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Asiakaskannattavuutta on tutkittu melko paljon erilaisista näkökulmista. Toiminto-

laskenta on kytketty useissa tutkimuksissa osaksi asiakaskannattavuuden analy-

soinnin mallia. Tämä tutkimus suoritettiin kuitenkin kevyemmällä kannattavuuden 

laskennan mallilla ja asiakaskannattavuuden syitä selvitettiin erillisellä kyselytutki-

muksella. 

 

Tutkimuksessa pystyttiin analysoimaan laajaa asiakaskantaa ja saatiin selville miten 

kannattavuus jakautuu asiakkaiden välillä, missä kannattamattomuutta esiintyi eni-

ten ja mitkä syyt vaikuttavat kannattamattomuuden taustalla. Asiakkaiden jakami-

nen eri kokoisiin asiakkuuksiin paljasti, millainen on nykyasiakaskanta verrattuna 

siihen, minkälaisia asiakkuuksia yhtiö tulevaisuudessa tavoittelee. 
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There are quite much different studies relating customer profitability. Perspective 

varies and usually activity based costing model is implemented as part of customer 

profitability analysis. This study uses data mining and questionnaire in order to find 

out reasons for different profitability among customers.  

 

All questions pre-set for this study was explained. It can be presented how custom-

ers are subsidizing each other, who are the most unprofitability customers, in which 

customer segment unprofitability exists and what are the reasons for different prof-

itability in customer base. Customers are divided to different segments according 

their annual revenue and this study revealed how much small customer company 

actual has. Those customers are not the most wanted and targeted customers, so   

with aim of this study, management can review current customer strategies. 
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ALKUSANAT 

 

Työn loppuun saattaminen on ollut haastava prosessi työn ja perheen hoitamisen 

rinnalla. Ilokseni voin kuitenkin todeta, että työ on vihdoin valmis. Aiheen valinta on 

ollut erittäin tärkeä ja toimii tukena myös työssäni. Tutkimusta tehdessä olin case -

yrityksessä töissä ja oli mielenkiintoista havainnoida asioita ja sain työn tueksi paljon 

tietoa eri henkilöryhmiltä, mitä yrityksen ulkopuolinen tutkija ei olisi välttämättä pys-

tynyt hyödyntämään. 

 

Suurin kiitos työn loppuunsaattamisesta kuuluu professori Timo Pihkalalle. Hän oh-

jasi työtäni kannustavalla ja positiivisella otteella. Kiitos kuuluu myös entiselle työn-

antajalleni Visma Services Teemuaholle ja sen johdolle. Erityisesti haluan kiittää 

tuesta ja erinomaisista neuvoista Anitta Simosta ja Tiina Ojalaa. Työn onnistumi-

seen ovat vaikuttaneet monet muutkin henkilöt, jotka osallistuivat työn sisällön tuot-

tamiseen ja kannustivat työssäni eteenpäin. 

 

Opiskelu aikuisopintojen parissa on ollut antoisaa joskin aikataulullisesti haastavaa. 

Suuren kiitoksen saavat myös perheeni ja ystävät sekä työnantajani, jotka ovat 

mahdollistaneet ajankäyttöni opiskelulle ja tälle työlle. 

 

Helsingissä 16.11.2019 

 

Satu Myllärinen 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

 

Tilitoimistomarkkinan koko Suomessa vuonna 2017 oli 970 miljoonaa euroa. Se on 

kasvanut lähes joka vuosi vuodesta 2001 lähtien. Toimiala työllistää Suomessa noin 

11.700 henkilöä ja vuonna 2016 markkinalla toimi 4.235 yritystä. Tämä tarkoittaa, 

että tilitoimistomarkkina on jo tapahtuneesta keskittymisestä huolimatta edelleen hy-

vin fragmentoitunut ja tilitoimistot ovat keskimäärin pieniä yrityksiä. Vuosituhannen 

vaihteesta lähtien toimialan suurimmat yritykset ovat keskittäneet toimintojaan yri-

tyskaupoilla ja kasvuvauhti näiden yritysten kohdalla on ollut suuri. Tästä huolimatta 

toimialan keskittyminen tulee voimistumaan automatisoitumisen edellyttämien in-

vestointien myötä. Keskittymistä suurempiin yrityksiin vahvistaa omalta osaltaan 

myös toimialan ikärakenne, sillä suuri määrä pienten tilitoimistojen yrittäjiä lähestyy 

eläkeikää. (Tilisanomat 1/2019) 

 

Taloushallintoala halutaan tehdä näkyväksi ja uusia kasvumahdollisuuksia nähdään 

lisäarvoa tuottavissa palveluissa. Pääpaino ei ole enää pelkkien lakisääteisten vel-

voitteiden täyttämistä, vaan todellista tukea yritysjohdolle erilaisten konsultointi- ja 

johtamispaveluiden muodossa. Suunnan muutos vaatii kuitenkin panostamista säh-

köisiin taloushallinnon järjestelmiin, jotta rutiinityöt pystytään automatisoimaan ja re-

sursseja vapautuu konsultoivaan työhön. Kasvumahdollisuuksia nähdään myös ta-

loushallinnon ulkoistuksissa. Taloushallinnon ulkoistukset ovat alkaneet pienistä yh-

tiöistä, mutta suurimmat yhtiöt ovat toistaiseksi jääneet tämän kehityksen ulkopuo-

lelle. Kasvumahdollisuuksien hyödyntäminen ja kannattavan toiminnan sailyttämi-

nen vaatii suuria panostuksia sekä ohjelmistoihin että osaavaan henkilöstöön. Pie-

nillä tilitoimistoilla ei ole varaa tehdä suuria panostuksia, jolloin toimintojen keskittä-

minen nähdään välttämättömänä kannatavan toiminnan säilyttämiseksi. (Tilisano-

mat 1/2019) 
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Visma Services Teemuaho -konserni oli tutkimushetkellä Suomen toiseksi suurin 

tilitoimistoketju liikevaihdolla ja henkilömäärällä mitattuna. Vuosien 2006 – 2009 ai-

kana konserni on hankkinut 15 uutta tilitoimistoa ja laajentanut toimintaansa 21 paik-

kakunnalle. Uudet yritykset pyritään ottamaan haltuun mahdollisimman nopeasti 

hankinnan jälkeen. Muutos ei ole kuitenkaan tapahtunut kivuitta. Asiakkaat voivat 

kokea suuren tilitoimistoketjun “kasvottomana” kumppanina ja asiakasvaihtuvuuden 

estämiseksi on tehty paljon työtä. Oman henkilöstön osalta muutosvastarintaa on 

koettu erityisesti uusien toimintatapojen ja sähköisten järjestelmien käyttöönoton yh-

teydessä. Asiakkaita on totuttu palvelemaan manuaalisin työmenetelmin ja palvelu 

on ollut enemmin henkilökohtaista ja vähemmän asiakkaan näkökulmasta lisäarvoa 

tuottavaa. Visma Services Teemuahon tavoitteena on hyödyntään ja antaa asiak-

kaan käyttöön sähköisiä työvälineitä ja lisätä rutiinityön sijaan konsultoivampaa pal-

velua asiakkaalle. 

 

Toiminnan suunnan muutos ei ole kaikilta osin pysynyt kovan kasvun vauhdissa. 

Huoli ostettujen yritysten asiakkaiden ja henkilöstön pysyvyyden vaikutuksesta kan-

nattavuuteen on aiheellinen. Toisaalta henkilöstön ohjaaminen uuteen toimintamal-

liin ei ole ollut helppoa. Tämän vuoksi on jouduttu miettimään keinoja, millä tavoilla 

henkilöstö saadaan sitoutettua muutokseen ja asiakkaille pystytään tarjoamaan en-

tistä parempaa palvelua niin, että kannattavan kasvun edellytykset täyttyvät. Tämän 

mietinnän seurauksena on löydetty asiakaslähtöinen liiketoimintamalli, jossa kan-

nattavuus ja asiakkuuden arvon kasvattaminen on otettu huomioon.  

 

Asiakaskanta voi sisältää kannattavuudeltaan erilaisia asiakkuuksia tai käyttää yri-

tyksen resursseja eri tavalla. Vaikka asiakkaaseen liittyvät tuotekustannukset tiedet-

täisiin, niin kaikkia asiakkaiden käyttämiä asiakkuuden hoitoon liittyviä kustannuksia 

ei tiedetä ja nämä kustannukset käsitellään usein yleiskustannuksina. Asiakaskan-

nattavuuden analyysilla asiakkuudesta johtuvat tuotot ja kulut pyritään kohdista-

maan asiakassegmentille tai asiakkaalle aiheuttamisperiaatteen mukaan ja näh-

dään, mitkä asiakkaat ovat kannattavia ja mitkä kannattamattomia. (Van Raaij, 

2001) 
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Eri tutkimuksissa on havaittu, että 20 % asiakkaista saa aikaiseksi 225 % yrityksen 

kannattavuudesta (Cooper & Kaplan, 1991), enemmän kuin puolet asiakkaista on 

kannattamattomia (K. Storbacka, 1997) ja asiakkaan tappio voi olla 2,5 kertaa sen 

laskutus (Niraj, Gupta & Narashimhan, 2001). 

 

Asiakaskannattavuuden analyysillä voidaan luoda asiakkakuusstrategiat kullekin 

asiakassegmentille huomioiden asiakkaiden nykyarvo sekä potentiaaliarvo. Kannat-

tavuutta voidaan parantaa kustannuksia karsimalla ja ohjaamaan resurssit toimin-

toihin, jotka ovat kannattavampia. Myynnin ja markkinoinnin henkilöstön tiedosta-

essa kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä, heidän on helpompi päivittäisessä pää-

töksenteossa keskittyä asiakassuhteen kannalta tärkeisiin asioihin, sen sijaan, että 

keskustelu ohjautuisi yksinomaan alennuksiin ja hintoihin. (V. Raaij. 2001) 

 

Visma Services Teemuahossa asiakkaan kannattavuuden mallia on sovellettu 

osana asiakassuhteen kokonaisjohtamista. Kannattavuustiedot raportoidaan sään-

nöllisesti ja omiin asiakkuuksiin liittyvä tieto on jokaisen työntekijän käytössä. Tällä 

tavalla kannattavuuden seuranta ei ole ainoastaan strategisia päätöksiä tukevaa 

vaan osa päivittäistä toimintaa. 

 

1.2 Teoreettinen viitekehys ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuksen viitekehtyksenä toimii asiakaskannattavuuden analysointi (customer 

profitability analysis, CPA) ja asiakaskannattavuuden laskenta osana mallin luo-

mista. 

 

Asiakaskannattavuuden seurantamallin luomisen tarkoituksena on löytää yritykselle 

tapa johtaa asiakkuuksia ja toimia osana asiakkuusstrategioiden suunnittelua. Mal-

lissa nykyasiakakkuuksien kannattavuuden laskentaan luodaan malli, jossa valitaan 

aktiiviset asiakkuudet seurannan kohteeksi ja rakennetaan kannattavuuden lasken-

tamalli. Laskennan tulosten perusteella nähdään asiakkuuksien kannattavuuden ja-

kautuminen asiakaskannassa ja siihen liittyvät riskitekijät yritykselle. Laskennan pi-

täisi tuottaa tietoa myös syistä, jotka vaikuttavat kannattamattomuuteen. Tulosten 
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analysoinnin seurauksena yritys pystyy tekemään asiakkuuden johtamiseen liittyviä 

strategioita ja päätöksiä. (V. Raaij, 2001) 

 

Asiakaskannattavuuden laskentaan voidaan valita erilaisia laskentamalleja riippuen 

asiakassuhteen merkityksestä yritykselle. Laskentamallin valintaan vaikuttavat asia-

kassuhteen tekninen ja organisaatioiden välinen yhteys ja kuinka syvälle tämä yh-

teistyö ulottuu. Asiakassuhteet kohdistetaan nelikenttään ja jokaiselle asiakassuh-

detyypille on määritelty laskentamalli. Malleja ovat asiakassegmentin analysointi, 

asiakaskannattavuuden analyysi, asiakkaan arvon analyysi ja asiakkaan elinkaaren 

kannattavuuden analyysi (Lind ja Strömssen, 2006) 

 

Asiakaskannattavuuden analysoinnin onnistumiseen vaikuttaa laskentamallin valin-

taan liittyvät kustannusten kohdistamiset ja menetelmien valinta. Toimintokohtainen 

kustannusten kohdistaminen (activity based costing, ABC) nähdään hyvänä kei-

nona jatkuvan kannattavuuden seurannan ja kannattavuuteen vaikuttavien syiden 

analysoinnissa (Cooper ja Kaplan, 1991). Toisissa yrityksissä ABC -mallin luominen 

voi olla liian raskasta, joten kannattavuuden syiden selvittämiseen tarvitaan erillinen 

kertaluontoinen analyysi (K. Storbacka, 1997) 

 

Asiakaskannattavuuden analysoinnissa on hyödynnetty edellä mainituja aiempia 

tutkimuksia ja näiden perusteella on laadittu seuraavat tutkimuskysymykset. 

 

1. Millaisia asiakkuuksia asiakaskanta sisältää? 

Asiakaskannattavuuden tarkastelussa on haluttu tietää, minkä kokoisista asiak-

kuuksista asiakaskanta koostuu ja mikä on erilaisten palveluiden osuus asiakasryh-

missä. 

 

2. Miten kannattavuus jakautuu eri asiakkaiden välillä? 

Tutkimuksessa on pyritty selvittämään, millainen riski asiakkuuksiin liittyy ja kuinka 

tasaisesti kannattavuus jakaantuu eri kokoisten asiakkaiden välillä ja millaisia mah-

dollisia riskejä asiakkuuksiin sisältyy. 
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3. Mitkä asiakkaat ovat kannattamattomia? 

Kannattavuuden parantamisen vuoksi halutaan tietää kannattamattomien asiakkai-

den osuus ja absoluuttinen arvo koko yrityksen kannattavuudesta. Lisäksi tutkimuk-

sessa selvitettiin, missä asiakasluokissa kannattamattomuutta esiintyi eniten. 

 

4. Miksi toiset asiakkaat ovat kannattavia ja toiset kannattamattomia? 

Kannattamattomuuden syyt pyrittiin selvittämään, jotta kannattavuuden parantami-

seen pystytään kohdistamaan oikeat toimenpiteet. 

 

1.3 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 

 

Tutkimuksen tavoitteena on tukea Visma Services Teemuahon kannattavuuden ke-

hitystä yhtiön kasvaessa yrityskaupoilla. Kasvu- ja muutostilanteet ovat tuoneet 

haasteita, kun ostettujen toimistojen toimintamallia on pyritty muuttamaan Visma 

Services Teemuahon toimintamallin mukaiseksi. Yhteisten toimintatapojen ja säh-

köisten järjestelmien käyttöönotto ei ole edistynyt toivotulla tavalla. Lisäksi joidenkin 

yhtiöön kuuluvien tilitoimistojen kannattavuus on heikkoa. Tutkimuksen tavoitteena 

on selvittää syitä, miksi toiset asiakkaat ovat kannattamattomia. Tutkimustulosten 

peruseella on pyritty löytämään tervehdyttämismalli kannattamattomien asiakkaiden 

kannattavuuden parantamiseksi. 

 

Tutkimuksessa ei keskitytä asiakassuhteiden tai asiakkuusstrategioiden luomiseen 

vaan tutkimus toimii osana asiakuuslähtöisen liiketoimintamallin käyttöönottoa. 

 

1.4 Tutkimusmenetelmät ja -aineisto 

 

Tutkimus on tapaustutkimus eli case-study, jossa keskitytään yksittäisen yhtiön tie-

tyn tilanteen tutkimiseen. Aineistoa kerätään eri lähteistä mm. kyselytutkimuksen 

avulla, haastatteluin ja muuta yrityksen taustamateriaalia tutkimalla. (Hirsjärvi, 

1998) 
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Tutkimus on toteutettu kvantitatiivisin menetelmin ja on poikittaistutkimus tietyn ajan 

jakson tilanteesta. Tutkimuksen tuloksia verrataan teorian mukaisiin tuloksiin. Tutki-

muksessa pyritään löytämään syy-seuraussuhteita. (Hirsjärvi, 1998) Kvantitatiivi-

selle tutkimukselle on ominaista järjestelmällinen tiedonkeruu. Tässä tutkimuksessa 

tietoa on kerätty kyselytutkimuksen avulla. 

 

Kyselytutkimukseen on valittu 302 tilitoimistoasiakkuutta. Puolet näistä ovat kannat-

tavia ja puolet kannattamattomia. Vastaus-% oli 87 eli erittäin hyvä. Kyselyn tarkoi-

tuksena oli tuoda esille seikat, jotka vaikuttavat asiakaskannattavuuden vaihteluun. 

Kyselylomake on pitkä ja kysely on toteutettu omassa järjestelmässä. Joidenkin asi-

akkuuksien (kyselylomake) osalta vastaajien määrä saattoi olla enemmän kuin yksi, 

kun asiakkuustiimin eri henkilöt vastasivat kysymyksiin. Kyselylomake testattiin en-

nen sen varsinaista lähetystä vastaajille. Kyselystä saadut tulokset yhdisteltiin asia-

kaskannattavuuslaskennan tietojen kanssa ja nämä tiedot siirrettiin edelleen tilasto-

ohjelmaan tarkempaa analysointia varten. Kyselyn mitta-asteikkona on käytetty ti-

lanteesta riippuen nominaali- ja järjestysasteikkoa. Monet asenne- yms. mittaukset 

tapahtuvat tarkkaan ottaen järjestysasteikon tasolla, esimerkiksi vastaajat ilmoittaa 

asteikolla 1-5, kuinka paljon samaa mieltä tai eri mieltä hän on asenneväittämän 

kanssa. On todettu, että tällaista tietoa voidaan käsitellä luotettavasti ikään kuin se 

olisi välimatka-asteikollista. Tällöin edellytetään, että pisteytys on tasavälistä. (Tarja 

Heikkilä, 1998) Tämän mukaan kaikki väittämät on koodattu SPSS aineistoon väli-

matka-asteikollisina. 

 

Tutkimukseen vastaajat on valittu otantamenetelmällä. Otantamenetelmiä on 

useita, mutta niille jokaiselle on ominaista satunnaisuus eli se, että mikä tahansa 

yksilö voi tulla valituksi kohderyhmänsä sisältä lopulliseen otantaan samalla toden-

näköisyydellä. Yksinkertaisessa satunnaisotannassa tämä kohderyhmä on koko pe-

rusjoukko, mutta ositetussa otannassa tämä satunnaisuus liittyy kunkin ryhmän si-

sällä olevaan satunnaisuuteen (Valli, 2015) Tässä tutkimuksessa otantaan on valittu 

yhtä monta kannattavaa ja kannattamatonta asiakasta tietyssä liikevaihtoluokassa 

ja jokaisesta tilitoimistosta. Otantamenetelmä on ryväsotanta. 
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Kyselylomake on laaja ja sillä haluttiin selvittää monia asioita. Yhden muuttujan 

avulla ei saada tietoa tietyistä prosessin vaiheista, joten asiaa täytyy tarkastella 

usean muuttujan yhteisvaikutuksella. Kyselytutkimus tiivistettiin faktorianalyysin 

avulla pienempiin tutkittaviin osiin. Tutkimuksen järjestyasteikon muuttujista, joissa 

kysytään samaa asiaa tarkoittavia asioita, muodostetaan summamuuttujia. Edelly-

tyksenä faktorianalyysin käytölle on välimatka-asteikko sekä riittävän suuri määrä 

vastauksia. Ennen aineiston käsittelyä siitä on tarkistettu poikkeavuudet ja puuttuvat 

arvot. (Valli, 2015) 

 

Tutkimuksessa ja tulosten analysoinnissa on käytetty havaintoja ja palautteita eri-

laisista tilaisuuksista, kuten yhtiön esimiespäiviltä sekä tilitoimistojen koulutustilai-

suuksista. 

 

Aineiston tulokset on esitetty kuvailevana tutkimuksena erilaisina graafisina esityk-

sinä. 

  

1.5 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimus jakaantuu teoreettiseen ja empiiriseen case -osaan, jossa tarkastellaan 

Visma Services Teemuahon asiakaskannattavuuteen vaikuttavia syitä. Toereetti-

nen osio jakautuu kahteen suurempaan lukuun. Luvussa 2 käsitellään asiakkuuden 

johtamiseen liittyviä asioita, kuten asiakkuuden arvonnousua asiakkuuden elinkaa-

ren eri vaiheissa sekä nykyisten ja uusien asiakkaiden arvopotentiaalia. Asiakastie-

don laadun varmistaminen raportoinnissa ja riskien hallinta kuuluvat tärkeänä osana 

asiakkuuksien johtamista. Teoreettisen osion toinen osa, luku 3, käsittelee asiakas-

kannattavuuden analysointia ja kannattavuuden laskentaa. Tämä luku sisältää teo-

reettisen viitekehyksen case – yrityksen asiakaskannattavuuden analysointiin. 

 

Luvut 4 ja 5 ovat tutkimuken empiriaosia. Ensimmäisessä osassa kuvataan case 

yritys ja toimialan mahdollisuudet. Luku 5 on varsinainen tutkimusosa, jossa kuva-

taan ja analysoidaan nykyasiakaskannan kannattavuuden jakaumaa asiakkaiden 

välillä ja on esitetty syitä, miksi toiset asiakkaat ovat toisia kannattavampia. Lopuksi 
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on pyritty kuvaamaan asioita, joita parantamalla pystytään vaikuttamaan kannatta-

vuuden kehitykseen positiivisesti. 

 

Viimeinen osio sisältää yhteenvedon ja johtopäätökset. Tässä osiossa tarkastellaan 

tutkimuksen teorian ja empirian välistä yhteensopivuutta sekä eroja ja syitä näiden 

välillä. Yhteenvedossa kerrotaan millä tavalla tutkimukseen on päädytty ja millaisia 

valintoja tutkimuksessa on tehty. Tässä osassa on esitetty jatkotutkimusehdotukset. 
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2 ASIAKKUUDEN JOHTAMINEN 

 

2.1 Asiakkuusajattelun kehittyminen 

 

Markkinointi tieteenalana on varsin nuori ja sen on katsottu syntyneen vasta 1960-

luvulla. Ennen tieteenalan syntymistä vallalla oli tuotantolähtöinen ajattelu noin 

1850-luvulta aina 1920 luvulle saakka. Tuotantolähtöisessä ajattelussa tuotteiden 

valmistus oli yritysten keskeisin toiminto. Puhutaan niin sanotuista ”myyjän mark-

kinoista”, jolloin kaikki valmistetut tuotteet menivät kaupaksi ja kilpailua ei juuri ollut. 

Tuotantolähtöistä vaihetta seurasi myyntisuuntainen vaihe, jonka katsotaan alka-

neen 1920-luvulla. Tuotantomenetelmät tehostuivat ja kilpailu lisääntyi. Koska 

tuote nähtiin edelleen pitkälti annettuna tekijänä, sitä piti pyrkiä ”työntämään” yri-

tyksestä markkinoille. Sen sijaan, että yritys olisi luonut kysyntää asiakaslähtöisellä 

ajattelulla, mottona oli ainoastaan myydä tuotettu tuote. (Puusa et al., 2012) 

 

Myöhemmin 1950 ja 1960 luvuilla julkaistiin varhaisimmat markkinoinnin johtami-

sen kirjoitukset. Teosten kirjoittajat (Alderson 1957; Davis 1961; Howard 1957; Kot-

ler 1967; McCarthy 1960) määrittelivät markkinoinnin johtamisen päätöksenteko- 

tai ongelmien ratkaisuprosesseiksi. Markkinoinnin johtamisen näkemykset kääntyi-

vät perinteisestä myyntijohtamisesta asiakkaan tarpeiden tyydyttämiseen kiinnittä-

mällä huomiota tuotteen suunnitteluun sekä kehittämiseen, hinnoitteluun, saata-

vuuteen ja markkinointiviestintään. Tämä kilpailustrategiaa kutsutaan 4p ja mark-

kinointi mix –malliksi. Uudella markkinointijohtamisella vaikutettiin yrityksen tuotan-

non kapasiteettiin, jotka perustuivat markkinoiden tarpeille. Markkinointiajatteluun 

liitettiin 1950 –luvun lopussa näkemys, että markkinointi oli yrityksen tärkein toi-

minto tuotekehityksen rinnalla, koska minkä tahansa liiketoiminnan tarkoituksena 

oli tyydyttää asiakkaan tarpeet (Drucker 1954; Levitt 1960; McKitterick 1957). Lii-

kevoitto ei ollut itsetarkoitus, vaan se oli palkkio tyytyväisestä asiakkaasta (Webs-

ter, 1992). Myöhemmässä vaiheessa johtamisessa nousi esiin uudenlaisia malleja, 

kuten suhdemarkkinointi, laatujohtaminen, markkinaorientaatio, tomitus- ja arvo-

ketjun johtaminen, resurssijohtaminen ja verkostot (Vargo et al., 2004). Suomalai-
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siin yrityksiin asiakaslähtöisyys tuli 1980 -luvulla palvelujohtamisen ja laatuajatte-

lun mukana. Asiakaspalveluhenkilöstölle annettiin valtaa ja vastuuta sekä alettiin 

johtaa asiakastyytyväisyyttä. Asiakaslähtöisyyden käytännön määritelmäksi tuli se, 

että täytetään asiakkaan tarpeet. (Arantola et al. 2009) 

 

1990 –luvulla nousi esiin asiakaskannattavuusnäkökulma. Huomattiin, ettei kaik-

kien asiakkaiden tarpeita voida täyttää kannattavasti. Samalla usean toimialan 

uusasiakashankintaan perustunut kasvu hidastui, ja yrityksissä huomattiin nykyis-

ten asiakkaiden pysyvyyden arvo. Keskityttiin tarkastelemaan omaa asiakaskantaa 

ja jakamaan sitä segmentteihin. Yrityksissä ryhdyttiin pohtimaan, millaisia erilaisia 

asiakasryhmiä yrityksellä on ja kuinka voidaan saavuttaa lisämyyntiä segmen-

teissä tai yli segmenttirajojen. (Arantola et al. 2009) 

 

Asiakkuusajattelu on edelleen käynnissä ja tarkastelu onkin kohdistettu tuotteesta 

ja palvelusta asiakkaaseen. Muutos tuotelähtöisyydestä asiakaslähtöisyyteen vaa-

tii ymmärrystä siitä, mitä on asiakkaan kokema arvo ja miten se syntyy. (Arantola 

et al. 2009) Lewitt (1980) on esittänyt, että asiakkaat eivät osta tuotteita tai palve-

luja, vaan tuotteiden ja palveluiden tuottamia hyötyjä. Arvoa syntyy asiakkaiden 

arvontuotantoprosesseissa, kun yksityis- tai yritysasiakkaat hyödyntävät osta-

maansa ratkaisua tai pakettia (Norman et al, 1994)  

 

 

 

Kuvio 1. Storbacka ja Lehtinen s. 27 

ASIAKAS-
SUHDE

KAUPPA

TUOTE OSAAMINEN

Perinteinen 
markkinointi-
ajattelu

ASIAKKUUS
-AJATTELU
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Storbacka ja Lehtinen (2006) määrittävät arvontuotannon asiakkuusajattelun kes-

keisimmäksi käsitteeksi. Asiakkuuksien johtamisen tavoitteena ei ole maksimoida 

yksittäisen kaupan tuottoa vaan yhteistyössä asiakkaan kanssa rakentaa kestävää 

asiakkuutta. Asiakkuusajattelussa toimitaan asiakkuuden ehdoilla, ja pyritään mo-

lemminpuolisesti sovittamaan prosesseja niin hyvin toisiinsa, että arvoa syntyy mo-

lemmille osapuolille (säästöt, tehokkuus ja laatu). Toinen asiakkuusajattelun kul-

makivi on tuotteen määrittely prosessiksi. Tässä tarkastelussa perinteinen jako ta-

varoihin tai palveluihin on merkityksetön. Tuotedifferoinnilla tarkoitetaan prosessi-

differointia ja tämä avaa rajattomia mahdollisuuksia rakentaa erilaisia asiakkuuk-

sia. Kolmas asiakkuusajattelun kulmakivistä on vastuun kantaminen. Ei riitä, että 

asiakas on tyytyväinen tuotteisiin tai palveluihin vaan yritys voi rakentaa asiakkuu-

den lujuutta vain, jos se kantaa vastuuta asiakkuuden kehittämisestä ja tarjoaa asi-

akkaalle uusia madollisuuksia tuottaa itselleen arvoa. 

 

Markkinoinnin ja asiakkuuden johtamisen painopisteet ovat muuttuneet paljon eri 

aikoina. Molemmin puolinen hyöty luo pohjan terveelle asiakassuhteelle ja mah-

dollistaa yrityksen arvon kasvattamisen kannattavalla tavalla.  

 

2.2 Asiakkuuden arvonnousu 

 

Asiakkuuden johtamistyön ainoa kestävä tavoite on asiakkuuden arvonnousu. Yri-

tyksen on selkiytettävä, kuinka arvokkaita asiakkuuksia yrityksen asiakaskannasta 

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

kuuden arvon kehittymiseen. (Storbacka et al, 2006) 

 

Arvoa tuottavia asiakassuhteita voi olla erilaisia. Lehtinen (2004) mainitsee asiak-

kuuksien faktuaalisen, evaluaatisen ja potentiaaliarvon. Faktuaalinen arvo tarkoit-

taa kirjanpidosta laskettua kannattavuutta, mutta evaluatiivinen arvo on hanka-

lampi mitata ja siihen kuuluvat mm. asiakkuuden referenssi arvo, jolla viitataan sii-

hen, että yritystä arvioidaan sen mukaan, millaisia asiakkaita sillä on. Kontaktiar-

voa asiakkaalla on, jos hänen kauttaan on mahdollista olla paremmin yhteydessä 

muihin potentiaalisiin asiakkaisiin. Oppimisarvosta puhutaan, kun menestyvältä 
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asiakkaalta voidaan oppia tärkeitä asioita sekä yrityksestä itsestään että toimia-

lasta. Strategista arvoa on asiakkaalla, jonka kautta yritys voi laajentaa markkinoi-

taan tai vahvistaa asemiaan sen hetkisillä markkinoilla. (Puusa et al., 2012) 

 

2.2.1 Arvonnousu asiakkuuden eri vaiheissa 

 

Storbacka ja Lehtinen (2006) jakavat asiakkuuden vaiheet asiakkuuden syntymi-

seen, jalostumiseen ja loppumiseen. Jokaisessa vaiheessa asiakkaan arvo on eri-

lainen ja siihen vaikuttavat erilaiset asiat, jolloin asiakkuuksia pitäisi osata johtaa 

eri tavalla eri vaiheissa. Asiakkuuden arvonnousun kannalta on oleellista, että in-

vestoinnit asiakkuuden synnyttämiseen ovat suhteessa asiakkuudesta odotetta-

vaan arvoon. 

 

Syntyvaiheessa asiakkaasta olisi Storbackan ja Lehtisen (2006) pystyttävä enna-

koimaan, mikä on asiakkuuden potentiaali ja miten sitä pystytään hyödyntämään. 

Asiakkuuden kehittymisen onnistuminen on kiinni siitä, millä tavalla asiakkuusstra-

tegia on pystytty valitsemaan ja millaisia panostuksia asiakkuuden syntyvaiheessa 

asiakkuuteen liittyy. Alkuvaiheen investoinnit voivat yrityksestä ja strategiasta riip-

puen vaihdella suuresti. Asiakaskannattavuuteen vaikuttavista tekijöistä Storbacka 

ja Lehtinen (2006) mainitsevatkin aktivoitavat investoinnit sekä asiakkuuden yllä-

pitämiseen sekä jalostamiseen liittyvät tuotot ja kustannukset. 

 

Storbackan ja Lehtisen (2006) mukaan asiakkuuden suurin arvonnousu tapahtuu 

asiakkuuden jalostumisen aikana, jolloin alkaa resurssivaihdanta ja yhteistyöstä 

syntyä lisäarvoa. Arvonnostaminen voi olla monesta eri näkökulmasta tärkeää. 

Kannattavuuden lisäksi asiakkuus voi tuoda referenssiarvoa tai asiakkuuden osaa-

mista voidaan hyödyntää omassa toiminnassa. Kehitystyön lähtökohtana on kui-

tenkin asiakkuuden kesto. Pitkät asiakkuudet ovat pääsääntöisesti arvokkaampia 

kuin lyhyet. 

 

Asiakkuuden arvoon vaikuttavat monet asiat, kuten asiakkaan kokema laatu, asia-

kassuhteen lujuus ja kesto. Storbacka ja Lehtinen (2006) summaavat aiempien 
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tutkimusten tuloksia tarkastelemalla asiakaskantaa. Asiakaskanta-analyysilla on 

osoitettu, että suurin osa asiakkuuksista on kannattamattomia riippumatta asiak-

kuuden kestosta. On myös todettu, että uskolliset kannattamattomat asiakkuudet 

eivät tule ajan myötä kannattavammiksi, jollei samanaikaisesti ratkaisevasti pystytä 

vaikuttamaan asiakkuuden tuloihin tai asiakkkuusrakenteeseen tavalla, joka vä-

hentää asiakkuuteen liittyviä kustannuksia Storbacka ja Lehtinen, (2006) 

 

Asiakkuuden loppuminen voi tapahtua kahdella eri tavalla, joko asiakas itse lopet-

taa asiakkuuden tai siten, että yritys haluaa lopettaa asiakkuuden. Yritys voi lopet-

taa asiakkuuden jos siitä ei koidu arvoa yritykselle. Lopetus tulisi hoitaa hallitusti ja 

oppia asiakkuudesta. Se, että asiakas on menestyvä ja että asiakkuuden arvo tällä 

hetkellä on korkea, ei tarkoita sitä, että asiakkuus pitkällä aikavälillä olisi arvokas. 

Varsinkaan jos asiakkuutta ei hoideta ja johdeta. 

 

Kuten edellä on kuvattu, asiakkuuksien arvo eri asiakkuuksien vaiheissa on erilai-

nen. Suuri asiakasvaihtuvuus rasittaa yrityksen kannattavuutta. Asiakaskannan 

kiertonopeuden ja kannattavuuden välinen yhteys on selvä: jos asiakaskannan 

kiertonopeus on yli 20 %, eli asiakkaat vaihtuvat kerran viidessä vuodessa, yritys 

joutuu panostamaan erittäin paljon uusien asiakkuuksien synnyttämiseen ja asiak-

kuuksien loppumisen hoitamiseen. Tällöin se panostus, jota pitäisi pystyä teke-

mään asiakkuuden jalostamiseen, jää vähäiseksi. Tällä on selvä merkitys asiak-

kuuden arvoon. (Storbacka et al., 2006) Asiakaskannan kiertonopeudesta voidaan 

myös laskea, kuinka pitkä on keskimääräinen asiakkuus. Tämän perusteella voi-

daan arvioida asiakkuuden arvo elinkaaren funktiona. 

 

2.3 Asiakkuuden johtaminen käytännössä 

 

Puusa (2012) tarkastelee asiakkuuden johtamista käytännön läheisenä proses-

sina, jossa asiakkuuksien johtamisella (customer relationship management) tarkoi-

tetaan yrityksen toiminta- ja johtamistapaa, jossa keskeisinä tehtävinä ovat seu-

raavat: 1) tunnistaa ja valita strategisesti tärkeät asiakkuudet, 2) asettaa tavoitteita 

ja laatia toimintastrategioita asiakkuuksien kehittämiseksi, 3) toteuttaa suunnitellut 
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toimenpiteet ja 4) kehittää toimintaa edelleen siitä saatujen tulosten ja palautteen 

perusteella.  

 

2.3.1 Asiakaskanta ja arvopotentiaali 

 

Puusa (2012) mainitsee, että yrityksen tulisi tuntea oma asiakaskanta, jotta sen 

olisi mahdollista keskittää resursseja oikein tärkeisiin ja kannattaviin asiakkaisiin. 

Katseen pitäminen ainoastaan nykyisissä asiakkuuksissa ei riitä. Yrityksen pitäisi 

pohtia, kuinka paljon sen pitäisi keskittää resurssejaan uusasiakashankintaan ja 

kuinka paljon suhteiden ylläpitoon ja kehittämiseen. Tietoa tulisi kerätä sekä nykyi-

sistä että potentiaalisista asiakkaista. 

 

Storbacka ja Lehtinen (2006) painottavat puolestaan nykyisten asiakkuuksien ja-

lostamisen merkitystä. Nykyisistä asiakkuuksista pitäisi tuntea arvopotentiaali ja 

vasta toiseksi kohdistaa toiminta uusasiakashankintaan. Asiakkuuden arvon nos-

taminen edellyttää syvällisempää lähestymistä. Usein asiakkuuden johtamisessa 

kiinitetään huomiota suurivolyymisiin ja kaikista kannattavimiin asiakkuuksiin (Key 

Account Management). Kuitenkin asiakaskannan arvo saattaa nousta paljon 

enemmän keskittämällä voimavaroja nykyisten kannattamattomien, pienivolyymis-

ten asiakkaiden asiakkuuden kehittämiseen! 

 

2.3.2 Segmentointi osana asiakaskannan johtamista 

 

Asiakkuuden johtamisen pohjaksi asiakkaat voidaan ryhmitellä erilaisten kriteerien 

mukaan, esimerkiksi ostokäyttäytymisen, asiakkuuden vaiheen tai asiakkuuden ar-

von mukaan. Jokaiselle ryhmälle rakennetaan mittarit, asetetaan tavoitteet sekä 

laaditaan toimintastrategiat. Saadun palautteen avulla asiakkuuksia voidaan jalos-

taa edelleen. Asiakkuuden johtamisen tavoitteena onkin rakentaa sellaisia asiak-

kuusstrategioita, että asiakkuudet jalostuva ja niiden arvo kasvaa (Storbacka ja 

Lehtinen, 2006). 
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2.4 Asiakastiedon laatu johtamisvälineenä 

 

Hellman (2009) korostaa, että yrityksen johdon on tunnettava, mitä yrityksen sisällä 

ja toisaalta sen ympärillä tapahtuu ja millaiset ovat näiden keskinäiset voimasuhteet. 

Yrityksen tulisi olla selvillä, millä tavalla toimintaympäristö muuttuu ja mikä vaikutus 

sillä on asiakkaisiin. Johdon toiminnassa korostuu yhä enemmän yrityksen kyky ha-

vainnoida ja mitata muutoksia, etenkin asiakkaisiin liittyen. Asiakaslähtöisessä joh-

tamisessa asiakastieto on yksi keskeisimmistä tiedonlähteistä. 

 

Vaikka monissa yrityksissä talous- ja tuotetiedot ovat johdon käytettävissä, asiak-

kaista ei ole aina saatavissa luotettavaa tietoa. Aina yrityksissä ei tiedetä asiakkai-

den lukumäärää, arvoa, kehitystä tai kannattavuutta. Asiakkaat myös muuttuvat jat-

kuvasti, jolloin muutoksia pitäisi pystyä seuraamaan systemaattisesti kerätyllä asia-

kastiedolla; analysoimalla asiakkuuksia, syy-seuraus-suhteita tutkimalla ja tiedoista 

oppimalla. Yrityksen johto tarvitsee yhä tarkempia asiakastietoja, ettei päätöksiä tar-

vitse tehdä arvailemalla. (Hellman et al., 2009) Asioiden kokoaminen ytimekkääksi 

tiedoksi voi olla haasteellista johtuen tiedon sirpaloitumisesta eri osastoille (markki-

nointiosasto ja taloushallinto) sekä eri järjestelmiin. Tiedot pitäisi pystyä kokoamaan 

järkeväksi kokonaisuudeksi, joka voi tarkoittaa eri toimintojen uudelleen organisoin-

tia ja panostusta järjestelmiin. Keskittyminen asiakkuuksiin vaatii jokaisen funktion 

ymmärrystä siitä, mistä yrityksen asiakaskannan arvo ja asiakaskannattavuus muo-

dostuvat ja miten niitä voidaan omalla toiminnalla kehittää. (Hellman, 2009) 

 

ICMI Oy on vuosina 2001 - 2008 tutkinut asiakastiedon merkitystä johtamisessa 

sekä ylimmän johdon työkalujen toimivuutta ja kehitystarpeita. Tutkimukseen osal-

listui 339 henkilöä, yli 50 % edustaen yritysjohtoa, 20 % markkinointijohtoa, 13 % 

ICT-johtoa ja 10 % hallitusammattilaisia. 

 

Tutkimuksen mukaan eniten ja systemaattisimmin johtamisessa käytetään perintei-

siä tulos- ja taseraportteja, jotka sisältävät vahvasti tuottoihin ja kustannuksiin liitty-

vää tietoa ja ovat hyvin tuotelähtöisiä ja perinteisiä. Asiakastiedoista käytetään sys-

temaattisesti johdon raportoinnissa lähinnä myyntiraportteja. Analyysityökaluina ja 
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syy-seuraus suhteita tarkasteltaessa 40 % vastaajista käytti hyväkseen asiakastyy-

tyväisyys ja asiakaskannattavuus tietoja. Näiden käyttö on lähinnä satunnaista, eikä 

sisälly osaksi ylemmän johdon raportointia. Muita yritysten käyttämiä raportteja ovat 

asiakasanalyysit, markkinatutkimukset, tuloskortit, asiakasennusteet, markkina-

osuustiedot, prosessi-, koulutus ja henkilöstömittarit. Lähes 95 % talous- ja markki-

nointijohdosta kokee, että ylimmän johdon tulisi käyttää asiakastietoa jatkossa 

enemmin hyödyksi. Erityisesti esille nousevat asiakaskannattavuuden, -ennustei-

den sekä analyysien merkitys. Sekä määrään että laatuun ollaan oltu tyytymättömiä.  

 

Hellman (2009) nostaa esille, että tulevaisuuden ennustamisessa korostuvat enem-

män ulkoiset kuin sisäiset tiedot asiakkaisiin liittyen. Muutoksia voidaan mitata os-

tokäyttäytymisessä, kanavavalinnoissa, asiakasuskollisuudessa tai uusasiakashan-

kinnassa. Ennusteiden laatiminen pitäisi olla systemaattista ja niiden paikkansa pi-

tävyyttä pitäisi arvioida, jotta niistä voidaan oppia uutta. 

 

2.5 Askiakkuuksiin liittyvien riskien hallinta 

 

Riskienhallinnalla tarkoitetaan kaikkea yrityksessä tehtävää toimintaa, jonka tavoit-

teena on tunnistaa riskejä ja vähentää niistä aiheutuvia vahinkoja. Riskienhallinnan 

tulee perustua liiketoimintastrategiaan ja palvella liiketoiminnan tavoitteiden saavut-

tamista. Hyvä riskien hallinta on luonteeltaan suunnitelmallista, ennakoivaa, tietoista 

ja järjestelmällistä. (Hellman 2009) Riski tarkoittaa epävarmuutta joka voi realisoitua 

vahingon, epäedullisen tapahtuman tai kehityksen toteutumisena. Koska liiketoimin-

nassa epävarmuuksia on paljon, myös erilaisia riskejä on paljon, muun muassa liike-

, kilpailu-, suhdanne-, investointi-, tuote-, myynti-, markkinointi- ja henkilöstöriskit. 

(Hellman, 2009) 

 

Asiakasriskit ovat sidoksissa yrityksen liiketoimintanäkemykseen, strategiaan sekä 

ohjausjärjestelmään, ja niiden kautta liiketoiminnan kehittämisen painopistealueisiin 

sekä yrityksen tuote-, markkina- sekä kanava- ja asiakasvalintoihin. Niiden hallintaa 

mietitään sekä funktioittain että konsernitasolla. Asiakasriskienhallinta tulisikin aktii-

visesti olla mukana koko yrityksen laajuisessa riskien hallinnassa. (Hellman, 2009) 
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Hellman (2009) tarkastelee asiakkuuksiin liittyviä riskejä eri näkökulmista. Ensim-

mäisenä jaottelun perusta liittyy asiakkuuksien tasoon, joita on neljä: 

 

1. yksittäisen asiakkaan riskit; liittyvät usein asiakkaan liiketoimintariskeihin 

sekä maksukäyttäytymiseen, mutta myös menestykseen asiakkaan omilla 

markkinoilla 

2. asiakassuhteen riskit; voidaan tarkastella joko suuremman asiakasryhmän 

tasolla tai yhden asiakkaan näkökulmasta. Riskit liittyvät asiakassuhteisiin, 

kuten asiakasuskollisuuden laskuun, asiakassuhteiden elinkaaren lyhenemi-

seen, asiakassuhteen negatiiviseen kehitykseen, asiakaskannattavuuden 

laskuun tai uusasiakashankinnan tehottomuuteen. 

3. asiakaskannan riskit; ovat yhdistelmä yrityksen asiakkaiden rakenteeseen, 

kokoon, laatuun ja kehitykseen liittyvistä riskeistä. Riski voi liittyä joko yksit-

täiseen asiakkaaseen tai kumuloituneeseen ryhmään asiakkaita. Asiakas-

kannan rakenne sinänsä voi olla riski, mikäli pitkäaikaisia, kannattavia asiak-

kuuksia on vähän ja asiakaskanta muodostuu käytännössä kannattamatto-

mista asiakkaista. Riski liittyy asiakaskantaan myös silloin jos asiakaskan-

taan sisältyy vain muutama suuri ja hyvin kannattava asiakkuus, joiden me-

nettäminen on kriittinen yrityksen toiminnan kannalta. 

4. markkinatason asiakasriskit; liittyvät asiakkaan toimialaan ja ovat mm. kil-

pailutilanne, kasvu- ja kannattavuuskehitys ja valtiovallan tai lainsäätäjän toi-

menpiteitä koskevat riskit. 

 

Toisena näkökulmana ovat välittömät ja välilliset riskit. Välittömät taloudelliset riskit 

ovat maksukäyttäytyminen (maksuviiveet ja reklamaatiot). Välillisiä riskejä ovat asi-

akkaan toimialaan ja suhdanne vaihteluihin liittyvät riskit. Edelleen riskistä riippuen 

ne voivat olla joko pitkä- tai lyhytaikaisia ja vaikuttaa joko pieneen tai suureen osaan 

asiakkuuksia. 

 

Kolmantena näkökulmana Hellman (2009) mainitsee operatiiviset ja strategiset ris-

kit. Strategiset riskit liittyvät sekä olemassa olevien että potentiaalisten asiakkaiden 

valintaan, joihin suurin osa yrityksen resursseista kohdistuu. Operatiiviset asiakas-

riskit vaikuttavat siihen, minkälaiset toimintaedellytykset ja vaikutusmahdollisuudet 
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yrityksellä on asiakkaisiinsa. Tällaisia ovat mm. asiakassuhteiden keskittyminen 

vain tietyille myyjille ja tiedon jaon puute, kanavavalinnat tai asiakkaisiin liittyvien 

toimien ulkoistaminen kolmannelle osapuolelle. 

 

Neljäs näkökulma liittyy jakoon asiakas- ja liiketoimintariskin välillä. Mitä pidemmälle 

riskejä tarkastellaan, sitä todennäköisemmin puhutaan liiketoimintariskistä asiakas-

riskin sijaan. Näitä ovat esimerkiksi liike-, kilpailu-, myynti-, markkinointi- ja inves-

tointiriskit. Toisaalta voidaan miettiä, miten valinnat sopivat yhteen johdon määritte-

lemän johtamisen viitekehyksen ja valittujen strategioiden kanssa. Voidaankin to-

deta, että mitä useampia asiakkaita riski koskee, sitä suuremmalta osin puhutaan 

liiketoimintariskistä. Toisille yrityksille riski voi olla myös mahdollisuus ja toisenlai-

sessa johtamisympäristössä todellinen riski. (Hellman, 2009) 

 

Hellman (2009) ottaa mukaan asiakasriskien tarkasteluun riskin merkityksen yrityk-

selle sekä asiakkaaseen liittyvän aika- ja frekvenssinäkökulman. Aikatarkastelu liit-

tyy historiallisen kehityksen analysointiin ja tulevaisuuden ennustamiseen. Frek-

venssinäkökulmassa tarkastellaan tapahtumien historiallista useutta ja ennustetaan 

tulevaa. Hellman (2009) tarkastelee asiakasriskejä neljällä eri tasolla, ja tunnistet-

tava mitä eri tasoilla tapahtuu sekä asiakas- että asiakaskantatasolla. Suotuisa ke-

hitys tarkoittaa tavoitteiden ja realistisen kasvun kehitystä, Stagnaatio tarkoittaa py-

sähdyksen tilaa, epäsuotuisa kehitys puolestaan tavoitteista jälkeen jäävää kehi-

tystä tai reaalista negatiivista kehitystä. Epäsuotuisan kehityksen ja riskin välille tu-

lee määritellä selkeä raja siitä, milloin epäsuotuisasta kehityksestä tulee riski. 

 

Asiakasriskienhallinta tulisi olla jatkuvaa ja systemaattista. Ennakoitavuus asiakas-

riskeissä auttaa yritystä kohdistamaan resurssit nopeasti oikeaan paikkaan mini-

moidakseen tai poistaakseen asiakkaaseen tai asiakaskantaan liittyviä riskejä. 
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3 ASIAKASKANNATTAVUUS 

 

Tärkein mittari, jolla asiakkuuksia voidaan arvostaa, on asiakkuuden kannattavuus. 

Asiakkuuden kannattavuudella tarkoitetaan yhden asiakkuuden tietyn aikavälin kan-

nattavuutta eli asiakkuustulot – asiakkuuskustannukset = kannattavuus. Aikaväli, 

jota usein käytetään on vuosi. Kannattavuus on näin määriteltynä absoluuttinen, ei 

suhteellinen, suure. Asiakkuus, joka on kannattavampi kuin toinen, tuo näin ollen 

absoluuttisesti enemmän positiivista kassavirtaa yritykseen. Tämä tarkoittaa tietysti 

sitä, että asiakkuuden volyymi sisältyy kannattavuuteen. Muita asiakkuuden arvon 

mittareita voivat olla: asiakkuuden rahallinen volyymi, asiakkuuden koko elinkaaren 

kannattavuus, asiakkuuden kesto, asiakasosuus, asiakkuuden lujuus, asiakkuuden 

referenssiarvo sekä osaamisarvo. (Storbacka ja Lehtinen, 2006). 

 

Asiakaskannattavuuksia aloitettiin laskemaan 1990 -luvulla, kun toimintokohtainen 

kustannuslaskenta (ABC) alkoi yleistymään. Ymmärrettiin, että eri tuotteet kulutta-

vat yrityksen resursseja eri tavalla (Cooper ja Kaplan, 1991; Foster ja Cupta, 1994). 

Pian tämän jälkeen oivallettiin, että myös asiakkaat eroavat toisistaan resurssien 

käytön suhteen. Toisena syynä asiakaskannattavuuden analysoinnin lisääntymi-

seen voidaan pitää informaatioteknologian kehitystä, joka on tehnyt mahdolliseksi 

kerätä tietoa järjestelmällisesti ja analysoida asiakkuuksia olemassa olevan tiedon 

pohjalta. (V. Raaij et al., 2003) Vaikka tiedon rekisteröinti ja keruu on nykyisin hel-

pomaa, niin siitä huolimatta asiakkuuteen liittyvä tieto johtamisvälineenä on suhteel-

lisen vähäistä. Asiakastyytyväisyyden ja asiakaskannattavuuden seurannan ongel-

maksi Hellman ja Värilä (2009) mainitsevat raporttien pohjautuvan historiatietoon ja 

olevan staattisia eli kertaluonteisia ja eivät näin ollen yhdisty järkeväksi ja jatkuvaksi 

johtamisen työkaluiksi.   

 

Yrityksen kannattavan johtamisen näkökulmasta, sille on tärkeää erottaa hyvin 

kannattavat asiakkaat heikosti kannattavista tai jopa tappiollisista asiakkaista, jotta 

yrityksen kannattavuutta voidaan parantaa (Pfeifer et al, 2004). Kannattavan asia-

kassuhteen rakentamisen ja säilyttämisen kannalta, yritysten pitäisi tietää, kuinka 

nykyiset asiakassuhteet eroavat kannattavuudeltaan toisistaan, kuten myös se, 
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minkä asiakasryhmän asiakassuhteet ovat tulevaisuudessa kannattavimpia (V. 

Raaij et al., 2003). 

 

Yrityksen kannattava kasvu edellyttää asiakkuuksien arvon nousua ja asiakaskan-

tojen kannattavuuspotentiaalin hyödyntämistä. Tällöin yrityksen tulisi määritellä ny-

kyinen asiakaskanta, kuvata asiakkuuksien rakenteet ja analysoida nykyisten asi-

akkaiden kokonaisvaltainen arvopotentiaali. Potentiaalin arviointi edellyttää vas-

tauksien etsimistä kahteen kysymykseen: (Storbacka et al., 2006) 

 

 Paljonko vuosittainen kannattavuus paranisi, jos asiakkuudet voitaisiin 

rakentaa optimaalisella tavalla ja jos asiakasosuuksia pystyttäisiin nosta-

maan? 

 

 Kuinka kauan keskimäärin asiakas pysyy asiakkaana tällä hetkellä ja mitä 

tapahtuisi, jos asiakaspysyvyys kasvaisi merkittävästi? 

 

Kun asiakaskanta tunnetaan paremmin, voidaan johtamismallia kehittää edelleen. 

Usein asiakkuudet ovat kannattamattomia siksi, että yrityksen strategiat mahdol-

listavat kannattamattoman toiminnan. Siksi asiakkuuden arvon kehittämisen lähtö-

kohdaksi voi ottaa toiminnan, eli strategioiden muuttamisen. Storbacka et al., 2006) 

 

Edellä Storbacka ja Lehtinen (2006) korostavat nykyisen asiakaskannan potenti-

aaliarvon mekitystä. Hellman (2009) lisää tähän asiakkaan oman kannattavuuden 

ja jopa koko toimialan kehityksen seurannan. Tämä kertoo, kuinka suuri potentiaali 

tai riski asiakuuteen voi liittyä tulevaisuudessa. 

 

Miten sitten asiakassuhteita ja kannattavuutta tulisi tarkastella? Hellman (2009) eh-

dottaa, että asiakkaita sekä asiakaskantaa tarkastellaan pitkäjänteisesti, ei yksit-

täisen tapahtuman pohjalta. Asiakkuuksissa tapahtuvat muutokset heijastuvat 

myös muutoksina asiakkuuden statuksissa eri segmenteissä. Esimerkkinä mainit-

takoon asiakkuuksien päättyminen ja vanhojen asiakasosuuksien kasvamisen 

merkitys liikevaihdon muutokseen ja asiakaslukumääriin. Tähän tiedontarpeeseen 
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perinteinen laskenta ei sovellu.  Usein yritykset seuraavat katteita ja tuotekustan-

nuksia, mikä ei paljasta yksittäisen asiakassegmentin tai asiakkuuden kannatta-

vuutta. Hellmanin (2009) mukaan asiakkuuksiin vaikuttaa vahvasti aikaperspektiivi. 

Välttämättä asiakkaan tuoteostot eivät heijasta kannattavuutta. Kannattavaa tuo-

tetta ostava asiakas saattaa olla kannattamaton ja huonoiten kannattavaa tuotetta 

ostava asiakas kannattava. Asiakaskannattavuuteen vaikuttaa useat eri tekijät, ku-

ten hinnoittelu, osto- ja maksukäyttäytyminen, palvelut, investoinnit asiakkuuksiin 

ja asiakassuhteisiin. Eri asiakkaat käyttäytyvät eri tavalla vaikuttaen kannattavuu-

teen. 

 

3.1 Asiakaskannattavuuden analysointi osana johtamisjärjestelmää 

 

Alla olevassa kuvassa on esitetty yksi malli asiakaskannattavuuden jatkuvaan seu-

rantaan. Kuva on V. Raaij et al,. (2003) kuuden kohdan asiakaskannattavuuden 

seurantamallin luominen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Kokonaisvaltainen asiakkaan kannattavuuden käyttöönottomalli, (V. 

Raaij et al.,2003). 

 

Asiakkuuksien analysointiin otetaan mukaan ne asiakkaat, joiden asiakassuhde on 

ollut voimassa tarkasteluhetkellä, ja ovat sellaisia, jotka ovat tilanneet vähintään 

yhden tuotteen/palvelun yritykseltä (V. Raaij et al., 2003).  Toisessa vaiheessa 

määritellään toiminnot, jotka liittyvät asiakkuuksiin ja joiden avulla kustannukset 
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kohdistetaan asiakkaille. Kolmas vaihe on CPA –mallin (customer profitability ana-

lyzis) työläin kohta. Siinä edellisen vaiheen suunnitelmat viedään käytännön las-

kentatoimeen ja asiakkaan tuotoista vähennetään esim. myynti-, palvelu- ja logis-

tiikka kustannukset. Neljäs vaihe on laskentatulosten tulkinta, jonka tulokset riip-

puvat toisen vaiheen valinnoista. Tulokset voivat olla yllättäviä, jonka mukaan suu-

rin asiakas voi olla kannattamattomin, asiakkaan tappio ylittää sen tuotot tai asia-

kaskannattavuuden erot voivat selittyä eri asiakastyypeillä. Tämä on vaihe, jolloin 

asiakaskannattavuuden mallia voidaan tarkastella uudelleen, koska kustannukset 

on voitu jakaa asiakkaille epätarkasti ja mallin kustannusten kohdistusta joudutaan 

tarkentamaan. Viidennessä vaiheessa asiakaskannattavuuden analysoinnin avulla 

kehitetään asiakkuuksien johtamisen strategioita, kustannusten hallintaa sekä hin-

noittelua. Kannattavuusluvut voivat heijastaa erilaista palvelutasoa erilaisille asiak-

kaille. Viimeisessä vaiheessa luodaan rakenteet jatkuvalle asiakaskannattavuuden 

analysoinnille. (V. Raaij et al.,2003) 

 

Asiakaskannattavuuden analysoinnilla on vaikutusta sekä strategiseen että opera-

tiiviseen johtamiseen. Tieto siitä, kuinka asiakkaat käyttävät yrityksen resursseja, 

vaikuttaa kolmeen asiaan: kustannusten ja tuottojen johtamiseen sekä strategi-

seen markkinoinnin johtamiseen. (V. Raaij et al., 2003) 

 

Vertaamalla asiakaskannattavuutta ja erilaisia asiakkuusprosesseja on helposti 

osoitettavissa yhteys prosessien ja kannattavuuden välillä. Kannattamattomat asi-

akkaat ovat usein sellaisia, joiden asiakkuudet ovat hyvin monimutkaisia ja sisältä-

vät paljon yksittäisiä toimintoja, jotka eivät tuota arvoa kummallekaan osapuolelle. 

(Storbacka ja Lehtinen, 2006) 

 

Kustannusten parempi ymmärtäminen ja kohdistaminen resurssiperusteisesti,  joh-

tavat kustannusten parempaan hallintaan ja kannattavuuden kehitysohjelmiin (V. 

Raaij et al., 2003).  Cooper ja Kaplan (1991) kirjoittavat, että hyvin tunnettu 80-20 

–sääntö, jonka mukaan 20 % asiakkaista saa aikaiseksi 80 % yrityksen liikevaih-

dosta, pitää muuttaa. Heidän havaintojen mukaan 20 % asiakkaista saa aikaiseksi 

225 % yrityksen tuloksesta. Keskimmäiset 70 % asiakkaista olivat lähellä nollatu-

losta ja 10 % asiakkaista heikensivät tulosta 125 %. Lisäksi he huomasivat, että 
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kaikista kannattamattomimpia asiakkaita olivat suuret asiakkaat. (Cooper et al., 

1991) Storbacka (1997) on havainnut, että enemmän kuin puolet asiakkaista on 

kannattamattomia ja Niraj, Cupta ja Narsimhan (2001) ovat havainneet, että asia-

kaskohtainen tappio voi olla 2,5 kertainen sen tuottoihin verrattuna.  

 

Toiseksi asiakaskannattavuuden analysointi luo pohjan hinnoittelulle, bonus –jär-

jestelmille ja alennuspäätöksille (Van Raaij et al., 2003) Analysoinnin avulla havai-

taan, miten eri tavalla asiakkaan tilauksiin käytetään resursseja ja miten hinnoittelu 

vaikuttaa kannattavuuteen (Shapiro et al., 1987). 

 

Kolmanneksi asiakaskannattavuuden analysoinnilla on pitkäntähtäimen strategisia 

vaikutuksia yrityksen toimintaan. Innovatiiviset palveluyritykset ovat oivaltaneet, 

että he voivat päästä perempiin tuloksiin tunnistaen, että erilaiset asiakasryhmät 

eroavat toisistaan käyttäytymisen, halujen ja markkinointitoimien vaikutusten suh-

teen (Zeithaml et al, 2001). Nämä yritykset ovat havainneet, että niiden ei tarvitse 

palvella kaikkia asiakkaita samalla tasolla – monet asiakkaista ovat liian kalliita ja 

niitä ei saada kannattavaksi edes pitkällä aikavälillä. (Zeithaml et al, 2001) Asiak-

kaan tarpeiden ymmärtämisellä eri kannattavuustasoilla ja sopeuttamalla palve-

luita perustuen saatuihin tietoihin on aiempaa luultua suurempi merkitys yritykselle. 

(Zeithaml et al, 2001) Ymmärtämällä avaintekijät asiakkaan tuotoista ja kustannuk-

sista, on mahdollista kasvattaa sekä nykyistä että tulevaa kannattavuutta yrityksen 

asiakaskannassa.  

 

Jokaisesta asiakaskannasta on löydettävissä asiakaskohtaisia eroja niin liikevaih-

don kuin niihin liittyvien kulujenkin suhteen. Yritykset tietävät asiakkaiden myynnin 

mutta eivät asiakassuhteeseen liittyviä kustannuksia. Yleisesti ottaen voidaan to-

deta, että asiakaskohtaiset tuotekustannukset tiedetään, mutta muut kustannukset 

käsitellään yleiskustannuksina. Van Raaij (2003) määritteleekin asiakaskannatta-

vuuden analysoinnin tuottojen ja kulujen kohdistamisena asiakassegmentille tai yk-

sittäiselle asiakkaalle, niin että näiden laskentakohteiden kannattavuus voidaan 

laskea. 
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Van Raaij’n (2003) mukaan suorat edut asiakaskannattavuuden analysoinnissa tu-

lee esille siinä, että kulut ja niihin liittyvät tuotot jakautuvat epätasaisesti asiakkaille. 

Kun yrityksellä on tarkempi kuva resurssien kulutuksesta voi se hyödyntää tätä 

tietoa kolmella eri alueella; 1) kulujen johtamisessa, 2) tuottojen johtamisessa ja 3) 

strategisen markkinoinnin johtamisessa. 

 

Asiakaskannan kuvaamiseen on useita eri vaihtoehtoja. Useissa tutkimuksissa on 

viitattu Stobachoff -käyrän käyttöön osoittamaan asiakkaiden kannattavuuden ja-

kaumaa asiakaskannassa. (Storbacka, 1997; Van Veer-Dirks et al., 2009; Hel-

gesen, 2007; Islambegovic et al., 2015) Ennen käyrän tekemistä, asiakkaaseen liit-

tyvät tuotot ja kustannukset on kohdistettu kohteelle, josta kuvaaja halutaan esittää 

(asiakas, asiakassegmentti tai osasto). 

 

Kuvaaja esittää yhden asiakkaan kannattavuuden osuuden koko asiakaskannan 

kannattavuudesta. Pystyakselilla on esitetty kumulatiivinen yrityksen kannattavuus 

ja vaaka-akselilla on kumulatiivinen asiakaskannattavuus esitettynä niin, että par-

haiten kannattava asiakas on ensimmäinen ja huonoiten kannattava viimeinen. Jo-

kainen kannattava asiakas tuo lisää tuloja kun puolestaan kannattamaton asiakas 

“syö” yrityksen kumulatiivista tulosta. Kuvaajan jatkotulkinnan apuna voidaan käyt-

tää ABC laskennan antamia tuloksia asiakaskannattavuuteen vaikuttavista syistä tai 

kerätä tietoa muilla menetelmillä. (Islambegovic et al., 20150) 

 

Alla olevassa kuvassa on neljä erilaista tilannetta Stobachoff -käyrästä Van Raaij 

(2003) esittämänä. Kuvaajan muoto kertoo asiakaskantaan sisältyvästä haavoittu-

vuuden tasosta, joita asiakkuudet aiheuttavat. Alueen koko, joka jää kuvaajan ala-

puolelle kertoo siitä, miten paljon asiakkaiden välillä on kannattavuuden subventiota 

eli kuinka tasaisesti kannattavuus on jakautunut asiakkaiden välillä. Suuri alue tar-

koittaa, että pieni määrä hyvin kannattavia asiakkaita subventoi heikosti kannattavia 

tai kannattamattomia asiakkaita. Kun tähän lisätään riippuvuutta kuvaava mittari, 

voidaan laskea haavoittuvuuden taso. 
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Kuvio 3. Stobachoff -käyrä eri tasojen subvention ja riippuvuuden kuvaamiseen. 

(Storbacka, 1998)  

 

3.2 Asiakaskannattavuuden laskenta 

 

Asiakaskannattavuutta voidaan tarkastella eri ajankohtiin sidottuina. Tutkimuksia ja 

laskentamenetelmiä löytyy sekä tilikauteen että elinkaareen perustuvina. Tarkaste-

lussa on myös esitetty, että asiakkuuksia voitaisiin aktivoidan osaksi yhtiön omai-

suutta. 

 

Asiakaskannattavuuden ajallinen ulottuvuus pitäisi Hellmanin (2009) mukaan olla 

vähintään 12 kuukautta, pelkkä tilikausiajattelu ei ole riittävä. 

 

Hellmannin (2009) mukaan asiakaskannattavuuden tarkasteluun aikaperspektiivi 

sopii hyvin. Ensinnäkin asiakassuhteet ovat useimmiten pitkäaikaisia ja toiseksi uu-

det asiakkaat ovat hankintakustannustensa vuoksi alkuvuosina kannattamattomia, 
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ja kannattavuus paranee vuosien mittaan hankintakustannusten kuolettamisen jäl-

keen. Kolmas syy on se, että monet asiakaskannattavuuteen vaikuttavat tekijät ja 

investoinnit - kuten esimerkiksi kanavaratkaisut - vaikuttavat suureen osaan yrityk-

sen asiakkaista ja hyvin pitkän aikajakson aikana. Muutokset yrityksen asiakaskun-

nassa eivät tapahdu päivässä. Hellman (2009) nostaa viimeisenä esille myös yrityk-

sen b-to-b asiakkaiden liiketoiminnallinen ja kannattavuuskehitys ajan funktiona. 

Samalla tavalla kuin yrityksen tulee miettiä, minkälaiset tuotteet tai palvelut menes-

tyvät tulevaisuudessa, sen tulee miettiä, millä markkinoilla toimivat asiakkaat ovat 

tulevaisuudessa haluttavia ja, minkä toimialan tai mitkä yksittäiset yritykset menes-

tyvät tulevaisuudessa. 

 

3.3 Erilaiset laskentamallit 

 

Molemmat markkinoinnnin ja laskentatoimen koulukunnat ovat kokeilleet erilaisia 

laskentatekniikoita asiakaskannattavuuden analysointiin. Lind et al., (2006) on esit-

tänyt neljä yleisimmin käytettyä laskentamallia, jotka ovat asiakaskohtaisen kan-

nattavuuden laskenta, asiakasryhmäkohtainen analyysi, asiakkaan elinkaaren 

kannattavuuden analyysi ja asiakkaan arvon analyysi. 

 

Lindin ja Strömstenin (2006) laskentamenetelmien valinta kulloinkin sopivaan tilan-

teeseen perustuu asiakkaan ja yrityksen välillä vallitsevien teknisten ja organisato-

risten tekijöiden tiiviyteen asiakassuhteessa. Tutkijat nimeävät neljä erilaista asia-

kassuhdetyyppiä edellä kuvattujen tekijöiden perusteella, jotka on esitelty alla ole-

vassa taulukossa. 
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Taulukko 1. Asiakassuhteiden viitekehys. (Lind et al., 2006) 

 

Kauppasuhteessa oleville asiakkaille on ominaista matala organisaatioiden välinen 

vuorovaikutus ja matala tuotannollinen yhteys. Tämä asiakasryhmä ei vaadi suuria 

sidoksia yritysten välille ja myytävät tuotteet ja palvelut ovat hyvin saavutettavissa 

ja standartoituja. Taloudellisessa mielessä näillä asiakkailla on vähäinen merkitys 

yritykselle, kun otetaan huomioon työn resurssiperusteet. (Lind et al., 2006) 

 

Edistyneemmälle asiakassuhteelle on luonteenomaista korkea organisaation yh-

teys yritysten välillä, jonka vuoksi toiminnot pitää järjestään sen mukaisesti. Matala 

tekninen yhteys mahdollistaa standardituotannon, vaikka tuotteet ja palvelut poik-

keaIsivatkin hieman standardista. Tällä asiakasryhmällä on lyhyellä tähtäimellä 

merkittävä vaikutus yhtiön talouteen. (Lind et al., 2006) 

 

Integroidussa asiakassuhteessa molemmat sekä organisaatioiden välinen yhteis-

työ että tuotannollinen yhteys ovat tiiviitä. Tuotteet tai palvelut tehdään yhteis-

työssä asiakkaan kanssa noudattaen asiakkaasta lähteviä tarpeita. Näille asiak-

kaille on luonteenomaista pitkä asiakassuhde ja suuret kustannukset suhteen 

alussa, jolloin molemmat osapuolet ovat kustannustenkantajina. Yrityksen henki-

löstöä osallistuu asiakastyöhön eri yksiköistä, jotka ovat erikoistuneet tiettyihin toi-

mintoihin palvellakseen asiakasta. Tällä asiakkaalla on suuri merkitys yrityksen 

kannattavuuteen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Näiden asiakkuuksien osuus 
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yhtiön tuloista on merkittävä ja ne voivat olla tulevaisuudessa kannattavia. (Lind et 

al., 2006) 

 

Viimeisenä asiakasryhmänä ovat asiakassuhteet, joita yhdistää korkea tuotannol-

linen yhteys yritykseen. Yritys järjestään tuotantonsa vastaamaan asiakkaan tar-

peita, joka vaatii yritykselta suuria rahallisia uhrauksia siihen nähden, kuinka paljon 

asiakas on valmis maksamaan tuotteista tai palveluista. Nämä asiakkaat eivät ole 

yritykselle erityisen kannattavia, mutta nämä asiakkaat voivat toimia referensseinä 

muihin asiakassuhteisiin. (Lind et al., 2006) 

 

Kun asiakkaat on jaettu organisaation ja teknisten ominaisuuksien mukaan erilai-

siin asiakassuhteisiin, Lind ja Strömssen (2006) ovat sijoittaneet neljä eniten käy-

tettyä laskentatapaa asiakassuhteita vastaaviin laatikoihin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 2. Viitekehys asiakaslaskennan tavoille erilaisissa asiakassuhteissa. 

Lind et al., 2006) 

 

Asiakasryhmittäin analysoidaan kauppasuhteessa olevia asiakkaita, joiden yritys-

ten välinen yhteys on matala ja yhden asiakkaan vaikutus koko yrityksen kannat-

tavuuteen on pieni. Sen sijaan nämä asiakkaat voidaan ryhmitellä yhtenäisen pe-
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rusteen mukaan, ja tällä tavoin erottaa erilaiset ryhmät toisistaan. Asiakassuh-

teissa, joissa organisaation välinen yhteys on edellistä asiakasryhmää suurempi, 

tulisi Lindin ja Strömsstenin (2006) mukaan tarkastella asiakaskohtaisesti. Tämän 

ryhmän asiakkaat ovat liiketaloudellisesti merkittävä ryhmä lyhyellä aikavälillä, 

jonka vuoksi ne pitäisi saada kannattaviksi vuositasolla. Integroidut asiakassuhteet 

tuottavat tuloa pitkällä aikavälillä, joten lyhyen aikavälin kannattavuutta tärkeäm-

pää on seurata asiakasta sen eliniän kannattavuuden mukaan. Asiakaskohtainen 

seuranta on tarpeen, koska nämä asiakkaat muodostavat merkittävän osa yrityk-

sen tuotoista. Viimeisin asiakasryhmä, yhdistävä asiakassuhde on haasteellisin 

laskentatoimen näkökulmasta. Yritys voi investoida tähän asiakkuuteen nyt ja se 

voi osoittautua kannattavaksi tai siitä voi tulla tärkeä tiedonlähde, jota voidaan hyö-

dyntään muihin asiakassuhteisiin. Yhdistävien asiakassuhteiden laskenta ja ana-

lysointi pitää tapahtua suurten investointien vuoksi asiakastasolla. Lisäksi asiak-

kaaseen kohdistuvien suorien tuottojen lisäksi pitäisi asiakkuuteen kohdistaa epä-

suoria tuottoja, joista muut asiakkaat ovat hyötyneet. 

 

3.3.1 Asiakaskohtainen kannattavuuden laskenta 

 

Asiakaskannattavuudesta (customer profitability) käytetään usein teksteissä lyhen-

nystä CP. Asiakaskannattavuudella tarkoitetaan nettomääräistä raha-arvoa, jonka 

asiakas tuottaa yritykselle (Mulhern, 1999). Pfeifer et al (2004) määritelevät asia-

kaskannattavuuden asiakkaasta johtuvien tulojen ja niihin kohdistuvien kulujen 

erotuksena tietyllä aikavälillä, joiden ajallinen kohdistaminen asiakkaalle noudattaa 

yrityksen virallista raportointia eli kirjaukset tehdään nk. suoriteperusteen mukaan. 

Tämän määritelmän mukaan asiakaskannattavuuden tarkastelu perustuu toteutu-

neisiin lukuihin ja on historiaan suuntautunutta tarkastelua (retrospective). 

 

3.3.2 Asiakassegmentin analyysi 

 

Asiakkaiden jaottelu saman tyyppisiin ryhmiin tyydyttääkseen asiakkaiden tarpeet 

ei ole uusi asia. Perinteisellä tavalla segmentoinnilla on pyritty tunnistamaan sa-
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manlaisia asiakasryhmiä ja tämän perusteella edistetty myyntiä ja markkinointivies-

tintää segmenttikohtaisesti. Nykyisin segmentointia käytetään asiakaskannatta-

vuuden analysointiin, jolloin segmentoinnin avulla voidaan löytää asiakaskannatta-

vuudeltaan yhtenäisiä ryhmiä ja saadaan tietoa asiakasryhmien tuotoista ja kus-

tannuksista.  (Zeithaml et al, 2001) 

 

Asiakasryhmiin perustuvassa jaottelussa laskennan kohteena on asiakasryhmä 

(Guilding et al., 2002). Asiakasryhmittely voi perustua tekijöihin, kuten ostokäyttäy-

tymisen, maantieteellisen sijaintiin, demokraafisiin tekijöihin tai johonkin muuhun 

asiakkaita erottavan tekijään (Lind et al., 2006). Zeitelman et al., (2001) pitävät 

tärkeänä, että asiakkaiden ryhmittelyssä tunnistettaisiin demograafiset tekijät, pal-

velun laatuun ja asiakkaan tarpeisiin liittyvät tekijät sekä palvelun laadun muutok-

sen vaikutus ostokäyttäytymiseen. 

 

Asiakasryhmittelyyn perustuvassa laskennassa on olennaisinta seurata asiakas-

ryhmän kannattavuutta, jolloin yleiskustannukset kohdistetaan asiakasryhmälle yk-

sittäisen asiakkuuden sijaan (Lind et al., 2006). 

 

Kannattavuuteen perustuvaa segmentointia on nykyisin käytetty tehokkaasti etu-

päässä rahoituspalveluyrityksissä, vähittäiskauppoissa ja yritysten välisessä kau-

pankäynnissä toimivilla yrityksillä sekä olemassa olevan tiedon vuoksi että kyvystä 

kohdistaa kustannuksia asiakkaille. (Zeithaml et al, 2001) 

 

Storbacka (1997) näkee, että asiakkuuden kannattavuuteen perustuva segmen-

tointi ja historiallinen asiakaskannan tarkastelu toimii hyvänä pohjana strategiselle 

päätöksenteolle. Hänen mukaansa kannattavuuteen perustuva segmentointi voi-

daan tehdä sekä absoluuttisen että suhteellisen kannattavuuden perusteella. Seg-

mentoimalla asiakkuuksia voidaan luoda malleja markkinointistrategioille, kuten 

uusi tuote tai palvelu, hinnoittelumallit, asiakkuuden käyttäytymiseen ohjaavat mal-

lit jne. Tarkoituksena on saada Stobachoff -käyrän alapuolelle jäävä alue pienem-

mäksi ja kannattavuuden jakautumaan tasaisemmin asiakkuuksien välille. 
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3.3.3 Asiakkaan elinkaaren ja arvon analyysi 

 

Asiakkaan elinkaaren arvosta (customer lifetime value) käytetään kirjallisuudessa 

usein lyhennystä CLV. Kuten asiakaskannattavuuden määrittelyssä, niin myös asi-

akkaan elinkaaren laskennan määrittelyssä on eri tutkimuksissa ollut merkittäviä 

eroja. Elinkaarilaskennan aikaväli ulottuu aikaisemmista vuosista tulevaisuuteen 

(Berliner et al., 1988). Pfeifer et al., (2004) mukaan asiakkaan elinkaaren arvon 

laskenta pitäisi tapahtua, kuten rahoituksessa ja laskentatoimessa on määritelty, 

kirjanpidon suoriteperusteisesta laskennasta poiketen tulevien kassavirtojen nyky-

arvoon eli diskontattuun kassavirtaan. Lind et al., (2006) määrittelee asiakkaan 

elinkaaren arvon niin, että asiakkaan elinkaaren kannattavuus saadaan yksikertai-

sesti vähentämällä asiakkaan tuotoista asiakkaan kustannukset ja tarkasteltava ai-

kaväli ylittää vuosittaisen tarkastelujakson. Näistä määrittelyistä voidaan kuitenkin 

huomata, että vielä ei ole täysin selvää, miten laskenta pitäisi tehdä. Lind et al., 

(2006) määrittelevät suoraviivaisesti asiakkaan elinkaaren arvon yhteenlaskemalla 

suoriteperusteisen kirjanpidon toteutuneet asiakkaan kannattavuusarvot tuleviin 

kassavirtaperusteisesti laskettuihin nykyarvoihin. Toisaalta Pfeifer et al., (2004) 

ovat nimenomaan halunneet selventää eroa kassaperusteisen ja suoriteperustei-

sen kannattavuuden analysoinnin välillä ja painottaneet, että asiakkaan elinkaaren 

laskenta on tulevaisuuteen painottuvaa (prospective), ja siinä tarkastelun näkökul-

mana ovat tulevat kassavirrat. 

 

Kannattavuutta tulee lähestyä ajallisesti kahdella eri tavalla. Ensiksi tulee analy-

soida asiakkuuden kannattavuus vuositasolla. Asiakas, joka on tänä vuonna kan-

nattamaton, voi olla kannattavimpia asiakkaita tulevaisuudessa. Toiseksi asiak-

kuuksien koko elinkaaren kannattavuus edellyttää vuosittaisen kannattavuuksien 

tuntemista ja vuosittaisen asiakkuuden kannattavuuden diskonttausta nykyarvoon. 

Ongelmana on kuitenkin se, että asiakkuuden kesto ei ole tiedossa, joten nykyarvon 

määrittely perustuu tulevaisuuden odotuksiin. /Storbacka ja Lehtinen, 2006). 

 

Usein asiakkuuksista puhutaan yrityksen varallisuuden arvona (customer equity). 

Kun nykyisten asiakkaiden tuleviin kassavirtoihin lisätään potentiaalisten asiakkai-

den kassavirta, saadaan selville ”asiakkaan arvo” yritykselle (Håkansson et al. 
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2002). Guilding et al., (2002) määrittelevät asiakkaan arvon hieman eri tavalla, joka 

perustuu olemassa olevan asiakaskannan tulevaan kassavirtaan.  

 

3.4 Kustannuslaskentamallin valinta 

 

Totuttuja kustannuslaskennan menetelmiä alettiin kritisoida 1980-luvun loppupuo-

lella. Yksittäisiä puheenvuoroja laskennan kehittämistarpeesta oli käytetty jo aiem-

minkin. Etenkin käytännön sovellusten nähtiin ainakin osassa yrityksiä jääneen 

ajastaan jälkeen ja alettiin vaatia entistä oikeudenmukaisempaa yleiskustannusten 

kohdistamista tuotteille. Tämä synnytti ns. toimintoperusteisen kustannuslasken-

nan, josta englannin kielessä käytetään nimitysta Activity Based Costing, ABC. 

(Neilimo, Uusi-Rauva, 1999)  

 

Toimintoperusteinen laskenta tuottaa parhaimmillaan runsaasti erilaista tietoa yri-

tyksen toiminnasta. Samalla se tarjoaa keinoja toiminnan parantamiseksi. Sittem-

min toimintoperusteisen kustannuslaskennan rinnalla on alettu puhua toimintojoh-

tamisesta (Activity-Based Management, ABM). 

 

Toimintolaskenta soveltuu käytettäväksi silloin, kun välillisten kustannusten osuus 

kokonaiskustannuksista on suuri ja laskentatilanne on asiakaskohtaisesta räätälöin-

nistä johtuen monimutkainen. Laskennassa määritellään toiminnot ja näiden kus-

tannuksen kohdistetaan asiakkaalle sen käytön mukaan. (Suomala et al., 2011) Yri-

tyksen asiakkaiden tuotoissa ja kustannuksissa on asiakaskohtaisia eroja. Vaikka 

suurin osa yrityksistä tietää asiakaskohtaiset tuotot, monet yritykset eivät tiedä kaik-

kia asiakkaaseen kohdistuneita kustannuksia, jotka liittyvät asiakassuhteeseen. 

Yleisesti tuotannonkustannukset tiedetään asiakaskohtaisesti, mutta markkinoinnin, 

palveluiden ja muiden tukitoimintojen kustannukset on käsitelty yleiskustannuksina. 

(Raaji et al, 2001) Perinteinen kustannuslaskenta käyttää yleiskustannusten jako-

perusteena esim. välittömiä työ- tai konetunteja, kun tuotteille kohdistetaan välillisiä 

tukitoimintoja (Cooper ja Kaplan, 1991). Toimintolaskennan kannattajat väittävät, 
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että toimintolaskennan avulla tiedot ovat tarkempia, koska yleiskustannukset jae-

taan asiakkaalle toimintojen mukaan (Cooper et al., 1992; Kaplan et al., 1998; Kap-

lan et al., 2001). 

 

Kuvio 4. Activity based costing (Turney,1991) 

 

Toimintoperusteisessa laskennassa lähtökohtana ovat toiminnot ja niiden käyttä-

mät resurssit. Kun nämä tiedetään, voidaan laskea toiminnon kustannukset ja koh-

distaa ne käytön perusteella laskentakohteille. 

 

Jakolaskenta soveltuu luontevimmin laskentatilanteeseen, jossa yhdellä prosessilla 

tuotetaan yhtä palvelua tai aineellista hyödykettä ilman keskeneräistä tuotantoa. Ja-

kolaskennan soveltamisen kannalta oleellista on se, että jokainen yksikkö käy läpi 

samat työvaiheet ja kullekin yksikölle voidaan kohdistaa sama määrä kustannuksia. 
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Kustannuksia ei ole tarpeen jakaa välittömiin ja välillisiin. Tuotteen yksikkökustan-

nukset voidaan laskea yksinkertaisimmillaan käyttämällä suoran jakolaskennan 

kaavaa, laskentakauden kustannukset jaettuna laskentakauden suoritemäärällä. 

(Suomala et al., 2011) 

 

Foster, Cupta ja Sjöblom (1996) esittävät yhden tavan, minkä mukaan asiakkaan 

kustannukset voidaan kohdistaa asiakkaalle: 

 

Tuotot
- Asiakaskohtaiset kustannukset
Asiakaskohtainen kate
- Asiakasryhmän kustannukset
Asiakasryhmän kate
- Yhtiön yleiskustannukset
Käyttökate  

 

Tämän laskelman mukaan asiakkaiden yhteenlaskettu kate pitäisi olla sama kuin 

koko yhtiön käyttökate. 

 

Asiakkuus koostuu asiakaskohtaamisista ja asiakaskohtaamiset koostuvat erilai-

sista toiminnoista. Tätä kutsutaan asiakkuusrakenteeksi. Asiakkuuksien rakenteen 

tarkastelu soveltuu erityisen hyvin asiakkuuden arvon kannattavuus-ulottuvuuden 

kehittämiseen. Tarkastelemalla asiakkuuksien arvoa niiden eri tasoilla löytyy hel-

posti ajatuksia siitä, miten niiden rahalla mitattavissa olevaa arvoa voidaan kehittää. 

(Storbacka ja Lehtinen, 2006) 

 

Asiakkuuksia voi koota asiakaskannoiksi, ja tarkastella asiakaskantatasolla asiak-

kuuksien välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä. Voimme esimerkiksi koota kannattavimmat 

asiakkuudet yhdeksi asiakaskannaksi ja analysoida, miten näiden rakenne eroaa 

kannattamattomista. Asiakkuuden rakenteen tunnistamisesta on hyötyä, kun johde-

taan asiakkuuksia. Pystytään selvittämään asiakkuuden kannattavuus, hallitse-

maan asiakastyytyväisyys sekä kehittämään asiakkuuksia paremmin. (Storbacka ja 

Lehtinen, 2006) 
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Jo pelkästään asiakkuuden kannattavuuden laskennan takia tulee huolehtia siitä, 

että asiakkuudesta rekisteröityy sen puitteissa suoritettuja toimintoja. Toimintojen 

rekisteröinti mahdollistaa toimintokohtaisen kustannuslaskenta. (Storbacka ja Leh-

tinen, 2006) 

 

3.4.1 Kustannusten kohdistaminen 

 

Kustannuslaskenta pyrkii ensisijaisesti tuottamaan tietoa yrityksen tuotteiden tai 

palveluiden tuotannon suunnittelun avuksi. Se vastaa laskentatoimen keinoin ky-

symykseen, mitä tuotteen valmistus maksaa. Yrityksen kustannuslaskennan ja hin-

nanasetannan alueilla asiakaskohtaiset kannattavuusanalyysit (customer account 

profitability) ovat yleistyneet. Asiakaskohtaisissa kannattavuuslaskelmissa pyri-

tään selvittämään kunkin asiakkaan yritykselle aiheuttamat erilliskustannukset 

sekä päättämään, mitä yhteiskustannuseriä asiakkaalle kohdistetaan ja mitä koh-

distusperiaatteita laskelmissa käytetään. Kannattavuuden selvittäminen edellyttää 

tietysti asiakkaalta saatavien erillistuottojen, myyntituottojen ja muiden tuottojen 

selvittämistä. Asiakaskannattavuus on erilistuottojen sekä yritykselle asiakkaasta 

aiheutuvien erillis- ja yhteiskustannusten erotus. (Neilimo ja Uusi-Rauva, 1999) 

 

Kohdistusongelmassa on kysymys yrityksen tuottojen ja kustannusten kohdistami-

nen toiminnoille, tulosyksiköille, tuotteille tai palveluille (Neilimo ja Uusi-Rauva, 

1999). Neilimo ja Uusi-Rauva esittävät joitakin laskentatoimeen liittyviä ongelmia. 

Yksi näistä on jakamisongelma/kohdistusongelma, joka liittyy kustannusten koh-

distamiseen laskentakohteille. Kohdistuskriteereitä voidaan luoda monella tavalla, 

mutta yleisperiaatteena yritetään mahdollisimman hyvin soveltaa kohdistamisessa 

aiheuttamisperiaatetta. Kustannuksia ja tuottoja kohdistetaan niille yksiköille, toi-

minnoilla ja tuotteille, jotka ovat ne todellisuudessa aiheuttaneet. Mikäli aiheutta-

misperiaatetta ei pystytä soveltamaan,  on yritysjohdon luotava muita kohdistamis-

periaatteita. (Neilimo ja Uusi-Rauva, 999) 

 

Kohdistusongelman lisäksi voidaan mainita mittaamisongelma, joka liittyy toisaalta 

laskentatoimen rekisteröintijärjestelmään ja sen tarkkuuteen. Rekisteröidäänkö 
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kustannukset yhdelle tilille vai onko jokaisella tulosyksiköllä oma tili? Tilitarkkuuden 

ohella mittaamisongelmaan kuuluu myös resurssikäytön määrän luotettava rekis-

teröinti. Paljonko raaka-ainetta ja työtä on käytetty tuotteeseen A valmistuspaikalla 

B? Onko tämä luotettavasti dokumentoitu vai perustuuko resurssikäyttö arvioon? 

Hyvä mittaamisongelman ratkaisu edellyttää tarkkaa mittausta ja mittaustulosten 

dokumentointia. (Neilimo ja Uusi-Rauva, 1999) 

 

Kustannuksilla on johdon laskentatoimessa keskeinen asema, ne tulee tuntea, 

jotta toiminnan kannattavuus ja taloudellisuus voidaan selvittää.  Alla on joitain Nei-

limon ja Uusi-Rauvan (1999) erittelemiä käsitteitä: 

Laskentatilanteen muodostavat valittavana olevat toimintavaihtoehdot ja se, 

kuinka kauaskantoinen tehtävä valinta on. Laskentatilanteen määrittelyllä saadaan 

selville, mitkä kustannukset ovat käsittelyn kannalta relevantteja. Ainoastaan ne 

tulee ottaa mukaan laskelmaan. 

Aiheuttamisperiaattella tuottojen ja kustannusten kohdistamista laskentakoh-

teille. Kullekin suunnittelun tai tarkkailun kohteena olevalle asialle on kohdistettava 

kaikki ne, mutta vain ne kustannukset ja tuotot, jotka tämä toiminta, toimienpide, 

hanke tms. on aiheuttanut tai aiheuttaa. 

Kustannus on tuotannon tekijän rahassa mitattu käyttö tai kulutus. Kokonaiskus-

tannukset saadaan laskettua kertomalla tuotantorosessissa tiettynä ajanjaksona 

käytettävien tuotannontekijöiden määrä tekijöittäin niiden vastaavilla yksikkökus-

tannuksilla ja laskemalla näin saadut kustannukset yhteen. Vastaavasti tuotot saa-

daan kertomalla myytyjen suoritteiden määrä myyntihinnalla. (Neilimo ja Uusi-

Rauva, 1999) 

 

Kirjanpidossa puhutaan menoista ja kuluista. Tietyn tuotannontekijän hankintame-

non tilikaudelle jaksotettua osaa kutsutaan kuluksi. Kustannuslaskennassa puo-

lestaan käytetään  käsitettä kustannus. (Neilimo ja Uusi-Rauva, 1999) 

 

Tuotantoprosessissa aiheutuvien kustannusten selvitys ja laskenta perustuu 

yleensä kustannuslajeihin.  Kuhunkin tuotannontekijään liittyy oma kustannusla-

jinsa. Kustannuslaskennassa käytetään suunnilleen samaa kustannuslajijakoa 
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kuin liikekirjanpidossa, jonka rakenne on nähtävissä tilikartassa. (Neilimo ja Uusi-

Rauva, 1999) 

 

Yleisimmän luokittelun mukaan kustannukset jaetaan muuttuviin ja kiinteisiin. 

Muuttuvien kustannusten oletetaan kasvavan ja vähenevän toiminta-asteen muut-

tuessa. Kiinteät kustannukset eivät riipu toiminta-asteen vaihtelusta, vaan kapasi-

teetin eli potentiaalitekijöiden muutoksista. (Neilimo ja Uusi-Rauva, 1999) 

 

Muuttuvat ja kiinteät kustannukset jaetaan tuotekohtaisessa kustannuslasken-

nassa laskentateknisen käsittelyn vuoksi usein välittömiin ja välillisiin. Välittömät 

kustannukset ovat useimmiten muuttuvia. Tyypillisiä välittömiä kustannuksia ovat 

valmistuksen aineet ja tarvikkeet, alihankinnan ja työntekijöiden palkat. Välillisiä 

kustannuksia ei sen sijaan voida järjestelmässä suoraan kohdistaa tuotteille, 

vaikka ne sinänsä olisivatkin toiminnan kannalta välttämättömiä kustannuksia. Yri-

tyksen kiinteät kustannukset ovat perinteisen tulkinnan mukaan olleet luonteeltaan 

useimmiten välillisiä. Myös tämän jakotavan suhteen on syytä olla kriittinen. Esi-

merkiksi tietyn, vain yhden tuotteen valmistamista palvelevan työstökoneen perin-

teisesti kiinteät kustannukset voidaan aiheuttamisperiaatteella kohdistaa suoraan 

sillä valmistettaville tuotteille ja käsitellä tuotteen välittöminä kustannuksina. (Nei-

limo ja Uusi-Rauva, 1999) 

 

Edellisten jakotapojen lisäksi voidaan puhua erillis- ja yhteiskustannuksista. Erillis-

kustannuksissa on taustalla tietty aiheuttamisperiaatteen mukainen syy-yhteys. 

Niihin kuuluvat tarkastelukohteen aiheuttamat välittömät kustannukset sekä mah-

dolliset muuttuvat välilliset kustannukset. Samoin mahdolliset kiinteät erilliskustan-

nukset ovat sijoitettavissa tähän ryhmään. Tietyn hankkeen, tuotteen, tapahtuman 

tai projektin kannalta  erilliskustannukset jäävät pois, mikäli sitä ei toteuteta. Yleis-

kustannuksiin ei sen sijaan vaikuta, vaikka hanketta ei toteutettaisikaan. (Neilimo 

ja Uusi-Rauva, 1999) 
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4 VISMA SERVICES TEEMUAHO KONSERNI 

 

4.1 Konsernin yleiskuvaus 

 

Tutkimusvuonna Teemuaho Yhtiöt Oy yhdistyi pohjoismaiseen taloushallintopalve-

luja tuottavaan Visma -konserniin. Yhdistymisen myötä Teemuaho Yhtiöt Oy on 

osa pohjoismaiden suurinta taloushallinnon palvelu- ja ohjelmistotaloa. Suomessa 

konsernilla on toiseksi kattavin tilitoimistoketju 21 eri paikkakunnalla. 

 

Alla olevasta kuvasta voidaan nähdä, että yhtiö on kasvanut voimakkaasiti sekä 

liikevaihdolla että henkilömäärällä mitattuna. Molemmissa kasvu on ollut yli kaksin-

kertainen vuosien 2005 ja 2009 välisenä aikana. Kasvun lähteinä ovat suurelta osin 

olleet yritysostot. Vuosikymmenen loppupuolella 21 paikkakunnasta 14 on tullut 

yritysostojen kautta. Orgaaninen kasvu on ollut hitaampaa. Strategiatavoitteiden 

mukaan yritys on jatkanut kasvuaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 5. Liikevaihdon ja henkilömäärän kehitys vuosina 2005-2011. 
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Alla olevassa kuvassa on esitetty yrityksen laaja palvelukokonaisuus. Tarkoituk-

sena on olla asiakkaan johdon tukena ja tällä tavoin auttaa omistaja-arvon kasvat-

tamisessa. Palvelukokonaisuus on mahdollista rakentaa erilaisista pienemmistä 

palveluista kullekin asiakkaalle sopivaksi. Pienemmille asiakkuuksille riittää usein 

perinteiset tilitoimistopalvelut sekä yhtiöoikeuteen ja verotukseen liittyvät konsul-

tointipalvelut. Suuremmat yrityksen ovat kuitenkin alkaneet ulkoistaa niin talous-

hallinnon kuin henkilöstön osalta toimintoja ja tähän kasvuhaasteeseen on tartuttu 

laajentamalla palvelukokonaisuuksia talousjohdon palveluita sekä talousjohdon 

ohjelmistoja kehittämällä. Kasvun tavoitteena onkin saada suurempia ulkoistuksia, 

jolloin asiakkuutta pystytään palvelemaan kokonaisvaltaisesti ja vapauttamaan sen 

resurssit oman liiketoiminnan hoitamiseen.  

Kuvio 6. Palvelutarjooma 

 

4.2 Toimialan kehitys 

 

Taloushallinnon markkinanäkymät ovat hyvin positiiviset niin Suomessa kuin laa-

jemminkin. Näkymä on vakaa ja taloushallinnon palveluiden liikevaihdon kehitys ei 

ole kovinkaan herkkä suhdannevaihteluille. Yritykset tarvitsevat lakisääteistä pal-

velua huonompinakin aikoina. (Työ- ja elinkeinöministeriön taloushallinnon toimi-

alaraportti, 2018). Raportissa on kuvattu myös alan liikevaihdon kasvua, joka on 
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ollu tasaista vuodesta 2010 lähtien. Tänä aikana toimialan liikevaihto on nelinker-

taistunut. 

 

Toimialan kannattavuus on alhaisempi kuin esim. tilintarkastuspalvelut. Kannatta-

vuutta on kuitenkin pystytty nostamaan joitakin prosenttiyksiköitä, mutta siitä huo-

limatta kova kilpailu näkyy alhaisena kannattavuutena. 

 

Taloushallintoliiton keräämän tiedon mukaan taloushallintoalan vuoden 2016 liike-

vaihto oli 970 MEUR, alan yritysten lukumäärä oli 4.235 ja ala työllisti 11.702 hen-

kilöä. Viiden suurimman tilitoimistoketjun markkinaosuus oli 38 %. Suurimmat toi-

mijat olivat Accountor Holding (23 %), Talenom (4 %), Azets Insight ent. Visma 

Services (4 %), Rantalainen-Yhtiöt (4 %) ja Monetra (3 %). (Kauppalehti, 5.9.2018) 

 

Alalla toimii edelleen suuri määrä pieniä yrityksiä ja alan keskittyminen tulee edel-

leen jatkumaan sukupolvenvaihdokseen liittyvissä tilanteissa sekä uusien järjestel-

mien vaatimien investointien vuoksi. Pienet yhtiöt voivat palvella henkilökohtaisesti 

pieniä asiakkuuksia, mutta sähköinen taloushallinto tulee yhä merkittävämmäksi 

osaksi yrittäjien arkea, jolloin perinteinen tilitoimistopalvelu ei riitä asiakkaille. Toi-

saalta alalla on koettu pulaa osaavasta henkilökunnasta ja silloin automatiikan rooli 

tilitoimistoissa kasvaa ja osaamista halutaan keskittää suurempiin kokonaisuuk-

siin. 

 

4.3 Yhtiön strategia osana Visma konsernia 

 

Teemuaho -konsernin liittyminen osaksi Vismaa vuoden 2009 antaa molemmille 

osapuolille paremmat kasvumahdollisuudet tulevaisuudessa. Asiakkaille tarjotta-

vat ohjelmisto- ja palveluratkaisut laajenivat. Yhteistyö tarjoaa molemmille osapuo-

lille mahdollisuuden kasvaa kannattavasti. 

 

Toiminna ohjenuorana on yritysjohdon päätöksenteon tukeminen teemoilla “Pitävä 

pohja päätöksille” ja “Navitoinnilla voittoon”. Tavoitteena on asiakasyritysten arvon 
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kasvattaminen pitkäjänteisellä yhteistyöllä. Yhtiön päämääränä on olla taloussuun-

nittelun ykköstaitaja Suomessa. 

 

Yrityksen kasvun odotetaan tuleveisuudessa tapahtuvan kolmella eri tavalla. Ny-

kyasiakaskunnan kasvun myötä syntyvä tarve palveluiden laajentamiselle, uus-

asiakashankinnan kautta ja yritysostoilla. 

 

Yhdistymisen myötä voidaan panostaa paremmin kustannustehokkaaseen toimin-

taan käyttämällä sähköisiä ohjelmistoja tehokkaasti ja työtapoja yhtenäistämällä. 

Tällöin suuruudesta tulevat ketjuedut näkyvät kannattavana liiketoimintana. Säh-

köiset palvelut palvelevat ja helpottavat sekä asiakkaan että Visma Services Tee-

muahon toimintaa. Tällä tavoin yritystoimintaa pystytään kasvattamaan kannatta-

vasti. 

 

Kasvun myötä yrityksen on panostettava henkilöstön osaamiseen. Asiakkuuksien 

käytössä pitää olla taloushallinnon asiantuntijoita eri tarpeisiin ja palvelun saata-

vuuden on oltava vaivatonta ja helppoa. Työtä pitää pystyä tekemään erilaisilla 

välineillä ja asiakkuustiimit voivat jakautua maantieteellisesti eri paikkoihin. 

 

Vaikka yhtiö näkee yhtenä kasvumahdollisuutena taloushallinnon ulkoistuksiin liit-

tyvän markkinapotentiaalin, silti strategiassa korostetaan myös paikallisuutta. Yh-

tiön asiakaskunta koostuu pienistä yhden hengen toiminimistä suurempiin satoja 

henkilöitä työllistäviin yrityksiin. 

 

Yhteistyön merkitys Visman kanssa luo kasvumahdollisuuksia myöhemmille vuo-

sille. Aikaisempien vuosien tapaan yhtiö pyrkii saavuttamaan haasteellisia kasvu-

tavoitteita kannattavalla tavalla. 

 

 

 

 



47 

 

5 ASIAKASKANNATTAVUUDEN SEURANTAMALLI VISMA SERVICES TEE-

MUAHO -KONSERNISSA 

 

5.1 Asiakaslähtöinen liiketoimintamalli 

 

Yhtiön viimevuosien kova kasvuvauhti ja yritysostojen mukanaan tuomat haasteet 

ovat lisänneet huolia kannattavuuden säilyttämisestä tavoitetasolla. Yhtenäiset toi-

mintatavat ja sähköisen taloushallinnon järjestelmien käyttöönotto on ollut oletettua 

hitaampi prosessi. Tämän vuoksi johtamismallissa on kiinnitetty enemmän huo-

miota asiakkuuksien kannattavuuden johtamiseen. 

 

Asiakkuudet on ryhmitelty asiakkuuden arvon mukaan. Ryhmittelyn kriteerinä on 

käytetty nykyarvoa ja potentiaaliarvoa. Nykyarvo kuvaa asiakkaan ostovolyymia ja 

potentiaaliarvolla kartoitetaan lisämyyntimahdollisuuksia sekä asiakkaan toimialan 

kehityksen näkymiä. 

 

Alla olevassa kuvassa on esitetty yhtiön nykyasiakaskannan ryhmittely. Jokaiselle 

ryhmälle on määritelty asiakaskohtaiset tavoitteet ja hoitomalli. Arvoasiakkaiden 

liikevaihto vuositasolla on yli 12 tuhatta euroa. Näiden asiakkaiden osalta kiinnite-

tään erityistä huomiota kannattamattamiin tai huonosti kannattaviin asiakkuuksiin. 

 

Potentiaalikartoituksen avulla erotetaan asiakaskannasta kasvu- ja perusasiak-

kaat. Kartoitus tehdään vuosittain ja tulokset kirjataan CRM-järjestelmään. 
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Kuvio 7. Nykyasiakaskannan ryhmittely 

 

Myös asiakashankintakanta jaotellaan vastaavalla tavalla kolmeen ryhmään. Täl-

löin asiakkaan arvo määritellään pelkästään arvopotentiaalin avulla, koska nykyar-

voa ei ole tiedossa. Nykyasiakaskannan tavoin kullekin asiakashankintakannan 

ryhmälle määritellään asiakkuusstrategia ja siitä tuleva hoitomalli. Tätä osioita ei 

käsitellä tämän työn yhteydessä. 

 

Alla olevassa kuvassa on tiivistettynä asiakkuuden strategia eri ryhmässä nyky-

asiakaskannassa. Arvoasiakkaiden nykyarvo on korkea ja näiden asiakkaiden 

osalta on tärkeä säilyttää nykyinen asema sekä syventää yhteistyötä asiakkaan 

kanssa. Tarjooma asiakkaille on laajempi kuin muissa asiakasryhmissä. Kasvu-

asiakkaiden nykyarvo on matala ja potentiaalinen arvo korkea. Asiakasryhman ar-

voa pyritään kasvattamaan palvelutarjonnan laajentamisella ja asiakassuhteen lu-

jittamisella. Perusasiakkaat ovat pieniä asiakkuuksia, joiden sekä nyky- että poten-

tiaaliarvo ovat matalia. Arvonlisääminen tapahtuu kustannustehokkaalla toimin-

nalla, jolloin voimavaroja vapautuu suurempien asiakkuuksien hoitoon. 
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Kuvio 8. Asiakkuusryhmittely ja tavoitteet 

 

5.2 Käsitteiden määrittely 

 

Asiakas tarkoittaa yritystä, yhteisöä tai henkilöä, jonka kanssa yhtiöllä on vaihdan-

taa. 

Asiakkuus on asiakkaan ja yhtiön välinen prosessi, joka sisältää asiakaskohtaa-

misia, ja jonka aikana vaihdetaan rahaa, ajatuksia ja tekoja. 

Asiakaskunta koostuu Suomeen rekisteröidyistä yrityksistä, jotka muodostavat 

yhtiön asiakaskunnan. Asiakaskunnalla tarkoitetaan kaikkia niitä yrityksiä ja yhtei-

söjä, joista yhtiö itse valitsee nykyasiakaskannan asiakkaat. 

Asiakaskanta on joukko yrityksiä tai yhteisöjä, joilla on mikä tahansa voimassa 

oleva sopimus yhtiön kanssa. Määrittelyn perusteella yhtiön asiakaskantaan ei lii-

tetä sellaisia yrityksiä, jotka tekevät yksittäisiä ostotapahtumia ilman sopimusta. 

Tällaisia ovat esimerkiksi konsultointiasiakkaat, jotka eivät käytä säännöllisesti yh-

tiön palveluja. 

 

 

 

Arvoasiakkaat

"Suojele"

Tärkein ryhmä
Pidä ja kasvata 

asiakkuuden arvoa
Asiakasuskollisuus

Kasvuasiakkaat

"Kasvata"

Asiakkuuden arvon 
kasvattaminen

Asiakassuhteen 
syventäminen

Perusasiakkaat

"Tehosta"

Kustannustehokas 
prosessi
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5.3 Asiakaskannattavuuden laskenta 

 

5.3.1 Aktiivisten asiakkaiden valinta 

 

Tutkimuksen on valittu tarkastelujakson aikaiset kaikki aktiivisena olevat asiakkaat, 

yhteensä 4.263 asiakasta. Aktiiviseksi on katsottu asiakas, jonka kanssa on ollut 

vaihdantaa ja laskutusta tarkastelujakson aikana. Tällä tavoin kaikki asiakkuudet 

tulee huomioitua ja kustannukset kohdistettua niille asiakkaille, joihin on käytetty 

resursseja. (V. Raaij et al., 2003, s 374) 

 

Tutkimus haluttiin kohdistaa nimenomaan tilitoimistoasiakkuuksiin, jolloin ohjelmis-

toyhtiö ja osa myynnin toiminnoista on jätetty tutkimuksen ulkopuolelle. Toimipaik-

kakohtaiset erot kannattavuudessa ovat olleet suuria, joten aineistoa on hyödyn-

netty myös toimipaikkakohtaisten erojen tarkasteluun. Tähän vaikuttaa suurelta 

osin se, että toimistoja on ostettu Visma Services Teemuaho konserniin ja näiden 

yhtiöiden palvelut, hinnoittelu ja kulurakenne ovat poikenneet ostajayrityksen kan-

natavuudesta. Tutkimuksessa on kuitenkin haluttu painottaa enemmän kannatta-

vien ja kannattamattomien asiakkuuksien välisten erojen selvittämiseen läpi kan-

sernin asiakuuksien. 

 

Kannattavuuden tarkastelussa asiakkuudet on luokiteltu koon mukaan niin, että 

analysointivaiheessa pystyttäisiin paremmin ymmärtämään, millainen absoluutti-

nen vaikutus eri kokoisilla asiakasryhmillä on yhtiön kannattavuuteen. Tutkimuksen 

jaottelu ei ole sama kuin aiemmin esitetty segmenttijako, koska tutkimus perustuu 

asiakkaiden nykyarvoon, ei potentiaaliarvoon. 

 

5.3.2 Asiakaskannattavuuslaskennan suunnittelu ja laskenta 

 

Case yrityksen asiakaskannattavuuden laskenta on toteutettu melko suoraviivai-

sesti. Kannattavuuden seuranta tapahtuu toimistokohtaisesti (vastuuyksikkö). Kul-

lekin vastuuyksikölle kohdistetaan toimintojen suorat kustannukset sekä osuus 
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konserniveloituksista. Jälkimmäinen erä sisältää mm. konsernin johdon, markki-

noinnin, tuotekehityksen sekä muiden tukitoimintojen kustannuksia. Nämä erät jae-

taan vastuuyksikölle liikevaihdon mukaan. Suurimmat vastuuyksikön suorat kus-

tannukset ovat henkilöstöön, toimitiloihin ja ohjelmistoihin liittyviä kustannuksia. 

Kun vastuuyksikölle on kohdistettu sekä suorat että epäsuorat kustannukset ja 

nämä vähennetään asiakaslaskutuksesta, saadaan vastuuyksikön tulos. Myynti ja 

kulut voidaan edelleen kohdistaa pienemmälle laskentayksikölle eli asiakkaalle. 

Asiakaslaskutus rekisteröidään palvelukohtaisesti ERP -järjestelmään. Kulujen 

osalta jokaiselle vastuuyksikölle määritellään oma keskituntihinta kokonaiskulujen 

ja käytettyjen työtuntien perusteella. Asiakkaaseen käytettyä työaikaa seurataan 

ERP -järjestelmässä palvelukohtaisesti. Kannattavuuden laskenta suoritetaan eril-

lisessä arvomatriisissa, jonne tuodaan tiedot sekä Kirjanpito-ohjelmasta että ERP 

-järjestelmästä. 

 

Kustannusten kohdistamisessa on erilaisia tapoja yrityksen toimialasta ja toiminta-

mallista riippuen. Joissain tapauksissa kohdistetaan vain muuttuvia kuluja kun toi-

saalta yritykset, joiden kiinteiden kulujen osuus on suuri, on tarve kohdistaa suu-

rempi osa kuluista laskentakohteille. (Horngren, 2004). Kustannusten kohdistami-

nen riittävällä tarkkuudella edellyttää perehtymista liiketoimintaan ja sen eri toimin-

toihin. Kaikki kustannukset pitäisi pystyä kohdistamaan toiminnoille, jolloin toimin-

tolaskenta on tullut suosituksi kannattavuuden laskentamallina. (V. Raaij et al., 

2003) Visma Services Teemuaho konsernissa osa myynnin kuluista on päätetty 

jättää laskennasta pois. Tällä on vaikutusta etenkin suurempien asiakkuuksien 

kannattavuuteen. Lisäksi keskituntihinnan käyttö asiakkuuksissa, joihin sisältyy eri-

tasoista osaamista voi antaa asiakkuuden kannattavuudesta liian hyvän kuvan. 

Van Raaij et al (2003) huomauttavatkin, että laskentamallia voidaan joutua tarkas-

tamaan uudelleen, jotta kannattavuudesta saadaan riittävästi tietoa. Visma Service 

Teemuahon mallissa on pyritty tekemään laskennasta helppo toteuttaa. Yhtiössä 

ei ole nähty tarvetta luoda raskaampaa laskentamallia, koska yhtiöllä on verrattain 

suuri joukko pieniä asiakkuuksia. Toimintolaskenta sopii hyvin yhtiöille, jotka toimi-

vat hyvin kilpailuilla markkinoilla ja suoritteet tai asiakkuudet ovat monimutkaisia 

(Cooper et al., 1991). 
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Laskentamallien valintaan vaikuttavat kohdistusten lisäksi ajatus siitä, millä aikaper-

spektiivillä kannattavuutta halutaan seurata. Visma Services Teemuaho on toteut-

tanut laskennan 12 kuukauden rullaavan toteutuneen kirjanpidon tietojen perus-

teella. Laskentamenetelmässä halutaan tietää asiakaskohtainen kannnattavuus. 

 

Yrityksen ja asiakkuuden välinen yhteistyö määrittelee suurelta osin, millä tasolla 

asiakaskannattavuutta kannattaa tarkastella. Alla olevaan kuvaan on määritelty asi-

akkuudet ja yhteistyön taso. Suurin osa Visma Services Teemuahon asiakkaista on 

pieniä paikallisesti hoidettavia yrityksiä, joten Lindin ja Strömsstenin (2006) määri-

telmän mukaan asiakaskanntavuuden laskennassa tulisi keskittyä kannattavuuden 

tarkasteluun asiakas ja asiakassegmentti tasolla. Yksittäisen asiakkaan merkitys 

koko yhtiön tuloksesta on pieni ja palvelurakenne on hyvin standardisoitu. Yksittäi-

seen asiakkaaseen käytetyt investoinnit ovat hyvin pienet perus- ja kasvuasiakkai-

den ryhmissä. Lind ja Strömssten ehdottavatkin, että asiakkuuksia voisi tarkastella 

segmenteittäin, mutta asiakaskannattavuuden seurantaan luotu laskentamalli mah-

dollistaa asiakaskohtaisen kannattavuuden tarkastelun. Arvoasiakkaiden osalta yh-

teistyön laajuus asiakkaan kanssa on syvempää. Asiakas ottaa usein käyttöön 

Visma Service Teemuahon järjestelmiä sekä luodaan yhteisiä rajapintoja asiakkaan 

järjestelmien kanssa. Suuremmissa ulkoistuksissa koko taloushallinnon osasto on 

voitu ulkoistaa ja tällöin asiakaskohtaisen kannattavuuden seuranta on välttämä-

töntä. 

 

 

Taulukko 3. Asiakaskannattavuus laskentamalli erilaisissa asiakassuhteissa 

 

Elinkaareen tai asiakkaan arvoon perustuvat laskentamallit eivät ole välttämättömiä 

jatkuvan johtamisen välineenä. Asiakkaat, joihin kohdistuvat panostukset ovat 

alussa suuret ovat myös alkuvaiheessa kannattamattomia. Näiden asiakkaiden 

osalta olisi perusteltua tarkastella kannattavuutta elinkaarilaskennan avulla. 
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Koska nykyinen laskentamalli ei huomioi toimintokohtaisia kustannuksia tai ajan-

käyttöä ei rekisteröidä tarkemmin, laskentamalli ei tarjoa selitystä sille, mitkä tekijät 

vaikuttavat asiakaskannattavuuden vaihteluihin. Tässä vaiheessa jo huomataan, 

että kannattauuden syiden selvittäminen on työlästä ja myöhemmässä vaiheessa 

voidaan joutua palaamaan laskennan tarkentamiseen. (Van Raaij et al. 2003, s. 575 

 

Kannattavuuden vaihtelua on pyritty selvittämään kyselytutkimuksen avulla. Tarkas-

telu kohdistuu hinnoitteluun, eri palveluiden kannattavuuteen, toimintatapoihin, säh-

köisen taloushallinnon järjestelmien hyödyntämiseen ja asiakastyöhön käytettyyn 

aikaan. Kyselyyn on valittu sekä kannattavia että kannattamattomia asiakkaita ja 

näiden ryhmien kannattavuuden eroille on pyritty löytämään selitys.  

 

5.4 Asiakaskannattavuuden tarkastelu ja tulosten analysointi 

 

5.4.1 Kannattavuuden jakautuminen asiakaskannassa 

 

Asiakaskannattavuuden jakauman tarkasteluun on olemassa erilaisia malleja. Alla 

oleva Stoobachoff -käyrä on hyvä tapa kuvata kannattavuuden jakaumaa graafi-

sesti. Visma Services Teemuahon asiakkuudet (4.500 kpl) on järjestetty absoluut-

tisen kannattavuuden mukaan suurimmasta pienimpään. Tarkoituksena on kuvata, 

miten suuri tai pieni riski asiakaskantaan liittyy kannattavuuden näkökulmasta. Va-

semman puoleinen y-akseli kertoo yksittäisen asiakkaan kannattavuuden ja oikean 

puoleinen y-akseli yhtiön kumulatiivisen kannattavuuden. Ebita (kum) –käyrä ku-

vaa kumulatiivista asiakaskannattavuutta ja Ebita (eur) –käyrällä näkyy yksittäisen 

asiakkaan kannattavuus. 

 

Kumulatiivinen käyrä kertoo yrityksen asiakaskannassa olevasta riskistä eli siitä, 

kuinka suuri osa kokonaiskannattavuudesta tulee määrällisesti vähäisistä asiak-

kaista. Käyrän alapuolella oleva alue kuvaa sitä, miten eri asiakkaat tukevat kan-

nattavuudessa toisiaan. Käyrä nousee alussa jyrkästi tarkoittaen, että pieni määrä 

asiakkaita tuo suurimman osan yrityksen kannattavuudesta. Kuvion mukaan 20 % 
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asiakkaista tuo 96 % kannattavuudesta. Käyrän huippu yltää 3.953.650 euroon, 

joka on 120 % kannattavuudesta ja 75 % asiakkuuksista. Huippukohdan jälkeen 

käyrä lähtee laskemaan, jolloin voidaan todeta, että 25 % asiakkaista on kannatta-

mattomia ja laskevat katetta 648.014 eurolla käyrän saavuttaessa yhteenlasketun 

3.305.636 euron katteen. Joillain toimialoilla Stobackoff –käyrä on noussut jopa 

200 % (Cooper ja Kaplan, 1991; Storbacka, 1998). Käyrän muoto on alussa jyrkästi 

nouseva ja pysyy pitkään tasaisena. Tämä tarkoittaa, että yrityksellä on paljon asi-

akkuuksia, joiden absoluuttinen osuus kannattavuudesta on pieni. Käyrän alapuo-

lelle jäävän alueen suuruus kertoo siitä, että yrityksen kannattavuus jakautuu epä-

tasaisesti. Yhtiöllä on paljon pienikatteisia ja jopa kannattamattomia asiakkaita. 

Näiden osalta yrityksen tulisi tehdä toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi. 

 

 

 

Kuvio 9. Stobackoff -käyrä 

 

Alla olevassa kuvaajassa tarkastellaan asiakkaan kannattavuuden osuutta liike-

vaihtoon niin, että asiakkuudet on järjejestetty kannattavuuden perusteella par-

haiten kannattavasta huonoiten kannattavaan. Kuvaaja kertoo kannattvuuden 

suhteellisen osuuden vuosiliikevaihdosta. 

 



55 

 

Kuvaajan avulla voidaan havaita, että hieman yli 50 % vuosilaskutuksesta tuo 

100 % yhtiön kannattavuudesta. Kuvaaja kuitenkin osoittaa, että lisämyynti ei 

johda kannattavuudelta parempaan lopputulokseen kannattamattomien asiak-

kaiden vuoksi. Kun aineistoa tutkii tarkemmin, kannattamattomien osuus liike-

vaihdosta on 15 % ja kannattavat asiakkaat saavat aikaiseksi 120 % yrityksen 

katteesta. Jos kannattavuus olisi jakautunut asiakkaiden väillä tasaisesti, kuvaa-

jan muoto olisi tasaisesti nouseva (punainen kuvaaja). Helgesen (2006) osoitti 

tutkimuksellaan, että vastaavaa kuvaajaa käyttäen pystyttiin osoittamaan, että 

100 % kannattavuudesta tulee 13 % liikevaihdosta, 75 % liikevaihdosta saa ai-

kaiseksi 208 % tuloksesta ja 25 % liikevaihdosta liittyy kannattamattomiin asiak-

kaisiin. Helgesenin tutkimuksessa kaikkia kiinteitä kustannuksia ei ole kohdis-

tettu tälle laskentakohteelle. Kannattavuuksia tutkiessa tulee kuitenkin muistaa, 

että jokainen euro, kun se tulee kannattavasta asiakkaasta, kattaa kiinteitä ku-

luja. Sen vuoksi on hyvä ymmärtää, että huonompikatteinen mutta kannattava 

asiakas kannattaa pitää jos kuluja ei pystytä sopeuttamaan samalla tahdilla kan-

nattavuuden alentumiseen.  

 

Kuvio 10. Stobachoff -käyrä liikevaihdon suhde kannattavuuteen 
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Alla olevasta taulukosta nähdään kannattavien ja kannattamattomien asiak-

kuuksien osuudet vuosilaskutuksesta, asiakkuuksiin käytetyistä tunneista sekä 

asiakaskannattavuudesta. Yllä olevista analyyseistä ei ole voinut päätellä, 

kuinka paljon resursseja kannattamattomiin asiakkuuksiin käytetään. Tilitoimis-

ton suurin kustannuserä on palkkakustannukset, joten työajan seuranta on kan-

nattavan toiminnan johtamisan kannalta oleellista. Alla olevasta taulukosta huo-

mataan, että 24 % työajasta käytetään kannattamattomien asiakkaiden palvele-

miseen. Tämä vastaa n. 30 henkilön vuosittaista resurssia. 

 

 

Taulukko 4. Kannattavat ja kannattattamattomat asiakkaat resurssien kulutta-

jina. 

 

Asiakkaiden kannattavuutta voidaan tutkia jakamalla ne eri segmentteihin. Pe-

rinteinen segmentointi auttaa yrityksiä kohdistamaan tuotteet ja palvelut tär-

keiksi kokemilleen asiakasryhmille, mutta ne eivät huomioi eri segmenttien kan-

nattavuutta ja kuinka toiset segmentit subventoivat kannattavuudessa toisia 

segmenttejä. Liiketoiminnan panostukset voivat näin ollen kohdistua vääriin 

segmenteihin. Perinteisen segmentoinnin antamaa kuvaa on pyritty paranta-

maan ottamalla huomioon myös kannattavuuden näkökulma. (Zeithaml, 2001) 

 

Tutkimuksessa asiakkuudet on luokiteltu neljään ryhmään asiakkaan vuosilas-

kutuksen mukaan. Luokittelun avulla saadaan selville, millaisesta asiakkuuk-

sista yrityksen asiakaskanta koostuu. Lisäksi kuviosta nähdään helposti, kan-

nattavuuden osuus eri asiakasluokissa. Liikevaihdon suuruuden mukaan tehty 

luokittelu on perusteltua, koska näin havaitaan, millaisista palvelukokonaisuuk-

sista kukin asiakasryhmä koostuu. Mitä suurempi liikevaihto, sitä suuremmasta 

asiakkuudesta on kyse ja yleensä silloin on suurempi palvelukokonaisuus käy-

tössä. 

 

 

  Kannattamaton Kannattava Yhteensä Kannattamaton Kannattava Yhteensä 

Asiakas lkm 1 168 3 397 4 565 26 % 74 % 100 % 

Vuosilaskutus 2 120 810 12 386 960 14 507 770 15 % 85 % 100 % 

Asiakas tunnit 63 210 197 468 260 679 24 % 76 % 100 % 

Ebita EUR -648 014 3 953 650 3 305 636       
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Kuvio 11. Asiakaspyramidi, jaottelu liikevaihdon mukaan. 

 

Yrityksen asiakaskanta koostuu suuresta joukosta vuosilaskutukseltaan pieniä asi-

akkuuksia. Vain viisi prosenttia asiakkaista yltää vuosilaskutukseltaan yli kymmenen 

tuhannen euron. Kuitenkin näiden asiakkuuksien osuus kannattavuudesta on mer-

kittävä, 46 %. 

 

Liikevaihdoltaan suurimmat 20 % asiakkaista tuo 68 % liikevaihdosta ja 78 % kan-

nattavuudesta. Suurimman osuuden euromääräisestä kannattavuudesta tuovat 

keskisuuret asiakkaat. Toisaalta huippu ja suurten asiakkaiden yhteenlaskettu 

osuus kannattavuudesta on merkittävä, 46 % yhteenlasketusta kannattavuudesta. 

Tässäkin tutkimuksessa toistuu aikaisempien tutkimusten tapaan sääntö, jonka mu-

kaan 20 % asiakkuuksista tuo 80 % liikevaihdosta. 

 

Alle kymmenen tuhannen euron keskimääräisen laskutuksen alittavien asiakkaiden 

osuus asiakaskannasta on merkittävä, 95 %. Kuitenkin näiden asiakkuuksien osuus 

kannattavuudesta on vain 54 %. Tämä asiakasryhmä on kaikista huonoiten kannat-

tava ja osuus kannattamattomista asiakkaista on lähes 70 % ja tämän asiakasryh-

män kannattamattomien asiakkaiden osuus on lähes 25 %. 

 

Keskisuuret: (4 - 11 teur)
15 % asiakkaista
32 % vuosilaskutuksesta
32 % kannattavuudesta

Pienet ( < 4 teur)
80 % asiakkaista
32 % vuosilaskutuksesta
22 % kannattavuudesta

Suuret (12 - 30 teur)
4 % asiakkaista
22 % vuosilaskutuksesta
25 % kannattavuudesta

Huiput (> 30 teur)
1 % asiakkaista
14 % vuosilaskutuksesta
21 % kannattavuudesta
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Pienten asiakkuuksien palvelukokonaisuus on suppeampi kuin esim. suurissa ja 

huippuasiakkaissa. Pienet asiakkuudet käyttävät usein vain kirjanpidon- ja palkan-

laskennan palveluita kun suuret ja huiput ostavat korkeampikatteisia konsultointi-, 

controller tai ohjelmistopalveluita. Lisäksi pienien asiakkuuksien kannattavuuteen 

vaikuttaa olennaisesti prosessin tehokkuus. Tarkemmassa analyysissa tuli esille, 

että pienten kannattamattomien asiakkuuksien hoitamiseen on käytetty 1,7 kertai-

nen aika saman asiakasryhmän kannattaviin asiakkaisiin verrattuna. 

 

Asiakasryhmien kannattavuuden analysoinnissa tuli esille, että pienissä asiakkuuk-

sissa on asiakkaita, joiden vuosilaskutus on nolla euroa. Kustannuksia näille asiak-

kaille oli syntynyt yhteensä 38.654 euroa. 

 

Alla olevassa taulukossa on esitetty asiakasryhmittäin keskiarvot laskutuksesta ja 

kannattavuudesta sekä euroissa että suhteellisena arvona. Taulukosta näkyy, että 

suuret asiakkaat ovat sekä absoluuttisesti että suhteellisesti mitattuina kannattavim-

pia. Heikoiten kannattavat pienet asiakkaat, joiden keskiarvot jäävät kaikkien asiak-

kaiden yhteenlaskettujen keskiarvojen alapuolelle. 

 

 

 

Taulukko 5. Kannattavuus eri asiakasluokissa 

Asiakaskoko Vuosilaskutus Ebita (eur) Ebita %

Huiput 51 494,95 15 891,48 27,67

Suuret 16 996,82 4 452,98 25,81
Keskisuuret 6 593,09 1 542,26 22,86
Pienet 1 336,39 221,72 17,59
Total 3 358,28 774,07 18,89



59 

 

Kannattamattomien asiakkaiden osuus on  suuri pienten ja keskisuurten asiak-

kuuksien kohdalla. Nämä asiakkuudet vievät kannattavuudesta 443 tuhatta euroa. 

Kaikista vähiten kannattamattomia on huippuasiakkuuksissa. 

 

Kuvio 12. Kannattamattomat asiakkaat asiakasluokissa. 

 

Asiakasryhmien kannattavuuteen vaikuttaa suuresti se, millainen on asiakkaan 

palvelukokonaisuus. Liikkeenjohdon konsultointi- ja controller -palvelut sekä ohjel-

mistokoulutus ovat kaikista kannattavimpia. Näitä palveluita käyttävät erityisesti 

suuret asiakkaat. Tällainen palvelu-mix nostaa asiakaskohtaista katetta. Katteen 

laskennan ongelma on kuitenkin se, että palveluiden tuottamiseen kohdistuu suu-

rempia palkkakustannuksia, kun palvelun kannattavuuteen liittyvä kulut on laskettu 

keskimääräisen kustannuksen perusteella. Näin ollen laskenta voi antaa hieman 

virheellisen kuvat todellisesta palveluryhmän kannattavuudesta. 
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Kuvio 13. Palveluryhmien kannattavuus. 

 

Tutkimuksessaan Zeithaml (2001) on havainnut, että yritys on veloittanut suurim-

malta asiakkaalta ylihintaa palvelutasoon nähden kompensoidakseen pienten asi-

akkaiden kannattamatonta toimintaa. Suurien asiakkaiden menettämiseen liittyy 

aina riski, joten pankki muutti mallia ja tehosti pieniin asiakkaisiin liittyviä toimintoja 

kasvattaen tämän ryhmän kannattavuutta ja toisaalta kiinnitti enemmän huomiota 

suurasiakkaisen palveluun ja hinnoitteluun. Tässä tutkimuksessa on havaittavissa 

samanlainen kannattavuuteen liittyvä suuntaus. 

 

Toisessa esimerkkitapauksessa yritys pyrki segmentoinnilla tehostamaan eri toi-

mintoja. Segmentoimalla aluksi asiakkaat tiettyihin ryhmiin demograafisten tekijöi-

den mukaan, yhtiö havaitsi kannattavuuden heilahtelut, joihn vaikuttivat ostojen 

suuruus, tuotevalikoima ja ostomääriin vaikuttava käyttäytyminen. Kun nämä teki-

jät tunnistettiin, yritys pystyi segmentoimaan asiakkaat tarkemmin ja luomaan asi-

akkuusjärjestelmän jokaiselle ryhmälle erikseen pyrkimyksenä toimintojen tehos-

taminen ja kannattavuuden parantaminen. (Zeithaml, 2001) 

 

Asiakaskannattavuuden jakaumaa pystytään kuvaamaan erilaisilla malleilla ja eri-

laisiin tarpeisiin ja laskentatasoihin sopivalla tavalla. Mallit auttavat havaitsemaan, 

mitä tekijöitä yrityksen tulisi tutkia ja seurata kannattavuuden parantamiseksi sekä 

mitkä asiakkuudet ovat ensisijainen hankinnan kohde tulevaisuudessa. 
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5.4.2 Syyt kannattavuuden vaihteluun 

 

Asiakaskannattavuuteen vaikuttavia syitä on tutkittu kyselytutkimuksen avulla. Ny-

kyisen asiakaskannattavuuden laskentamallin avulla ei pystytä selvittämään tar-

kempia syitä kannattavuuden vaihteluille eri asiakkaiden välillä, joten sen selvittä-

minen on tehty kertaluontoisesti kyselytutkimuksen avulla. Tutkimus sisältää 267 

asiakkuutta, joista puolet on kannattavia ja puolet kannattamattomia. Näiden kah-

den ryhmän vällillä olevia eroja on pyritty selvittämään liittyen hinnoitteluun, palvelun 

laajuuteen, sähköisen taloushallinnon hyödyntämiseen ja toimintatapoihin. Aiemmin 

on todettu, että kannattamattomiin asiakkuuksiin käytetään huomattavasti enem-

män aikaa kuin kannattaviin. Tämän vuoksi on tarpeen tutkia, mitkä toiminnot vievät 

enemmän aikaa kannattamattomien asiakkuuksien keskuudessa verrattuna kannat-

taviin asiakkaisiin. 

 

Tutkimuksessa esille nousi viisi selkeää tekijää, jotka heikentävät kannattavuutta. 

Asiakastyöhön käytettyä aikaa pidensivät mm. asiakkaan toiminta, yrityksen henki-

löstön käyttämä laskuttamaton aika asiakkaaseen sekä laatuun liittyvät ongelmat. 

Erilaiset hinnastot vs. kulurakenne sekä henkilöstön vaihtuvuus vaikuttivat myös 

kannattavuuteen. 

 

Alla olevat ympyräkaaviot kuvaavat sitä, millainen vaikutus asiakkaan toimittaman 

materiaalin selkeydellä on asiakaskannattavuuteen. Puutteet materiaalissa voivat 

olla aineiston toimittaminen useammassa erässä, materiaali ei ole täydellistä ja asi-

akkaan epäselviä tapahtumia joudutaan jatkuvasti selvittämään erikseen. Pienissä 

asiakkuuksissa ylimääräisen työn osuus voi alentaa asiakaskohtaista kannatta-

vuutta merkittävästi. 
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Kuvio 14. Täsmällinen asiakas  

 

Kannattavien asiakkaiden osalta 79 % vastaajista oli samaa tai täysin samaa mieltä 

siitä, että asiakas toimii täsmällisesti. Vastaava prosenttiosuus kannattamattomissa 

oli alhaisempi, 62 %. Täysin eri mieltä kannattavien asiakkuuksien osalta oli vain 2 

% vastaajista, kun kannattamattomien osalta epätäydellisiä aineistoja oli enemmän. 

 

Toinen asiakkaaseen liittyvä ongelma on “ylipalvelu”. Asiakas halutaan pitää tyyty-

väisenä tarjoamalla ylimääräisiä palveluita, joihin liittyvää työaikaa ei kuitenkaan 

laskuteta asiakkaalta. Tällaisia palveluita ovat mm. kopiointi, asiakkaan puolesta 

selvitettävät asiat kolmansien osapuolien kanssa, ad hoc raportit ja muu neuvonta-

palvelu. Pienien asiakkaiden osalta vähäinenkin laskuttamaton työaika tulee esille 

alhaisena asiakaskatteena. Ongelma on usein yrityksen omista työntekijöistä tai toi-

mintakulttuurista johtuva “ylipalvelu”, ei niinkään asiakkaasta johtuva syy. Työnteki-

jät kokevat asiakastyytyväisyyden merkittäväksi asiaksi ja eivät ymmärrä sen vaiku-

tusta asiakaskannattavuuteen. 
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Kuvio 15. Asiakkaaseen käytettyä laskuttamatonta työaikaa.  

 

Vastausten perusteella kannattavien asiakkaiden osalta vain 10 % asiakkuuksita 

sai palvelua, josta ei laskutettu erikseen. Kannattamattomien osalta 4 %:ssa asia 

kkuuksista ylimääräistä palvelua tehtii erittäin paljon ja vain 11 %:ssa asiakkuuk-

sista ei saanut ylimääräistä palvelua lainkaan. Vastaava luku kannattamattomien 

osalta oli 26 %. 

 

Yhtenä kannattavuutta he ikentävänä tekijänä esiintyi laatuun liittyvät ongelmat. 

Näitä ovat mm. reklamaatiot ja hinnan alennukset, virheiden korjaus sekä asiakas-

tiimin tiedon kulkuun liittyvät ongelmat. 

 

 

 

Kuvio 16. Laadun vaikutus kannattavuuteen. 
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Laatuongelmiin liittyvistä vastauksista nähdään, että kannattavien asiakkuuksien 

osalta laatuongelmia ei koeta olevan juuri lainkaan tai ei lainkaan. Laatuongelmia 

esiintyi vain 2 %:lla kannattavista asiakkuuksista. Sen sijaan kannattamattomissa 

osuus on huomattavasti suurempi, 11 %. Pienessä osassa kannattamattomista 

asiakkuuksista on mainittu olevan erittäin paljon laatuongelmia. 

 

Kaikki edellä mainitut tekijät (täsmällinen asiakas, ylipalvelu ja laatuongelmat) vai-

kuttavat siihen, miten paljon asiakkuuteen käytetään resursseja ilman, että niistä 

saadaan vastaavaa tuottoa. Vaikka yksittäisen toiminnon erot kannattavan ja kan-

nattamattoman asiakkaan välillä eivät olisi kovinkaan suuria, näiden yhteisvaikutus 

ja ajan käyttöön liittyvä hukka asiakastyössä on suuri. Aiemmiin esitettiin, että koko 

asiakaskantatasolla kannattamattomiin asiakkaisiin käytetään aikaa n. 30 henkilön 

vuosityön verran. 

 

Adreas Persson (2011) on tutkinut, miten asiakkaan käyttäytymiseen voidaan vai-

kuttaa kuluja alentamalla, mutta niin ettei laatu ja asiakastyytyväisyys alene. Inves-

toinnit muutoksen alussa voivat olla suuria, mutta maksavat itsensä nopeasti ta-

kaisin. Lyhyellä aikavälillä asiakasvaihtuvuus voi kasvaa, mutta asiakaskannan ke-

hitystä tulee tutkia pitemmällä tähtäimellä. Asiakasmuutokset ovat perusteltuja sil-

loin kun vastaavia kuluja saadaan karsittua. Asiakkaan näkökulmasta tarkoituk-

sena ei ole huonontaa laatua vaan päinvastoin parantaa asiakastyytyväisyyttä ja 

palveluiden tuottavuutta. Palvelun tarjoajan näkökulmasta tarkoituksena on kas-

vattaa asiakasosuutta ja yrityksen kannattavuutta. Pankkisektori on onnistunut 

tässä muutoksessa hyvin. 

 

Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi asiakkaiden kannattavuuteen vaikuttaa tutki-

muksen mukaan erilaiset hinnastot. Yrityskauppojen mukana tulleiden yritysten 

hinnoitteluperiaatteet poikkeavat konsernin yleisestä hinnoittelusta ja palveluiden 

hinnoittelu voi olla liian alhainen uuteen kulurakenteeseen ja tavoiteltuun palvelu-

tasoon nähden.  

 

Vähiten kannattamattomia asiakkuuksia löytyy yrityksen yleisen hinnoittelumallin 

piirissä olevilla asiakkuuksilla. Paljon kannattamattomuutta esiintyi asiakkuuksissa, 
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joilla käytetään kiinteää tai tuntiperusteista hintaa. Nämä ovat tyypillisesti asiak-

kaita, jotka työllistävät paljon ja kaikkea tehtyä työtä ei voida laskuttaa asiakkaalta. 

Transaktioihin perustuva hinnoittelu kirjanpidon ja palkanlaskennan osalta näytti 

olevan selkeä asiakkaalle ja harvoin johti kannattamattomaan asiakkuuteen. 

 

Kannattavuuteen näyttää vaikuttavan myös henkilöstön vaihtuvuus. 17 %:ssa kan-

nattamattomissa asiakkuuksissa työntekijä on vaihtunut. Sama luku kannattavien 

asiakkuuksien osalta on vain 4 %.  

 

Tutkimuksessa pyrittiin myös selvittämään, onko sähköisen taloushallinnon pro-

sessilla positiivista vaikutusta asiakaskannattavuuteen verrattuna manuaalisesti 

tehtävään työhön. Tätä yhteyttä ei pystytty tilastollisesti löytämään. Syynä tähän 

lienee se, että manuaalisen työn osuus on korkeampi kuin sähköisen taloushallin-

non ja muutosprosessi on vielä kesken. Lisäksi sekä kannattavissa että kannatta-

mattomissa asiakkuuksissa manuaalityön osuus oli pitkälti samalla tasolla. Avoi-

missa vastauksissa tuli kuitenkin ilmi kannattavuuden merkittävä parantuminen 

kun automatiikkaa on otettu käyttöön. Työaikasäästöksi arvioitiin jopa 50-60 %, 

mikä on merkittävä parannus asiakkaaseen käytettyyn aikaan. 

 

5.5 Asiakaskannattavuus mallin käyttöönotto 

 

5.5.1 Sovittaminen strategiaan ja ohjelmiin 

 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että asiakaskannassa on paljon pieniä kanttatta-

mattomia asiakkaita. Syynä kannattamattomuuteen on liiallinen ajankäyttö asia-

kastyöhön verrattuna siitä saataviin tuottoihin. Suurien asiakkuuksien osalta kan-

nattamattomuutta esiintyi selkeästi vähemmin. 

 

Yhtiö on määritellyt arvoasiakkaiden osalta “suojelu” strategian. Näiden asiakkai-

den osuus liikevaihdosta ja kannattavuudesta on merkittävä, joten asiakassuhteen 

syventäminen ja kannattavuudesta huolehtiminen on tärkeää. Suurien asiakkaiden 

palvelu-mix koostuu sekä ohjelmistovuokrista että erilaisista palveluista. Asiakas 
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ottaa käyttöön Visma Services Teemuahon tarjoamia ohjelmistoja sekä joissain ta-

pauksissa joudutaan rakentamaan rajapintoja asiakkaan ohjelmistoihin. Asiakkuu-

den syntyvaiheeseen sitoutuu resursseja ja kustannuksia, joten implementointi 

prosessin tulisi sujua tehokkaasti. Tällä tavoin asiakas saadaan nopeammin kan-

nattavaksi ja asiakastyytyväisyys pidettyä hyvänä. Myöhemmässä asiakkuuden 

vaiheessa, syvennetään asiakassuhdetta ja luodaan luottamus hyvän palvelutiimin 

ja toimivien ohjelmistojen avulla. 

 

Pienet ja kasvuasiakkaat sisältävät kaikista eniten kannattamattomia asiakkaita. 

Asiakaslukumäärä on suuri, joten tämän asiakaskunnan “tervehdyttäminen” on tär-

keää yritykselle. Andreas Persson (2010) on julkaissut tutkimuksen pankkisekto-

rilta, jossa asiakaskäyttäytymiseen on pyritty vaikuttamaan kannattavuuden paran-

tamiseksi. Eri pankkien tekemien muutosten myötä on saavutettu hyviä tuloksia. 

Asiakasta opetetaan ottamaan käyttöön sähköiset kanavat, jolloin pankkihenki-

löstö voi keskittyä palvelemaan asiakkaita paremmin kannattavien palveluiden 

osalta. Asiakas puolestaan saa palvelun nopeammin ja palvelun laatu paranee. 

Hinnoittelua on myös pystytty muuttamaan asiakkaalle edullisemmaksi, kun käyt-

töön on otettu rutiinityön korvaavia sähköisiä kanavia. Asiakkuuden syntyminen 

tietylle asiakasryhmälle on tehty helpommaksi tarjoamalla uudenlaisen mallin asi-

akkuuden avaamiseen pankissa. Tällä tavoin asiakirjojen määrää on vähennetty ja 

asiakkuuden aloittaminen käy aiempaa nopeammin ilman, että asiakas välttämättä 

asioi toimistossa. 

 

Pankkisektori on hyvä esimerkki siitä, mten asiakaskäyttäytymistä voidaan muut-

taa ja toimintoja nykyaikaistaa. Samanlainen toimintatapa soveltuu myös tilitoimis-

toalalle. Pienien asiakkaiden käyttöön voitaisiin kehittää kevyempi palvelumalli, 

jossa hyödynnytään tehokkaammin sähköisiä järjestelmiä ja niiden automatiikkaa. 

Järjestelmät ovat jo olemassa, mutta näiden käytöön oton osalta tarvittaisiin sekä 

henkilöstön että asiakkaan kouluttamista. Osa pienistä asiakkuuksista voidaan hoi-

taa paikasta riippumatta keskitetysti toisella paikkakunnalla. Tämä työ ei vaadi vält-

tämättä henkilökohtaista kontaktia. Paikalliset toimistot tarjoasivat arvoa tuottavia 

neuvonta- ja konsultointipalveluja asiakkaille. Asiakkaan näkökulmasta positiivi-
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sena asiana olisi laadun parantuminen ja oman ajan tehostuminen. Kustannuste-

hokkaampi toimintamalli mahdollistaisi myös hintojen tarkistamisen, jolloin asiak-

kaan kanssa ei tarvitsisi neuvotella hinta edellä. (Van Raaij, 2001). Nämä toimen-

piteet tukisivat “Tehosta” strategiaa. 

 

Nykyasiakaskantaan sisältyy myös kasvuasiakkaita. Näiden asiakkaiden osalta tu-

lisi pitää kiinni palvelun laadusta sekä kannattavuudesta. Asiakkaaseen liittyvät ru-

tiinityöt pitäisi automatisoida ja asiakkuustiimin arvoatuottava(t) henkilöt pitäisi olla 

saatavissa nopeasti ja lähellä asiakasta. 

 

Asiakaskannattavuustiedot tulisi antaa kaikkien asiakkuuksien kanssa toimivien 

henkilöiden käyttöön. Tällä tavoin jokainen ymmärtää, miksi kannattavuuden pa-

rantamiseksi pitää tehdä tiettyjä muutoksia ja omalta osaltaan osallistua tähän työ-

hön. Puhutaan siis päivittäisen työn ohjaamisesta. Myynnin ja markkinoinnin on 

helpompi käydä keskusteluja asiakkaiden kanssa ja yhdessä miettiä, mitkä asiat 

tuovat arvoa molemmille osapuolille sen sijaan, että puhutaan ainoastaan hinnasta 

tai alennuksista. (V. Raaij, 2001) 

 

5.5.2 Toimintamallin käyttöönotto 

 

Tiedon laadun merkitys on olennainen osa mallin tehokasta hyödyntämistä pää-

töksenteon ja toiminnan ohjauksessa. Tämä tutkimus on kertaluonteinen ja kan-

nattavuuteen vaikuttavia syitä pitäisi pystyä seuraamaan systemaattisemmin. 

Tämä tarkoittaisi palaamista laskentamallin kehitykseen. Asiakkuuden osalta pi-

täisi määritellä, mitä toimintoja olisi hyvä seurata tarkemmin, jotta pystytään kiin-

nittämään huomiota, mitkä toiminnot aiheuttavat eniten työtä kustannuksia asia-

kas- tai asiakassegmenttitasolla. Lisäksi laskentaan tulisi ottaa mukaan laajemmin 

myynnin ja ohjelmistoyksikön kustannukset. Tällä hetkellä näitä kustannuksia ei 

ole huomioitu tutkimuksessa. 
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Toimintojen tehostamiseen liittyvien toimien vaikutusta tulisi seurata niin, että asi-

akkuudet ohjautuvat haluttuun palvelumalliin. Seurannan kohteita ovat asiakkaa-

seen käytetty aika, sähköisten palvelukanavien ja automatisoinnin käyttöönotto 

sekä laatu. Työajan seuranta on hyvin tärkeää palveluiden kehittämisessä. Tätä 

tulisi pohtia, pitäisikö sitä tehdä tarkemmalla tasolla kuin tällä hetkellä. 

 

Kun tiedon laatuun ja laajuuteen vaikuttavat tekijät on saatu selvitettyä, pitäisi miet-

tiä kuinka usein tiedot päivitetään ja mistä järjestelmistä tieto on saatavissa. ERP 

järjestelmän asiakastietodot sekä kirjanpidon kustannustiedot pystytään viemään 

erilliseen raportointijärjestelmään, missä tiedot kootaan haluttuun muotoon. Tämän 

lisäksi asiakkuudesta voidaan seurata muitakin tekijöitä kuten vaihtuvuus ja asia-

kastyytyväisyys. 
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

6.1 Yhteenveto 

 

Tutkimuksen ajankohta sopi hyvin yrityksen meneillään olevaan tilanteeseen. Yhtiö 

laajeni kovalla vauhdilla ympäri Suomea lähinnä kooltaan pienten tilitoimistojen han-

kintojen myötä. Ostettujen yhtiöiden joukossa oli myös muutama suurempi hankinta, 

joiden henkilömäärä oli yli 20. Samaan aikaan yhtiö halusi hyötyä mittakaavaeduista 

ottamalla käytöön uusia sähköisiä järjestelmiä ja yhtenäistämällä toimintatapoja. 

Näistä syistä johtuen ostettujen yritysten päivittäinen työtapa muuttui ja seuranta ja 

hallinnollinen työ myös lisääntyi. Olivathan ostetut yritykset nyt osa suurempaa ko-

konaisuutta. 

 

Muutosvauhti saattoi olla joidenkin ostettujen yritysten mielestä liian nopea, jolloin 

käyttöönottojen osalta ei päästy ennalta suunniteltuihin tavoitteisiin. Tämä aiheutti 

sen, että kannattavuuden pelättiin alentuvan jos asiakkuuteen käytettyä aikaa alkoi 

mennä hukkaan ja sitä ei saatu laskutettua asiakkaalta. Tämän vuoksi yhtiöllä aloi-

tettiin esimiesten johtamiskoulutus ja samalla luotiin koko konsernia kattava asia-

kaslähtöinen liiketoimintamalli. Tämä tutkimus toimii osana mallin luomista ja perus-

tui kannattavuuden tarkasteluun asiakkuustasolla sekä kannattavuuden vaihtelui-

den syihin. Tarkoituksena oli löytää selitys, miksi toiset asiakkaat ovat kannattavia 

ja toiset kannattamattomia. 

 

Asiakkuuden johtaminen on laaja käsite ja sisältää monia ulottuvuuksia. Talouden 

kannalta kiinnostavaa on kannattavuuden seuranta, riskien hallinta sekä olemassa 

olevan tiedon hyödyntäminen osana asiakkuusjohtamista. Tämän vuoksi teoria-

osuuteen on kerätty laajemmin tietoa asiakkuuteen liittyvistä asioista ja tietoja käsi-

tellään hyvin yleisellä tasolla. Viitekehys asiakkuuden kannattavuuden seuranta-

mallliin löytyi Van Raaij (2001) tutkimuksesta, jossa luotiin malli asiakaskannatta-

vuuden laskennalle, analysoinnille sekä tulosten arvioinnille ja siitä seuranneille toi-

menpiteille. Tämän mallin on tarkoitus toimia jatkuvana prosessina asiakkuuden 

johtamisessa. 
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Empiria osuudessa on kuvattu case -yrityksen asiakkuusjohtamisen malli. Asiakas-

kannattavuuden analysointi ja siihen liittyvät valinnat on tehty aikaisempien tutki-

musten mukaisesti eli testattu teorian toimivuutta tässä tutkimuksessa. Monissa 

asiakaskannattavuutta koskevissa tutkimuksessa kustannuslaskennan perustana 

on käytetty toimintolaskentaa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei ollut luoda mas-

siivista laskentamallia vaan löytää suhteellisen nopealla tavalla syitä kannattamat-

tomuudelle. Lisäksi tutkittava alue oli laaja ja pelkän toimintolaskentamallin luomi-

nen ei olisi ollut tarkoituksenmukaista. Tästä johtuen työ päätettiin tehdä kyselytut-

kimuksella ja sen avulla saada sekä strukturoitua että avointa tietoa asiakkuuksiin 

ja toimintatapoihin liittyen. 

 

Työn tulokset tukivat niitä ajatuksia, mistä yrityksen johto sekä henkilöstö olivat huo-

lissaan. Sen vuoksi oli tärkeää osoittaa, mihin asioihin kannattavuuden parantami-

sessa tulisi jatkossa keskittyä. 

 

Tutkimuksessa pystyttiin havainnollistamaan, kuinka paljon asiakaskannassa esiin-

tyi kannattamattomuutta ja mihin asiakasryhmin toimenpiteet pitäisi kohdistaa. 

Tämä tutkimus on kuitenkin kertaluonteinen ja jatkuvan seurannan tukemiseksi 

asiakaskannattavuuden laskentaa tulisi tarkistaa sekä miettiä, millä tukimateriaalilla 

tulokset saadaan raportoitua ytimekkäästi. Tutkimusta voisi jatkaa seuraamalla ak-

tiivisesti sekä laadullisia että numeroilla mitattavia tuloksia asiakkuudesta. 

 

6.2 Johtopäätökset 

 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että kannattavuuden säilyttämisen ja parantamisen kan-

nalta on tärkeä tarkastella asioita monesta näkökulmasta. Katseen pitäminen tule-

vaisuudessa on tärkeää ja silloin pitää ymmärtää, millaisia strategisia ratkaisuja yri-

tyksen on tehtävä säilyttääkseen asemansa kovassa kilpailuympäristössä ja kuinka 

löytää uusia keinoja erottautua muista kilpailijoista. 

Taloustietojen raportoinnin pitäisi olla säännöllistä ja strukturoitua sekä ymmärrys, 

mille kohderyhmälle mikäkin tieto tai mittari on sopiva. Näin jokainen työntekijä voi 
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sitoutua yhdessä toiminnan kehittämiseen. Perinteinen talousraportointi ei ole riittä-

vää, mutta siihen pitää tuoda lisäksi uusia näkökulmia. Tämän tutkimuksen myötä 

huomataan, kuinka tärkeä on seurata toimintaa ja kehitystä koko yhtiön, tilitoismis-

toyksikön, palveluiden kannattavuuden, asiakaskannattavuuden sekä investointien 

näkökulmista. Aiemmin raportoinnista on puuttunut asiakaskannattavuuden näkö-

kulma ja sen esille tuomat tulokset auttavat paremmin ymmärtämään toiminnan ke-

hittämistä ja tukemaan päätöksentekoa. 

 

Asiakaskannattavuuden jakautumisen havainnollistaminen Stobachoff -käyrän 

avulla toi näkyväksi kuinka riippuvainen yhtiön on pienestä joukosta kannattavia asi-

akkuuksia ja miten paljon asiakaskantaan sisältyy huonosti kannattavia ja kannat-

tamattomia asiakkaita. Vain 20 % asiakkaista tuo 96 % tuloksesta ja 25 % asiak-

kuuksista on kannattamattomia. Resurssien käytön osalta on todettu, että n. 30 hen-

kilötyövuotta menee kannattamattomien asiakkaiden palvelemiseen. Kun ja-

kaumaan tutkittiin liikevaihdon suhteen havaittiin, että 50 % vuosilaskutuksesta riit-

tää koko yhtiön kannattavuuden tuomiseen ja loppuosa nostaa hieman liikevaihtoa, 

mutta kannattamattomat (15 % liikevaihdosta) “tuhoavat” kannattavuuden. 

 

Suurin osa asiakkuuksista osoittautui pieniksi ja 80 % asiakkuuksista olivat vuosi-

laskutukseltaan alle 4.000 euroa ja suurempia yli 12.000 euron vuosilaskutuksen 

asiakkuuksia on vain 5 % asiakkuuksista. Luku on verrattain pieni, kun ajatellaan 

tämän asiakasryhmän olevan yhtiölle merkittävä ja kannattavuudeltaan hyvä. Suh-

teellinen kannattavuus on ollut heikointa pienimmissä asiakkuuksissa ja paranee 

suurimpaan asiakkuuteen mentäessä. Kaikista suurin osa kannattamattomista asi-

akkuuksista luku- ja euromääräisesti on pienissä ja keskisuurissa asiakkuuksissa. 

Tätä voi selittää mm. palveluryhmien erilaisella kannattavuudella. Suuremmat asi-

akkuudet käyttävät korkeampikatteisia palveluita ja näitä ei pienissä asiakkuuksissa 

juurikaan käytetä. 

 

Kannattavuuden vaihteluun löytyi useita eri syitä. Kun tarkasteltiin tilitoimistotyöhön 

liittyvää ajankäyttöä asiakkuuteen (ei sisällä asiakashankintaa), löydettiin kolme 

merkittävää syytä. Ensinnäkin asiakkaan käyttäytymiseen liittyvä ajankäyttö. Tämä 

tarkoittaa sitä, että asiakkaan toimittama kirjanpidon tai palkanlaskennan materiaali 
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sisältää paljon epäselvyyksiä ja tähän joudutaan käyttämään paljon aikaa. Toinen 

oli yhtiön oma käyttäytymismalli, jossa työntekijät käyttivät asiakkaan “ylipalveluun” 

aikaa, jota ei ole laskutettu asiakkaalta. Kolmantena tekijänä löydettiin laattuun liit-

tyvä turha ajan käyttö. Ennen tutkimuksen tuloksen analysointia, olettamus oli löytää 

selkeä syy-seurays-yhteys sähköisen taloushallinnon ja manuaalityön välillä. Tätä 

yhteyttä ei pystytty materiaalista osoittamaan tilastollisin menetelmin. Mutta avoi-

missa vastauksissa esiintyi työntekijöiden omiin kokemuksiin liittyviä havaintoja lä-

pimenoaikojen merkittävästä lyhentymisestä sähköisten menetelmien käyttöön oton 

johdosta. Miksi tätä syy-yhteyttä ei löydetty voi johtua siitä, että sähköisen talous-

hallinnon osuus oli vielä alhaisella tasolla ja vertailua ei ollut tarpeaksi materiaalissa.  

 

Asiakaskannattavuutta on tutkittu monesta eri näkökulmasta ja tutkimukseen on ke-

rätty havaintoja eri tutkimuksista. Tätä tutkimusta lähinnä olevat aiemmat tutkimuk-

set löytyivät pankkisektoriin liittyvistä asiakaskannattavuuden tutkimuksista. Palve-

luiden tuottaminen, vahva muutos kohti sähköisiä järjestelmiä, pienet asiakkuudet 

sekä asiakaskäyttäytyminen yhdistivät näitä tutkimuksia. Tulokset tutkimusten vä-

lillä ovat yhtenevät. Lisäksi strategiset päätökset toimintojen ja kannattavuuden pa-

rantamiseksi ovat hyvin samankaltaisia ja tukevat tätä tutkimusta. Tärkeiksi toimin-

nan ja kannattavuuden kehityskohteisi on valittu erilainen palvelumalli eri asiakas-

ryhmille. Pienet ja huonosti kannattavat asiakkaat ohjataan sähköisten järjestelmien 

käyttäjiksi ja palvelu pyritään tekemään tehokkaasti niin, ettei se sido liikaa henki-

löitä asiakkuuden hoitamiseen. Lisäksi resurssit voidaan allakoida uudestaan pa-

remmin tuottavien palveluiden hoitamiseen. Asiakastyytyväisyys paranee kun saa-

daan luotua oikeat hinnoittelumallit sähköisiä kanavia käyttäville asiakasryhmille. 

Jokaiselle asiakasryhmälle muodostetaan toisin sanoen oma asiakkuusstrategia ja 

hoitomalli ja tavoiteasetannan avulla seurataan kehittymistä.  

 

Tämä tutkimus on toteutettu kuvailevana tutkimuksena, mutta aineiston käsittelyyn 

ja merkittävimpien kannattavuuden vaihteluihin liittyvien syiden selvittämiseen on 

käytetty hyväksi tilastollisia menetelmiä syy-seuraus-suhteiden merkitsevyyttä tar-

kasteltaessa. Tutkimuksessa esitetyistä kuvista käy kuitenkin ilmi, mitä tekijöitä kan-

nattamattomuuden taustalta löytyi ja samoja havaintoja on löydettävissä aikaisem-

mista tutkimuksista. 
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Visma Services Teemuaholla ei ole käytössä tarkkaa toimintolaskentaan perustu-

vaa asiakaskannattavuuden laskentamallia ja sitä ei ole sen raskaan rakenteen 

vuoksi ollut järkevää luoda. Laskentaperiaatteet on haluttu pitää mahdollisimman 

yksinkertaisina. Tämän lisäksi asiakkaalle ei ole haluttu kohdistaa kaikkia asiakkuu-

desta johtuvia kustannuksia, kuten myyntiorganisaation toiminta (muu kuin tilitoimis-

toyksiköissä tapahtuva), ohjelmistokoulutukseen ja -kehitykseen liittyvä toiminta 

sekä investointeja sähköisiin järjestelmiin. Nämä puutokset voivat antaa virheellisen 

kuvan suurten asiakkuuksien kannattavuuden osalta, koska nämä asiakkuudet 

käyttävät enemmän em. resursseja. Toisena haasteena tutkimuksessa on pienten 

asiakkuuksien suuri määrä. Tutkimuksessa pystytään selkeästi osoittamaan, että 

kannattamattomiin käytetään liikaa aikaa ja löytämään syyt kannattamattomuudelle. 

Tutkimus on kuitenkin kertaluonteinen ja jatkuvan kehittämisen seuranta vaatii erili-

siä raportteja, joita ei voida suoraan tarkastella asiakaskannattavuuden laskennasta 

saatavilla tuloksilla. Tällainen on esimerkiksi ajankäyttöön liittyvät asiat. Jatkossa 

voisi miettiä, millä tavalla pienten asiakkuuksien osalta on järkevää kohdistaa käy-

tetty aika. Tehdäänkö se asiakkuustasolla vai asiakaryhmätasolla. Seurannan ei tu-

lisi olla liian raskasta, joten tämän tutkimuksen tuottamien tulosten osalta seuranta 

olisi erillinen raportti, jossa seurattaisiin tutkimuksessa mainittujen tekijöiden kehi-

tystä (sähköinen taloushallinto, toimintatavat ja uusien palvelumallien käyttöönotto 

sekä laadulliset mittarit) ja asetettuihin tavoitteisiin nähden. 

 

Työssä onnistuttiin selvittämään kannattavuuden määrä, missä sitä esiintyi ja rapor-

toimaan syitä kannattamattomuudelle. Asiakkuuden analysoinnin tulokset auttavat 

yhtiötä kustannusrakenteen hallinnassa, hinnoittelumallien uudistamisessa sekä 

tunnistamaan erilaiset asiakassegmentit ja luomaan kullekin segmentille oma mark-

kinoinnin ja asiakkuuden hoitamsien mallit. 
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