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ABSTRACT 
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Patrick Hellström 
 

Customer relationship management in business development 
 
Master’s thesis 
2020 
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Keywords: Customer relationship management, customer knowledge manage-

ment, CRM, CKM, sales process development 
 
Due to the changes technological development, globalisation and increased demo-
graphic diversity have introduced many companies have faced tightening 
competition and increasing customer expectations. Traditional product-driven sales 
strategy is not sufficient anymore and companies have started seeking profitability 
via more customer-oriented approach. By understanding customer relationships 
better, means for creating real value to customers resulting also in more profitable 
and long-termed co-operation are sought. This case-study intended to clarify which 
are the factors forming a well-functioning customer relationship management model 
and how these kinds of development activities affected the financial outcome of the 
target company. 
 
Aligned with the central theories in the literature a framework modelling customer 
relationship management through interconnected customer-centric processes and 
features and objectives of operational systems was created in the study. This frame-
work also defines the role of information in the context by combining the customer 
relationship management viewpoints with the essential models in knowledge man-
agement describing information and its structuring. Knowledge was to have a 
significant role in this context both in building a better understanding on the custom-
ers thus facilitating the related value generating and as a enabler and a driving force 
in the interfaces between the functional parts of the operational system entity. 
 
In the empirical part the impact of the preferred sales process activities and related 
information management practises to the business outcomes, launched within the 
project in the case-company were examined. The dependencies were evaluated 
with correlation and regression analysis and both indicated a clear relationship, in 
which the activeness of the information management resulted in positive develop-
ment in the financial outcomes. Therefore, the perceived results supported the 
assumption formed in the theoretical part that information, as a connector and op-
erational booster, is an essential factor in customer relationship management. 
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1 Johdanto 

 

1.1 Taustaa tutkielmalle 

 

Asiakassuhteen hallinta (CRM)1 on ollut ehkä yksi viime vuosikymmenten aktiivisim-

pia aiheita markkinointiin ja myyntiin liittyvässä keskustelussa ja tutkimuksessa. Sen 

tausta on suhdemarkkinoinnin paradigmassa2, joka käsitteenä syntyi noin 1990-lu-

vun puolivälissä. ”Suhdemarkkinoinnin tavoitteena on tunnistaa, ylläpitää ja 

rakentaa verkosto asiakkuuksien kanssa ja jatkuvasti vahvistaa verkostoa molem-

minpuolisen hyödyn saamiseksi vuorovaikutteisten, yksilöllisten ja lisäarvoa 

tuottavien pitkäaikaisten kontaktien kautta” (Shani & Chalasani, 1992, 34). Asiakas-

suhteen hallinta tai CRM ja suhdemarkkinointi ovat käsitteinä hyvin lähellä toisiaan, 

mutta ensimmäiseen kahteen liitetään yleensä voimakkaasti myös tietojenkäsittely 

ja tietojärjestelmät. Ryals & Payne (2001, 3) puhuukin niistä ”informaatioaktivoituna 

suhdemarkkinointina” ja Boulding et al. (2005, 164) toteavat CRM:n olevan ”mark-

kinointi-ideoiden, hiljattain saataville tulleen datan, teknologian ja 

organisaatiomallien jatkuvan evoluution ja integraation tuotos”. 

 

Kaikki em. määritelmät puhuvat siitä, miten myynnin ja markkinoinnin fokus on siir-

tynyt tai tulisi siirtyä irrallisista myyntitapahtumista asiakassuhteen 

kokonaisvaltaiseen hallintaan, molemminpuolisen arvon lisäämiseen ja sitä kautta 

asiakkuuden kokonaiskannattavuuden parantamiseen. Luonnollisesti lupaus kan-

nattavuuden paranemisesta houkuttaa yrityksiä ja asiakassuhteen hallinnan 

kehittäminen onkin herättänyt laajasti mielenkiintoa. Aihe on kuitenkin kohtalaisen 

laaja sivuten mm. tuote- tai tuotantolähtöisyydestä palvelukeskeiseen toimintamal-

liin siirtymistä ja asiakaslähtöistä toimintojen organisointia, joten mallin 

implementoinnin onnistuminen ei ole itsestäänselvyys. Saattaa kuulostaa itsestään 

selvältä, että asiakassuhteita kannattaa tarkastella kokonaisuutena tai että 

                                                 

 

 
1 CRM (Customer Relationship Management), asiakassuhteen hallinta 

2 Oppirakennelma, ajattelutapa, suuntaus 
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asiakaskokemuksen kautta syntyvä tyytyväisyys parantaa yrityksen tulosta, mutta 

usein kuitenkin toiminta on jo organisoitu toisin ja siirtyminen systemaattiseen toi-

mintaan tästä uudesta näkökulmasta jää vajaaksi; aihe nähdään merkityksellisenä, 

mutta vanhat toimintamallit pitävät pintansa, lukuisista syistä johtuen. Toiminnan 

muutokseen tarvittava panostus ei todennäköisesti ole aina selvillä ja tavoiteltujen 

tulosten toteutumiseen ei välttämättä riittävästi uskota, mikä on aiheen laajuuden ja 

monessa kohdin pehmeitä tekijöitä, joiden vaikutus on hyvin välillistä, sisältävän 

luonteensa vuoksi ymmärrettävääkin. Yritykset kaipaavat konkreettisia toimintaoh-

jeita ja mitattavia tuloksia, jotta muutoksen vastavoimat saataisiin riisuttua aseista.  

 

Kun asiakassuhteen hallinta nousi konseptina3 pinnalle, on vastaavassa määrin 

markkinoille ilmaantunut lukuisia CRM-tietojärjestelmiä valtavan kirjavilla ominai-

suuksilla. CRM-tietojärjestelmähankkeita koskee kuitenkin sama 

tuottavuusparadoksi kuin ICT4-alaa yleensäkin: teknologian käyttöönotto ei auto-

maattisesti takaa tehokkuuden parantumista ja sama teknologia voi toisilla tuoda 

parannusta, toisilla ei (Keramati et al., 2010, 1170). CRM-tietojärjestelmähankkeilla 

onkin raskas maine projekteina, jotka eivät tuota juuri muuta kuin ylimääräistä työtä 

myyntiorganisaation henkilöstölle. Voidaan siis olettaa, että asiakassuhteen hallin-

nan kehittämisen onnistumisessa kyse ei ole pelkästään tietojärjestelmän 

käyttöönotosta, vaan laajemmasta muutoksesta, joka vaatii toimintatapojen muu-

tosta.  

 

Tietojärjestelmien vahva osallisuus aiheen piirissä kuitenkin tukee yhtä tämän tut-

kielman perusolettamaa, että aihe sisältää merkittävässä määrin tiedon käsittelyä ja 

hallintaa tai että ne ovat siinä jopa keskeinen menestystekijä. Tiedon hallinnan mer-

kityksen hahmottamiseksi tämä tutkielma pyrkii avaamaan ja jäsentämään 

asiakassuhteen hallinnan -konseptia ja löytämään siitä tutkimuksessa toistuvia osa-

alueita, joilla on havaittu olevan keskeinen merkitys toteutusten onnistumiselle. 

                                                 

 

 
3 Perusajatus, idea, käsite, malli 

4 Information and Communication Technology, tietotekniikka, tietojenkäsittely 
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Rakenteiden avaamisen myötä tiedon hallinnan roolista pyritään muodostamaan 

tarkempi käsitys ja sen elinkaaren mekanismien kautta ymmärtämään siihen liittyviä 

säännönmukaisuuksia.  

 

Aiemman tutkimuksen pohjalta tehtävän asiakassuhteen hallinnan konseptin vaikut-

tavien tekijöiden tunnistamisen jälkeen tutkielman empiirisessä osassa 

tarkastellaan niiden käytännön toteutumista case-yrityksen kehittämishankkeessa. 

Tavoitteena on arvioida tehtyjä toimia teoriataustaa vasten ja etsiä mitattavia tulok-

sia yrityksen liiketoiminnassa. 

 

1.2 Tutkielman kohde 

 

Olen päässyt osallistumaan ja läheltä seuraamaan asiakassuhteen hallinnan kehit-

tämiseen tähtäävää hanketta suurehkossa konsernissa, jossa myyntitoiminnon 

prosesseja ja myyjän tehtäviä on muutettu myynnin kehittämiseksi kokonaisvaltai-

semman asiakassuhteen hallinnan suuntaan. Kyseisen yrityksen toiminnot kattavat 

laajasti niin tuote- kuin projektimyyntiä, omaa tuotantoa ja välitystuotteita sekä laa-

jan kirjon palveluita mm. suunnittelua ja huoltoa. Etenkin projektimyynnin kohdalla 

ollaan usein tekemisissä pitkäaikaisten asiakassuhteiden kanssa, mutta samaiset 

asiakkaat käyttävät myös muita yrityksen palveluita ja kanavia, jolloin kokonaiskuva 

usein jää vajavaiseksi; asiakkaat saattavat toimia useissa maissa yrityksen eri yksi-

köiden kautta, käyttää sähköisiä tilauskanavia, käyttää huoltopalveluita tai tilata 

projekteista erillisiä laitteita ja tarvikkeita. Usein lisäksi eri palveluiden kohdalla myös 

asiakkaan yhteyshenkilöt voivat vaihdella. Asiakkuudesta ei siksi saada riittävää ko-

konaiskuvaa, joka etenkin isoja ja arvokkaitakin projekteja neuvoteltaessa olisi 

myynnille arvokasta. 

 

Case-yritys on perustettu vuonna 1922 ja sillä on n. 600 työntekijää seitsemässä 

maassa, pohjoismaissa ja Baltiassa. Pitkän historian myötä monet toiminnot ovat 

kohtuullisen konservatiivisia ja toimintatavoissa on tiettyä ”näin on aina tehty” -men-

taliteettia. Eri maayksiköt ovat toimineet varsin itsenäisesti ja niihin on muodostunut 

omia tapoja tehdä asioita. Joskus tähän on hyvät perusteet paikallisten vaatimusten 
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kautta, joskus eroihin ei ole mitään todellista syytä. Tämä osaltaan on vaikeuttanut 

etenkin isojen ketjuasiakkuuksien kokonaiskuvan hahmottamista. Vaikka konserni 

on hyvin menestyvä, pyrkii johto kuitenkin jatkuvasti kehittämään sitä vastaamaan 

alati muuttuvaa liiketoimintaympäristöä. Mm. globalisaation ja sähköisten kanavien 

myötä lisääntyvä kilpailu vaatii hakemaan uusia tapoja, joilla toiminnasta saadaan 

kaikki mahdollinen tuottavuus irti. 

 

Yrityksen johto päätti käynnistää hankkeen myyntitoiminnon prosessien paranta-

miseksi ja myynnin paremman ohjauksen mahdollistamiseksi. Hankkeen 

tavoitteena oli määrittää tavoitellut toimintamallit ja ottaa käyttöön niitä tukeva, au-

tomatisoiva ja prosessia ohjaava tietojärjestelmä. Hankkeessa on ollut ns. tavalliset 

haasteet mm. muutoksen resurssoinnissa ja uusien toimintatapojen vastaanotossa. 

Koska aloituksesta on kuitenkin jo yli vuosi ja muutosta on tietyssä määrin tapahtu-

nut, on mahdollista arvioida tehtyjen toimien oikeellisuutta ja etsiä mahdollisia 

näkyviä tuloksia. 

 

1.3 Tutkielman tavoitteet, tutkimusongelma ja rajaukset 

 

Tämän tutkielman tavoitteena on case-tutkimuksen kautta tarkastella asiakassuh-

teen hallinnan vaikutusta taloudelliseen tulokseen. Yrityksessä käynnistetyssä 

hankkeessa Suomen myyntoiminnossa otettiin käyttöön CRM-tietojärjestelmä ja 

osana hanketta määritettiin järjestelmän toteuttama toimintamalli. Myyjät ovat nou-

dattaneet uutta mallia vaihtelevasti, joten vastaavasti tuloksissa pitäisi näkyä eroja. 

Tutkielmassa on tarkoitus vertailla myynnin tulostietoja kahden vuoden jaksolta; 12 

kuukautta ennen kehittämishankkeen aloitusta sekä 12 kuukautta sen jälkeen ja 

vertailla näiden jaksojen myyntituloksia. 

 

Tutkimusongelma voidaan jakaa kahteen osaan: 

1) Onko systemaattinen tiedon hallinta keskeinen menestystekijä paremmalle 

asiakassuhteen hallinnalle? 

2) Parantaako asiakassuhteen hallinnan kehittäminen liiketoiminnan tulosta? 
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1.4 Tutkielman rakenne ja käsitteiden määrittely 

 

Kappaleessa 2 rakennetaan tämän tutkielman teoreettinen osuus, joka esittelee 

asiakassuhteen hallinnan merkityksen ja sen muodostavat osat. Tässä osuudessa 

haetaan aikaisemmassa tutkimuksessa esiintyviä toistuvia teemoja ja tapoja kuvata 

aihetta, ja muodostaa niiden kautta asiakassuhteen hallinnan ja siihen liittyvän tie-

don käsittelyn merkitystä ja olemusta kuvaava yhtenäinen esitys. Asiakassuhteen 

hallinnan konsepti ja sen osatekijät kuvataan niin toiminnallisesta kuin proses-

sinäkökulmista. Näiden lisäksi tiedon merkitystä konseptille käsitellään tarkemmin, 

tiedon määritelmä ja syntymekanismit kuvataan ja yhdistetään toimintokokonaisuu-

teen. Lopuksi esitellään kaikki näkökulmat yhdistävä teoreettinen viitekehys tälle 

tutkielmalle. Tietojärjestelmien merkitystä asiakassuhteen hallinnassa kuvataan ly-

hyesti. 

 

Kappaleessa 3 kuvataan tämän tutkielman empiirinen osio. Tässä osuudessa tutki-

taan case-yrityksen tarjous- ja tilaushistorian avulla asiakassuhteen hallintaan 

liittyvän tiedon käsittelyn aktiivisuuden vaikutusta taloudellisiin tuloksiin. Case-yritys 

esitellään lyhyesti, jonka jälkeen tarkemmin kuvataan tutkittava kohde eli case-yri-

tyksen Suomen myyntitoiminto sekä siinä käynnistetty hanke ja sen sisältö sekä 

tavoitteet asiakassuhteen hallinnan kehittämiseksi. Tutkittava tilanne eli hankeen 

yhteydessä lanseerattu myyntiprosessi ja sitä noudattavan tietojärjestelmän käytön 

aktiivisuuden vaikutus taloudellisiin tuloksiin kuvataan tarkemmin. Tutkimushypo-

teesit määritetään sekä niiden testaamisen menetelmät, aineisto ja tulokset 

esitellään. 

 

Kappaleessa 4 esitetään yhteenveto ja pohdinta tutkielman keskeisimmistä havain-

noista, esitetään niiden perusteella johtopäätökset ja arvioidaan niiden merkitystä 

case-yritykselle. Tutkielman luotettavuutta arvioidaan ja jatkotutkimuksen mahdolli-

suuksia ja kohteita pohditaan. 
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1.4.1 Käsitteitä 

 

CRM 

‐ Customer Relationship Management, asiakassuhteen hallinta. Esitellään 

tarkemmin kappaleessa 1.1 

CKM 

‐ Customer Knowledge Management, asiakastietämyksen hallinta. Esitel-

lään tarkemmin kappaleessa 2.3.1 

Myyntiprosessi 

‐ Ennalta määritetyt toimet ja tapahtumat, joiden kautta yritys pyrkii kuljetta-

maan asiakkuutta koko asiakassuhteen elinkaaren ajan ja optimoimaan 

molemminpuolisen arvon tuotannon. 

Tieto 

‐ Tiedon tasot, data-informaatio-tietämys-viisaus/ymmärrys. Esitellään 

tarkemmin kappaleessa 2.3.2 

Tiedon käsittely 

‐ Tiedon luomiseen ja ylläpitämiseen liittyvä toiminta. Tässä tutkielmassa 

tarkoituksella kirjoitettu erikseen, kun tarkoitetaan yleistä käsittelyä (vrt. 

tietojärjestelmiin liittyvä tietojenkäsittely).   

Järjestelmä 

‐ Tiettyjen periaatteiden mukainen (toiminnallinen) kokonaisuus. Esitellään 

tarkemmin kappaleessa 2.5 

Tietojärjestelmä 

‐ Tietotekniikalla (laitteistot ja ohjelmistot) toteutettu ilmentymä toiminnalli-

sesta järjestelmästä. Esitellään tarkemmin kappaleessa 2.5 
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2 Asiakassuhteen hallinta myyntiprosessissa 

 

”Saat enemmän ystäviä kahdessa kuukaudessa olemalla kiinnostunut ihmisistä 

kuin saisit kahdessa vuodessa yrittämällä saada muut kiinnostumaan sinusta” 

 – Dale Carnegie 

 

2.1 Myynnin muutos 

 

Yhä useammin yritykset ovat kilpailutilanteessa, jossa muut toimijat voivat olla mistä 

päin maailmaa tahansa. Globalisaatiossa maantieteelliset rajat tai etäisyydet eivät 

enää suojaa yrityksiä kovenevalta kilpailulta. Kaupan rajoitusten poistumisen ja lo-

gististen yhteyksien kehittymisen ohella tietotekniikan hyödyntäminen 

myyntikanavana Internetissä on luonut monille aloille asetelman, jossa uusia toimi-

joita voi syntyä hyvinkin nopeasti ja tavaratoimitukset liikkuvat ympäri maailman. 

Sähköiset kauppapaikat on helppo julkaista laajoille maantieteellisille alueille ja ti-

laustenotto tällaisessa kanavassa on hyvin edullista mahdollistaen toiminnan 

alhaisemmilla myyntikatteilla. Tällaisen globaalin toiminnan myötä uusia toimijoita 

ja tuotteita on laajasti tarjolla ja asiakkaiden on helppoa vertailla tarjoamia, jolloin 

tuotelähtöinen myyntistrategia on aiempaa haavoittuvampi. (Kotler et al., 2018, 47; 

Srisamran & Ratcham, 2014, 397; Lane & Piercy, 2004, 659.) 

 

Yritysten toiminta-alueen laajenemisen ohella myös asiakasryhmien määrä on li-

sääntynyt: Kumar & Reinartz (2018, 6) ja uit Beijerse (2000, 162) esittävät, että 

maailmassa on tapahtumassa demografisen5 monimuotoisuuden lisääntymistä po-

pulaatioiden ikärakenteen muuttumisen, potentiaalisten asiakkaiden etnisten 

taustojen monipuolistumisen ja yhä kasvavan individualisaation6 myötä. Globalisaa-

tio ja teknologia myös osaltaan mahdollistavat ja lisäävät tätä kysynnän 

monimuotoisuuden lisääntymistä; laajempi tarjoama ja toimiva jakelu mahdollistaa 

                                                 

 

 
5 Väestötieteellinen, väestön rakenteita tarkasteleva 

6 Yksilöllistyminen, yksilön näkökulman korostuminen 
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aiempaa pienempien asiakasryhmien muodostumisen ja niiden tarpeiden tyydyttä-

misen.  

 

Myös asiakkaiden vaatimukset ovat kehittyneet mahdollisuuksien ja tarjonnan mu-

kana ja ne odottavat toimittajan aiempaa paremmin tuntevan asiakkaan 

liiketoimintaa, tarjota asiakkaalle arvoa tuovia ratkaisuja ja tietää asiakassuhteen 

koko tilanne. Tämä tuo mukanaan uusia vaatimuksia sekä myyjien tehtäville että 

ominaisuuksille ja myyntitoiminnon johtamiselle; asiakas ja yhteistyösuhde tulee 

nähdä kokonaisuutena, joka muodostuu useista eri tuotetyypeistä, kanavista ja nii-

den kautta tulevista tapahtumista. Jos tähän ei pysty, toimittaja helposti mielletään 

bulkkitavarantoimittajaksi, mikä heikentää toimijan mahdollisuuksia kestävään ja 

kannattavaan toimintaan. (Piercy & Lane, 2005, 255.)  

 

Tuloksen maksimoimiseksi kestävät asiakassuhteet ja niissä aidosti asiakkaan on-

gelmien ratkaisuun tai jopa asiakkaan loppukäyttäjien asioiden parantamiseen 

keskittyvät palvelut ovat siksi nousseet merkittäviksi kannattavuuden tekijöiksi. 

 

2.1.1 Tavoitteena asiakaslähtöinen palvelu 

 

Perinteisen uusien asiakkaiden tai uusien projektien kautta haettavan liikevaihdon 

lisäämisen ohella asiakkuuden kokonaiskannattavuus onkin jatkuvasti nostanut 

merkitystään yritysten toimintakentän monimutkaistuessa. Tuottoja haetaan enene-

vässä määrin jo olemassa olevien asiakassuhteiden kannattavuuden parantamisen 

kautta. (Weitz & Bradford, 1999, 243; Piercy & Lane, 2005, 252.)  

 

Uusien myyntikanavien myötä asiakkaiden saavuttaminen on aiempaa helpompaa 

uusille yrityksille ja siksi nykyistenkin asiakassuhteiden kokonaisuuden alati pa-

rempi ymmärtäminen on kriittistä, jotta markkinaa ei menetetä kilpailijoille. Tämä 

edellyttää hyvää ymmärrystä asiakkaan tilanteesta ja tarpeista laajasti sekä toimin-

nan lähtökohdan siirtämistä omista tuotteista asiakkaalle arvoa tuottavan palvelun 

toimittamiseen. 
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Useat yritykset ovatkin jo siirtyneet tuotelähtöisestä myyntinäkökulmasta asiakas-

lähtöisempään toimintaan ja pyrkineet ottamaan asiakassuhteet toimintansa 

lähtökohdaksi. Aidossa asiakaslähtöisyydessä on kuitenkin vaihdettava oma näkö-

kulma kokonaan. Vargo & Lusch (2008, 255-256) määrittävät, että 

tuotelähtöisyyden ”logiikan perusolemus on, että taloudellinen vaihdanta on lähtö-

kohtaisesti keskittynyt tuotettaviin yksiköihin (aineellisiin ja aineettomiin), joihin 

sitoutuu lisäarvoa valmistusprosessissa, kun taas palvelu on ”omien kyvykkyyksien 

(tiedon ja taitojen) soveltamista toisen osapuolen hyödyksi”. Tässä on merkittävä 

ero lähtökohdissa, jossa ensimmäisessä näkökulmassa toimintaa ohjaava ajattelu 

rakentuu oman tekemisen kautta, kun taas jälkimmäisessä asiakkaan toiminnan 

kautta.  

 

Toinen huomattava asia on määritelmässä käytetty yksikkömuoto termistä Palvelu. 

Tämä kuvaa palvelun olevan yksi kokonaisuus, jonka tarkoituksena on palvella 

toista osapuolta, tuotelähtöisen ajattelun puhuessa usein palveluista monikossa, 

joka viittaa palvelut nähtävän ehkä aineettomina, mutta kuitenkin erillisinä tuotteina. 

(Vargo & Lusch, 2008, 256.) Vaikka kokonaisuus voi muodostua useammista osa-

palveluista, asiakassuhteen näkökulmasta on oleellista ymmärtää, että asiakas 

näkee yrityksen toiminnan yleensä yhtenä kokonaisuutena; tuotteet ja osapalvelut 

ovat kuin koneen osia. Yrityksen koko toiminta pitää siten rakentaa asiakaslähtöi-

syyden ympärille, jotta asiakkaan näkökulma ymmärretään ja voidaan aidosti 

tuottaa asiakkaalle arvoa ja tätä kautta parantaa omaa kannattavuutta. (Chen & Po-

povich, 2003, 686.) Asiakkaan saama arvo lopulta lisää myös yrityksen tuottoa eli 

arvon lisä on yhteinen, yhteistyössä syntyvä. 

 

2.1.2 Myyjän tehtävät 

 

Myynti on perinteisesti nähty myyjien yksilöllisten suoritusten ja erillisten tilausten 

jatkumon muodostamaksi kokonaisuudeksi. Myyjän rooli tilausten vastaanottajana 

on kuitenkin vähenemässä mm. uusien digitaalisten kanavien mahdollistaessa hel-

pon tilausten vastaanottamisen ja käsittelyn. Tilaustenoton roolin tarpeen 

väheneminen ja ympäröivän maailman monimuotoisuuden lisääntyminen on 
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aiheuttanut siirtymän, jossa myyjän rooli on saanut uusia tehtäviä, ja on noussut 

tarve kehittää koko myyntitoiminnon roolia suuntaan, jossa keskiössä on yksittäisten 

tilausten sijaan asiakassuhteen kokonaisvaltainen hallinta ja sen vaatima yrityksen 

organisaatiorajat ylittävä yhteistyö. (Lane & Piercy, 2004, 660; Piercy & Lane, 2005, 

263.)  

 

Tämän muutoksen myötä on alettu korostamaan operatiivisen myynnin sijaan myyn-

tiä osana strategista toimintaa, jossa asiakassuhteen laaja, pitkäjänteinen ja 

määrämuotoinen hallinta ja sen kautta asiakassuhteen kannattavuuden maksimointi 

ovat keskeisiä menestystekijöitä (Reinartz et al., 2004, 294-295; Weitz & Bradford, 

1999, 242-243).  

 

Kun myynti mielletään osaksi strategian muodostamista ja strategisen tason suun-

nittelua, myös yksittäisen myyjän tehtäväkenttä uudistuu; asiakassuhteen 

kokonaisuuteen ja siinä esiintyvien tarpeiden ratkaisuun keskittyvä yritys pyrkii 

hankkimaan tietoa ja ymmärtämään asiakkaan huolia, ongelmia ym. strategisenkin 

tason haasteita. Tämä tieto ja sen pohjalta tehtävät johtopäätökset voidaan hyödyn-

tää yrityksen omassa strategianluontiprosessissa. (Storbacka et al., 2011, 40.) 

Myyjät ovat keskeinen linkki asiakkaiden ja yrityksen johdon välillä ja paras mahdol-

linen toiminto hankkimaan tietoa asiakassuhteen tapahtumista (Kotler et al., 2018, 

481; Weitz & Bradford, 1999, 241). Myyntihenkilöiden osallistumisen strategisen 

suunnitteluun on havaittu vaikuttavan positiivisesti sekä yrityksen tulokseen että 

myyjien työtyytyväisyyteen henkilötasolla. Kun henkilöstö on mukana määrittä-

mässä strategiaa, parantaa se strategian toimenpiteiden hyväksymistä ja 

vastaanottoa organisaatiossa, mikä johtaa suunnitelmien parempaan toimeenpa-

noon (Flaherty & Pappas, 2009, 808-809.) 

 

Mahdollisuuksien ja haasteiden lisääntyminen sekä toimintakentän muuttuessa että 

teknologian kehittymisen myötä syntyvien uusien myyntikanavien mukana nyky-

ajalle on lisäksi tyypillistä tuottavuusvaatimusten jatkuva kasvu etenkin maissa, 

joissa työvoimakustannukset ovat merkittävä tekijä. Yhden myyntihenkilön on kyet-

tävä hallitsemaan useista hyvin erilaisista kanavista, esim. suorat henkilökontaktit, 
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verkkokauppa, sosiaalinen media ja asiakkaan alihankkijoiden tilaukset, tulevien da-

tavirtojen kautta muodostuvaa kokonaiskuvaa. (Piercy & Lane, 2005, 250; Bueren 

et al., 2004, 2675; Kotler et al., 2018, 481-485.) 

 

Myynnin on siis kyettävä hallitsemaan aiempaa suurempia kokonaisuuksia fokuk-

sen siirtyessä asiakassuhteen kokonaisvaltaiseen hallintaan kuitenkin samalla tai 

jopa pienemmällä työvoimapanoksella. Jotta tämä olisi mahdollista, on sekä myyn-

tiprosessi että käytettävät työkalut mietittävä uudelleen tukemaan tätä muutosta, 

jossa keskeistä on useiden datavirtojen hallinta ja niissä muodostuvan informaation 

jalostaminen ja tehokas jakelu.  

 

Kuten Tanner et al. (2005, 170) esittää, aiemmin yleinen tapa organisoitua, jossa 

myyjä oli yksin vastuussa asiakassuhteesta, ei enää ole toimiva aiemmin kuvattujen 

tekijöiden muuttaessa myyntiä ympäröivää maailmaa. Kun myyntitoiminto organi-

soidaan asiakassuhteen hallinnan ympärille, yksittäisen myyjän keskeiseksi 

tehtäväksi tulee aiempaa vahvemmin toimia osana tiimiä tai yksikköä sekä tiedon 

tuottajana että kuluttajana, jolloin kollaboraatio7 muodostuu myynnin kriittiseksi te-

kijäksi (Rodriguez & Honeycutt, 2011, 336).  

 

2.2 Asiakassuhteen hallinta 

 

”(Asiakas)suhde muodostuu sarjasta vuorovaikutteisia ajassa tapahtuvia kohtauk-

sia kahden osapuolen välillä” (Buttle, 2009, 27). 

 

Asiakassuhteen hyvän hallinnan on usein ajateltu johtavan asiakkuuden tuoton 

maksimoimiseen pitkän suhteen salliessa vapaamman ja kannattavamman hinnoit-

telun tai asiakkaan automaattisesti ostaessa jatkossakin yrityksen tuotteita, kun 

suhdetta hoidetaan hyvin. Tämä ei kuitenkaan aina pidä paikkaansa. Pidemmänkin 

asiakassuhteen asiakas voi olla aktiivinen vaatimaan alhaista hintaa tai parempia 

                                                 

 

 
7 Yhteistyö, yhteistoiminta 



 

 

  

 

19 

etuja mm. tuntiessaan toimittavan yrityksen paremmin. Asiakassuhteen hallinnan 

merkitys onkin siinä, että sen kautta yritys voi ymmärtää paremmin suhteen tilaa ja 

luoda suunnitelman kyseisen asiakkuuden kannattavuuden maksimoimiselle sen 

kokonaisarvon ymmärtämisen kautta. (Kumar & Reinartz, 2018, 4-5.)  

 

Asiakassuhteet ja niiden yritykselle tuottama arvo ovat usein toisistaan merkittäväs-

tikin erilaisia. Asiakkaan käyttäytyminen on yksilöllistä ja suhteet voivat olla eri 

vaiheessa elinkaartansa. Yksi merkittävä havainto on, että usein hyvät asiakkuudet 

eivät saa ansaitsemaansa huomiota yrityksen toimissa ja vastaavasti marginaalisiin 

asiakkuuksiin saatetaan käyttää liikaa resursseja. Jo tämä havainto perustelee, 

miksi asiakassuhteiden syvempi ja laajempi ymmärtäminen on yrityksille merkityk-

sellistä. Asiakkuuksien välisten erojen lisäksi asiakassuhteen eri vaiheissa tulisi 

käyttää eri tavalla omia resurssejaan. Elinkaari voidaan karkeasti jakaa suhteen 

aloittamiseen, ylläpitoon ja sen mahdolliseen päättämiseen (Reinartz et al., 2004, 

294-295.) 

 

Kun asiakassuhteen hallinta otetaan yrityksen toiminnan keskiöön, on syytä määrit-

tää mitä sillä omassa kontekstissa8 tarkoitetaan – kuka ja mikä on asiakas, mitä 

asiakassuhteen hallinta on päivittäisten käytännön toimintojen tasolla ja kuka orga-

nisaatiossa tekee mitäkin sen osalta. Ei ole pelkkää semantiikkaa9 miten se 

määritellään, sillä se vaikuttaa merkittävästi siihen, miten asia yrityksessä mielle-

tään, otetaan vastaan ja miten sitä toteutetaan käytännössä (Payne & Frow, 2005, 

168). Sille on olemassa laaja kirjo määritelmiä, joissa painottuvat eri tavoin strategi-

set ja toiminnalliset tai prosessi- ja teknologianäkökulmat. Boulding et al. (2005, 

157) esittävät laajan määritelmän ”asiakassuhteen hallinta liittyy strategiaan, mo-

lemminpuolisen arvon tuottamisen johtamiseen, datan ja teknologian järkevään 

käyttöön, asiakastiedon hankkimiseen ja jakeluun tarvittaville sidosryhmille, sopi-

vien asiakassuhteiden kehittämiseen tiettyjen asiakkaiden kohdalla sekä yrityksen 

                                                 

 

 
8 Asiayhteys, ympäristö ja tausta 
9 Oppi sanojen ja ajatusten merkityksestä 
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useiden toimintojen sekä yhteistyötä tekevien yritysten prosessien integroimiseen 

asiakkaan arvon lisäämiseksi”, joka kattaa monet olennaiset näkökulmat. Payne & 

Frow (2006, 136) antavat sille ytimekkäämmän määritelmän, jossa tulee kuitenkin 

hyvin esille asiakassuhteen hallinnan tavoite: ”Asiakassuhteen hallinnan tarkoitus 

on tehokkaasti lisätä kannattavien asiakkuuksien hankintaa ja säilyttämistä luoden, 

rakentaen ja ylläpitäen sopivia suhteita niihin”. Kumar & Reinartz (2018, 5) käyttävät 

määritelmää ”Markkinointitietokantojen analysoinnin ja käytön sekä viestintätekno-

logian hyödyntämisen kautta niiden käytäntöjen ja tapojen löytäminen, jotka 

maksimoivat asiakkuuden arvon yritykselle”. Yhteistä kaikille on oikeiden toimenpi-

teiden löytäminen asiakassuhteen arvon lisäämiseksi. Ei siis ole olemassa valmista 

konseptia eikä etenkään tietojärjestelmää, joka vastaa kaikkiin tarpeisiin, vaan yri-

tyksen on määriteltävä sen tilanteeseen sopivat toimet, joilla voi vaikuttaa 

asiakassuhteen kannattavuuteen. Pelkästään lisäämällä asiakassuhteiden rakenta-

misen panosta ei välttämättä saavuteta toivottuja tuloksia; tärkeätä on rakentaa 

oikeanlaisia suhteita. (Reinartz et al., 2004, 294.) 

 

2.2.1 Asiakassuhteen hallinnan prosessit 

 

Vaikka asiakassuhteen hallinnalle ei olekaan yhtä yksiselitteistä mallia tai tyhjentä-

vää toimintaohjeistusta, on kirjallisuudessa kuitenkin tunnistettavissa useissa 

aihetta tarkastelevissa ja sen rakenteita kuvaavissa malleissa toistuvia teemoja, 

jotka antavat viitekehystä konseptille ja siinä tarvittaville toiminnoille: (Payne & Frow, 

2006; Payne & Frow, 2013; Reinartz et al., 2004; Boulding et al., 2005; Bueren et 

al., 2004); Kumar & Reinartz, 2018; Piercy & Lane, 2005; Wilde, 2011; Chen & Po-

povich, 2003.; Jones et al., 2005) 

‐ Oman toiminnan rakentaminen asiakkaan tarpeen kautta. 

‐ Asiakkuuteen liittyvän tiedon kerääminen ja jalostaminen. 

‐ Tiimityö ja tiedon jakelu tarvittaville sidosryhmille. 

‐ Organisaatioyksikköjen rajat ylittävät prosessit ja toiminta. 
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Asiakassuhteen hallinnan kehittämisen näkökulmasta, toiminnan keskiössä on vah-

vasti siis tiedon käsittely ja sen pohjalta rakentuva kollaboraatio. Vaikka onkin syytä 

olettaa, että myynti on aina sisältänyt asiakkuuteen liittyvän tiedon keräämistä, kä-

sittelyä ja sen pohjalta päätösten tekemistä, korostuu tutkimuksissa silti tarve tiedon 

määrämuotoiseen käsittelyyn, usein tietojärjestelmien avustuksella, sekä organi-

saatiorajatkin ylittävä yhteistoiminta. Näin varmistetaan, että asiakkuuksista tulee 

kerättyä riittävästi ja tarvittavaa tietoa ja että sen jakelu ja jalostaminen on kattavaa. 

 

Payne (2005) ja Payne & Frow (2005; 2006; 2013) esittelevät kattavan ja paljon 

viitatun mallin, joka käsittää asiakassuhteen hallinnan keskeiset osa-alueet ja niissä 

olevat toiminnot. Malli muodostuu viidestä asiakkaaseen suuntautuneesta proses-

sista, jotka ylittävät organisaation toimintokohtaiset rakenteet eli jokaisessa 

prosessissa on toimintoja mm. markkinoinnista, myynnistä, taloudesta sekä henki-

löstö- ja tietohallinnosta. Organisaation ylittävät prosessit ovat keskeinen tekijä, sillä 

asiakassuhde tulee heidän mukaansa nähdä nimenomaan joukkona toisiinsa liitty-

viä vuorovaikutustilanteina, ei toimintokohtaisina irrallisina tapahtumina. Vain näin 

saadaan rakennettua asiakassuhteesta kattava kokonaiskuva.  

 

Siiloutuneen toimintokohtaisen organisaation kohdalla on riski, että asiakkuus ei ole 

täysin kenenkään omistuksessa ja hallinnassa, jolloin vastaavasti asiakaskokemus 

voi muodostua pirstaleiseksi. Prosessimallissa säilytetään toimintokohtainen orga-

nisointi, joka mahdollistaa tiettyyn aiheeseen keskittymällä asiantuntemuksen 

hyödyntämisen ja siten parhaiden tulosten tuottamisen. Mutta siinä myös tunniste-

taan, että asiakkaalle tuotettava arvo syntyy nämä toiminnalliset yksiköt ylittävien 

prosessien kautta; asiakkaat kun yleensä hakevatkin kokonaisvaltaisempaa palve-

lua, jossa esim. tuote, toimitus ja toimituksen jälkeiset palvelut kuten huolto tulevat 

yhdessä paketissa. Mukaillen nämä prosessit ovat 

1) Strategian luonti: Asiakassuhteen hallinta tulee nähdä osana yrityksen stra-

tegiaa ja syntyy sen kautta. 

i. Yrityksen visio ja kilpailukyvyn tekijät. Keitä me olemme ja mitä tavoit-

telemme? 
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ii. Asiakasstrategia. Kohdeasiakkaat ja asiakasryhmien segmentointi ta-

voitteiden mukaisesti. 

2) Arvon luonti: Asiakkaalle (ja yritykselle itselleen) luotava arvo on kaikkien 

suhteiden menestyksen avain. 

i. Asiakkaalle luotavan arvon määritys ja miten se tuotetaan. Miten ar-

von syntyminen voidaan todentaa? 

ii. Miten asiakassuhteen elinkaaren kokonaiskannattavuus maksimoi-

daan. 

iii. Asiakkaille luodun arvon ohessa yritykselle syntyvän arvon tunnista-

minen. 

3) Kanavien integrointi: Yhtenäinen asiakaskokemus sekä yrityksen sisäinen 

kollaboraatio mahdollistetaan yhdistämällä eri kanavissa ja välineillä tapahtuva vuo-

rovaikutus. 

i. Mitkä ovat juuri meille parhaat tavat olla vuorovaikutuksessa asiakkai-

den kanssa? 

ii. Tavat ja järjestelmät, joilla yhdistetään tieto, joka syntyy esim. myyjien 

kautta, puhelinkeskusteluissa, markkinointiviestinnässä tai sähköi-

sissä kauppapaikoissa. 

4) Tiedon hallinta: Kaiken asiakassuhteen hallinnan taustalla on asiakkuuteen 

liittyvän informaation hallinta, tiedon älykäs hyödyntäminen sekä organisaatiotasoi-

sen tietämyksen muodostaminen. 

i. Yrityksen asiakkaiden käyttöön tarjoamat tietojärjestelmät, operatiivi-

set tietojärjestelmät ja analyysitietojärjestelmät. Tietovarastot, datan 

tallennus. 

ii. Informaation kerääminen, yhdistäminen ja sitä kautta uuden tiedon 

luonti.  

5) Suorituksen arviointi: Takaisinkytkentä muihin prosesseihin, jossa toimenpi-

teiden vaikutukset arvioidaan ja määritetään uudet toimet. 

i. Arvon toteutuminen sidosryhmille (asiakkaat, työntekijät, omistajat). 

ii. Suorituskyvyn seuranta, esim. tyytyväisyys, tulos, KPI:t. 
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Kuviossa 1 on esitetty edellä kuvatun mallin mukaiset asiakassuhteen hallinnan pro-

sessit ja niiden väliset tietovirrat, jotka kytkevät prosessit toisiinsa muodostaen 

siirtymät näiden välillä ja sitä myötä loogisen kokonaisuuden. 

 

 

Kuvio 1: Asiakassuhteen hallinnan prosessit. Mukaillen Payne (2005, 30). 

 

2.2.1.1 Strategia ja seuranta 

 

Prosesseista strategian luonti ja suorituksen arviointi ovat todennäköisimmin suu-

ressa osassa yrityksistä olemassa jossain muodossa. Säännöllisesti tehtävät 

strategiat eivät ole uusi asia yrityksissä eikä etenkään jatkuva tulosraportointi. Mutta 

molemmissa prosesseissa useinkin näkökulma on toimintokohtainen sen sijaan, 

että tarkasteltaisiin oman rakenteen sijaan asiakassuhteen kokonaisuutta. Usein li-

säksi, jos asiakasstrategioita tehdään, ei analyysi ja sen pohjalta luotava 

segmentointi ja niihin vastaavasti kohdistuvien toimenpiteiden suunnittelu mene riit-

tävän yksityiskohtaiselle tasolle. Tällöin helposti myös suunnitellut ja toteutuneet 

toimet ovat hyvin samanlaisia kaikille segmenteille, jolloin ei voida oikein edes pu-

hua segmentoinnista. (Payne & Frow, 2006, 145.)  
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Asiakasstrategian tulisi kattaa ainakin seuraavat osa-alueet (Kumar & Reinartz, 

2018, 43): 

1) Asiakkuuden ymmärtäminen. Jotta yritys voisi tuottaa asiakkaalle arvoa tuot-

tavaa palvelua, pitää asiakkaan odotukset tuntea hyvin. Tiedon kerääminen laaja-

alaisesti asiakkuuteen liittyen on keskeinen edellytys ymmärryksen rakentamiselle.  

2) Kilpailuasetelma asiakkaan kohdalla. Kilpailijoiden toimet asiakkuuteen liit-

tyen vaikuttavat sekä asiakkaan kytkeytymiseen yritykseen sekä asiakkaan 

odotuksiin perustuen kokemuksiin tai oletuksiin kilpailijoiden tarjoamasta. 

3) Asiakkaan kytkökset tai sitoutuneisuus ja riippuvuus. Kytkeytymisen aste 

saattaa vaihdella esim. yhteisen historian pituuden, erityisen sopivan tarjoaman, 

vaihtokustannusten tai hyvien henkilösuhteiden vuoksi. Asiakassuhteen vahvuus 

vaikuttaa strategian toimien valikoimaan ja tarjotun palvelun sisältöön. 

4) Omat kyvykkyydet. Otettaessa asiakassuhteen hallinta osaksi strategiaa ja 

toiminnan keskiöön, on omat tähän liittyvät kyvykkyydet merkittävässä roolissa. 

Strategiassa tulee arvioida miten nämä kyvykkyydet ovat linjassa tavoitteiden 

kanssa ja miten niitä kehitetään vastaavasti. 

 

Tarkoitus ei ole muuttaa liiketoimintastrategiaa täysin, vaan johtaa siitä asiakas- 

sekä asiakassuhteen hallinnan strategiaosuudet. Näiden osioiden mukaan tuonti 

myös siirtää katsantokulmaa organisaation toiminnoista holistisempaan suuntaan, 

kun lähtökohtana on asiakkaan näkemä palvelukokonaisuus. Asiakasstrategian tu-

lee sisältää kannanotto siihen mitkä ovat tavoiteltuja asiakkuuksia tai asiakasryhmiä 

ja mitkä eivät. Kaikilla yrityksillä on vahvuutensa ja heikkoutensa, joten strategiassa 

ei kannata tavoitella kaikkia asiakkaita, ainakaan samalla vakavuudella ja panos-

tuksella.  

 

Kun strategiaan saadaan mukaan asiakassuhteiden näkökulma, vastaavasti suori-

tuksen arviointi tulee tehdä samalla tasolla, jotta sen tuottama tieto kytkeytyy 

takaisin strategian ja toiminnan suunnitteluun. Esim. omistajien saaman hyödyn 

seuranta ja raportointi on yleensä jo toteutettu, mutta sen ohelle pitää tuoda asia-

kassuhteen hallinnan prosessien mittaaminen ja seuranta, jotta suunniteltujen 
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toimenpiteiden ja toimintamallien toteutumista voidaan arvioida ja vastaavasti edel-

leen kehittää. Liiketoiminnan tulosten seuranta yhdessä prosessien toteutumisen ja 

tehokkuuden seurannan kanssa antaa vastauksia siihen, miten asiakassuhteen hal-

linnan kehittämiseen tähtäävät muutokset toimintatavoissa ovat toteutuessaan 

näkyneet omistajien saaman arvon, esim. liiketuloksen kehityksessä. (Payne, 2005, 

283.)  Lisäksi, perinteinenkin tulosraportointi tulee organisatoristen toimintojen si-

jaan tai ainakin lisäksi kääntää toiminnot ylittäen asiakkuuksien kautta tuloksia 

arvioivaksi. Tällaisia mitattavia kohteita tulosten arvioimiseksi voivat olla esim. asia-

kastyytyväisyys, asiakassuhteiden säilyvyysaste, uusien asiakkuuksien 

hankintakustannus ja -määrä, asiakassuhteiden kesto tai osuus asiakkuudesta 

(Buttle, 2009, 46). 

 

2.2.1.2 Mahdollistavat prosessit 

 

Kolmesta muusta prosessista eli arvon luonnista, kanavien integroinnista ja tiedon 

hallinnasta Payne & Frow (2006, 143) käyttävät yhteisnimitystä ”mahdollistavat pro-

sessit” ja näiden voi nähdä olevan asiakassuhteen hallinnan tekemisen ytimessä; 

asiakassuhteen hallinnassahan on tiivistetysti kyse asiakassuhteen arvon maksi-

moinnista keräämällä ja muodostamalla asiakkuudesta kokonaisvaltaista, 

toimintokohtaiset rajat ylittävää, tietoa ja sen perusteella tuottaa parempaa palvelua.  

 

Näistä ensimmäinen, arvon luonti, jatkaa suoraan liiketoiminta- ja asiakasstrategi-

asta ja määrittää miten ja mitä arvoa toiminnalla luodaan eri asiakkuuksille sekä 

yritykselle itselleen sekä miten tätä arvon tuotantoa hallitaan. Asiakkaan ja yrityksen 

arvon muodostus ovat vuorovaikutteisia eli molempia voi määrittää yhtäaikaisesti. 

(Payne & Frow, 2006, 145.) Vuorovaikutus syntyy siitä, että palvelukeskeisessä toi-

minnassa vaihdannan ydin on asiakkaan hyödylliseksi kokema, yrityksen omien 

kyvykkyyksien kautta rakentuva kokonaisuus, jossa fyysinen tuote on vain osa sekä 

tapa välittää tätä arvoa, joka asiakkaalle varsinaisesti syntyy tuotetta käytettäessä. 

Jotta palvelu tuottaisi mahdollisimman paljon arvoa, se tulee käytännössä muodos-

taa asiakassuhteen rajapinnassa yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tällöin 

asiakkaasta tulee palvelun osatuottaja ja yritys saa myös itselleen arvoa osana 



 

 

  

 

26 

prosessia esim. tietona, jonka avulla voi edelleen kehittää palveluaan. (Vargo & 

Lusch, 2004, 10.)  

 

Arvon ollessa käsitteenä yleisesti käytetty, sen merkitys asiakassuhteen hallinnan 

yhteydessä vaatii tarkennusta. Buttle (2009, 187) määrittää sen olevan saatujen 

hyötyjen suhde panokseen, jolloin arvoa voi lisätä joko hyötyjä kasvattamalla tai tar-

vittavaa panostustarvetta pienentämällä. Arvo ei siis ole sama asia kuin tarve tai 

saatu kokonaisuus, vaan osana sitä on vaadittu panos palvelun saamiseksi. Tämän 

ymmärtämisen lisäksi molemmille osapuolille asiakassuhteessa syntyvä arvo pitää 

tunnistaa ja nimetä riittävän yksityiskohtaisesti. Yrityksillä on usein tapana puhua 

enemmän yrityksen asiakkailta saamasta arvosta kuin niille tuotetusta sekä jättää 

segmenttikohtainen arvon määritys vain ylätasolle. (Payne, 2005, 102.) 

 

    𝑎𝑟𝑣𝑜 =
ℎ𝑦ö𝑡𝑦

𝑝𝑎𝑛𝑜𝑠
 

 

Seuraava mahdollistava prosessi on kanavien integrointi. Vaikka asiakkuuteen liit-

tyvät tavoitteet olisivat kirkkaat ja logiikka yhteiselle arvon muodostukselle olisi 

hahmotettu, vain toteuttamalla nämä suunnitelmat voidaan saavuttaa edistysaskelia 

asiakassuhteen kokonaisuuden kehittämisessä. Tässä prosessissa otetaan haltuun 

kaikki kanavat, joissa asiakassuhteeseen liittyviä tapahtumia esiintyy ja joiden 

kautta kollaboraatiota halutaan toteuttaa. Kanavien integrointi -prosessissa siirre-

tään pitkälti käytännön toimiksi strategian ja arvon luonti -prosessien tulokset. 

(Payne & Frow, 2006, 146.) Kaikkien asiakassuhteessa käytössä olevien kanavien 

integrointi on edellytys ja mahdollistaa aiemmin todetut keskeiset menestystekijät 

eli kokonaisvaltaisen kuvan muodostamisen asiakkuudesta sekä oman organisaa-

tion rajat ylittävän toiminnan ja palvelun.  

 

Kanavien integrointi -prosessin toteuttamisen myötä myyntitoiminnon systemaatti-

suus ja prosessinomaisuus myös syvenee, kun strategiset toimenpiteet toteutetaan 

myyntiä ohjaaviksi tehtäviksi. Jotta strategian tavoitteet toteutuisivat, on luonnolli-

sesti erittäin tärkeää, että myyntiorganisaatio saadaan tekemään näitä aktiviteetteja 
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ja noudattamaan prosessia; yhteisen strategian toteuttaminen ei salli jokaisen myy-

jän valita toimintatapojansa täysin itsenäisesti ja mahdollisesti jopa ajassa niitä 

vaihdellen. Usein tässä yhteydessä tietojärjestelmien käyttö auttaa ohjaamaan ak-

tiviteetteja haluttuun suuntaan, mutta ilman organisatorista ohjausta ne eivät yksin 

varmista suunniteltujen toimien toteutumista. Parvinen et al. (2013, 497) toteavat, 

että erityisesti palvelukeskeisessä liiketoiminnassa, jota hyvään asiakassuhteen 

hallintaan tähtäävä toiminta vahvasti on, systemaattinen toimintatapa on tärkeää. 

Irrallisen tuotteen toimittamisen sijaan palvelun luonne vaatii parempaa asiakkaan 

tuntemusta, luottamuksen rakentamista, laajempaa kommunikaatiota ja tiedonväli-

tystä asiakkaan kanssa. Payne (2005, 169) vielä lisää, että käsite kanava pitää 

sisällään sekä median eli tavan, jolla yhteydenpito hoidetaan, että toimijat eli tahot, 

jotka ko. kanavassa vaikuttavat esim. välittävässä roolissa toimittavan yrityksen ja 

loppuasiakkaan välillä. Medioista etenkin sähköiset kanavat ovat edelleen lisäänty-

neet ja uusia syntyy kiihtyvällä vauhdilla. Kattavan kanavahallinnan ja omaan 

liiketoimintaan istuvan integraation muodostamiseksi tulee muodostaa laaja ymmär-

rys sekä perinteisten että uudempien kanavien osalta niille luonteenomaisesta 

toiminnasta ja toimijoista. 

 

Kolmatta mahdollistavista prosesseista, tiedon hallintaa, voi pitää moottorina, joka 

pyörittää asiakassuhteen hallinnan aktiviteetteja. Tämän prosessin osaksi luetaan 

kaikki tietojärjestelmätekniset osuudet, kuten tietovarastot, kaikki ohjelmistot ja tie-

totekniset laitteet sekä asiakasrajapinnan ja taustatoimintojen käyttämät 

sovellukset. Teknisiä ratkaisuja oleellisempaa on kuitenkin tämän prosessin keskei-

set tavoitteet: asiakkuuteen ja asiakassuhteeseen liittyvän tiedon kerääminen ja 

kokoaminen kaikista vuorovaikutuspisteistä sekä yhdistämällä näitä muuhun kon-

tekstiin liittyvään tietoon kokonaisvaltaisen kuvan muodostaminen 

asiakassuhteesta ja sen avulla asiakaskokemuksen parantaminen ja arvon luonti -

prosessissa määritetyn arvon tuottaminen. (Payne & Frow, 2006, 147.) Tämä pro-

sessi siis kuroo yhteen kanavien integrointi -prosessin aktiviteetit ja muodostaa siten 

laajemman kuvan ja yhtenäisen toimintojen verkon. Näin ollen näiden kahden pro-

sessin tulee toimia erittäin läheisesti; tietovirrat kulkevat prosessien välillä 
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molempiin suuntiin ja prosessit ovat sekä toisiaan täydentäviä että toisistaan riippu-

vaisia. 

 

Tiedon hallinta -prosessia määritettäessä keskeinen kysymys on ”miten saamme 

replikoitua asiakkaan ajattelutavan ja hyödynnettyä tätä tietoa asiakassuhteen hal-

linnassa” (Payne, 2005, 227). Jos asiakkuuteen liittyvä tietoa on hajallaan 

organisaation eri toiminnoissa, on vastaavasti käsitys asiakassuhteen tilasta 

yleensä vajavainen; päätöksiä tehdään osittaisten tietojen varassa tai kuvitellaan 

asiakkaan näkemyksen olevan jotain muuta kuin mitä se todellisuudessa on. Tämän 

vuoksi eri kanavien integrointi myös niiden tietovirtojen osalta siten, että kanavien 

kokonaisuuden kautta muodostuva kuva on hahmotettavissa, on erittäin tärkeää. 

Tämä kuva toimii edelleen syötteenä strategisiin asiakkuuden hallinnan prosessei-

hin eli tiedon hallinta on koko mallin keskiössä. (Payne, 2005, 227.) 

 

2.2.2 Asiakassuhteen hallinnan toiminnallinen luokittelu 

 

Edellä kuvattujen prosessien ohella asiakassuhteen hallinta ja sitä toteuttavat toi-

minnalliset järjestelmät (sekä niitä tukevat ja automatisoivat tietojärjestelmätkin) 

voidaan luokitella toiminnallisuuden kohteen, sisällön ja tavoitteiden mukaan. Usein 

käytetyn, alun perin tutkimus- ja konsulttiyritys META Groupin esittämän, jaon mu-

kaan luokat ovat analyyttinen, operatiivinen ja kollaboratiivinen (Alavi et al., 2012, 

36-37; Gebert et al., 2003, 110; Iriana & Buttle, 2006, 24-25; Khodakarami & Chan, 

2014, 27; Wilde 2011, 46). Usein (Iriana & Buttle, 2006; Buttle, 2009) nostetaan 

lisäksi omaksi luokakseen strateginen asiakassuhteen hallinta. Vaikka tätä luokitte-

lua helposti tulee tulkittua vain tietojärjestelmien ominaisuuksia kuvaavana, niin 

oleellisempaa on ymmärtää luokkien sisältämät tavoitteet ja piirteet, jotka toisiaan 

täydentäen muodostavat eheän toiminnallisen kokonaisuuden asiakassuhteen hal-

linnalle. 

 

Nämä luokat eivät ole erillisiä aiemmin esitetystä asiakassuhteen hallinnan proses-

simallista tai sen kanssa ristiriidassa, vaan muodostavat sen kanssa hyvin 

yhtenevän mallin ja tavan tarkastella asiakkuudenhallinnan osa-alueita. 
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2.2.2.1 Strateginen 

 

Strategisen asiakassuhteen hallinnan keskipisteessä on asiakaskeskeisen kulttuu-

rin ja toimintatapojen luominen (Buttle, 2009, 4). Niiden avulla helpotetaan 

asiakkuuksiin liittyvän tietämyksen soveltamista edelleen strategiseen suunnitte-

luun. Tarkoituksena on tukea yrityksen perusliiketoimintastrategian muodostamista 

asiakasnäkökulmasta; asiakassuhteen hallinnan tulee olla strategian ytimessä, ei 

erillinen alueensa. (Sedighi et al., 2012, 336.) 

 

Strategisen luokan voi nähdä asiakkuuden hallinnan jatkumon alkuna ja päätepis-

teenä ennen seuraavan kierroksen aloittamista. Muiden luokkien järjestelmien 

käytön myötä kerääntyvä tieto ja rakentuva tietämys asiakkuuksista on seuraavan 

strategian syötteenä. Strateginen asiakassuhteen hallinta auttaa määrittämään ta-

voitellut liiketoiminta-alueet ja tavat, tavoitellut asiakassegmentit ja niihin liittyvän 

arvon muodostamisen keinot. Näin ollen ne toteuttavat prosessimallista strategian 

luonnin ja suuren osan arvon luonti -prosesseista. (Iriana & Buttle, 2006, 25.) 

 

2.2.2.2 Analyyttinen 

 

Analyyttisellä asiakassuhteen hallinnalla yritetään löytää asiakkuuksien käyttäyty-

misestä malleja, joiden pohjalta voidaan johtaa omia päätöksiä. Analyysin voi nähdä 

kerroksina: Pohjaksi haetaan vastausta kysymykseen mitä tapahtui? Tämän kautta 

rakennetaan ymmärrystä siitä, miksi näin tapahtui? Ja lopputulemana haetaan vas-

tausta oleelliseen kysymykseen mitä tapahtuu seuraavaksi? (Tanner et al., 2005, 

175.)  

 

Kuten strategisen, myös analyyttisen asiakassuhteen hallinnan rooli on tietoa jalos-

tava ja uutta tietämystä luova. Niitä toteuttavat järjestelmät ovat keskeinen tekijä 

aiemmin kuvatun tiedon hallinta -prosessin toteuttamisessa yhdistäen operatiivista 

toimintaa tukevien järjestelmien generoimia tietovirtoja sekä markkinoilta saatua da-

taa ja muodostamalla niiden pohjalta syvemmän kuvan asiakassuhteen tilasta ja 

sen kehityssuunnasta. Myös osa arvon luonti -prosessin tehtävistä voidaan nähdä 
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analyyttisissä järjestelmissä. Kumar & Reinartz (2018, 80) korostavatkin arvon luon-

nissa sen merkitystä, miten yrityksen resursseja jaetaan eri asiakkuuksien tai 

segmenttien välillä. Ja tähän liittyvien päätösten tulee nojata asiakassuhteiden ana-

lyysiin.  

 

Jotta tietovirtojen yhdistämisen logiikka olisi toimiva, nämä järjestelmät kääntäen 

myös ohjaavat operatiivisia toimintoketjuja ja- kokonaisuuksia kytkemällä niiden 

osia toisiinsa määritettyjen tietovirtojen mukaisesti. Tämän luokan tietojärjestel-

mätoteutukset ovat sukua Business Intelligence10 ja Data Warehouse11 -ratkaisuille, 

erikoistumisalueenaan asiakassuhteet. (Iriana & Buttle, 2006, 25; Wilde, 2011, 47.) 

 

2.2.2.3 Operatiivinen 

 

Operatiivisessa asiakassuhteen hallinnassa keskitytään käytännön toimia sisältä-

viin myynti- tai laajemminkin asiakasprosesseihin eli kaikkeen toimintaan, jossa 

tapahtuu asiakassuhteeseen liittyvää operatiivista tekemistä ja tiedon käsittelyä. 

Keskiössä on asiakasrajapinnan prosessien tehokkuuden, tarkkuuden ja automati-

soinnin parantaminen niin markkinoinnin, myynnin kuin palvelujen tuottamisen 

osalta. (Iriana & Buttle, 2006, 24.) Tavoitteena on löytää tai määrittää sellaiset pro-

sessit, jotka ovat toistettavissa ja toteuttavat yrityksen haluamia tehtäviä ja johtavat 

yrityksen haluamaan asiakassuhteen hallintamalliin, joka vie kohti strategisia tavoit-

teita. 

 

Yrityksen liiketoiminta voidaan hahmottaa arvoketjuna, jossa toisistaan riippuvaiset 

toiminnot seuraavat toisiaan ja jossa yhden toiminnan tuotos toimii seuraavan syöt-

teenä. Arvoketjun perustoiminnot liittyvät tuotoksen muodostamiseen, sen 

markkinointiin, myyntiin ja toimittamiseen asiakkaalle sekä sen myöhempään ylläpi-

toon eli huoltoon. (Porter & Millar, 1985, 150.) Näistä markkinointi, myynti ja huolto 

                                                 

 

 
10 Systemaattista liike-elämän tietojen hankintaa, analysointia ja raportointia 

11 Tietovarasto, kattava tietokanta kohteen toiminnoista 
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ovat ne toiminnot, joille on luonteenomaista runsas vuorovaikutus suoraan asiakkai-

den kanssa (Bueren et al., 2004, 2677). Nämä toiminnot ovat siten myös 

merkittävimmät asiakassuhteen hallinnassa syntyvän ja tarvittavan tiedon tuottajia 

sekä kuluttajia, ja ne kattavatkin kaikki operatiivisen asiakassuhteen hallinnan sisäl-

täväksi usein nimetyt alitoiminnot tai -prosessit: markkinoinnista kampanjoiden ja 

tapahtumien hallinnan sekä automaation, myynnistä liidien12, prospektien13 ja yh-

teystietojen hallinnan sekä palvelunhallinnasta asiakaspalvelukeskuksen toiminnot, 

palautteiden hallinnan ja asiakkaiden itsepalvelutoiminnot (Tanner et al., 2005, 170; 

Buttle, 2009, 6). Bueren et al. (2004, 2677) lisäävät näihin prosesseihin vielä palve-

luiden, tarjousten ja sopimusten hallinnan.  

 

Näiden operatiivisten prosessien hallinta liittyy kiinteästi prosessimallissa esitettyyn 

kanavien integrointi -prosessiin, sillä tarkastelemalla niitä yhtenä kokonaisuutena ja 

etenkin toteuttamalla niitä kokonaisvaltaisesti tietojärjestelmällä niiden väliset riip-

puvuudet ja niiden käyttämät asiakasrajapinnan vuorovaikutuskanavat tulevat 

paremmin huomioitua yhdessä muodostaen asiakkaalle yhdenmukaisen, integ-

roidun kokemuksen. Operatiivisten prosessien hallinta on erityisen tärkeää, kun 

yritykset siirtyvät yksinkertaisista myyntimalleista, esim. yritysten välisessä B2B-lii-

ketoiminnassa yleisestä yksi myyjä-yksi asiakas -mallista, monimutkaisempiin 

toimintatapoihin, jotka vaativat laajaa yhteistyötä ja asiakassuhteen kaikkien näkö-

kulmien ymmärtämistä. Uusien sähköisten kanavien kautta tulevat tapahtumat 

lisäävät asiakassuhteen monimuotoisuutta ja tarjoavat asiakkaille aiempaa laajem-

mat mahdollisuudet valita milloin ja miten ovat yrityksen kanssa tekemisissä. Vain 

integroimalla nämä tietovirrat ja muodostamalla niistä analyyttinen kokonaiskuva 

voidaan varmistaa, että myynnillä on riittävä tilannetieto käytössään. Kuten aiemmin 

on jo todettu, prosessit pitää lisäksi suunnitella organisaatiorajat ylittäviksi, jotta eri 

näkökulmat tulee huomioon. (Tanner et al., 2005, 170; Payne & Frow, 2006, 139.) 

Vaikka yrityksen toiminnassa kaikki asiat liittyvät toisiinsa, on asiakassuhteen 

                                                 

 

 
12 Myyntijohtolanka, ihminen tai yritys, joka osoittaa kiinnostuksensa yrityksen tarjoamaa kohtaan 

13 Myyntimahdollisuus, vahvistumaton asiakkuus tai kohde, jota myynti työstää 
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hallinnan kokonaiskuvan kannalta siis erityisen tärkeää, että etenkin markkinoinnin, 

myynnin ja toimitusta seuraavien palvelujen kuten huollon kattavat toiminnot ovat 

saumattomasti integroituja tosiinsa.  

 

Operatiivisten järjestelmien hyödyntäminen kehittää asiakassuhteen hallintaa myös 

päivittäisen tekemisen tasolla, strategisen tietämyksen rakentamisen ja myyntihen-

kilöiden toimintojen määrittämisen ja automatisoinnin lisäksi. Kun asiakkaan 

suunnasta tuleviin tapahtumiin sekä asiakkaalle suunnattuihin toimiin liittyvä tieto 

systemaattisesti tallennetaan osana näitä operatiivisia prosesseja, järjestelmään 

muodostuva asiakasprofiili alati tarkentuu ja täydentyy, mikä taas vaikuttaa suoraan 

myyjien asiakkuuteen kohdistuviin toimiin. Nämä toimet vuorostaan lisäävät jälleen 

tietoa ja parantavat edelleen käsitystä asiakassuhteen kokonaisuudesta. Kun tietoa 

kulutetaan ja tuotetaan kaikissa asiakkuuteen liittyvissä toiminnoissa, se vaikuttaa 

omaa näkökenttää laajemmin myyntihenkilön päätöksiin ja edelleen valitsemiinsa 

toimenpiteisiin. (Wilde, 2011, 46.) Prosessit toimivat näin rekursiivisesti käyttäen itse 

tuottamaansa tietoa uudelleen prosessien syötteenä. Tiedon määrän ja laadun pa-

rantuessa myös prosessit itse virtaviivaistuvat ja tehokkuus paranee, kun mm. 

tiedon etsimiseen tai sen saamisen odotteluun käytetty turha aika vähenee.  

 

2.2.2.4 Kollaboratiivinen 

 

Alkuperäisen META Groupin luokittelussa kollaboratiivinen taso muodosti oman 

ryhmänsä. Useissa tutkimuksissa se kuitenkin lasketaan osaksi operatiivisen asia-

kassuhteen hallintaa, sillä myös kollaboraatio toteutuu operatiivisella tasolla 

(Rababah et al., 2011, 23). Tässä luokassa käsitellään asiakkuuden ja siihen liitty-

vien henkilöiden yhteystietoja ja hyödynnetään asiakassuhteen hallintaa tukevien 

tietojärjestelmien tuomia mahdollisuuksia lisätä automatisoidun, passiivisen kom-

munikaation osuutta suorien henkilökontaktien lisäksi (Wilde 2011, 46). 

Kollaboratiivinen luokka ”muodostuu kaikista prosesseista ja komponenteista, jotka 

mahdollistavat yrityksen ja asiakkaan välisen vuorovaikutuksen” (Iriana & Buttle, 

2006, 24). Yhteydenpito asiakkaaseen usein tapahtuu muillakin tavoin, kuin kasvo-

tusten, eli vuorovaikutus on nykymaailmassa pitkälti medioitua ilman 
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asiakassuhteen hallinnan tietojärjestelmiäkin. Yhden keskeisen tavoitteen, koko-

naiskuvan muodostamisen, kannalta kollaboratiivisen luokan järjestelmät tuovat 

kuitenkin lisäksi eri viestintäkanavien integraation (Gebert et al., 2003, 110). Tällöin 

eri viestintävälineiden käytöstä jää jälki ja yhteydenpidolle muodostuu kattavampi 

rakenne. Kollaboratiiviset järjestelmät toteuttavat siten viestinnällisen osuuden ka-

navien integrointi -prosessista. 

 

Kun asiakkaan kanssa käytävään vuorovaikutukseen aletaan määrittämään tavoit-

teita esim. kontaktoinnin tiheyden osalta tai seuraamaan sen vaikutusta myynnin 

kehittymiseen, on erittäin tärkeää, että kaikesta kanssakäymisestä on tieto saata-

villa; vaikka myyjät pitäisivät yhteyttä asiakkaaseen omilla tahoillaan, 

kokonaiskuvan puute ei antaisi mahdollisuutta ymmärtää ja kehittää kyseisen asia-

kassuhteen vuorovaikutusta kokonaisuutena. Eri kanavien ohella isommissa 

yrityksissä on lisäksi yleensä useita ihmisiä, jotka voivat olla yhteydessä asiakkuu-

teen liittyvien eri henkilöiden kanssa. Tällöin asiakassuhteen kokonaiskuva ei voi 

olla enää yhden myyjän hallittavissa ilman integroivaa järjestelmää. Asiakkuuden 

omistajuus yrityksessä siirtyy yksilöltä organisaatiolle. Nätti & Still (2007, 895) ko-

rostavat koko organisaation osallistumisen, myös myynnin ja markkinoinnin 

ulkopuolelta, tärkeyttä vuorovaikutuksen koordinaatiossa poikkiorganisatorisen ku-

van muodostamiseksi. 

 

Kokonaiskuvan muodostamisen eli eri kanavien yhdistämisen kautta näkyvän ra-

kenteen lisäksi kollaboratiivisen luokan toiminnalla ja järjestelmillä on toinenkin 

merkittävä rooli: ne tarjoavat työkalut parantaa yrityksen sisäistä viestintää ja yleistä 

vuorovaikutusta.  Tällä on iso rooli asiakassuhteeseen liittyvän tiedon hallinnassa ja 

jalostamisessa. (Khodakarami & Chan, 2014, 35.) Kun asiakkuuteen liittyvä tieto 

saadaan paremmin jaeltua organisaatiossa sitä tarvitseville, organisaation sisäinen 

oppiminen ja käsitys ko. asiakassuhteesta samalla kehittyvät. 

  



 

 

  

 

34 

2.2.3 Toimintokokonaisuus 

 

Kuviossa 2 on kuvattu asiakassuhteen hallinnan toiminnallinen kokonaisuus muo-

dostettuna edellä kuvatun aiemman tutkimuksen pohjalta. Tässä yhdistyy 

prosessimallin ja toiminnallisen luokittelun tavat jäsentää asiakassuhteen hallinnan 

käsittämät osa-alueet ja toiminnot sekä niiden liityntä toisiinsa. Vaikka mikään liike-

toiminnan osa tai yksikkö ei voi olla irrallaan asiakassuhteen hallinnasta, ovat 

suorassa asiakasrajapinnassa aktiivisimmat toiminnot, jotka sisältävät paljon vuoro-

vaikutusta asiakkaiden kanssa eli markkinointi, myynti ja huolto (tai laajemmin 

määrittäen toimituksen jälkeiset palvelut) erityisen isossa roolissa; niihin liittyvät 

osatoiminnot tai -prosessit muodostavat kokonaisuuden operatiivisen toiminnan 

osan.  

 

Toimintokokonaisuudessa esitetään asiakassuhteen hallinnan ympärille rakentuvan 

liiketoiminnan keskeinen tavoite eli siirtyä omasta toiminnasta lähtevän tuotannolli-

sen tai tuotelähtöisen toimintamallin sijaan asiakaskeskeiseen, asiakkaan kanssa 

yhteistyössä muodostetun kokonaispalvelun näkökulmaan ja sen mukaiseen oman 

toiminnan organisointiin. Päämääränä on hahmottaa omat tuotokset asiakkaan sil-

min yhtenäisenä palveluna. Tämä palvelun sisältö toki voi vaihdella asiakkaittain 

tarpeiden mukaan ja koostua yrityksen eri osastojen tai toimintojen muodostamista 

tuotoksista, mutta jokaisen asiakkaan kokoama sortimentti14 on asiakkaan näkökul-

masta kuitenkin toimittavaa yritystä edustava kokonaisuus. Oleellista on ymmärtää 

asiakkuutta myös kokonaisvaltaisesti ja sitä kautta kehittää tarjoamaansa lisää-

mään asiakkaan, jonka avulla sekä kehitetään uusien asiakkuuksien hankintaa että 

nykyisten säilyvyyttä ja maksimoidaan niiden tuotto saaden siten yritykselle itselleen 

myös lisäarvoa. 

 

Jotta organisaation osat toimisivat hyvin yhteisen päämäärän eteen, tulee sen osien 

liityntä ja vuorovaikutus olla sujuvaa; tieto eri muodoissaan ja jalostusasteissaan on 

                                                 

 

 
14 Valikoima, lajitelma 
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ilmeisen merkittävä ja joissain kohdin myös ainoa osia liittävä tekijä sekä monelta 

osin ko. osa-alueen pääasiallinen tuotos. Toimivan kokonaisuuden kannalta on si-

ten erittäin tärkeää, että tiedon syntymiseen ja jalostumiseen liittyvät mekanismit eri 

osissa ja niiden vaikutus lopputulokseen ymmärretään riittävän hyvin. 

 

 

 

Kuvio 2: Asiakassuhteen hallinnan toimintokokonaisuus. 
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2.3 Asiakastieto 

 

Edellä kuvatuissa tavoissa jäsentää asiakassuhteen hallintaa on tieto eri asteisena 

nähtävissä yhtenä mahdollistajana prosessien ja toimintojen sisällä ja välillä. Jotta 

tiedon lähempi tarkastelu olisi mielekästä asiakassuhteen hallinnan kohdalla, pitää 

ensin tarkentaa mikä tekee tiedosta merkityksellistä asiakassuhteen hallinnan yh-

teydessä ja onko sen vaikutus kuinka suuri sekä mitä tiedolla tarkoitetaan ja miten 

se muodostuu. 

 

2.3.1 Tietointensiivisyys ja tiedon vaikutus 

 

Monissa prosesseissa tieto on oleellinen osa prosessin suorittamista ja sen puute 

voi pysäyttää koko prosessin tai vähintäänkin häiritä toimintoketjun suorittamista. 

Mutta se muuttuu erityisen tärkeäksi silloin, kun se voi vaikuttaa prosessin kulkuun 

ts. varioida sitä ja vaikuttaa sen tuotokseen. Tällaisissa prosesseissa esiintyvä tieto 

ei ole tiukkaa struktuuria tai standardia noudattavaa, vaan sen kirjo on laaja. Tiedon 

merkitys toiminnoissa tai prosesseissa on korkea eli niitä voidaan pitää tietointensii-

visinä kuuden tietoa ja siihen liittyvää toimintaa kuvaavan ja luokittelevan 

ominaisuuden kautta: (Eppler et al., 1999, 223.) 

1) Sattumanvaraisuus. Tietoon vaikuttavat ulkoiset tekijät ovat riittävän moni-

naiset, jotta tietosisältö vaihtelee tai muuttuu ennustamattomasti eli se on hyvin 

riippuvainen ympäristöstään. 

2) Päätösulottuvuus. Tiedon pohjalta tehtäviä päätösmalleja on lukuisia. Mah-

dollisten päätösten määrä on suuri ja ne eivät ole aina yksiselitteisesti johdettavissa 

prosessin tilasta. 

3) Luovuus. Prosessissa esiintyvien ongelmien tai esteiden ratkaisemiseksi pi-

tää käyttää luovuutta tai innovatiivisuutta. 

4) Tiedon elinkaari. Käytetty tieto vanhenee nopeammin kuin ei-tietointensiivis-

ten toimintojen käyttämä, usein pääasiassa sisäisesti määritetty ja muodostettu 

tieto. 
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5) Vaikutusmahdollisuus: Prosessin parissa toimivilla tahoilla on suuri mahdol-

lisuus vaikuttaa lopputulemaan.  

6) Oppimisaika. Kestää pitkän aikaa hankkia tarvittavat tiedot ja taidot, jotta voi 

toimia osana prosessia. 

 

Näiden kriteereiden valossa Eppler et al. (1999, 225) nimeävät tietointensiivisiksi 

mm. markkinoinnin, uuden liiketoiminnan kehittämisen, palautteiden hallinnan, asia-

kaspalveluiden tuottamisen, asiakasviestinnän ja strategisen päätöksenteon, jotka 

ovat kaikki myös keskeisiä elementtejä asiakassuhteen hallinnassa. Samoilla mää-

ritteillä Bueren et al. (2004, 2676) jatkavat, että asiakassuhteen hallinnan prosessit 

eivät toteudu pelkästään transaktionaalisen15 datan varassa, vaan vaativat run-

saasti jalostuneempaa tietoa, ovat usein monimutkaisia ja vain osittain 

strukturoituja, joten niitä voi pitää tietointensiivisinä. Myös Geib et al. (2005, 2) nä-

kevät markkinoinnin, myynnin ja palveluiden hallinnan prosessien vaativan paljon 

vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa, sisältävän elementtejä, joita ei voi formaalisti 

kuvata ja automatisoida, sekä olevan siten tietointensiivisiä.  

 

On siis perusteltua pitää tietoa keskeisenä vaikuttavana tekijänä asiakassuhteen 

hallinnan prosesseissa ja kokonaisuuden toimivuudessa. Kirjallisuudessa onkin 

noussut laajasti (Bueren et al., 2004; Gebert et al., 2003; Geib et al., 2005; Gibbert 

et al., 2002; Khodakarami & Chan, 2014; Sedighi et al., 2012; Wilde, 2011) esiin 

käsite asiakastietämyksen hallinta (CKM)16, joka täydentää konseptia tiedon merki-

tyksen näkökulmasta ja yhdistää asiakassuhteen hallintaan tietojohtamisen. Se ei 

käsitteenä siten ole irrallaan asiakassuhteen hallinnasta tai uusi poikkeava konsepti, 

vaan se täydentää asiakassuhteen hallintaa lisäämällä vahvan tiedon näkökulman. 

 

Kuten aiemmin on kuvattu, asiakassuhteen hallinnassa on tavoitteena muodostaa 

kokonaiskuva asiakkuudesta yhdistämällä kaikki kanavat ja tietovirrat sen ympärillä 

                                                 

 

 
15 Yksittäisiin tapahtumiin liittyvä 

16 Customer Knowledge Management, asiakastietämyksen hallinta 
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ja analysoida muodostunut kuva. Tunne asiakkaasi on sen filosofia lyhyesti. Asia-

kastietämyksen hallinta lisää siihen vielä yhden tason tavoitellen kuvan 

muodostamista lisäksi siitä, mitä asiakas tietää. (Venkatesh, 2008, 473.) Sitä voi siis 

pitää saman jatkumon, jonka keskiössä on asiakkuuden ja asiakassuhteen parempi 

ymmärtäminen ja hallinta, tiedon tason ja syvyyden kautta rakentuvana toiminnan 

tavoitetasona. (Liew, 2008, 142) esittääkin, että asiakassuhteen hallintaan liittyvän 

tiedon voi nähdä eri kypsyysasteina, jotka määrittävät koko konseptin toiminnallisen 

tason. Kehittyneemmällä tasolla, johon paremman asiakassuhteen hallinnan avulla 

parempiin tuloksiin tavoittelevan yrityksen tulee pyrkiä, tiedon hallinta on niin kes-

keisessä roolissa, että asiakassuhteen hallinta pitää nähdä osana koko yrityksen 

strategista tietojohtamista17. Alimmalla tasolla on operatiivisissa tapahtumissa esiin-

tyvän datan prosessoimista. Tässä tarvitaan tietoa asiakastarpeista, reaaliaikaisen 

asiakastiedon käyttöä, asiakaspalautteiden hallintaa ja perustason tietojenkäsitte-

lyä. Seuraava taso sisältää tietoon nojaavaa päätöspohjaista palvelun kustomointia. 

Tällä tasolla tarvitaan edellisen lisäksi asiakastarpeiden ennakointia päätellyn ja joh-

detun informaation perusteella, analyyttisyyttä, hyvää kommunikaatiokykyä ja kykyä 

muodostaa laajempaa tietoa asiakassuhteesta. Kolmannella, ylimmällä tasolla on 

tietoon ja tietämykseen perustuvaa asiakassuhteen hallintaa ja arvon muodostusta. 

Tämä taso kattaa asiakasuskollisuuden sekä asiakkuuden koko elinkaaren arvon 

muodostumisen mittaamista ja hallintaa, asiakaslähtöistä prosessien ohjausta, kol-

laboraatiota, tehokasta oppimista ja tietämyksen siirtoa muille.  

 

Tieto on siis olennainen osa asiakassuhteen hallinnan toiminnallisuutta, ja sillä on 

merkitys sekä prosessien välittäjäaineena että uuden tiedon luomisen kautta yrityk-

sen kilpailukyvyn parantajana sekä toimintaa ja päätöksiä ohjaavana tekijänä, jolla 

on myös vahva itseisarvo. Se on myös monitahoinen kohde, jonka hallinnassa tulee 

ymmärtää hyvin eri muodot, joissa se ilmenee sekä sen synty- ja vaikuttavuusme-

kanismeja. 

 

                                                 

 

 
17 Knowledge Management 
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2.3.2 Tiedon tasot 

 

Tiedon määrittämiseksi löytyy näkökulmia, filosofioita ja malleja todella paljon. Pyr-

kimys sen olemuksen ymmärtämiseen on ollut osa ihmiskunnan ajattelua koko 

historian ajan. Tämän tutkielman aiheen kannalta merkityksellistä on tehdä ero tie-

tovirtojen ja tietojärjestelmien sisältämän välineellisen tason ja ihmisten toimia 

ohjaavan tason välillä, jotta tiedon vaikuttavuus tässä asiayhteydessä on ymmärret-

tävissä; asiakassuhteen hallinnassa on kuitenkin lopulta kyse ihmisten välisestä 

vuorovaikutuksesta. Usein käytetty ja varioitu on malli, jossa tieto jaetaan neljään 

tasoon sen merkityksellisyyden ja sitä myötä käsittelijän saaman arvon mukaan: 

data-informaatio-tietämys-viisaus/ymmärrys18. Termi tieto on tässä yhteydessä 

yleismäärite, joka kattaa kaikki tasot ja tässä merkityksessä sitä on myös käytetty 

tässä tutkielmassa. Termi tieto on usein käytetty käännös englanninkielisistä sa-

noista information sekä knowledge, mutta näillä on kuitenkin eroa ja niiden välillä 

tapahtuu siirtymä tietovirroista inhimilliseen tietämiseen ja uusiin näkökulmiin 

(Baets, 2005, 90).  

 

Mallissa seuraava taso rakentuu aina edeltävän alemman tason pohjalta. Alimpana 

tasona on data. Se on tiedon palasia jalostamattomassa raakamuodossa; symbo-

leja, jotka eivät muodosta vielä rakenteita ja merkityksiä. Seuraava taso on 

informaatio. Se yhdistelee dataa ja tarjoaa tarkastelijalle tulkinnan ja merkityksen. 

Näin ollen sen voi myös liittää muuhun saatavilla olevaan informaatioon näin lisäten 

ja jalostaen sitä edelleen. Usein ajatellaan tietokoneiden käsittelevän informaatiota, 

mutta pääsääntöisesti ne toimivat datan ympärillä. Kolmas taso on tietämys. Tämä 

taso vaatii tietäjän eli olennon, jolle tietämys on merkityksellistä kyseisessä konteks-

tissa. Ihmiset pyrkivät luomaan itselleen tietämystä eli käsitystä asioista saatavilla 

olevan datan ja informaation avulla. Joten informaation kerääminen ei riitä, vaan 

tietämys on se taso, jota asiakassuhteen hallinnassakin tulisi (vähintään) tavoitella. 

Neljäntenä tasona on viisaus tai ymmärrys, joka vaatii näkemystä ympäristöstä ja 

                                                 

 

 
18 Data-Information-Knowledge-Wisdom/Understanding 



 

 

  

 

40 

periaatteita, joiden kautta tietämyksen avulla voi selittää kohdetta – ”informaatio on 

sitä minkä voi sanoa, tietämys sitä minkä voi tehdä ja ymmärrys sitä minkä voi opet-

taa”. (Landauer, 1998, 2255.) 

 

Kuviossa 3 on esitetty tiedon merkityksellisyyden tasoja kuvaava hierarkkinen tieto-

pyramidi ja esimerkit eri tasojen tiedoista. 

 

 

 

Kuvio 3: Tiedon merkityksellisyyden hierarkia. 

 

2.3.3 Tietämyksen lajit ja synty 

 

Kuten edellä kuvattiin, tietämys on tiedon tasoista se, joka ohjaa ihmisiä toimissaan 

ja on siksi asiakassuhteen hallinnassakin keskeinen tekijä. Tietämyksen olemusta 

on tutkittu paljon, mutta tieteellisissä piireissä laajasti hyväksyttyjä sitä selittäviä mal-

leja on kuitenkin varsin vähän. Nonakan ja Takeuchin vuonna 1995 esittelemä malli 

on yksi tunnetuimmista ja tunnustetuimmista. (Wilde, 2011, 22). Edellä kuvatun 

määrityksen mukaisesti myös tämän mallin yhtenä lähtökohtana on, että tietämys 

on ajattelevan olennon, esim. ihmisen muodostamaa. Sen olemusta voi tarkastella 
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kahden dimension19, kollektiivisuuden ja ilmaistavuuden, kautta. Ensimmäinen lä-

hestyy tietämystä sen haltijoiden määrän kautta; onko tietämys yhdellä ihmisellä vai 

laajemmalla joukolla? Toinen dimensio tarkastelee sitä, onko tietämys helposti il-

maistavissa esim. kirjallisessa muodossa vai onko se enemmänkin implisiittistä20, 

intuitiivista ja vaikeaselkoista. (Nonaka & Takeuchi, 1995, 59.) Yrityksille on usein 

ongelmallista, jos tietämys esiintyy vahvasti yksilötasolla, jolloin toiminta on henki-

löriippuvaista ja heikosti mukautettavissa liiketoiminnan volyymien muuttumiseen. 

Jotta tällainen tietämys olisi laajemmin jaettavissa, pitää se ensin saattaa eksplisiit-

tiseen21 muotoon, esim. kirjallisena, kuvana tai muuna vastaavana 

dokumentaationa. Tietämyksen hyödyntäminen tietojärjestelmissä myös edellyttää 

tätä muunnosta. Toisaalta yrityksen toiminnalle on tärkeää, että sekä käytössä oleva 

eksplisiittinen että organisaation muilla jäsenillä oleva tieto saadaan siirrettyä yksi-

lön tietämykseksi, jolloin se vasta alkaa vaikuttaa yksilön toimintaan. (Wilde, 2011, 

21.) Henkilökohtainen tietämys, joka rakentuu vahvasti kokemuksien varaan ja on 

vaikeasti ilmaistavissa, ei kuitenkaan siirry organisaation tai ryhmän muiden yksilöi-

den käyttöön itsestään, vaan se edellyttää sekä tietämyksen muodon muuttamista 

että sosiaalista vuorovaikutusta. 

 

Tietämys on lähtökohtaisesti aina yksilön muodostamaa. Organisaatio tms. ryhmä 

ei pysty muodostamaan tietämystä itsenään, ilman sen muodostavia yksilöitä. Or-

ganisaatio voi tukea tietämyksen muodostamista ja sen myöhempää jakelua muille 

yksilöille muodostaen näin tietämyksen luomisen prosessin, mutta se rakentuu aina 

yksilöiden kautta. Tietämystä syntyy yksilön havainnoidessa kohdetta, josta tietä-

mystä pyritään muodostamaan ja yhdistelemällä sen ominaispiirteitä muuhun 

omaavaansa tietoon, tai osallistumalla eli kohteeseen liittyvän oman tekemisen 

kautta. Jonkin tietäminen tarkoittaakin sitä, että yksilö muodostaa kuvan tai mallin 

kohteesta ja näin tietämys saa aina myös vaikutteita yksilön käsityksestä 

                                                 

 

 
19 Ulottuvuus, tarkastelukulma 

20 Johonkin sisältyvää, julkilausumatonta 

21 Suoraan, selvästi ilmaistu 
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todellisuudesta, arvoista ja oletuksista. (Nonaka & Takeuchi, 1995, 60.) Tietämys 

on siis perusominaisuudeltaan yksilön hallussa ja osin yksilön ominaisuuksien 

muokkaamaa hiljaista22 implisiittistä tietoa.  

 

Tietämystään muodostaessa yksilö myös yhdistää jo omaavaansa tietämystä ole-

massa olevaan eksplisiittiseen tietoon kohteesta. Siten tietämyksen syntyminen 

voidaan nähdä hiljaisen tiedon ja eksplisiittisen tiedon vuorovaikutuksen tuloksena. 

Uuden tietämyksen syntymiseksi tarvitaan yksilön tietojen ulkopuolelta tulevaa tie-

toa, joten tämä vuorovaikutus ei voi tapahtua pelkästään yksilön ajattelun sisällä, 

vaan se on vahvasti sosiaalinen prosessi yksilöiden ja näiden tietämysten välillä. 

Nonaka & Takeuchi (1995) esittävät SECI-mallin23, jossa kuvataan tätä hiljaisen tie-

don ja eksplisiittisen tiedon vuorovaikutusta ja tietämyksen konversiota24. Heidän 

mukaansa konversion muotoja on neljä: 

1) Sosiaalistamisessa (Socialization) hiljaista tietoa siirretään toiselle yksilölle 

esim. jakamalla omia kokemuksiaan ja sitä kautta luomalla yhteisiä ajattelumalleja 

tai toiselle uusia taitoja sekä kenttää yhteisen käsityksen rakentamiselle. Tällainen 

hiljaisen tiedon siirtäminen ei vaadi edes puhutun kielen käyttöä, vaan riittää, että 

yksilöt ovat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa keskenään. Tämä on perinteistä te-

kemällä oppimista, josta tyypillinen muoto on asian osaajan tekemisen tarkkailun 

kautta oppiminen ja oman tietämyksen muodostaminen. Kohteen oma kokemus on 

keskeinen vaade hiljaisen tiedon siirtymiseksi, ja ilman sitä on vaikea heijastaa osaa 

itsestään toisen ajattelun osaksi. Laajemmassa mittakaavassa tietämyksen siirtämi-

nen muille ei kuitenkaan onnistu pelkästään sosiaalistamisen kautta. 

2) Ulkoistaminen (Externalization) on tapahtuma, jossa hiljaista tietoa muute-

taan eksplisiittiseksi. Tässä yksilö pyrkii käsitteiden, mallien, kielen, kuvien ja 

analogioiden kautta purkamaan omaa hiljaista tietoaan konkreettiseen ymmärrettä-

vään muotoon. Kirjoittaminen on tyypillinen esimerkki tällaisesta toiminnasta. On 

                                                 

 

 
22 Tacit-tieto (Nonaka & Takeuchi, 1995) 

23 Socialization-Externalization-Combination-Internalization 

24 Sisällön muuttamista toiseen käyttötarkoitukseen tai -ympäristöön kelpaavaan muotoon 
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merkittävää huomioida, että ulkoistaminen on tapahtuma, jonka kautta yksilön hil-

jainen tieto on paremmin myös muiden käytettävissä, kun se siirtyy jaettavaan ja 

julkaistavaan muotoon. Ulkoistaminen helpottuu ryhmän yksilöiden tehdessä sitä 

yhdessä esim. luomalla yhteisen konseptin reflektoimalla toisiansa.  

3) Yhdistäminen (Combination) mielletään ehkä tyypillisimmäksi tiedon muo-

dostamisen tavaksi, sillä perinteinen kouluopetus usein perustuu tähän; 

eksplisiittisiä tietoja yhdistetään ja näin muodostetaan uutta eksplisiittistä tietoa. 

Jotta näin luotaisiin tilanteessa toimijoille uutta tietoa, yhdistettävissä tiedoissa luon-

nollisesti tulee olla myös muiden tahojen tuottamaa tietoa. Yrityskontekstissa siten 

tässä yhteydessä usein ryhmien rakentama tieto yhdistyy toisten ryhmien tietoon ja 

muodostaa näin organisaatiotasoista tietoa. 

4) Sisäistäminen (Internalization) on tapahtuma, jossa yksilö muodostaa oman 

käsityksensä eksplisiittisen tiedon pohjalta. Kun yrityksissä edellä kuvattujen kol-

men vaiheen kautta on yksilöstä lähtenyt tietämys kiertänyt tiimien ja organisaation 

tietojen yhdistymisen kautta tähän vaiheeseen, muualla yrityksessä ollut tieto siirtyy 

osaksi yksilön tietämystä ja samalla myös organisaation voimavaraksi. 

 

 

 
Kuvio 4: Tietämyksen rakentumisen SECI-malli. Mukaillen Nonaka & Takeuchi (1995). 

 

Näiden vaiheiden kautta yksilön tietämykseen yhdistyy uutta tietoa ja tietämys näin 

laajenee. Kun vaiheet seuraavat toisiaan uudestaan, jatkuvana spiraalina, lisääntyy 
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tietämys joka kierroksella. Tämä jatkuva prosessi ei kuitenkaan tapahdu vain yksi-

lötasolla, vaan kuten eri vaiheiden kuvauksissa esitettiin, prosessiin osallistuu 

organisaation muutkin yksilöt ja ryhmät. Siten prosessi saa toisen ulottuvuuden, kun 

sen mukana tietämys laajenee myös yksilöstä ryhmään, yhdistyen toisiin ryhmiin ja 

lopulta koko organisaatioon. Näin yksilöstä lähtevä, ryhmän vuorovaikutuksen 

kautta rakentuva ja ryhmien tietoa yhdistelevä prosessi samalla liikkuu toisella di-

mensiolla ja luo yksilöiden tietämyksistä organisaation tietämystä ja samalla 

organisaation yhteisistä näkemyksistä, tavoista ja ajattelumalleista tulee osa yksi-

löiden ajattelumaailmaa ohjaten heitä yhteisten tavoitteiden suuntaan. Tällaisen 

organisationaalisen tietämyksen kopioiminen organisaation eli yrityksen ulkopuo-

lelle on erittäin vaikeaa, mikä tekee sen luomisen ja kehittämisen kyvykkyydestä 

todella merkittävän kilpailuedun ja keinon erottua kilpailijoista. (Nonaka & Takeuchi, 

1995.) 

 

2.3.4 Asiakastietämyksen ryhmittely 

 

Asiakassuhteen hallinnassa esiintyvä tietämys usein jaetaan kolmeen ryhmään, 

jotka myös kuvaavat toiminnan tarkoitusta: tietämys asiakkaasta, asiakkaalle ja asi-

akkaalta25 (Gebert et al., 2003, 109; Bueren et al., 2004, 2678; Venkatesh, 2008, 

475; Wilde, 2011, 48).  

1) Tietämys asiakkaasta on ensimmäinen ryhmä ja sitä voi pitää asiakassuh-

teen hallinnan perustasona, joka sisältää tietämyksen asiakkaan tarpeista, 

vaatimuksista ja aiemmasta käyttäytymisestä, tavoista ja motivaattoreista. Tällainen 

tietämys rakennetaan pitkälti passiivisesti ts. se perustuu historiaan, seurantaan, 

analyyseihin ja havainnointiin; asiakas ei osallistu nimenomaisesti tällaisen tietä-

myksen luomisen prosessiin, vaikka luonnollisesti informaatiovirtoja generoikin 

osana operatiivista kanssakäymistä. (Wilde, 2011, 48.) Tähän ryhmään kuuluva tie-

tämys on asiakkaista kerättyä tietoa perinteisimmillään: se syntyy asiakkaan 

toiminnan ja vuorovaikutuksen myötä ja sitä jalostetaan sisäisesti tietoa 

                                                 

 

 
25 Knowledge about, for and from customer 
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hallinnoivassa organisaatiossa. Myyntiorganisaatiolla on merkittävä rooli tämän tie-

don keräämisessä heidän ollessa usein ensisijainen taho, joka on 

vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa ja siten tuntee asiakkaat. Jotta tieto olisi 

muidenkin käytettävissä ja yhdistettävissä muualta hankittuihin tietoihin, on kuiten-

kin erittäin tärkeää, että myyntiorganisaatio kerää ja tallentaa näitä tietoja 

järjestelmällisesti. Iso osa tästä tietämyksestä voidaan toki myös muodostaa myyn-

nin ulkopuolella esim. myyntitransaktioiden sisällön perusteella. 

2) Tietämys asiakkaalle sisältää kaiken sen tiedon, jota tarvitaan asiakkaan tie-

totarpeita tyydyttämään. Tämä kattaa tiedot tuotteista, palveluista, toimittavan 

yrityksen toiminnasta jne. (Gebert et al., 2003, 109.) Tällainen tietämys on siten osa 

myytävää kokonaisuutta, jonka myyntiorganisaatio välittää asiakkaalle osana vuo-

rovaikutustilanteita. Siirryttäessä tuotelähtöisestä ajattelusta, jossa 

myyntitapahtumat usein nähdään toisistaan irrallisina, kokonaisvaltaisen asiakas-

palvelun tuottamiseen tiedon merkitys kasvaa. Palvelukeskeisessä ajattelussa 

tuotetaan vastapuolelle arvoa vaihtamalla toiselle hyödyllistä omaa kompetenssia, 

jolloin siihen sitoutuu enemmän myös omassa hallussa olevaa tietoa kuin pelkkään 

fyysiseen tuotteeseen (Vargo & Lusch, 2008, 256). 

3) Tietämys asiakkaalta on asiakastietämyksen muodoista usein heikoimmin 

hallinnassa. Sillä tarkoitetaan tietämystä, joka asiakkaalla on liittyen toimittavaan 

yritykseen, sen tuotteisiin tai palveluun, kilpailijoiden vastaavaan tarjoamaan ja 

muuta vastaavaa asiakkaan hallussa olevaa tietoa, joka ei välttämättä välity toimit-

tavalle yritykselle osana myyntitapahtumaa ilman erillistä vaivannäköä. (Bueren et 

al., 2004, 2678.) Myyntiorganisaatiolla on usein mahdollisuus päästä käsiksi tähän 

tietämykseen, mutta usein sen systemaattinen kerääminen ja muuntaminen ekspli-

siittiseen muotoon ei kuulu myynnin tehtäviin (Khodakarami & Chan, 2014, 28). 

 

Vaikka kaikkien näiden asiakkaaseen liittyvien tietämyksen muotojen syntymeka-

nismi noudattaa SECI-mallin esittämää yleistä tietämyksen konvertoitumista ja 

muodostumista, niiden luonteenomainen painottuminen implisiittisen ja eksplisiitti-

sen tietämyksen välillä antaa syyn olettaa niiden rakentuvan eri kohdissa 

asiakassuhteen hallinnan toiminnallisuutta.  
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2.4 Asiakassuhteen ja asiakastiedon hallinnan yhdistäminen 

 

Aiemmin tässä tutkielmassa kuvattiin asiakassuhteen hallinnan toiminnalliset osat 

sekä organisaation perustoiminnot ylittävien prosessien että systeeminäkökulmasta 

toiminnallisten järjestelmien kautta. Sen jälkeen kuvattiin tietojohtamisen mallien 

kautta asiakassuhteen hallintaan liittyvän tiedon eri tasot ja näkökulmat sekä miten 

toiminnalle kriittinen asiakastietämys syntyy niin yksilö- kuin organisaatiotasollakin. 

Kuten aiemmin todettiin, tieto on asiakaslähtöisen toimintamallin keskeinen edelly-

tys, ja sen luominen ja jalostaminen näin ollen toiminnan oleellinen tavoite. Mutta se 

on myös tekijä, jolla sen rakentamiseen tarvittavat toiminnalliset osat liitetään yhteen 

sujuvaksi kokonaisuudeksi. 

 

Näiden kahden osa-alueen (toiminnallisuus ja tieto) tulee toimia saumattomana ko-

konaisuutena tukien toisiaan: Toiminnallisten osien tavoitteena on jalostaa 

organisaation tietämystä asiakassuhteista; onhan kokonaiskuvan parantaminen ja 

sen avulla asiakkaalle tuotetun arvon lisääminen ja oikea kohdistaminen lopulta se, 

mitä liiketoiminnan kehittämiseksi haetaan. Vastavuoroisesti tieto ruokkii toiminnal-

lisia järjestelmiä ja mahdollistaa niiden välisen prosessin jatkumisen. Näin tiedon 

käsittely toimii itse välineenä, jolla tuotetaan parempaa tietoa, jonka avulla varmis-

tetaan kokonaistuottavuuden maksimointi. 

 

2.4.1 Asiakassuhteen hallinnan kokonaisviitekehys 

 

Jotta voidaan varmistaa, että asiakassuhteen hallinta saavuttaa sen keskeiset ta-

voitteet asiakastietämyksen parantamisen osalta, tulee toiminnalliset rakenteet 

yhdistävä toimintokokonaisuus ja tietämyksen rakentumisen taustalla olevat konver-

siot ymmärtää yhtenä kokonaisuutena. Näin ollen kokonaisviitekehys pitää 

muodostaa näiden yhdistelmänä. 

 

Asiakassuhteen hallinnan ja tietojohtamisen yhdistämisestä löytyy tutkimuksia, jos-

kin niissä usein on tarkasteltu vain rajallista osaa esim. toiminnallisista 

järjestelmistä. Bueren et al. (2004) rakentavat mallin, jossa yhdistyy Nonaka & 
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Takeuchin (1995) esittelemä tiedon konvertoitumisen SECI-malli ja operatiivisen 

asiakassuhteen hallinnan kuusi keskeistä aliprosessia. He myös käyttävät edellä 

kuvattua asiakastietämyksen ryhmittelyä kolmeen. Malli ei kuitenkaan suoraan esitä 

kaikkien toiminnallisten järjestelmien osuutta tiedon hallinnan kannalta. Sedighi et 

al. (2012, 323) toteavat, että tutkimuksesta puuttuu asiakassuhteen hallinnan ja tie-

tojohtamisen näkökulmat yhdistävä malli ja he esittävätkin myös hyvin kattavan 

kokonaisuuden, jossa yhdistyy lähes kaikki tässä tutkielmassa aiemmin kuvatut 

osat, mutta he eivät tunnista erikseen kollaboratiivisia järjestelmiä omana luokka-

naan. Myös Khodakarami & Chan (2014) esittävät mallin, jossa yhdistetään 

asiakassuhteen hallinnan toiminnalliset luokat, malli tiedon konvertoitumisesta ja or-

ganisatorisesta laajenemisesta sekä eri asiakastietämyksen ryhmät sekä kaikkien 

näiden korrelaatiot suhteessa toisiinsa, mikä tarjoaa vahvan näkökulman osien yh-

distämiselle. He tosin eivät tunnista strategista asiakassuhteen hallintaa omaksi 

toiminnalliseksi ryhmäkseen. Kaikissa näissä tutkimuksissa on kuitenkin paljon yh-

teneviä näkemyksiä, joiden kautta voi hahmottaa tämän tutkielman kannalta 

toimivaa viitekehystä.  

 

Kuten aiemmin kappaleessa 2.2.2.1 on kuvattu, strategisen luokan asiakassuhteen 

hallinnan järjestelmillä ”helpotetaan asiakkuuksiin liittyvän tietämyksen soveltamista 

edelleen strategiseen suunnitteluun” ja niiden ”voi nähdä asiakkuuden hallinnan jat-

kumon alkuna ja päätepisteenä”. SECI-mallissa kierroksen viimeinen konversio on 

sisäistäminen, jossa kierroksen aikana rakentunut tietämys muuntuu osaksi yksilön 

tietämystä, ja siten sovellettavaksi. Vastaavasti strategisten järjestelmien tarkoitus 

on fasilitoida26 toimintaa tuottamaan asiakasstrategiassa tarvittavaa tietämystä, jo-

ten näiden kahden osa-alueen välillä on selkeä yhteys. (Sedighi et al., 2012, 338.) 

Kappaleessa 2.2.1.1 kuvattiin strategian luonnin prosessin keskeisiksi tavoitteiksi 

”asiakkuuden ymmärtäminen”, ”kilpailuasetelma asiakkaan kohdalla” ja ”asiakkaan 

kytkökset tai sitoutuneisuus ja riippuvuus” eli tavoitteena on parantaa strategian te-

kijöiden tietämystä asiakkaasta, joka on kuvattu kappaleessa 2.3.4.  

                                                 

 

 
26 Yhteistoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen 
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Analyyttiset järjestelmät kuvataan kappaleessa 2.2.2.2 ja ne toimivat ”yhdistäen 

operatiivista toimintaa tukevien järjestelmien generoimia tietovirtoja sekä markki-

noilta saatua dataa”. Nämä tietovirrat ovat käytännössä tietojärjestelmistä saatua eli 

siten eksplisiittisessä muodossa. Tavoitteena on ”löytää asiakkuuksien käyttäytymi-

sestä malleja, joiden pohjalta voidaan johtaa omia päätöksiä”. Siten on luontevaa 

nähdä analyyttiset järjestelmät toteuttamassa tiedon konvertoitumisen mallin yhdis-

täminen-osuutta, jossa eksplisiittisiä tietovirtoja yhdistetään tavoitteena lisätä 

tietämystä asiakkaasta. Samaan näkemykseen päätyvät myös Khodakarami & 

Chan (2014, 38). Analyyttiset järjestelmät myös toteuttavat kappaleessa 2.2.1 suo-

rituksen arviointi prosessin, jonka tehtävänä on ”asiakassuhteen hallinnan 

prosessien mittaaminen ja seuranta” eli siinä kootaan yhteen muiden prosessien 

mitattavia tuloksia ja muodostetaan niistä eksplisiittistä raportointiluonteista tietoa. 

Myös analyyttisten järjestelmien tehtäviin lukeutuvan tiedon hallinta -prosessin rooli 

”informaation kerääminen, yhdistäminen ja uuden tiedon luonti” on yhtenevä yhdis-

tämisen kuvauksen kanssa. 

 

Markkinointi, myynti ja toimituksen jälkeiset palvelut muodostavat asiakassuhteen 

hallinnan keskeiset toiminnot ja ne kaikki sisältävät suuren määrän suoraa vuoro-

vaikutusta asiakkaiden kanssa. Niiden aliprosessit ovat yhteneviä kappaleessa 

2.2.2.3 kuvatun operatiivisen luokan järjestelmien rakenteen kanssa. (Bueren et al., 

2004, 2677.) Nämä järjestelmät toteuttavat kappaleessa 2.2.1 kuvattua kanavien 

integrointi -prosessia ”yhdistämällä eri kanavissa ja välineillä tapahtuva vuorovaiku-

tus”. Eli päivittäinen myynnin ja asiakkaiden välinen kanssakäyminen, jossa 

tietämystä liikkuu molempiin suuntiin yhteisen myyntitapahtuman parissa työsken-

nellessä, tapahtuu tässä yhteydessä. Nonaka & Takeuchi (1995, 64) kuvaavat, 

miten sosiaalistaminen esiintyy myös toimittavan yrityksen henkilöstön ja asiakkaan 

henkilöiden välillä, joten on luontevaa nähdä se osana tätä operatiivisten järjestel-

mien toiminnallisuutta. Tässä kohtaa yritykselle siirtyvä tietämys ei vielä ole saanut 

eksplisiittistä muotoa, joka selkeämmin kuvaisi asiakasta; tietämys on enemmänkin 

tietoa asiakkaan mielipiteistä ja vaikuttimista eli tietämystä asiakkaalta ja vuorovai-

kutuksen ollessa molemminpuolista tietämystä asiakkaalle, kuten kappaleessa 

2.3.4 on kuvattu. Operatiivisten järjestelmien toinen keskeinen rooli, jossa 
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”asiakkaan suunnasta tuleviin tapahtumiin sekä asiakkaalle suunnattuihin toimiin 

liittyvä tieto systemaattisesti tallennetaan osana näitä operatiivisia prosesseja” taa-

sen on yhtenevä ulkoistamisen kanssa, tiedon tallentamisen vaatiessa sen 

muuntamista samalla eksplisiittiseen muotoon. Tämä konversio osaltaan tarjoaa 

materiaalia muodostettaessa tietämystä asiakkaasta ja osan ollessa asiakkaankin 

tarvitsemaa, kuten esim. tarjoukset, myös tietämystä asiakkaalle. Khodakarami & 

Chan (2014, 38) havaitsivat myös selkeimmän korrelaation näiden toimintojen ja 

asiakastietämyksen ryhmien välillä. 

 

Kollaboratiivisten järjestelmien esittelyssä kappaleessa 2.2.2.4 todetaan, että ne 

”muodostuu kaikista prosesseista ja komponenteista, jotka mahdollistavat yrityksen 

ja asiakkaan välisen vuorovaikutuksen” sekä että ”ne tarjoavat työkalut parantaa 

yrityksen sisäistä viestintää ja yleistä vuorovaikutusta”. Koska asiakassuhteen hal-

linnassa sekä tietämyksen muodostumisessa on molemmissa vahvana tekijänä 

tiedon jakaminen ja erilaiset vuorovaikutustavat, joiden kautta rakennetaan yksi-

löistä organisaatiotasolle nousevaa tietämyksen kokonaisuutta, on kollaboratiiviset 

järjestelmät nähtävä osana lähes kaikkea aiheen ympärillä esiintyvää toimintaa. 

Khodakarami & Chan (2014, 36) esittävät, että tietämyksen konversioista ainoas-

taan yhdistämisessä kollaboraatiolla ei ole vahvaa merkitystä. Tämä on 

ymmärrettävää kyseessä ollen eksplisiittisten tietojen yhdistämisestä, jossa ihmisen 

vaikutuksen voi olettaa pienemmäksi kuin muissa konversioissa. 

 

Edellä esitettyjen näkökulmien kautta voidaan rakentaa kaikki tässä tutkielmassa 

aiemmin esitetyt näkökulmat eli a) asiakassuhteen hallinnan prosessit ja b) toimin-

nalliset järjestelmät sekä c) tietämyksen muodostumisen konversiot ja siirtymissä 

tapahtuva muunnos implisiittisen ja eksplisiittisen tiedon välillä sekä d) asiakastie-

tämyksen ryhmät käsittävä viitekehys, joka on kuvattu kuviossa 5. Vaikka kyseessä 

on toistuva jatkumo, sen voidaan ajatella alkavan strategisesta järjestelmästä, josta 

fasilitoidaan myyntiprosessin asiakkuuteen liittyvät toiminnot. Nämä sisältävät sosi-

aalistamisen kuvaamat vuorovaikutustavat sekä tapahtumien kautta syntyvän että 

niihin liittyvän tiedon tallentamisen jaettavassa muodossa eli ulkoistamisen, jotka 

molemmat tapahtuvat operatiivisessa järjestelmässä. Analyyttinen järjestelmä 
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kerää toiminnan tuottamat tietovirrat ja yhdistää niitä luoden uutta tietämystä tarjo-

ten sitä jälleen strategisen järjestelmän kautta yksilön sisäistettäväksi. 

Kollaboratiivinen järjestelmä toimii osien ja toimijoiden yhdistäjänä. 

 

Osien muodostaman kokonaisuuden ymmärtämisen lisäksi on oleellista huomata 

niiden kaikkien riippuvan toisistaan; mikään prosesseista, järjestelmistä tai tietämyk-

sen rakentamisen elementeistä ei toimi yksinään, vaan vaatii kaikkien muidenkin 

olemassaoloa. 

 
 
 
Kuvio 5: Asiakassuhteen ja asiakastietämyksen hallinnan viitekehys. 
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2.5 Tietojärjestelmät asiakassuhteen hallinnassa 

 

”…avaintekijä on, että CRM-teknologialla on kriittinen rooli asiakassuhteen hallin-

nan toimintoja hyödynnettäessä ja sen kautta organisatorista suorituskykyä 

parannettaessa” (Bueren et al., 2004 296). 

 

Asiakassuhteen hallintaan liittyviä prosesseja ja toimintoja kuvattaessa aiemmin 

tässä tutkielmassa todettiin, että oleellista on ymmärtää toimintaa ja sen osien riip-

puvuuksia ja tiedon hallintaa. Teknologiaa on kuitenkin jonkin verran syytä 

ymmärtää tässä yhteydessä, koska asiakassuhteen hallintaa parantamaan käynnis-

tetyillä hankkeilla on taipumusta olla usein vahvasti teknologiavetoisia tai hyvin pian 

kääntyä CRM-tietojärjestelmien käyttöönottoprojekteiksi. Tällöin vaarana on, että 

tiedon hallinnan ja organisatoriset näkökulmat jäävät vähemmälle huomiolle, mutta 

toisaalta on huomattava, että tietotekniikalla on usein merkittäväkin rooli asiakas-

suhteen hallinnan kehittämishankkeissa, vaikkakin sen tulisi olla välineellinen, 

strategisia tavoitteita toteuttava (Buttle, 2009, 13).  

 

2.5.1 CRM-tietojärjestelmän käyttöönotto 

 

CRM-tietojärjestelmiä on tarjolla runsaasti ja suurimmat niistä ovat kasvaneet mas-

siivisiksi paketeiksi, joissa ominaisuuksia on laajasti tarjolla lähes kaikkeen yrityksen 

toimintaan, myös asiakassuhteen hallinnan ulkopuolelta. Ratkaisuja on tarjolla niin 

omille laitteille asennettavina ohjelmistopaketteina kuin, alati enenevässä määrin, 

pilvipalveluina, joissa tietojärjestelmän kustannukset ovat käyttäjäkohtaisia kuukau-

simaksuja ja tekninen käyttöönotto helpompaa. Isoimmat tietojärjestelmät ovat niin 

monipuolisia ominaisuuksiltaan, että ne toisaalta antavat hyvin vapaat kädet itse 

määrittää toimintoketjut ja järjestelmälogiikat, mutta toisaalta ne eivät silloin myös-

kään takaa tietojärjestelmän käyttöönoton ohjaavan automaattisesti toimintaa 

järkevään suuntaan, kun variaatioita on loputtomasti.  

 

CRM-tietojärjestelmien käyttöönotto ei useinkaan ole ollut helpompaa kuin tietojär-

jestelmien käyttöönotto yleensäkään, jopa vaikeampaa. CIO Magazine (2017) 
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kirjoitti, että ainakin yksi kolmasosa hankkeista epäonnistuu; näkemys perustui kes-

kiarvoon usean tutkimusyrityksen havaintojen välillä, jotka vaihtelivat 18%:sta 

69%:iin. Epäonnistumisiin voi olla hyvinkin erilaisia syitä (Kumar & Reinartz, 2018, 

57; Rigby et al., 2002): 

‐ Oletetaan, että CRM-tietojärjestelmä hoitaa asiakassuhteen hallinnan itsek-

seen, lähes ilman ihmisiä. 

‐ Hankkeen lipsuminen tietojärjestelmän käyttöönottoprojektiksi ennen kuin 

strategia on kunnolla mietitty. 

‐ Tietojärjestelmän logiikka ei vastaa tai sen ei koeta vastaavan järkeväksi 

miellettyä, sovittua toimintamallia. Tavoiteltu toimintamalli voi olla laajemmassa mit-

takaavassa koko yrityksen kannalta järkevä, mutta aiheuttaa tai sen koetaan 

aiheuttavan lisätöitä yksittäiselle työntekijälle. Usein tässä asetelmassa tosin joku 

muu on joutunut tekemään enemmän töitä korjatakseen virheitä tai täydentääkseen 

toimintaa. 

‐ Yleinen muutosvastarinta: ei haluta muuttaa omaa toimintatapaa tai koetaan 

uuden mallin pakottavan systematiaan eli halutaan toimia vapaammin oman mielen 

mukaan. 

‐ Tiedon heikko laatu. Järjestelmän hyödyt jäävät saavuttamatta, kun syöte ei 

mahdollista sen kunnollista käsittelyä ja jalostamista tai siitä ei pystytä johtamaan 

merkityksellisisä toimenpiteitä. 

 

Viimeistä lukuun ottamatta yleisimmät syyt epäonnistumiseen ovat siis liallinen tek-

nologiakeskeisyys ja organisatoristen tai niihin kytkeytyvien prosessi- ja 

toimintokohtaisten näkökulmien jääminen liian vähälle huomiolle. Nämä kaksi voi 

nähdä saman asian ilmaisemisena eri kautta, joten liiaksi ei voida korostaa ihmisten 

merkitystä asiakassuhteen hallinnan kehittämishankkeiden vaikuttavina tekijöinä ja 

merkityksellisinä kohteina, kuten jo aiemmin on todettu. Termi järjestelmä helposti 

ajatellaan jo tietotekniikaksi, mutta määritelmällisesti se on ”tiettyjen periaatteiden 

mukainen (toiminnallinen) kokonaisuus” (Kielitoimiston sanakirja). Myös tietojärjes-

telmiä käyttöön otettaessa fokuksen tulisi olla juuri niiden toiminnallisen näkökulman 
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sisältävässä järjestelmänäkökulmassa, ei teknologiassa. Myös Dalla Pozza et al. 

(2018, 399) havaitsivat tutkimuksessaan, että teknologiaan keskittyminen yhdessä 

prosessien ja ihmisten yhteensovittamiseen tarvittavien toimien puuttumisen tai vii-

västymisen kanssa oli keskeinen syy havainnoitujen asiakassuhteen hallinnan 

kehittämishankkeiden epäonnistumiseen. Tämä osaltaan selittää tietojärjestelmiin 

liitettyä tuottavuusparadoksia: saman tietojärjestelmän voi ottaa aktiiviseen käyttöön 

tukemaan hyvin suunniteltua toimintamallia sekä vajavaiseen käyttöön toimimatto-

milla prosesseilla. 

 

Tietojärjestelmät eivät ole kuitenkaan merkityksettömiä asiakassuhteen hallinnan 

(tai monen muunkaan toiminto- ja prosessikokonaisuuden) osalta. Kun toiminnalli-

nen rakenne on mietitty, voidaan tietojärjestelmillä helpottaa joitain tehtäviä, ehkä 

automatisoida joitain rutiineja ja etenkin ohjata tai jopa pakottaa ihmiset noudatta-

maan tavoiteltuja toimintatapoja tietojärjestelmän salliessa vain sen mukaiset 

toimintoketjut. On siis oleellista ymmärtää etenemisjärjestys, jossa ensin suunnitel-

laan toiminta strategian mukaiseksi ja sitten malli siirretään tietojärjestelmiin, joiden 

käyttöönoton vaatima määrittely myös ohjaa omaa ajattelua ja pakottaa miettimään 

asioita riittävällä tarkkuudella ja huomioimaan erilaiset riippuvuudet. Kun strategia, 

toimintamalli ja sen toteuttaminen tietojärjestelmiin on tehty, on avainasemassa mal-

lia toteuttava eli tietojärjestelmiä käyttävä henkilöstö. Jos he eivät ymmärrä oman 

panoksensa vaikutusta kokonaisuuteen tai koe sen hyödyttävän heitä tai asiakasta, 

on suuri riski, että tietojärjestelmien väärän tai vähäisen käytön vuoksi kokonaisuus 

ei toimi. Kuten asiakassuhteen viitekehystä esiteltäessä aiemmin on todettu, toimiva 

kokonaisuus muodostuu toisistaan riippuvista osista, jotka eivät tuota mitään ilman 

muita osia. Kääntäen voidaan todeta, että asiakassuhteen hallinnan mallia toteutta-

vien tietojärjestelmien aktiivinen käyttö edistää kaikkia tässä tutkielmassa aiemmin 

kuvattuja tavoitteita ja lopulta johtaa yrityksen kokonaiskannattavuuden kasvuun. 
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3 Empiirinen tutkimus - Case Metos Oy Ab 

 

3.1 Case-yritys 

 

Metos Oy Ab on vuonna 1922 perustettu yritys, joka nykyään muodostaa Suomessa 

pääkonttoriaan pitävän, mutta seitsemässä maassa toimivan teollisuuskonsernin. 

Konserni on italialaisessa omistuksessa, mutta toimii itsenäisenä kokonaisuutena 

pohjoismaiden ja Baltian alueella, jossa se on markkinajohtaja. Yrityksen toimiala 

on ammattikeittiöiden kokonaistoimitukset sisältäen teknisen ja ruoanvalmistuspro-

sessin suunnittelun, toimitukset ja asennukset itse valmistettujen sekä kolmannen 

osapuolen laitteiden osalta, koulutuksen, huollon, varaosien toimituksen sekä van-

hojen laitteiden kierrätyksen. Liiketoimintaa voi siten luonnehtia vahvasti 

ratkaisumyynniksi, jossa kaupan kohteet ovat usein kohtuullisen isoja ja paljon val-

mistelua vaativia projekteja, joiden lähtökohtana on asiakkaan ongelman ratkaisu. 

 

Tämän tutkielman aikana case-yrityksessä oli noin 600 työntekijää ja vuotuinen lii-

kevaihto n. 150M€. Omia tehtaita oli Suomessa ja Virossa ja näiden itse 

valmistettujen tuotteiden osuus toimituksista oli noin 25%. Loput tuotteista tuli emo-

konsernin yhtiöistä (n. 25%) ja ulkopuolisilta valmistajilta (n. 50%). Tuotteita 

sortimentissa oli kaikkiaan n. 11 000 ja varaosanimikkeitä 30 000. Monipuolinen tar-

joama perustuu toiminnan lähtökohtana olevaan asiakkaiden monimuotoisten 

tarpeiden ja haasteiden ratkaisemiseen ja toisaalta asiakaskunnan heterogeenisuu-

teen; ammattikeittiöitä löytyy pienistä mm. kioskeista, kaupoista, ravintoloista ja 

suurista keskuskeittiöistä. Näin ollen sekä tarvittavat keittiölaitteet että keittiön ko-

konaisuuden tarvitsemat palvelut mm. suunnittelun, asennuksen ja koulutuksen 

osalta voivat vaihdella merkittävästikin isoimpien toimitusten sisältäessä osioita 

case-yrityksen kaikista toiminnoista ja jopa eri maista. 

 

Case-yrityksen asiakkuudet usein myös muodostivat laajempia rakenteita mm. jul-

kisen puolen kuntien tai yksityisen puolen hotelli- ja ravintolaketjujen ollessa 

keittiöitä yhteen liittävä tekijä. Siten myös asiakassuhteen hallinta toimi eri tasolla 

kuin operatiivinen myynti kulloisenkin kohteensa osalta. 
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3.2 Tutkimuskohde 

 

Tämän tutkielman teoriaosuudessa muodostettiin viitekehys, jonka mukaisesti to-

dettiin, että asiakassuhteen hallinnan kehittämisellä on positiivisia vaikutuksia 

yrityksen liiketoimintaan. Tässä empiirisen tutkimuksen osiossa on tarkoitus selvit-

tää missä määrin tällaiset toimet osana myyntiprosessia ovat vaikuttaneet 

taloudelliseen tulokseen case-yrityksessä. 

 

Tutkimuksen kohteena on case-yrityksen Suomen myyntitoiminnon keskeisin osa, 

projektimyynti, jossa vuoden 2018 toukokuussa lanseerattiin hanke, jonka tavoit-

teena oli systematisoida myyntiprosessia ja myyjien toimia sekä parantaa 

asiakassuhteiden hallinnan kokonaisvaltaisemman otteen avulla myyjien käyttämän 

tiedon saatavuutta ja laatua sekä johdon päätöksenteon tukena olevaa näkymää 

myyntiprosessiin. Samassa yhteydessä otettiin käyttöön määritettyä myyntiproses-

sia tukeva CRM-tietojärjestelmä ensisijaisesti operatiivisten tehtävien 

hallinnoimiseksi, analyyttisen ja strategisen osuuden jäädessä vielä tietojärjestel-

mätoteutuksen ulkopuolelle ja sisällöiltään muuttumattomiksi. Tämä asetelma siten 

tarjosi mahdollisuuden tutkia nimenomaisesti myyjien toiminnan vaikutusta itsenäi-

sesti muun toiminnan myynnissä pysyessä ennallaan.  

 

Projektimyynnissä työskenteli tutkimushetkellä 17 myyjää. Sen pääasiallinen toimi-

alue on kohtalaisen suuret keittiöiden kokonaistoimitukset, joiden kohdalla 

myyntityö sisältää ratkaisun muodostamista tiiviisti yhdessä asiakkaan kanssa. 

Tämä sisältää keittiön teknistä sekä prosessisuunnittelua, useita tarjouskierroksia 

ja hintaneuvotteluja, huollon palveluiden määrittämistä sekä mahdollisia rahoitusjär-

jestelyitä. Vaikka projektimyynti saattaa myös myydä yksittäislaitteita, on 

asiakkuudet kuitenkin yleensä em. keittiökokonaisuuksien ostajia ja yksittäistoimi-

tukset lähinnä täydennys- ja korvaustapauksia. Monet asiakkuuksista ovat ennalta 

tuttuja ja esim. ketjuasiakkaiden kohdalla yhteistyö voi olla hyvinkin pitkäaikaista. 

Näin ollen tämän myyntitoiminnon kohdalla asiakassuhteen pitkäjänteisen hallinnan 

voidaan olettaa olevan erityisen merkittävää ja sen parantamisen pitäisi vastaavasti 

näkyä liiketoiminnan tuloksissa. 
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Projektimyynnin ohella suoraan asiakkuuksien kanssa vuorovaikutuksessa olevia 

toimintoja case-yrityksessä ovat osana myyntiä toimiva yksittäislaitteiden puhelin-

myynti, markkinointi sekä huolto. Tässä yhteydessä ei ole tarkoitus tutkia näiden 

toimintojen osalta asiakassuhteen hallinnan kehittämisen vaikutuksia, mutta on huo-

mattava, että nämä toiminnot ovat tärkeä osa kokonaisuutta ja keskeisiä kohtia, 

jossa asiakassuhteisiin liittyvää tietoa tuotetaan ja jalostetaan. Tämä asetelma on 

siten yhtenevä kappaleessa 2.2.3 esitetyn toimintomallin kanssa. 

 

Keskeinen tekijä asiakassuhteen hallinnan kehittämisen onnistumiselle on ymmär-

tää kokonaisuuteen kuuluvien palasten roolien lisäksi niiden keskinäiset 

riippuvuudet ja varmistaa, että toimiva kokonaisuus muodostuu kaikkien osien jat-

kuvan ja systemaattisen toiminnan myötä. Tämä myös tunnistettiin case-yrityksen 

myyntiprosessin kehittämishanketta käynnistettäessä ja keskeinen tavoite oli saada 

kaikki myyjät noudattamaan määritetyn tavoiteprosessin operatiivisen toiminnan 

mallia, joka tuottaisi tietoa sekä myyjien itsensä että myyntijohdon käyttöön. Käy-

tännössä tämä tarkoitti CRM-tietojärjestelmän aktiivista ja tavoitteiden mukaista 

käyttöä. Myyntiprosessi ylätasolla pysyi toiminnoiltaan ennallaan, mutta niiden si-

sältöä tarkennettiin, ja tehtävät sekä niihin liittyvät tiedon käsittelyn tavoitteet 

viestitiin myynnin henkilöstölle toukokuun alussa 2018 ja vahvistettiin vielä myynti-

tapahtumassa syyskuussa 2018. Prosessi ja sen myyjiin kohdistuvat tehtävä 

määritettiin seuraavasti: 

1) Liidien seuraaminen: CRM-tietojärjestelmän osana toteutettiin markkinoinnin 

automaation ratkaisu, joka generoi myynnin käyttöön liidejä asiakkaiden case-yri-

tyksen verkkopalveluissa tekemien aktiviteettien pohjalta. Nämä liidit osoitettiin 

myyjille tietyn arvioinnin jälkeen, jolloin myyjät pystyivät CRM-tietojärjestelmässä 

oman arvionsa pohjalta joko muuntamaan liidin aktiivisesti työstettäväksi prospek-

tiksi tai yhteyshenkilöksi tai hylkäämään liidin. Lisäksi myyjät pystyivät 

muokkaamaan liidin tietoja, esim. puhelinnumeroa, sähköpostiosoitetta tai tilatietoa, 

jonka avulla voi kertoa oliko liidi vielä avoin vai oliko myyjä jo ollut liidiin yhteydessä.  

2) Prospektien perustaminen ja työstäminen: Tämä oli määritetyssä myyntipro-

sessissa myyjien keskeisin toiminta-alue. Prospektit ovat aktiivisen myynnin 
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kohteita - tunnistettuja paikkoja, joihin tullee ammattikeittiö. Alkuvaiheessa prospek-

tiin ei välttämättä vielä liity tietoa henkilöistä tai yrityksistä, mutta nämä tiedot 

täydentyvät matkan varrella. Myyjien tehtävä oli perustaa hankkimansa tai muuten 

tietoonsa tulleet prospektit CRM-tietojärjestelmään ja ylläpitää prospektin tietoja sitä 

mukaan, kun myyntityö kohteen osalta eteni. Tällaisia tietoja olivat mm. prospektin 

tilatieto (esim. avoin, päättäjät tunnistettu, asiakkaan sitouttaminen), liittyvien yh-

teyshenkilöiden ja heidän roolinsa kytkeminen prospektiin, asiakasyrityksen 

liittäminen prospektiin, prospektin liikevaihtoennusteen lisääminen ja toteutumisen 

todennäköisyyden sekä prospektin arvioidun sulkeutumispäivän lisääminen. Lisäksi 

kaksi keskeistä tilatietoa ja tietoelementtiä olivat keittiösuunnitteluvaiheessa suun-

nitelmadokumentin lisääminen sekä tarjousvaiheessa tarjousdokumentin 

lisääminen prospektiin. Myyntityön systemaattisen etenemisen varmistamiseksi 

myyjien edellytettiin vielä lisäävän prospekteihin ajoitettuja merkintöjä prospektiin 

liittyvistä tulevista tapahtumista ja toimenpiteistä. 

3) Yleisten asiakastietojen ylläpito määritettiin kolmanneksi tehtäväkokonaisuu-

deksi. Yrityksiin liittyvien tietojen ylläpidon ollessa toiminnanohjausjärjestelmässä, 

tämä tarkoitti käytännössä asiakkuuteen liittyvien henkilötietojen perustamista ja yl-

läpitoa. Näihin sisältyi mm. puhelinnumero, sähköpostiosoite, titteli, vastuumyyjä ja 

liityntä yritystileihin. 

 

Edellä kuvatut tavoitellun myyntiprosessin toiminnot ja tehtävät yhdessä, sekä niitä 

ilmentävät tiedon käsittelytapahtumat, muodostivat myyjien osuuden asiakassuh-

teen hallinnan kehittämishankkeessa. Tämä rakenne on hyvin yhtenevä 

kappaleessa 2.2.2.3 esitetyn operatiivisen asiakassuhteen hallinnan kanssa ja sen 

mukaisesti muodostaa case-yrityksen asiakassuhteen hallinnalle toiminnallisen run-

gon, joka tuottaa tietoa analyyttiselle ja strategiselle osiolle, mutta jonka erityisesti 

oletettiin helpottavan ja parantavan myyjien omaa työtä kaikkien asiakassuhdetta 

koskevien tietojen ollessa aina helposti saatavilla ja tietomallin loogisen eheyden 

parantuessa auttaen asiakkuuden kokonaiskuvan muodostamista. Tämän toiminto-

kokonaisuuden prosessit muodostava tiedon käsittely oli kohde, jonka vaikutusta 

case-yrityksen taloudelliseen tulokseen tässä tutkimuksessa tarkasteltiin. 
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3.3 Tutkimushypoteesit 

 

Kun tavoitteena oli mitata taloudellisia muutoksia, tutkittaviksi kohteiksi valittiin neljä 

keskeistä tekijää, jotka kuvaavat hyvin myyntiprosessin tuotoksissa tapahtuvaa ke-

hitystä: Tarjousten hinnan ja tilausten liikevaihdon ja vastaavasti molempien 

myyntikatteen kehittyminen. Asiakassuhteen hallinnan kehittämisen osalta haluttiin 

selvittää määritetyn myyntiprosessin operatiivisten toimintojen toteuttamista ja tä-

män astetta tutkittiin toimintoihin liittyvän tiedon käsittelyn aktiivisuuden kautta. 

 

Case-yrityksen myynnissä ei ole itsestään selvää, että kaikkien prospektien tapauk-

sissa päästään edes tarjoamaan, joten ensimmäinen mielenkiinnon kohde oli 

selvittää lisäsikö asiakassuhteen hallinnan kehittäminen tarjottuja euromääriä. 

Tämä kuvaisi sekä uusien myyntimahdollisuuksien parantunutta tunnistamista että 

prospektoinnin hallinnan kehittymistä myyjän päästessä aiempaa useammin tar-

jousvaiheeseen saakka. Koska case-yrityksen asiakaskunta on hyvin vakiintunutta, 

lisääntynyt tarjonta kertoisi suurimmassa määrin kasvusta olemassa olevien asiak-

kuuksien kohdalla. 

 

H1: Aktiivisuus asiakassuhteen hallinnassa kasvattaa myyjän tehtyjen tar-

jousten euromääräistä kokonaisarvoa. 

 

Jotta lisääntynyt tarjonta kertoisi asiakassuhteiden hallinnan kehittymisestä aitojen 

myyntimahdollisuuksien lisääntymisen kautta eikä esim. pyrkimyksestä kasvattaa 

markkinaosuutta aggressiivisella hintakilpailulla, sen tulisi ilmetä ilman kannatta-

vuuden heikkenemistä. 

 

H2: Aktiivisuus asiakassuhteen hallinnassa kasvattaa myyjän kokonaistar-

jonnan myyntikatetta. 

 

Erityisen mielenkiintoista luonnollisesti oli selvittää, johtiko asiakassuhteen hallin-

nan kehittäminen tilausten euromäärien paranemiseen, mikä taas kertoisi myynnin 
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sisällön laadun paranemisesta, kun asiakkaat näin enemmässä määrin olisivat hy-

väksyneet myyjän tarjoaman.  

 

H3: Aktiivisuus asiakassuhteen hallinnassa kasvattaa myyjän saatujen ti-

lausten euromääräistä kokonaisarvoa. 

 

Tärkein mittari myyjiä arvioitaessa on heidän lopulta generoima tulo eli myyjäkoh-

tainen myyntikate. 

 

H4: Aktiivisuus asiakassuhteen hallinnassa kasvattaa myyjäkohtaista tulosta 

eli myyjän saamien tilausten myyntikatetta. 

 

3.4 Tutkimusmenetelmä 

 

Valinta kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimusotteen välillä ei pitäisi olla periaat-

teellinen, vaan sen tulisi olla johdettu tutkittavasta kohteesta ja siihen liittyvästä, 

tutkimuksessa käytettäväksi aiotusta, aineistosta (Metsämuuronen, 2011, 256). Ai-

neiston tarkastelun voi aloittaa sille ominaisesta esitysmuodosta: kvantitatiivista 

aineistoa kuvataan ja mitataan numeerisesti, kun taas kvalitatiivinen eli laadullinen 

aineisto muodostuu käsitteistä, joita ilmaistaan lähinnä kuvailevin termein (Lane, 

2017, 28). Osviittaa aineiston luonteesta antaa myös luokitteluasteikko, joka parhai-

ten sopii aineistolle. Ordinaali-, Intervalli- ja suhdeasteikot vaativat kvantitatiivisia 

muuttujia. Näistä ensimmäinen vaatii arvoilla olevan looginen järjestys, toisessa nii-

den välisen etäisyyden tulee lisäksi olla merkityksellinen ja kolmannessa tulee olla 

vielä todellinen nollakohta. (Metsämuuronen, 2011, 68.). Käsitteet voivat myös olla 

teoreettisia ja empiirisiä: Jälkimmäiset ovat suoraviivaisesti empiirisesti todennetta-

vissa. Edeltävät taas pitää ensin eksplisiittisesti kääntää havainnoitavaksi eli 

operationalisoida, jotta niitä voidaan mitata. (Ketokivi, 2015, 71.) 

 

Tässä tutkielmassa tavoitteena oli tutkia tarjotun hinnan ja toteutuneen liikevaihdon 

sekä myyntikatteiden kehittymisen suhdetta operatiivisen asiakassuhteen hallintaan 

liittyvän tiedon systemaattisen käsittelyyn, jota ilmensi CRM-tietojärjestelmän 
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valittujen käyttöaktiviteettien määrä. Taloudellista suoritusta mittavien muuttujien 

muoto oli melko helposti määritettävissä: rahan määrää voi mitata numeerisesti ja 

todeta empiirisesti, rahallisilla arvoilla on merkityksellinen välimatka toisiinsa ja ra-

halla on selvä nollakohta. Siten taloudelliset luvut täyttävät suhdeasteikon kriteerit 

ja ovat selkeästi kvantitatiivinen muuttuja. Tiedon käsittelyn aktiivisuus sen sijaan 

vaati operationalisointia. Tavoitteen mukaisessa myyntiprosessissa lueteltiin useita 

tehtäviä myyjille ja näiden toteutunut määrä siten kuvasi halutun toiminnan aktiivi-

suutta. Operationalisointi voitiin tehdä laskemalla käyttötapaukset suoraan CRM-

tietojärjestelmästä. Myös niillä on looginen nollakohta tapahtumien puuttuessa ko-

konaan ja niiden välinen ero on mitattavissa yksittäisten tapahtumien ollessa saman 

arvoisia; sata käyttötapahtumaa kertoo kaksinkertaisesta aktiivisuudesta viiteen-

kymmeneen tapahtumaan nähden. Näin myös toiminnan aktiivisuus voitiin mitata 

suhdeasteikolla, mikä edelleen tuki kvantitatiivisen paradigman käyttöä.  

 

Näiden perusteluiden pohjalta tämän tutkielman empiirisen osion tutkimusmenetel-

mäksi valittiin kvantitatiivinen tutkimusote. Kohteena ollen tietyn yrityksen tietyn 

toiminnon koko populaatio (eli kaikki myyjät), strategiaksi muodostui tapaustutki-

mus, joka pyrkii selvittämään tietyn rajatun kohteen ja tapahtuman osalta mitä 

tapahtui ja missä määrin (Metsämuuronen, 2011, 83; Heikkilä, 2014, 15). Kahden 

kuvatun asian mahdollisen riippuvuussuhteen testaamiseksi sopivat korrelaatio- ja 

regressioanalyysit (Metsämuuronen, 2011, 82). Työkaluna tutkimuksessa käytettiin 

StataSE 16 -tilasto-ohjelmistoa. 

 

3.4.1 Aineisto ja muuttujat 

 

Projektimyynnissä kuukaudet eroavat tapahtumasisällöltään usein suurestikin toi-

sistaan ja siksi tuloksen kehittymisen seuranta kuukaudesta toiseen ei ollut 

tutkimuksessa mielekästä. Lisäksi vuodenajat vaikuttavat myyntiin eri asiakasseg-

menteissä eri tavalla ja myyjien tuloksia ei myöskään voinut suoraan verrata 

keskenään eriävien asiakasvastuiden ja toiminta-alueiden takia. Liiketoiminnan tu-

losten muutoksia pystyi kuitenkin tutkimaan vertailemalla myyjäkohtaisia muutoksia 

pitkällä aikavälillä, jolloin myös yksittäisten tekijöiden vaikutus minimoitui. 
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Tutkimuksessa oli mahdollisuus tarkastella tuloslukuja kahden vuoden ajalta siten, 

että asiakassuhteen hallinnan kehittämishanke ja CRM-tietojärjestelmän käyttöön-

otto sijoittui tämän jakson puoliväliin. Näin oli mahdollista tarkastella lukuja 

kaksitoista kuukautta ennen sekä jälkeen tämän lanseerauksen ja verrata näiden 

jaksojen tuloksia myyjittäin. Ajanjaksot valittiin siten, että toukokuussa 2018 tehtyä 

lanseerausta seuraavan kuukauden alusta kerättiin seuraavan 12kk:n tarjous- ja ti-

laustiedot, joita vertailtiin tätä jaksoa edeltävään 12kk:n jaksoon. Tästä vertailusta 

muodostettiin muutosta kuvaavat myyjäkohtaiset indeksit neljällä muuttujalla: 

1) Tarjousten hinta. Lanseerausta seuraavien 12kk:n jakson tarjousten viimeis-

ten versioiden euromääräinen summa jaettuna edeltävän 12kk:n jakson tarjousten 

summalla. Muodostettu muuttuja OFF_R (Offers Revenue) on siten indeksi myyjän 

jakson tarjousten euromäärän suhteesta toisen jakson vastaaviin. 

2) Tarjousten myyntikate. Muuttuja OFF_M (Offers Margin) vastaavasti kuvaa 

tarjousten sisältämien myyntikatteiden muutosta ajanjaksojen välillä. 

3) Tilausten liikevaihto. Tilaukset luonnollisesti ovat liiketoiminnan tuloksissa 

keskeinen seurattava kohde. Muuttuja ORD_R (Orders Revenue) kuvaa kaikkien, 

myös ilman tarjousta saatujen tilausten välisen liikevaihdon suhdetta ajanjaksojen 

välillä myyjittäin. 

4) Tilausten myyntikate. Lopuksi muuttuja ORD_M (Orders Margin) kuvaa saa-

tujen tilausten myyntikatteiden suhdetta ajanjaksojen välillä. Tätä muuttujaa voi 

pitää näistä neljästä liiketoiminnan kehitystä kuvaavasta muuttujasta tärkeimpänä 

sen kuvatessa case-yrityksen tekemää tulosta myynnin osalta. 

 

Tekijä, jonka vaikutusta liiketoiminnan tuloksiin haluttiin testata, oli projektimyynnin 

henkilöstön aktiivisuus tavoitteen mukaista operatiivista myyntiprosessia määrittä-

vän tiedon käsittelyssä. Kappaleessa 3.2 kuvattu tavoiteprosessin rakenne tarjosi 

useita mitattavia kohtia, joista mikään ei kuitenkaan ole muita tekijöitä merkittävästi 

tärkeämpi tai muista täysin riippumaton; tarjousta ei voi tehdä, jos ei ole luonut pro-

spektia, tietoja ei voi ylläpitää kirjautumatta CRM-tietojärjestelmään eikä tapaamista 

sopia, jos yhteyshenkilöä ei ole luotu. Näin ollen ei ollut mielekästä tutkia tekijöitä 

erikseen ja tutkimuksessa muodostettiin oma summamuuttuja ACT_L (Activity 
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Level) kuvaamaan operatiivisen asiakassuhteen hallinnan aktiivisuutta kokonaisuu-

tena tietojärjestelmän lanseerausta seuraavien 12kk:n aikana. Tätä muuttujaa 

määrittäviksi tekijöiksi valittiin prosessin etenemisjärjestyksessä 

1) CRM-tietojärjestelmän säännöllinen käyttö, jota edustaa järjestelmään kirjau-

tumisten määrä. Myyntiprosessin tavoitetila edellyttää systemaattista ja jatkuvaa 

järjestelmän käyttöä, myös muiden tekemien muutosten seuraamista. 

2) Liidien hallinnointi on myyntiprosessin alkupään keskeinen osa. Aktiivista 

hallinnointia edustaa liideihin tehtyjen muutosten määrä eli tietojen täydentäminen 

tai liidin konvertointi prospektiksi tai yhteyshenkilöksi. 

3) Prospektien perustaminen on edellytys myyntitoimille, jotka projektimyyn-

nissä käytännössä aina kohdistuvat johonkin prospektiin. Prospektien kirjaaminen 

myös antaa mahdollisuuden raportoida koko avoimen myyntikannan kehitystä. 

4) Jotta myyntiprosessin etenemistä voidaan seurata, pitää prospekteja päivit-

tää säännöllisesti. Sisäisiä ja asiakkailta tulevia tietoja tulee lisätä ja tarvittaessa 

muokata. 

5) Myynti vaatii aktiivista vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa, joten tulevien 

tehtävien ja tapahtumien lisääminen ohjaa myyjiä ja muistuttaa heitä tulevista ta-

pahtumista sekä tarjoaa muille näkymän asiakkuuden lähitulevaisuuden toimista. 

6) Suunnitelmadokumenttien liittäminen prospektiin kertoo myyntityön etenemi-

sestä merkittävään vaiheeseen. Suunnitelmat tehdään pitkälti asiakkaiden kanssa 

yhteistyössä, mikä tuo mahdollisuuden asiakkuuksien ymmärtämisen lisäämiseksi. 

7) Tarjousdokumenttien liittäminen prospektiin, samoin kuin suunnitelmien koh-

dalla, kertoo tärkeästä tilamuutoksesta sekä tuo merkittävän määrän uutta tietoa 

prospektiin liittyen. 

8) Myynti kohdistuu aina ihmisiin, joten yhdeksi tehtäväksi valikoitui asiakkuuk-

sien keskeisten kontaktien henkilötietojen ylläpito. 

 

Jokaisen em. tapahtuman esiintyminen toi ko. myyjälle yhden pisteen ja muuttujan 

arvo siten oli kaikkien esiintymien summa ja kuvaa myyjän kokonaisaktiivisuutta 

määritettyjen toimien osalta.  
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Aktiivisuus vaihteli 14:sta tapahtumasta 668:aan seuratulla 12kk:n jaksolla. Talou-

dellista suoritusta mittaavien muuttujien kohdalla indeksi kertoi pienimmillään lähes 

puolittuneista euromääristä ja suurimmillaan kolminkertaistuneista. Muuttujien kes-

keiset tunnusluvut on esitetty taulukossa 1 ja tulokset yksityiskohtaisemmin on 

esitetty liitteessä 1 ja liitteessä 2. 

 

 

 
Taulukko 1: Muuttujat ja niiden tilastollisia tunnuslukuja. 

 

3.4.1.1 Puuttuvat tiedot 

 

Viiden myyjän (seitsemästätoista) kohdalla 24kk aikasarjasta puuttui joidenkin kuu-

kausien osalta taloudelliset luvut näiden myyjien työsuhteen ollessa alkanut kesken 

tutkittua ajanjaksoa. Yleinen menetelmä puuttuvien tietojen osalta on käyttää ko. 

kohteen keskiarvoa (Metsämuuronen, 2011, 340; Ketokivi, 2015, 245). Yhden myy-

jän kohdalla puuttuvat tiedot täydennettiin näin hänen omien ensimmäisten neljän 

kuukauden keskiarvolla, joka vertailtaessa myöhempiin toteutuneisiin kuukausiin 

vastasi hyvin vastuualueen yleistä kehitystä. Toinen yleinen menetelmä puutuvien 

tietojen täydentämiseksi on käyttää mahdollisimman samankaltaisen havaintoyksi-

kön arvoja (Ketokivi, 2015, 245). Neljän myyjän kohdalla olikin selkeästi 

tunnistettavissa myyjän edeltäjä, jolla oli ollut sama vastuu maantieteellisen alueen 

ja asiakkuuksien osalta, ja näin ollen pystyttiin täydentämään puuttuvat tiedot näi-

den edeltäjien luvuilla. Lisäksi, vastuiden pysyessä samoina myös myynnin määrän 

oletettiin pysyvän samana, jollei myyjän toimissa olisi eroja; tällaisten mahdollisten 

erojen taas oletettiin näkyvän asiakassuhteen hallinnan aktiivisuuden mittarissa. 

 

Muuttuja min. maks. Keskiarvo Mediaani Keskihajonta

OFF_R 57.4  269.1  131.7  117.8  56.0  

OFF_M 67.5  251.2  126.6  119.8  43.6  

ORD_R 60.9  307.0  127.8  106.1  62.6  

ORD_M 66.5  272.4  119.9  98.5  52.4  

ACT_L 14 668 246 212 175
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Edeltäjien tulosten käyttäminen vertailussa noudatti myös varovaisuusperiaatetta 

uuden myyjän tulosten vertailun kohdistuessa kokeneeseen ja asiakkuudet tunte-

vaan edeltäjään, jolloin tutkimuksessa mahdollisesti näkyvä positiivinen kehitys 

vaatisi uudelta myyjältä merkittävää ja todellista tulosparannusta. Lisäksi oletettiin, 

että jos nämä puuttuvien tietojen täydennystavat vääristäisivät tutkimusasetelmaa, 

se näkyisi lopullisen mallin huonona sopivuutena. 

 

3.4.1.2 Muuttujien muunnokset 

 

Parametristen testien käyttö tutkimuksessa on suositeltavaa, mikäli se on mahdol-

lista (Heikkilä, 2014, 183). Muuttujien välisen lineaarisen riippuvuuden 

voimakkuuden selvittämiseksi keskeinen parametrinen mittausmenetelmä on Pear-

sonin tulomomenttikorrelaatiokerroin (Metsämuuronen, 2011, 369) ja lineaarisella 

regressioanalyysillä voidaan tämän lisäksi mallintaa selitettävän muuttujan muu-

tosta suhteessa yhden tai useamman selittävän muuttujan muutokseen (Heikkilä, 

2014, 223). Molemmat menetelmät edellyttävät tutkittavilta muuttujilta tiettyjä omi-

naisuuksia: Pearsonin korrelaatio edellyttää muuttujien olevan vähintään 

intervalliasteikolla mitattavia, jatkuvia ja normaalijakautuneita. Regressioanalyysi 

edellyttää, että selittävän ja selitettävän muuttujan välillä on lineaarinen yhteys, se-

litettävä muuttuja on vähintään intervalliasteikkoinen ja normaalijakautunut sekä 

lisäksi residuaalit27 ovat normaalijakautuneita. (Heikkilä, 2014, 235; Grech & Calleja, 

2018.) 

 

Kuten aiemmin perusteltiin, tähän tutkimukseen valitut muuttujat täyttivät suhdeas-

teikon (tai vähintään intervalliasteikon) kriteerit. Vaatimus muuttujan jatkuvuudesta 

tarkoittaa, että muuttuja voi saada minkä tahansa arvon tietyltä väliltä ja siten talou-

dellista suoritusta kuvaavat selitettävät muuttujat (OFF_R, OFF_M, ORD_R ja 

ORD_M) täyttivät myös tämän kriteerin. Aktiivisuutta kuvaava selittävä muuttuja 

(ACT_L) oli taasen diskreetti28 sen voidessa saada vain kokonaislukuarvoja. 

                                                 

 

 
27 Jäännös- eli virhetermi. Kuvaa virheen suuruutta, jota malli ei selitä. 
28 Epäjatkuva, asteikolla siirrytään hyppäyksittäin arvosta toiseen. 
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(Heikkilä, 2014, 97.) Tämä ei kuitenkaan aiheuttanut ongelmaa tässä yhteydessä, 

sillä muuttujaa kohdellaan yleensä kuitenkin jatkuvana, jos se voi saada ainakin sa-

toja eri arvoja (Tilastokeskus, tilastokoulu, 2.1.4 Diskreetti ja jatkuva muuttuja), mikä 

tämän muuttujan kohdalla toteutui selkeästi. Regressioanalyysin edellyttämän line-

aarisen riippuvuuden määrän selvittämiseksi tästä kertova korrelaatioanalyysi oli 

tarkoitus tehdä ensin. 

 

Muuttujien normaalijakautuneisuuden vaatimuksen täyttymistä lähdettiin selvittä-

mään siihen soveltuvalla Kolmogorov-Smirnov testillä (Metsämuuronen, 2011, 645; 

Heikkilä, 2014, 211; Grech & Calleja, 2018). Etenkin pienillä otosko’oilla Kolmogo-

rov-Smirnov on konservatiivinen ja ei kovin helposti suosittelee hylkäämään 

nollahypoteesia eli oletusta normaalijakautuneisuudesta (Heikkilä, 2014, 221). Siksi 

käytettiin lisäksi pienillä otosko’oilla tehokkaampaa Shapiro-Wilk testiä (Metsä-

muuronen, 2011, 645; Grech & Calleja, 2018). Molempien testien nollahypoteesi on, 

että muuttujan arvot ovat normaalijakautuneet. Jos tulosten p-arvo on pienempi kuin 

asetettu 5%:n tilastollinen merkitsevyystaso, nollahypoteesi hylätään ilman tämän 

tason ylittävää todennäköisyyttä tyypin-1 virheeseen eli perusteettomaan hylkäyk-

seen. (Heikkilä, 2014, 221.) 

 

Kaikkien viiden muuttujan kohdalla Kolmogorov-Smirnov testin p-arvo oli yli 

asetetun 0,05:n merkitsevyystason, joten nollahypoteesi jäi voimaan ja jakaumat 

siten voitiin todeta tämän perusteella normaalijakautuneiksi. 

 

  

 

Taulukko 2: Kolmogorov-Smirnov testien tulokset. 

Kolmogorov-Smirnovin yhden otoksen testi 

Muuttuja  D p

OFF_R    0.1976     0.265   

OFF_M    0.1755     0.351   

ORD_R    0.2822     0.067   

ORD_M    0.1972     0.267   

ACT_L    0.1565     0.435   
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Kuten edellä mainittiin, muuttujien jakaumat testattiin lisäksi Shapiro-Wilk testillä, 

jonka kohdalla nollahypoteesin voimaan jääminen edellyttää aineistolta vielä selke-

ämmin normaalijakautuneisuutta, ja jonka siten oletettiin olevan jo lähtökohtaisesti 

tuloksiltaan tiukempi. Muuttujista vain ACT_L oli myös Shapiro-Wilk testin mukaan 

normaalijakautunut ja neljä taloudellista suoritusta mittaavaa muuttujaa eivät siten 

täyttäneet käytettäväksi suunniteltujen korrelaatio- ja regressioanalyysin lähtövaati-

muksia. 

 

  

 

Taulukko 3: Shapiro-Wilk testien tulokset. 

 

Silmämääräisesti tarkasteltaessa aineistoa (kts. liite 2) poikkeama normaalija-

kaumasta näytti johtuvan taloudellista suoritusta mittaavien muuttujien vinoista 

jakaumista: muutamat korkeat arvot, jotka eivät kuitenkaan osoittautuneet aineis-

tossa oleviksi virheiksi, vaan poikkeuksellisen hyviksi suorituksiksi ko. myyjien 

osalta, vetivät jakauman oikealle kaikkien muuttujien osalta. Tätä havaintoa tuki 

myös kaikkien ko. muuttujien kohdalla se, että niiden keskiarvot ovat mediaaneja 

korkeammat (kts. taulukko 1), mikä kertoo tällaisesta positiivisesta vinoudesta   

(Gelman & Hill, 2007, 273).  

 

Tällaisessa tilanteessa voidaan jakaumaa korjata muunnoksella, joista yksi yleisim-

min käytetyistä on logaritmimuunnos (Metsämuuronen, 2011, 730). Muuttujan 

arvoista otetaan tässä menetelmässä tyypillisesti joko luonnollinen tai 10-kantainen 

logaritmi ja muodostetaan niistä uusi muuttuja. Sinällään molemmat tekevät saman 

muunnoksen osalta, mutta luonnollista logaritmia käytettäessä regressioanalyysin 

Muuttuja  N W V z P>z

OFF_R  17 0.83254 3.538  2.520  0.00587

OFF_M  17 0.88602 2.408  1.752  0.03985

ORD_R  17 0.80590 4.100  2.814  0.00245

ORD_M  17 0.83550 3.475  2.484  0.00650

ACT_L  17 0.93520 1.369  0.626  0.26561

Shapiro-Wilkin W testi
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kertoimen tulkinta helpottuu sen olleessa likimäärin selitettävän muuttujan prosen-

tuaalinen muutos selittävän muuttujan arvon muuttuessa yhdellä. (Gelman & Hill, 

2007, 60.)  

 

Tässä tutkimuksessa muunnokseen käytettiin luonnollista logaritmia ja luotiin neljä 

uutta muuttujaa siten, että uusi muuttuja sai alkuperäisen nimen logaritmointia ku-

vaavalla ln_ etuliitteellä ja uudet muuttujat siten olivat ln_OFF_R, ln_OFF_M, 

ln_ORD_R ja ln_ORD_M. Näillä uusilla muuttujilla Kolmogorv-Smirnov testin tulok-

set vahvistuivat entisestään tukien normaalijakautuneisuutta edelleen selkeästi. 

Myös Shapiro-Wilk testi antoi nyt nollahypoteesin eli oletuksen normaalijakautunei-

suudesta säilyttämistä tukevat tulokset ja siten suunnitellut analyysimenetelmät eli 

korrelaatio- ja regressioanalyysi olivat tutkimuksessa käytettävissä. 

 
 

 
 
 

  

 

Taulukko 4: Kolmogorov-Smirnov ja Shapiro-Wilk testien tulokset uusilla muuttujilla logaritmimuun-
noksen jälkeen. 

 

 

Kolmogorov-Smirnovin yhden otoksen testi 

Muuttuja  D p

ln_OFF_R  0.1274     0.576   

ln_OFF_M    0.1103     0.661   

ln_ORD_R    0.1971     0.267   

ln_ORD_M    0.1481     0.474   

Muuttuja  N W V z P>z

ln_OFF_R  17 0.95309 0.991  -0.018  0.50724

ln_OFF_M  17 0.97635 0.500  -1.384  0.91681

ln_ORD_R  17 0.93215 1.433  0.718  0.23636

ln_ORD_M  17 0.94084 1.250  0.445  0.32826

Shapiro-Wilkin W testi
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3.5 Tutkimustulokset ja analyysi 

 

Tietojen täydentämisen ja muuttujien muunnosten avulla tehtyjen aineiston korjaus-

ten jälkeen tutkimus tehtiin suunnitelman mukaisesti; myyjien tiedon käsittelyyn 

liittyvän aktiivisuuden ja taloudellisten muutosten välistä yhteyttä lähdettiin etsimään 

korrelaatio- ja regressioanalyysin avulla. 

 

3.5.1 Korrelaatioanalyysi 

 

Aineiston mukaisesti korrelaation testaamisen menetelmäksi valittiin Pearsonin tu-

lomomenttikorrelaatio, jossa laskettava kerroin on yleisin korrelaatiota kuvaava 

tunnusluku. Sitä merkitään populaation kyseessä ollessa kreikkalaisella kirjaimella 

ρ. (Metsämuuronen, 2011, 369.) Se mittaa kahden muuttujan välisen lineaarisen 

riippuvuuden voimakkuutta ja se voi saada arvoja -1:n ja 1:n välillä, jossa 1 kertoo 

riippuvuuden olevan positiivinen ja täydellinen molempien muuttujien kasvaessa ja 

pienentyessä samansuuntaisesti ja vastaavasti -1 kertoo riippuvuuden olevan sa-

malla tavoin täydellinen, mutta negatiivinen eli käänteinen selitettävän muuttujan 

arvon kasvaessa, kun selittävän muuttujan arvo pienenee ja päinvastoin. Mitä lä-

hempänä kerroin on nollaa, sitä pienempi on muuttujien välinen yhteisvaihtelu eli 

keskinäinen lineaarinen riippuvuus on heikkoa. (Lane, 2017, 170.)  

 

Metsämuuronen (2011, 371) toteaa, että ihmistieteissä, joiden piiriin tämän tutkiel-

man aihe lukeutuu, on harvinaista saada yli 0,8 korrelaatioita, jonka vuoksi 

korrelaatiokertoimen arvon ollessa 0,4 - 0,6:n välissä korrelaatiota voi luonnehtia 

melko korkeaksi ja sen ollessa 0,6 - 0,8:n välissä korrelaatiota voi pitää jo korkeana. 

Korrelaatiokertoimen lisäksi laskettiin merkitsevyystaso (p) 2-suuntaisella testauk-

sella ja merkitsevyystasona käytettiin myös tässä kohtaa 5%:a. 

 

Ensimmäiseksi testattiin hypoteesit H1 ja H2, joissa esitettiin tarjotun euromäärän eli 

tarjousten hinnan ja myyntikatteen kehittyvän asiakassuhteen hallintaan liittyvän tie-

don käsittelyn aktiivisuuden mukana. Tarjotun euromäärän indeksi vaihteli 

alkuperäisissä muuttujissa (kts. taulukko 1) 57,4:n ja 269,1:n välillä eli joidenkin 
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myyjien kohdalla tarjousten hintojen summa oli lähes puolittunut, kun toisilla se oli 

yli kaksi ja puoli -kertainen. Myös tarjousten myyntikatteen indeksi vaihteli saman-

suuntaisesti 67,5:n ja 251,2:n välillä. Tarjousten hinta ja myyntikate korreloivat 

keskenään lähes täydellisesti, mikä kertoi katetason säilymisestä tarjotun euromää-

rän muutoksista huolimatta ja poissulki tarjotun määrän kasvun johtuneen ns. 

polkumyynnistä. 

 

Korrelaatioanalyysissa aktiivisuutta kuvaavan muuttujan ACT_L ja tarjousmuuttu-

jien väliltä löytyi riippuvuussuhde: Tarjousten hinnan ja aktiivisuuden välinen 

korrelaatio oli 0,5126 eli korrelaatiota voi pitää melko korkeana. Tarjousten myynti-

katteen kohdalla riippuvuus oli hieman vahvempi, korrelaation ollessa 0,5576. 

Molempien tarjousmuuttujien kohdalla p-arvo oli alle valitun merkitsevyystason ja 

siten nollahypoteesi eli oletus, että korrelaatio ei eroa nollasta, voitiin hylätä, kun 

tulokset kertoivat selvästi tarjousten euromäärien ja asiakassuhteen hallintaan liitty-

vän tiedon käsittelyn aktiivisuuden riippuvuudesta. 

 

Seuraavaksi testattiin vastaavasti tilauksiin liittyvät muuttujat. Nämä muuttujat olivat 

erityisen mielenkiinnon kohteita niiden kertoessa toteutuneesta liikevaihdosta ja 

myyntikatteesta. Myös tilausten kohdalla alkuperäisten muuttujien ilmaisemat indek-

sit vaihtelivat suuresti ollen liikevaihdon osalta 60,9:n ja 307:n välillä ja 

myyntikatteen osalta 66,5:n ja 272,4:n välillä, mikä kertoi samantyyppisestä vaihte-

lusta kuin tarjousten kohdalla. Kuten tarjousten kohdalla, myös tilauksissa 

myyntikatteet korreloivat erittäin vahvasti liikevaihdon kanssa kertoen katetason 

seuraavan liikevaihtoa eli säilyvän suhteessa hyvin samalla tasolla tilausten euro-

määrien muuttuessa.  

 

Tilausmuuttujien kohdalla korrelaatio tiedon käsittelyn aktiivisuutta kuvaavan muut-

tujan ACT_L kanssa oli vielä vahvempi kuin tarjousmuuttujissa. Tilausten 

liikevaihtoa kuvaavan muuttujan kohdalla se oli 0,6833 eli näin ollen sitä voi pitää 

korkeana. Mielenkiintoisin havainto oli kuitenkin, että tilausten myyntikatteen koh-

dalla, joka on myyjän yritykselle generoiman lopullisen rahavirran määrää 

kuvaavana kaikista neljästä taloudellista suoritusta mittaavista muuttujista tärkein, 
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korrelaatio oli edelleen muita taloudellista suoritusta mittaavia muuttujia korkeampi 

ollen 0,7168. Myös tilauksiin liittyvien muuttujien kohdalla p-arvot alittivat valitun 

merkitsevyystason ja siten nollahypoteesit hylättiin myös näiden kohdalla. 

 

Korrelaatioanalyysin tuloksena havaittiin näin yhteys paremman asiakassuhteen 

hallinnan eli siihen liittyvän tiedon käsittelyn ja taloudellista suoritusta kuvaavien mit-

tareiden positiivisen kehityksen välillä. Taulukossa 5 on korrelaatioanalyysin 

tulokset kaikkien muuttujien osalta. Rivin ja sarakkeen risteämiskohdassa on kysei-

sen muuttujaparin korrelaatiokerroin (ρ) ja sen alla tilastollista merkitsevyyttä 

ilmaiseva p-arvo. Taulukon ensimmäinen sarake on tutkimushypoteesien kannalta 

oleellisin sisältäen tiedon käsittelyn aktiivisuutta kuvaavan muuttujan ACT_L ja ta-

loudellista suoritusta mittaavien muuttujien väliset tulokset. Seuraavien sarakkeiden 

tuloksista mielenkiintoisia ovat sekä tarjousten hintoja ja myyntikatetta kuvaavien 

muuttujien väliset korrelaatiot että vastaavat tilausten kohdalla, joiden tulokset ker-

tovat katetason säilymisestä volyymin muuttuessa, kuten aiemmin todettiin. 

Vahvimman korrelaation saaneen tilausten myyntikatteita mittaavan muuttujan 

ln_ORD_M kohdalla myös p-arvo oli kaikkein matalin kertoen korkeasta tilastolli-

sesta merkitsevyydestä. 

 

  

 

Taulukko 5: Korrelaatioanalyysin tulokset. 

  

ACT_L ln_OFF_R  ln_OFF_M  ln_ORD_R  ln_ORD_M  

ACT_L  1.0000  

ln_OFF_R  0.5126  1.0000  

0.0354  

ln_OFF_M  0.5576  0.9758  1.0000  

0.0200  0.0000  

ln_ORD_R  0.6833  0.7176  0.6849  1.0000  

0.0025  0.0012  0.0024  

ln_ORD_M  0.7168  0.6250  0.6199  0.9709  1.0000  

0.0012  0.0073  0.0080  0.0000  
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3.5.2 Regressioanalyysi 

 

Voimakaskaan korrelaatio ei kuitenkaan kerro kausaliteettia eli syy-seuraussuhteen 

olemassaoloa. Tätä tutkittaessa käytetään usein regressioanalyysia (Tilastokeskus, 

tilastokoulu, 4.5 Regressio). Sen avulla pyritään mallintamaan miten selittävien 

muuttujien arvojen muutokset heijastuvat selitettävän muuttujan arvon muutoksiin 

ja mikä osuus näistä muutoksista on mallilla selitettävissä. Analyysin lähtökohtana 

on, että muuttujien välillä on korrelaatiota. (Metsämuuronen, 2011, 709.) Tämän tut-

kimuksen kohdalla tutkittavien muuttujien välinen korrelaatio oli ilmeinen, kuten 

edellisessä kappaleessa kuvattiin. 

 

Regressioanalyysissä pyritään löytämään lineaarinen malli eli pienimmän neliösum-

man regressiosuora, joka graafisesti esitettynä kuvaa suoran, jonka etäisyys 

havaintopisteisiin on mahdollisimman pieni ja jossa y-akselilla näytetään selitettä-

vän muuttujan muutos x-akselilla esitetyn selittävän muuttujan muutoksen myötä. 

Suoran yhtälö on y = a + bx, jossa regressiokerroin b kertoo, kuinka paljon selitet-

tävä muuttuja y muuttuu, kun x muuttuu yhden yksikön verran. Vakio a kertoo y:n 

arvon x:n saadessa arvon nolla. Mallin hyvyyttä voidaan arvioida selitysastetta ku-

vaavan selityskertoimen eli korrelaatiokertoimen neliön avulla, joka ilmaisee mikä 

prosenttiosuus y:n vaihtelusta on mallilla selitettävissä. (Heikkilä, 2014, 223.) Tes-

tauksessa selvitetään minkälaisen kertoimen muuttuja aineiston perusteella saa ja 

onko se tilastollisesti merkittävä, jolloin nollahypoteesi eli oletus, että kerroin olisi 

nolla, voidaan hylätä (Metsämuuronen, 2011, 717). 

 

Hypoteesien asetannan mukaisesti analyysissä lähdettiin testaamaan asiakassuh-

teen hallintaan liittyvän tiedon käsittelyn aktiivisuuden suhdetta kuhunkin 

taloudellisen suorituksen mittariin. Koska tässä asetelmassa on vain yksi selittävä 

muuttuja ACT_L, muiden ollessa selitettäviä, ei kaikista muuttujista saa muodostet-

tua yhtä mallia ja jokainen selitettävä muuttuja testattiin siksi erikseen. Näin ollen 

myös analyysissä tehtävä F-testaus antoi tuloksen, joka on vastaava kuin jokaisen 

selitettävän muuttujan kohdalla tehty t-testaus, koska F=t2 (Heikkilä, 2014, 224). 
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Kuten kappaleessa 3.4.1.2 todettiin, regressioanalyysin kohdalla on vaatimus resi-

duaalien normaalijakautuneisuudesta, joka varmistettiin testauksen yhteydessä. 

Residuaalit kerättiin uusiin muuttujiin, jotka nimettiin rsd_ etuliitteellä muuttujan ni-

men edessä. Kaikkien muuttujien kohdalla tämä vaatimus täyttyi, kuten taulukossa 

6 esitetyistä tuloksista nähdään; p-arvot ylittivät 5%:n merkitystason, joten nollahy-

poteesi eli oletus normaalijakautuneisuudesta jäi voimaan. 

 

  
 

Taulukko 6: Residuaalien normaalijakautuneisuuden testauksen tulokset. 

 

Regressiotestien osalta kaikkien muuttujien tulokset osoittivat alle valitun 5%:n mer-

kitsevyystason olevia p-arvoja, tilausten kohdalla jopa alle 1%:n merkitsevyystason 

ja näin ollen kaikkien muuttujien kohdalla nollahypoteesit voitiin hylätä. Taulukossa 

7 on yhteenveto näiden testien keskeisistä tuloksista. Regressioanalyysien tulokset 

kokonaisuudessaan on esitetty liitteessä 3. 

 

 

 
Taulukko 7: Regressioanalyysin tulokset. 

Muuttuja  N W V z P>z

rsd_ln_OFF_R  17 0.98399 0.338  -2.162  0.98470

rsd_ln_OFF_M  17 0.95041 1.048  0.093  0.46300

rsd_ln_ORD_R  17 0.92439 1.597  0.934  0.17519

rsd_ln_ORD_M  17 0.90040 2.104  1.483  0.06898

Shapiro-Wilkin W testi

Selitettävä 

muuttuja
F(1, 15) P>F

Selitys-

kerroin

Regressio-

kerroin
t P>|t|

ln_OFF_R 5.35  0.0354 0.2628  .0011136 2.31   0.035 

_cons 4.530689 31.17   0.000 

ln_OFF_M 6.77  0.0200 0.3109  .0010026 2.60   0.020 

_cons 4.543119 39.06   0.000 

ln_ORD_R 13.13  0.0025 0.4668  .0016285 3.62   0.002 

_cons 4.355014 32.11   0.000 

ln_ORD_M 15.85  0.0012 0.5138  .0015516 3.98   0.001 

_cons 4.327274 36.79   0.000 

Selittävä muuttuja ACT_L
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Regressiokertoimet tarjousmuuttujien ln_OFF_R ja ln_OFF_M kohdalla olivat 

0,0011136 ja 0,0010026, mikä kertoo n. 0,1%:n muutoksesta aktiivisuuden muuttu-

essa yhden pisteen. Toisin sanoen aktiivisuuden kasvaessa sadan tiedon 

käsittelytapahtuman verran, sekä tarjousten suhteellinen hinta että myyntikate mal-

lin mukaan kasvoivat alkuperäisissä muuttujissa 11,8% ja 10,5% vastaavasti. Vakiot 

takaisinmuunnettuna tarkoittivat 93:n ja 94:n indeksitasoja mallissa nollan aktivitee-

tin kohdalla. Muuttujien selityskertoimet olivat ln_OFF_R:n osalta 0,2628 eli 26,3% 

muuttujan arvon muutoksesta oli mallilla selitettävissä. ln_OFF_M muuttujan osalta 

selityskerroin oli 0,3109. Cohenin standardin (Metsämuuronen, 2011, 478) mukaan 

nämä selityskertoimet kertovat mallin keskisuuresta selitysvoimasta. 

 

Kuviossa 6 on havainnollistettu graafisesti tarjousmuuttujien regressiomallia. Tar-

jousten hinta on esitetty paksummalla harmaalla viivalla ja tarjousten myyntikate 

ohuemmalla mustalla viivalla. Molempien muuttujien pienimmän neliösumman reg-

ressiosuorat on esitetty vastaavilla väreillä ohuina viivoina. Graafisesta esityksestä 

näkyvät selkeästi keskeiset havainnot: myyntikate seuraa kokonaishintaa ja molem-

mat nousevat aktiivisuuden myötä, kate hieman vähemmän. 

 

 

Kuvio 6: Tarjouksiin liittyvien muuttujien regressiomallin graafinen esitys. 
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Tilausmuuttujien ln_ORD_R ja ln_ORD_M kohdalla kertoimet olivat korkeampia, 

0,0016285 ja 0,0015516, mikä kertoo alkuperäisissä muuttujissa 17,7%:n ja 

16,8%:n kasvusta suhteellisessa liikevaihdossa ja myyntikatteessa aktiivisuuden 

noustessa sadalla pisteellä. Vakiot takaisinmuunnettuna kertoivat 78:n ja 76:n in-

deksitasoista, mikä tarkoitti, että tilauskertymän säilyttäminen edeltävän 12kk:n 

tasolla edellytti liikevaihdon osalta 154:n ja katteen osalta 179:n pisteen aktiivi-

suutta. Selityskerroin oli liikevaihtoa kuvaavan muuttujan ln_ORD_R osalta 0,4668 

ja myyntikatetta kuvaavan muuttujan ln_ORD_M osalta 0,5138. Nämä selityskertoi-

met kertovat suuresta mallin selitysvoimasta (Metsämuuronen, 2011, 478). 

 

Kuviossa 7 on esitetty tilausmuuttujien regressiomalli graafisesti. Kuten tarjous-

muuttujien mallissa, myyntikate seuraa tilaustenkin kohdalla melko vahvasti 

liikevaihtoa. Toisin sanoen suhteellinen katetaso säilyi, vaikka tilausmäärien kehitys 

myyjittäin vaihteli suuresti. Kuten regressiokertoimista näkyi, tilausten kohdalla 

kasvu aktiivisuuden myötä oli vielä vahvempaa kuin tarjouksissa ja mallin selitys-

voima oli myös vahvempi. Tilaukset noudattivat samantyyppistä mallia kuin 

tarjouksetkin, mutta erojakin löytyi, mikä kertoi mallien toimivan itsenäisesti. 

 

 

Kuvio 7: Tilauksiin liittyvien muuttujien regressiomallin graafinen esitys. 
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4 Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

Ympäristö, jossa yritykset nykyaikana toimivat, on monin osin muuttunut viimeisen 

parin vuosikymmenen aikana. Tietoteknologian kehitys ja etenkin Internetin leviämi-

sen jokapäiväiseen elämään mukanaan tuomat mahdollisuudet ovat muuttaneet 

asetelmaa, miten asiakkaat ja yritykset sekä niiden tarjoama kohtaavat.  Globalisaa-

tio on lisäksi laajentanut mahdollista toimintakenttää, mutta vastaavasti vahvistanut 

kansainvälistä kilpailua. Molempien näiden tekijöiden ohella monien yritysten koh-

dalla myös asiakaskunnan monimuotoisuus on lisääntynyt teknologian 

mahdollistaessa yhteydet aiempaa laajemmin ja pienempienkin asiakasryhmien 

kohdistetun palvelemisen. Näiden muutosten myötä yhä useampi yritys on alkanut 

etsiä jatkuvuutta ja kilpailuetua siirtymällä tuotelähtöisistä strategioista aiempaa 

asiakaskeskeisempään näkökulmaan, jossa koko asiakassuhteen paremman hal-

linnan kautta pyritään tuottamaan arvoa asiakkaalle, mikä lopulta tuottaa arvoa 

myös yritykselle itselleen ja maksimoi asiakkuuteen liittyvän taloudellisen tuloksen. 

 

4.1 Pohdintaa ja havaintoja 

 

Asiakassuhteen hallinnan merkityksen jatkuva kasvu liikeyrityksissä niiden etsiessä 

uusia menestymisen keinoja nopeasti muuttuvassa ja tiukentuvassa globaalissa kil-

pailussa on herättänyt vastaavasti myös tutkijoissa edelleen kasvavaa kiinnostusta. 

Aihepiirin ollessa erittäin monitahoinen ja laaja, myös tutkimuksessa ja julkaisuissa 

esiintyy useita eri näkökulmia ja lähestymistapoja, joilla kohdetta on mallinnettu; 

osassa kuvataan konseptin merkitystä, vaikutuksia ja taustaa sen kasvulle, osa pyr-

kii määrittämään itse konseptin rakenteen ja sisällön. Tämä tutkielma pyrki 

koskettamaan sekä aiheen olemusta että käytännön merkitystä, jälkimmäistä tosin 

rajallisesti yhden yrityksen tapauksessa: tavoitteena oli tutkia asiakassuhteen hal-

linnan vaikutusta liiketoiminnan taloudellisiin tuloksiin sekä tiedon hallintaan 

liittyvien toimien merkitystä tässä kontekstissa.  

 

Kaksi jo itsessään kattavaa ja usein viitattua mallia muodostivat viitekehyksen toi-

minnallisen osuuden: asiakassuhteen hallinnan prosessimalli (Payne & Frow, 2005; 
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2006; 2013) sekä ryhmittely toiminnallisiin järjestelmiin: strategiset, analyyttiset, 

operatiiviset ja kollaboratiiviset (Alavi et al., 2012; Buttle, 2009; Gebert et al., 2003; 

Iriana & Buttle, 2006; Khodakarami & Chan, 2014; Wilde 2011). Mielenkiintoinen 

huomio oli, että tutkimuksissa jälkimmäisestä ei aina esiintynyt kaikki neljä järjestel-

mää, vaan joistakin puuttuivat joko (alkuperäisen määritelmän mukaisesti) 

strategiset ja toisista taasen kollaboratiiviset järjestelmät. Tämä johtunee siitä, että 

strategian luomisen joskus ajatellaan olevan yrityksissä asiakassuhteen hallinnasta 

erillinen toiminto ja kollaboraatio taas nähdään sisäänrakennettuna osana muita jär-

jestelmiä. Kuitenkin, tämän tutkielman viitekehystä muodostettaessa yksi keskeinen 

havainto oli, että näillä kaikilla neljällä on perusteltu rooli; kun yhdistettiin prosessi-

malli toiminnallisiin järjestelmiin ja etenkin tuotaessa tietonäkökulma mukaan, oli 

selkeästi nähtävissä, että loogisesti toimivan kokonaisuuden muodostamiseen tar-

vittiin kaikkia neljää järjestelmää. Strategisten tai kollaboratiivisten järjestelmien 

puuttuminen olisi jättänyt muista viitekehykseen yhdistetyistä malleista vastaavasti 

samoja toimintoja toteuttavat osiot kokonaisuudesta irrallisiksi ja siten rikkonut myös 

näiden mallien eheyden. Siten on perusteltua esittää, että asiakassuhteen hallin-

nassa on myös oma strateginen osuus, joka ohjaa tässä kontekstissa tehtäviä 

valintoja. Ja samalla tavoin kollaboraatio, vaikka toteutuukin monessa kohtaa koko-

naisuutta vaihtelevassa määrin, on myös syytä nähdä itsenäisenä osuutena. 

 

Tietokeskeisten mallien integrointi asiakassuhteen hallintaan on luontevaa, sillä sii-

hen liittyvät liiketoimintaprosessit ovat hyvin tietointensiivisiä. Kirjallisuudessa 

asiakassuhteen hallinnan (CRM) rinnalle tai omaksi haarakseen onkin noussut sen 

ja tietojohtamisen näkökulmia yhdistävä asiakastietämyksen hallinta (CKM). Gibbert 

et al. (2002), Gebert et al. (2003), Bueren et al. (2004) ja Venkatesh, (2008) määrit-

tävät näiden kahden suuntauksen eroksi sen, että kun asiakassuhteen hallinnassa 

keskitytään keräämän tietoa asiakkaasta, asiakastietämyksen hallinnan tavoite on 

hankkia tietoa lisäksi asiakkaalta ja asiakkaalle ja siinä aktiivinen yhteistyö asiakkai-

den kanssa nostetaan vielä suurempaan rooliin. Tällainen lähestyminen ei toki ole 

ristiriidassa CRM-tutkimusten ja mallien kanssa, sillä niissäkin keskeiseksi tavoit-

teeksi nimettiin siirtyminen oman toiminnan lähtökohdista asiakkaan näkökulmaan, 

mikä luonnollisesti edellyttää tietoa asiakkaasta. Ja näkemys tiedosta asiakkaalle ja 
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asiakkaalta syventävät edelleen ajatusta yrityksen ja sen asiakkaiden välisestä suh-

teesta. Näissä CKM-tutkimuksissa tavoitteena on selvästi täydentää aiemmassa 

tutkimuksessa tiedon hallinnan näkökulmien käsittelyn monipuolisuudessa olleita 

aukkoja ja niiden fokus onkin eritoten näiden kolmen asiakastietämyksen ryhmän 

hallinnan parantamisessa kytkemällä yrityksen liiketoimintaprosessit asiakkuuksien 

vastaaviin. Mutta tämä painotus toisaalta jättää yrityksen sisäisen toiminnan raken-

teiden käsittelyn mm. myynnin tehtävien organisoinnin osalta ohuemmaksi kuin 

CRM-tutkimuksissa. Osalla näiden tutkimusten tekijöistä on tausta tietojenkäsittelyn 

tai tietojohtamisen alueilla, mikä osin selittänee tietoisen paradigman muutoksen ta-

voittelun ohella tätä painopisteen siirtymää.  

 

Todennäköisesti monen yrityksen käytännön toteutushankkeiden kohdalla kuitenkin 

toiminnallisten näkökulmien säilyttäminen ja yhdistäminen tiedon hallinnan malleihin 

olisi hyödyllistä. Sedighi et al. (2012, 323) toteavat, että näitä kaikilta osiltaan yhdis-

täviä tutkimuksia ei ole tehty ja esittävätkin tähän oman mallinsa – tosin he jättävät 

toiminnallisista järjestelmistä kollaboratiiviset pois, mikä kuten edellä todettiin, jättää 

tärkeän tekijän liian vähälle huomiolle. Myös Wilde (2011) ja Khodakarami & Chan 

(2014) muodostavat oman CKM-mallinsa Nonaka & Takeuchin (1995) SECI-mallin 

pohjalta, mutta näistä on jätetty strateginen järjestelmä pois. Tämän tutkielman ha-

vaintojen pohjalta ei kuitenkaan ole syytä asettaa näitä näkökulmia vastakkain tai 

jättää toimintoja pois, vaan niiden kaikki osat sekä toimintalogiikka olivat hyvin yh-

distettävissä samaan viitekehykseen. Siten tässä tutkielmassa muodostettu 

viitekehys tarjoaa aiempaan tutkimukseen nähden hyvin kattavan kuvauksen asia-

kassuhteen hallinnan toiminnoista ja tietovirroista yhdessä.  

 

Kun viitekehyksen toiminnalliseen osuuteen yhdistettiin tiedon näkökulma SECI-

mallin ja asiakastietämyksen ryhmittelyn kautta, oli havaittavissa, että asiakkuuden 

itsensä sekä sille tuotettavan arvon ymmärtämiseksi muodostettavan asiakastietä-

myksen lisäksi tieto on merkittävä tekijä toiminnallisten osien välisissä siirtymissä eli 

sen avulla ylläpidetään kiertoliike strategisista osioista operatiiviselle tasolle ja jäl-

leen takaisin. Monissa tutkimuksissa kuitenkin näiden toiminnallisten osien välinen 

liikkeen jatkumo jää pienempään rooliin, kun osat esitellään erillisinä, mikä saattaa 
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hämärtää kokonaiskuvaa. Tämä toiminnallisten osien välinen liike ja jatkuva kierto 

niiden välillä on kuitenkin erittäin oleellista; strategia pitää siirtää käytännön toimin-

naksi, sen tuloksia analysoida ja siirtää opittu jälleen strategian syötteeksi. Samalla 

ne vastavuoroisesti toteuttavat SECI-mallissa esitettyä tiedon rakentumisen spiraa-

lia eli tiedon käsittely ylläpitää liikettä, joka luo uutta tietoa seuraavan kierroksen 

polttoaineeksi. Tästä näkökulmasta katsottuna asiakassuhteen hallintaa ja siihen 

liittyvää tietojen käsittelyä voidaan pitää yhtenä ja samana asiana, jonka eri puolia 

nämä heijastavat. 

 

Viitekehyksen mukaisesti asiakassuhteen hallinnan osana toimiva tiedon käsittely 

näkyi myös tämän tutkielman empiriaosuuden tuloksissa; tiedon käsittelyn aktivi-

teettien määrän kytkeytyminen case-yrityksen liiketoiminnan taloudelliseen 

tulokseen näin vahvisti teoriaosuuden pohjalta muodostunutta näkemystä tiedon 

merkityksestä tässä kokonaisuudessa sekä tämän positiivisesta merkityksestä yri-

tyksen liiketoiminnalle. Empiriaosuudessa tutkittiin tietosisältöjen sijaan sen 

käsittelyn aktiivisuutta, koska myyntiprosessi, kuten prosessit muutenkin, on aina 

osiensa kautta syntyvä kokonaisuus, ja siksi ei ollut mielekästä arvottaa eri tieto-

joukkoja sisällön osalta suhteessa toisiinsa, vaan tarkastella prosessin 

suorittamisen tehokkuutta myyjittäin. Lienee kuitenkin perusteltua olettaa, että par-

haiten suoriutuneiden myyjien tulokset ja aktiivinen tietojärjestelmän käyttö kertovat 

myös tavoitellun myyntiprosessin toimintojen ja sitä määrittävän tietosisällön merki-

tyksellisyydestä myynnille ja tässä jälleen korostuu aiheen kaksi puolta: aktiivinen 

tietojen käsittely osana myyntiprosessia tuottaa jatkuvasti parempaa tietoa asiak-

kuuksista ja sen pohjalta määritetyt prosessin toimet ja kohdat, joissa tietoa 

käsitellään ovat myös toimintoja, jotka lisäävät asiakkaille tuotettua arvoa. 

 

4.1.1 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

 

Tutkimuksen reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen luotettavuutta sen toistettavuu-

den osalta. Eli jos samoilla mittareilla mitattaisiin kohdetta useasti, saataisiinko 

jokaisella tutkimuskerralla sama tulos. Validiteetilla taas tarkoitetaan tutkimuksen 

luotettavuutta siinä mielessä, että kertooko se juuri tutkituksi tarkoitetusta kohteesta; 
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ulkoinen validiteetti tarkastelee missä määrin tutkimuksen tulokset ovat yleistettä-

vissä ja sisäinen validiteetti arvioi ovatko käytetyt käsitteet ja mittarit tutkittavan 

ilmiön kannalta oikeita. (Metsämuuronen, 2011, 74.) 

 

Reliabiliteetin varmistamiseksi uusintamittaus on keinona huono, sillä vaikka mittarit 

olisivat samat, kohde voi muuttua ajan myötä (Metsämuuronen, 2011, 75). Tämä on 

luonnollisesti myös tilanne tämän tutkielman osalta: case-yrityksen, myyjien ja mark-

kinoiden tilanne ei voi pysyä muuttumattomana ja siten uusintamittaus tapahtuisi eri 

kontekstissa. Myös empiirisen tutkimuksen perusasetelma, jossa tarkasteltiin asia-

kassuhteen hallinnan kehityshankkeen ja sen osana toteutetun CRM-

tietojärjestelmän lanseerausta seuranneita muutoksia, ei ole toistettavissa tilanteen 

ainutkertaisuuden vuoksi. Taloudellisen tuloksen muutosta kuitenkin kuvasi use-

ampi selitettävä muuttuja, jotka kaikki antoivat samansuuntaisia tuloksia, mikä 

kertoo tutkimuksen hyvästä sisäisestä yhdenmukaisuudesta osana reliabiliteettia 

(Ketokivi, 2015, 88). 

 

Tutkimuksen validiteettia voi tarkastella kahdella tasolla: ovatko tulokset yleistettä-

vissä laajemmin muihin yrityksiin ja toisaalta mittasiko tulokset case-yrityksen 

tilannetta oikein. Aineiston rajallisuus sekä sen kerääminen yhden yrityksen osalta 

luonnollisesti rajoittaa tulosten yleistettävyyttä. Tutkimusasetelman mukaisesti oli 

tarkoitus tutkia tiettyä tapausta, jota aineisto kuvasi hyvin sen kattaessa koko popu-

laation sekä ollen tietojärjestelmistä kerättyä numeerista dataa eli se oli objektiivista 

ja sen tulkinnanvaraisuus oli erittäin pieni. Case-yrityksen toiminnassa ei kuitenkaan 

ole merkittäviä erityispiirteitä, joka tekisi siitä vahvasti ainutlaatuisen ja siksi vastaa-

vien tulosten saamista muidenkin yritysten kohdalla vastaavassa asetelmassa voi 

pitää todennäköisenä. Tarjousten ja etenkin toteutuneiden tilausten euromäärät ker-

tovat taloudellisen tuloksen muutoksista myynnissä hyvin selvästi ja objektiivisesti 

ja vastaavasti myyntiprosessiin liittyvät tiedon käsittelyn toimet viitekehyksen mu-

kaisesti selkeästi ilmentävät asiakassuhteen hallintaa ja kertovat prosessin 

toteutumisen asteesta, joten näiltä osin tutkimuksen validiteettia voidaan pitää vä-

hintäänkin kohtuullisena.  
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4.2 Johtopäätökset  

 

Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää tiedon merkitystä asiakassuhteen hallin-

nassa sekä tämän alueen kehittämisen vaikutuksia yrityksen taloudelliseen 

tulokseen. 

 

Aiheen aiemman tutkimuksen kartoituksen kautta teoriaosuudessa muodostettiin 

viitekehys kuvaamaan niitä toimintoja ja prosesseja, jotka muodostavat asiakassuh-

teen hallinnan kokonaisuuden. Sen rakentuminen yrityksen usean eri toiminnon 

kollaboraation kautta edellyttää asiakassuhteen hallinnan näkemistä laaja-alaisena 

ja poikkiorganisatorisena alueena, jossa jokaisen osan tulee ymmärtää oma roo-

linsa asiakkaalle tuotettavan arvon muodostuksessa sekä mahdollistaa muiden 

liittyvien osien toiminta sujuvan kokonaisuuden varmistamiseksi. Tärkeä havainto 

viitekehystä muodostettaessa oli, että aiemmassa asiakassuhteen hallinnan tutki-

muksessa kuvattu prosessien ja toimintojen osien välinen suhde on hyvin 

samanlainen jatkumo kuin vastaavasti tietojohtamisen ja informaatiotieteen tutki-

muksessa esitetty tiedon rakentumisen jatkuva prosessi. Näiden molempien 

alueiden rakenteille löytyi selkeät kohdat, joilla ne kiinnittyivät toisiinsa muodostaen 

mallin, jossa toiminto- ja tietonäkökulma kohtasivat. Aiemmassa tutkimuksessa tie-

don keskeistä merkitystä asiakassuhteen hallinnassa onkin tuotu esiin enenevässä 

määrin ja tämä tutkielmaa näin täydentää tätä näkökulmaa asiakassuhteen hallin-

taan liittyviä toiminnan ja tiedon malleja kattavasti yhdistävällä viitekehyksellä, jossa 

myös kuvataan, kuinka tietämyksen rakentumiseen tarvittava yksilöiden ja organi-

saation välinen vuorovaikutus samalla myös toteuttaa tarvittavan vuorovaikutuksen 

ja liikkeen toiminnallisten osien välillä. 

 

Empiriaosuudessa tutkittiin viitekehyksen mukaista asetelmaa case-yrityksen Suo-

men myyntiyksikössä myynnin tavoiteprosessin toimintoihin kytkeytyvän tiedon 

käsittelyn aktiivisuuden kautta, jonka mittaamiseksi kerättiin dataa CRM-tietojärjes-

telmän käytöstä myyjittäin. Näiden tiedon käsittelyn tehtävien suorittamisen 

vaikutusta liiketoimintaan tutkittiin vertaamalla myyjäkohtaisten tarjousten ja tilaus-

ten euromäärien kehittymistä 12 kuukautta ennen ja jälkeen asiakassuhteen 
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hallinnan kehittämishankkeen aloittamista. Siinä lanseeratun CRM-tietojärjestelmän 

käyttöönotto tarjosi luonnollisen taitekohdan ja muutoshetken asiakassuhteen hal-

linnan osalta, jota edeltävän ajan taloudellista tulosta pystyi vertamaan sen 

jälkeiseen.  

 

Tarjotuista hinnoista ja tarjousten myyntikatteista muodostettiin kummastakin oma 

muuttuja ja vastaavasti tilausten liikevaihdosta ja myyntikatteista. Myyntiprosessiin 

liittyvän tiedon käsittelyn aktiivisuutta mittaamaan muodostettiin summamuuttuja, 

jonka sisältö muodostui joukosta prosessin etenemisestä kertovia tapahtumia ja 

yleisiä tiedon ylläpitotehtäviä, jotka ovat prosessissa merkityksellisiä ja yhdessä il-

mensivät tiedon käsittelyn kokonaisaktiivisuutta. Tämä oli empiirisen tutkimuksen 

selittävä muuttuja, jonka vaikutusta neljään edellä kuvattuun selitettävään muuttu-

jaan testattiin kuhunkin erikseen ensin niiden välisen korrelaation määrittämiseksi 

ja sitten mahdollisen riippuvuuden määrän ja asteen tarkemmaksi kuvaamiseksi 

regressioanalyysin avulla. 

 

Jokaisen taloudellista suoritusta kuvaavan selitettävän muuttujan kohdalla löytyi ti-

lastollisesti merkittävä korrelaatio selittävään muuttujaan nähden. Tarjousten 

kohdalla se oli sekä hintojen että myyntikatteen osalta melko korkea ja tilausten 

liikevaihdon ja katteen osalta korkea. Myös regressioanalyysi osoitti lineaarisen riip-

puvuuden, joka vaihteli tarjousten kohdalla 11,8%:n kasvusta hintojen ja 10,5%:n 

myyntikatteen osalta tilausten vastaavien 17,7%:n ja 16,8%:n kasvuun aktiivisuutta 

mittaavien tapahtumien määrän kasvaessa sadalla. Nämä tulokset siten kertoivat 

asiakassuhteen hallinnassa aktiivisimpien myyjien saavuttaneen myyntiprosessissa 

aiempaa useammin tarjousvaiheen tai päässeen tarjoamaan suurempia toimituksia 

kuin ennen asiakassuhteen hallinnan kehittämishanketta. Ja vielä vahvemmin tu-

lokset osoittivat heidän muotoileman ja esittämän tarjoaman kohdanneen aiempaa 

useammin asiakkaan tarpeen, mikä näkyi tilausten euromäärien kasvuna. Kaikki tu-

lokset siten vahvistivat, että asiakassuhteen hallinnan kehittäminen paransi case-

yrityksen tulosta ja osana myyntiprosessia suoritettu tiedon käsittely oli olennainen 

osa tätä kehitystä.  
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Tutkimushypoteesit ja tulokset niiden osalta olivat 

 

Hypoteesi Johtopäätös 

H1: Aktiivisuus asiakassuhteen hallinnassa kasvattaa myy-

jän tehtyjen tarjousten euromääräistä kokonaisarvoa. 

H1 hyväksytään 

H2: Aktiivisuus asiakassuhteen hallinnassa kasvattaa myy-

jän kokonaistarjonnan myyntikatetta. 

H2 hyväksytään 

H3: Aktiivisuus asiakassuhteen hallinnassa kasvattaa myy-

jän saatujen tilausten euromääräistä kokonaisarvoa. 

H3 hyväksytään 

H4: Aktiivisuus asiakassuhteen hallinnassa kasvattaa myyjä-

kohtaista tulosta eli myyjän saamien tilausten myyntikatetta. 

H4 hyväksytään 

 

Näin ollen tämän tutkielman tulosten pohjalta voidaan esittää, että   

a) Toimiva asiakassuhteen hallinta tarvitsee kokonaisvaltaista tietoa asiak-

kaasta tämän paremmaksi ymmärtämiseksi, mutta myös yhteistyössä 

asiakkuuksien kanssa muodostettua tietoa niille tuotetun arvon määrittämiseksi ja 

toimittamiseksi. Tällainen tieto syntyy useamman toiminnallisen järjestelmän yhteis-

vaikutuksessa, jossa tieto myös toimii näiden välisissä siirtymissä yhdistävänä 

tekijänä. Siten tieto on sekä asiakassuhteen hallinnan yksi keskeisimmistä tavoit-

teista että sen mahdollistaja ja tiedon systemaattinen ja aktiivinen käsittely näin 

myös ilmentää tämän kokonaisuuden toiminnan astetta. 

b) Toimiva asiakassuhteen hallinta parantaa yrityksen taloudellista tulosta. Jat-

kuva systemaattinen kierto strategisten ja operatiivisten toimintojen välillä lisää ja 

parantaa asiakkuuksiin liittyvää ymmärrystä ja siten mahdollistaa aiempaa kohdis-

tetumman ja paremmin asiakasta palvelevan toiminnan. Hyvin muotoiltu 

myyntiprosessi toteuttaa näitä toimintoja käytännössä ja tietojärjestelmään raken-

nettuna ohjaa liiketoiminnan tuloksen kannalta oikeisiin aktiviteetteihin ja sekä 

asiakkaalle että yritykselle itselleen merkityksellisen arvon tuottamiseen.  
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4.2.1 Käytännön suositukset 

 

Tämän tutkielman havainnot ja tulokset tarjosivat näkymää kohteisiin, joissa case-

yritys (ja miksei muutkin yritykset) voisi kehittää omaa liiketoimintaansa. Niistä kes-

keisimpänä näyttäytyi myyjien asiakassuhteen hallintaan liittyvän tiedon käsittelyn 

aktiivisuuden kytkeytyminen positiivisesti myyjän suoritukseen, joten on perusteltua 

esittää, että saatujen tulosten pohjalta tämä on perimmäinen kehitystavoite; kaikki 

myyjät tulisi entistä vahvemmin aktivoida tiedon hallinnan osalta. Tiedon hallinta ja 

käsittely ei kuitenkaan ole itsetarkoituksellista, vaan osa kokonaisuutta, jolla pyri-

tään tuottamaan asiakkaalle arvoa ja siten aktiivisen tietojen käsittelyn voikin nähdä 

enemmänkin seurauksena siitä, että asiakassuhteen hallinnan merkitys on laajasti 

ymmärretty ja kokonaisuuden muutkin osuudet toteutettu ja niiden väliset liittymät 

selkeästi viestitty kaikille.  

 

Case-yrityksessä asiakassuhteiden hallinnan kehittämiseksi jo otetut askeleet, joita 

tässä tutkielmassa käsiteltiin, osoittautuivat oikean suuntaisiksi ja siten mallin siirtä-

mistä käytäntöön kannattaa jatkaa edelleen vahvasti. Myyjien aktiivisuudessa 

kuitenkin havaittiin suuriakin eroja, mikä kertonee siitä, että asian merkitys ei ole 

kaikkia täysin saavuttanut, joten toteutusotetta kannattaa vahvistaa edelleen ja sii-

hen liittyen joitakin suosituksia seuraaviksi toimiksi voi nostaa pohdittaviksi ja 

suositella sekä teoria- että empiriaosuuden perusteella. 

a) Ympäristötekijöitä ei kannata aliarvioida. Tämän tutkielman lähdeaineistossa 

yksikään tutkimus ei kyseenalaistanut globalisaation, teknologian tai demografisen 

muutoksen olemassaoloa ja niiden vaikutusta tai tarvetta muuttaa toiminta asiakas-

lähtöiseksi.  

b) Asiakaslähtöisyys tulee nostaa kaiken toiminnan keskiöön, jotta siihen liitty-

vän tekemisen tärkeys ml. tiedon käsittelyn merkitys näyttäytyy kaikille itsestään 

selvänä. Vaikka strategiat usein tehdäänkin asiakasnäkökulmasta, oleellista on var-

mistaa strategisten tavoitteiden siirtäminen käytäntöön, jotta kaikki tekeminen on 

mietitty asiakaslähtöisesti. Kaikki keskeiset liiketoimintaprosessit etenkin markki-

noinnin, myynnin ja toimituksen jälkeisten palvelujen osalta pitää nähdä 
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kokonaisuutena, sillä kaikissa niissä asiakkuus esiintyy vahvasti. Asiakkaalle eri 

prosessien tuotokset pitää kuitenkin näyttäytyä yhdenmukaisesti, kokonaispalve-

luna. Yrityksen tulee määrittää mitä asiakassuhteen hallinnalla omassa kontekstissa 

tarkoitetaan päivittäisen tekemisen tasolla siten, että asiakassuhteiden kehittäminen 

ja arvon lisääminen näkyy kaikessa.  

c) Tuotelähtöisyyden kääntäminen asiakaslähtöiseksi edellyttää, että joka yh-

teydessä mietitään ”onko tämä asiakkaan puolelta pöytää katsottu vai meidän 

omasta toiminnastamme”. Näkökulmaeroa voi myös ajatella siten, että tärkeää ei 

ole se mitä me teemme, vaan miksi sen teemme. Kaiken tavoitteena on määrittää 

asiakkaalle tuotettava arvo eli mitä asiakas haluaa tai tarkemmin mitä hän oikeasti 

tarvitsee ja myös toimittaa se. Oma toiminta ja tuotteet ovat vain väline ratkaista 

asiakkaan ongelmat ja joilla yrityksen arvontuotto eli palvelu siirretään asiakkaalle. 

d) Toiminnallisten järjestelmien ja prosessien tarpeet ja tehtävät eli mitä tietoa 

ne kuluttavat ja tuottavat sekä liittymät niiden sisällä ja välillä pitää kuvata ja viestit-

tää ymmärrettävästi kaikille, jotta oman tekemisen kytkeytyminen kokonaisuuteen 

on selvää ja perusteltua. Esim. analyyttisten järjestelmien kohdalla niiden tarvitse-

mat tiedot perustelevat selkeästi monet operatiivisten järjestelmien tiedon käsittelyn 

tehtävät, ja edelleen yhdistämisen jälkeen ne tarjoavat ymmärrystä strategian toteu-

tumisesta ja vaikutuksista. Vaikka markkinointiin ja myyntiin vahvasti liittyvät 

toiminnot ja prosessit ovat tässä avainasemassa, ei mikään toiminto ole, tai saa olla, 

irrallaan asiakkuuksista, joten tämän prosessien ja toimintojen tehtävien määrittä-

minen tulee tehdä hyvin kokonaisvaltaisesti koko yrityksen tasolla. 

e) Tiedon hallinta ja tietämyksen rakentaminen on syytä huomioida erityisesti. 

Koska harvan yrityksen missio on tiedon kerääminen ja hallinta, sen merkitys mah-

dollistajana ja liikkeellepanevana voimana on helppo unohtaa ja sivuuttaa. Kuten 

tässä tutkielmassa keskeisessä roolissa ollut SECI-malli (kts. kappale 2.3.3) esittää, 

tietämyksen rakentuminen vaatii konkreettisia toimia mm. ihmisten kanssakäymisen 

muotojen kehittämiseksi ja organisaation raja-aitojen poistamiseksi. Kun asiakas-

suhteiden hyvän hallinnan todellinen merkitys ymmärretään ja tiedon merkitys tässä 

mielletään kiinteäksi osaksi sitä, myös tiedon hallintaan liittyvien tehtävien mielek-

kyys näyttäytyy luontevana osana yrityksen koko toimintaa. 
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4.2.2 Jatkotutkimuksen mahdollisuudet 

 

Tässä tutkielmassa tarkasteltiin asiakassuhteen hallinnan kehittämistä osana myyn-

titoimintoa. Empiirisessä osiossa tutkittiin yhteyttä liiketoiminnan tuloksiin 

operatiiviseen asiakassuhteen hallintaan liittyvän tiedon käsittelyn aktiivisuuden 

kautta. Case-yrityksen kontekstissa luonnollinen jatkumo tälle tutkielmalle olisi tar-

kastella miten strategisen ja analyyttisen asiakassuhteen hallinnan osioiden 

kehittäminen nykytilanteen mukaisista asetelmista kohti vahvempaa integraatiota 

asiakassuhteen hallinnan operatiiviseen tekemiseen vastaavasti näkyisi liiketoimin-

nan tuloksissa. Näiden pitkän aikajänteen ja osittain välillisen vaikutuksen luonteen 

vuoksi niiden mittaaminen määrällisesti tai kytkeminen tiettyihin tuloksiin ja tapahtu-

miin on kuitenkin melko haastavaa; yleinen muutos taloudellista suoritusta 

kuvaavissa mittareissa olisi hankalaa osoittaa johtuvan juuri näiden osa-alueiden 

muutosten vaikutuksesta, sillä muun toimintaympäristön vaikutusta ei saisi suljettua 

pois. Mielekkäämpi lähestyminen voisi olla laadullisen jatkotutkimuksen kohdistami-

sessa tavoiteltuihin muutoksiin asiakasrajapinnassa, jossa keskeinen aineisto olisi 

valitulle asiakasjoukolle kohdennetulla kyselytutkimuksella kerätty informaatio asi-

akkaiden kokemista muutoksista. Näiden asiakkaiden osalta myös kannattavuuden 

muutokset olisivat mitattavissa ja kytkettävissä saatuun palautteeseen. 

 

Laajemmassa mittakaavassa, case-yrityksen ulkopuolelta tarkasteltuna vastaavan 

asetelman mukaisen tutkimuksen voisi toteuttaa muissakin yrityksissä, joissa ollaan 

käynnistämässä hanketta asiakassuhteen hallinnan kehittämiseksi tavoitellen talou-

dellisen tuloksen paranemista. Myyntiprosessit ovat sisällöiltään vaihtelevia eri 

yritysten ja liiketoimintamallien välillä, mutta keskeiset prosessin vaiheet tunnistet-

tua niissä kaikissa kuitenkin toistuu sama asetelma, jossa nämä prosessin toiminnot 

ja niihin liittyvän tiedon käsittely muodostavat mitattavan asiakassuhteen hallinnan 

ytimen, ja niiden systemaattisen ja aktiivisen suorittamisen voi olettaa parantavan 

yrityksen kykyä tuottaa entistä paremmin arvoa asiakkailleen ja sitä kautta parantaa 

omaa liiketoimintaa ja sen tuloksia. 
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LIITTEET 

 

 

Liite 1: Asiakassuhteen hallintaan liittyvän tiedon käsittelyn aktiivisuutta kuvaavan 
muuttujan ACT_L saamat arvot: Tavoitteen mukaisen myyntiprosessin noudatta-
misen aktiivisuus osatekijöineen. 

 

 

 

 

  

Myyjä      M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17

Sisään-

kirjautumiset
284 169 228 202 175 199 137 121 114 61 85 56 43 51 44 32 5

Liidit 5 17 2 0 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Uudet 

prospektit
96 52 44 27 52 24 34 28 27 24 18 21 20 12 6 9 3

Prospektien 

muokkaukset
212 169 107 79 100 79 60 49 57 37 25 32 32 19 8 9 3

Tehtävät ja 

tapahtumat
16 44 3 32 0 33 28 12 0 9 12 16 0 1 0 0 0

Suunnitelmat 52 27 16 13 21 0 15 6 11 19 1 0 7 1 0 0 0

Tarjoukset 3 25 0 33 0 0 3 0 0 7 0 0 5 0 0 0 0

Henkilötietojen 

 muutokset
0 11 5 4 0 19 12 16 3 1 16 0 0 0 4 0 3

ACT_L   668 514 405 390 348 354 293 233 212 158 157 125 108 84 62 50 14



 

 

 

Liite 2: Taloudelliset muuttujat ja niiden saamat arvot myyjittäin. 

  

 

Logaritmimuunnoksen jälkeen 

  

 

Myyjä OFF_R  OFF_M  ORD_R  ORD_M  

M1 269.11 251.21 306.99 272.44

M2 117.81 119.78 153.29 151.95

M3 109.09 105.92 216.49 191.36

M4 263.58 198.60 224.15 185.80

M5 135.49 133.10 124.97 129.14

M6 88.61 102.15 60.92 66.54

M7 168.64 160.98 106.07 92.12

M8 57.42 67.55 79.42 98.55

M9 124.37 116.44 100.83 80.41

M10 104.41 97.20 104.44 91.72

M11 155.10 136.85 121.49 121.28

M12 119.01 122.45 71.25 69.06

M13 100.80 107.76 120.40 119.89

M14 114.72 125.59 113.06 111.45

M15 144.77 145.16 101.30 98.29

M16 79.34 78.74 72.24 71.03

M17 87.43 83.47 96.13 87.37

Myyjä ln_OFF_R ln_OFF_M ln_ORD_R ln_ORD_M

M1 5.595 5.526 5.727 5.607

M2 4.769 4.786 5.032 5.023

M3 4.692 4.662 5.378 5.254

M4 5.574 5.291 5.412 5.225

M5 4.909 4.891 4.828 4.861

M6 4.484 4.626 4.109 4.197

M7 5.128 5.081 4.664 4.523

M8 4.050 4.212 4.374 4.590

M9 4.824 4.757 4.613 4.387

M10 4.648 4.577 4.648 4.519

M11 5.044 4.919 4.800 4.798

M12 4.779 4.808 4.265 4.236

M13 4.613 4.680 4.791 4.787

M14 4.742 4.833 4.728 4.714

M15 4.975 4.978 4.618 4.588

M16 4.373 4.366 4.279 4.263

M17 4.470 4.425 4.565 4.470



 

 

 

Liite 3: Regressioanalyysin tulokset muuttujittain (Stata/SE 16 taulukot). 

 

Muuttuja: ln_OFF_R 

 

 

 

 

 

Muuttuja: ln_OFF_M 

 

 

 

  



 

 

 

 

Muuttuja: ln_ORD_R 

 

 

 

 

 

Muuttuja: ln_ORD_M 

 

 


