta se pystytään raportoimaan 

henkilöstölle vaivattomasti. Tämä mahdollistaisi suorituskyvyn mittaamisella tapahtuvan 

johtamisen tehokkaasti. Kohdeyrityksen liiketoimintayksikön kokonaisvaltaisen suoritusky-

vyn mittariston rakentaminen olisi hyvä aihe jatkotutkimukselle. Kokonaisvaltaisessa suori-

tuskyvyn mittaristossa tulisi yhdistää kohdeyrityksen liiketoimintayksikön asiakassegment-

tien suorituskyvyn mittaaminen, aineeton pääoma, työhyvinvointi, erillistuloslaskelma ja 

web-analytiikka.  
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7. YHTEENVETO 

 

Tukkukaupan toimintaympäristöön kuuluva tekninen kauppa on kaupan alalla toimiva tek-

nisten tuotteiden tukkumyyntiä suorittava yritys. Tekninen tukkukauppa on perustunut tuot-

teiden saatavuuteen, asiakassuhteeseen, tekniseen asiantuntemukseen ja toimivaan logistiik-

kaan. Teknisessä tukkukaupassa liiketoimintaa suoritetaan yritysten välillä (B2B). Asiakas-

yritysten toimialat, rakenteet ja toiminnot eroavat suuresti toisistaan.  Tämä asettaa tekniselle 

tukkukaupalle haasteita johtaa myyntityön suorituskykyä tehokkaasti, koska kaikille asiak-

kaille ei voida asettaa samanlaisia tavoitteita ja toimintamalleja. Eri asiakassegmenttien te-

hokas palvelu vaatii tekniseltä tukkukaupalta valintoja myyntikanavien ja käytettävien re-

surssien osalta. Asiakkaiden siirtyessä käyttämään sähköisiä myyntikanavia kasvaa haasteet 

asiakassuhteen ylläpitoon ja asiakkaan liiketoiminnan ymmärryksen kehittämiseen. Haas-

tetta lisää, että monesti teknisen tukkukaupan alalla liiketoimintaa on johdettu pelkästään 

taloudellisten mittareiden ja henkilökohtaisen asiakastuntemuksen avulla. Tehokas toiminta 

vaatii myös tekniseltä tukkukaupalta suorituskyvyn mittaamista ja johtamista. Teknisen tuk-

kukaupan suorituskykyyn vaikuttaviin tekijöihin on merkittävästi noussut asiakkaiden ko-

kemukset ja nykyaikaiset kasvavat sähköiset myyntikanavat. 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää teknisen tukkukaupan liiketoimintayksikön koh-

dennettujen asiakassegmenttien suorituskyvyn mittaamista ja johtamista. Tutkimuksen 

avulla selvitettiin, miten suorituskykyä mitataan ja ehdotettiin menetelmiä suorituskyvyn 

mittaamiselle sekä johtamiselle liiketoimintayksikössä asiakassegmenttien näkökulmista. 

Tutkimuksen työ toteutettiin teoriaan perehtymällä ja teemahaastatteluiden avulla. Teorian 

avulla perehdyttiin suorituskyvyn mittaamiseen ja johtamiseen, jota tarkennettiin perehty-

mällä asiakaskokemukseen B2B-liiketoimintaympäristössä ja sähköiseen liiketoimintaan 

liittyviin ominaisuuksiin. Teemahaastatteluiden avulla kerättiin empiiristä tietoa ja analysoi-

tiin asiakasnäkökulmasta sekä kohdeyrityksen sisäisestä näkökulmasta. Tutkimuksen tavoit-

teeseen ja tutkimuskysymyksiin pyrittiin löytämään vastaukset teorian ja empirian avulla. 

 

Suorituskyvyn mittaaminen teknisen tukkukaupan kohdennetuissa asiakassegmenteissä vaa-

tii jokaiselle asiakassegmentille erilaiset mittarit. Suorituskyvyn mittaamisella voidaan 

saada tietoa, miten asiakasta tai asiakassegmenttiä pitää hoitaa. Tämän avulla esimiehet voi-

vat johtaa suorituskykyä. Suorituskyvyn johtamisen avulla esimiehillä on mahdollisuus 
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tehdä tulevaisuuden kannalta parempia päätöksiä sekä tämän avulla kannustaa alaisiaan 

kohti tavoitteita. Tärkeänä suorituskyvyn menestystekijänä ovat talouden menestystekijät. 

Teknisen tukkukaupan kannalta kriittisimpiä menestystekijöitä sisältävät sisäinen prosessi 

ja asiakasnäkökulma. Sisäisessä prosessissa kriittisenä menestystekijänä painottuvat asiak-

kaan kannalta helppous. Asiakasnäkökulmasta korostuu kriittisenä menestystekijänä asia-

kastyytyväisyys, jonka oleellinen osa on asiakaskokemus. Talouden näkökulmasta tärkeänä 

suorituskyvyn menestystekijänä ovat talouden menestystekijät.  

 

Positiivinen asiakaskokemus parantaa asiakastyytyväisyyttä ja sillä on vaikutusta yrityksen 

liiketoiminnan tulokseen ja asiakaslojaliteettiin. Teknisen tukkukaupan toimiala sisältää 

merkittävästi aineetonta pääomaa, kuten asiakastuntemusta ja asiakassuhteita. Asiakaskoke-

muksen koostuessa kokonaisvaltaisesti kognitiivisista ja affektiivisista ulottuvuuksista, voi-

daan asiakaskokemuksen avulla mitata asiakastuntemuksen ja asiakassuhteen vaikutusta 

asiakassegmentin suorituskykyyn. Suorituskyvyn mittaaminen pitää toteuttaa perusasioiden 

avulla ja hyödyt pitää olla suuremmat kuin kustannukset. Kohdeyrityksessä asiakaskoke-

muksen mittaaminen voidaan toteuttaa eri myyntikanavissa. Kilpaillussa myyntiympäris-

tössä asiakkaat eivät helposti suosittele toimittajaa toiselle yritykselle. Yritysasiakkaat ar-

vostavat teknisessä tukkukaupassa toiminnan helppoutta. Teknisen tukkukaupan suoritusky-

vyn mittaamisessa asiakaskokemus olisi parempi huomioida CES-asiakaskokemusmittarin 

avulla. 

 

Sähköinen kaupankäynti on kasvanut teknisessä tukkukaupassa. Sähköiset tilauskanavat 

mahdollistavat myyjän ja asiakkaan ajankäytön yhteistyön kehittämiseen, jolla on vaikutusta 

asiakaskokemukseen. Asiakaskokemuksen johtamisella on myönteinen vaikutus liiketoi-

minnan suorituskykyyn. Siirtymällä sähköiseen kaupankäyntiin voidaan vaikuttaa yrityksen 

suorituskykyyn. Asiakassegmenteillä voidaan ohjata asiakkaita tiettyihin myyntikanaviin ja 

allokoida resursseja haluttuihin tehtäviin parantaen suorituskykyä ja kasvattaen haluttujen 

asiakassegmenttien sähköistä kaupankäyntiä. Suorituskyvyn mittaamisella voidaan ohjata 

toimintaa, tarkentaa tavoitteita ja painottaa mitattavan asian tärkeyttä. Suorituskykyä mittaa-

malla sähköisen kaupankäynnin mittareilla voidaan lisätä sähköistä kaupankäyntiä kohden-

netuissa asiakassegmenteissä. 
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Tämän tutkimuksen mukaan teknisessä tukkukaupassa suorituskyvyn mittaamisella voidaan 

saada tietoa, jonka avulla esimiehet voivat johtaa suorituskykyä. Mittaustiedot tulisi saada 

mitattua mahdollisimman tehokkaasti ja raportoitua henkilöstölle, joka mahdollistaa tehok-

kaan johtamisen suorituskyvyn mittareilla. Tämän tutkimuksen pohjalta ehdotetaan jatkotut-

kimusta liiketoimintayksikön kokonaisvaltaisen suorituskyvyn mittariston rakentamiseen. 
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