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Granlund on Suomessa 20 paikkakunnalla toimiva kiinteistö- ja rakennusalan asi-
antuntijaorganisaatio, joka työllistää noin 900 asiantuntijaa. Granlundilla asiakasjoh-
tamisen kehittäminen on yksi Strategiakauden 2016−2020 pääprojekteista. Asia-
kasjohtaminen on tärkeässä roolissa parhaan mahdollisen asiakastyytyväisyyden ja 
kannattavuuden saavuttamisessa. 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli auttaa Granlundin asiakasjohtoryhmää löytämään 
ongelmakohtia ja kehittämisalueita Granlundin asiakastoiminnasta. Työ koostui 
avainasiakashenkilöiden ja pienempien asiakkuuksien vastuuhenkilöiden haastat-
teluista sekä asiakasjohtamisenkirjallisuuteen perehtymisestä.  

Tiedonhankinta pohjautui avainasiakashenkilöiden ja asiakasvastuunhenkilöiden 
haastatteluihin, johtamiskirjallisuuden ja artikkeleiden tutkimiseen sekä Granlundin 
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dista. Ongelmakohtien ja kehittämisalueiden pohjalta päivitetään Granlundin asia-
kastyöohjeet sekä kehitetään toimintatapoja vastaamaan paremmin nykytilanteen 
tarpeita. 
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1 JOHDANTO 

Yritys tarvitsee asiakkaita toimiakseen. Asiakkaita saadaan tarjoamalla palvelua, 

jota he tarvitsevat. Kun asiakassuhde on saatu luotua, sitä täytyy ylläpitää ja vah-

vistaa, että asiakkuus pysyy. Hyvin hoidettu asiakassuhde takaa yleensä pitkäaikai-

sen asiakkaan, tästä hyötyvät molemmat osapuolet. Yrityksen on tärkeä tunnistaa 

uudet potentiaaliset asiakkaat ja heidän tarpeensa, jotta saadaan luotua uusia pit-

käaikaisia asiakassuhteita. 

Opinnäytetyö tehtiin Granlund Oy:lle, jolla on jo pitkä historia menestyneestä asia-

kastoiminnasta. Työssä haastatellaan Granlundilla asiakasvastuuhenkilöitä ja sy-

vennytään asiakastoimintamateriaaliin. Haastattelujen ja kirjallisuuden perusteella 

pyritään löytämään ongelmakohtia, joita kehittämällä saataisiin asiakaskokemuk-

sista entistäkin parempia. 

1.1 Asiakastyön merkitys 

Menestyvä liiketoiminta ja tyytyväiset asiakkaat eivät tule ilmaiseksi. Kilpailu asiak-

kaista on kovaa, ja nopeat muutokset markkinoilla tekevät uusien asiakkaiden saa-

misesta todella vaikeaa. Uusien asiakkaiden kalastelussa jokainen päivä on mark-

kinapäivä, kun potentiaalisia asiakkaita on tarjolla, niihin kannattaa panostaa. (Lah-

tinen & Isoviita 1999, 4.) 

Kun asiakkuus on saatu, siitä kannattaa pitää kiinni. Asiakkaat työskentelevät mie-

lellään entuudestaan tuttujen ihmisten kanssa, mutta joskus he haluavat kokeilla 

myös jotain uutta. Yrityksen on siis muututtava kehityksen mukana pitääkseen asi-

akkaansa tyytyväisenä ja pystyäkseen ylittämään asiakkaan odotukset säännölli-

sesti. (Lahtinen & Isoviita 1999, 4.) 

Asiakastyön tueksi on käytössä runsas määrä alan perusoppeja ja materiaalia, 

mutta täytyy muistaa, että jokainen asiakaspalvelutilanne on yksilöllinen. Asiakas-

tapaamisiin onkin syytä valmistautua etukäteen, ja tilanne vaatii tiettyä pelisilmää, 

jotta voidaan saavuttaa molempien osapuolten kannalta haluttu lopputulos. (Lahti-

nen & Isoviita 1999, 4.)  
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1.2 Työn tavoite ja toteutus 

Granlundilla on jo pitkä historia menestykkäästä asiakastoiminnasta, mutta siitä löy-

tyy aina parannettavaa. Asiakasjohtamisen kehittäminen nousi esille, kun Granlun-

din strategia 2016−2020 julkistettiin. Asiakastoiminnan kehittäminen oli yksi strate-

gikauden päätavoitteista.  

Asiakastoimintaa on kehitetty tosissaan vuoden 2016 strategian julkistamisen jäl-

keen ja nyt tehdyn opinnäytetyön tarkoituksena on auttaa asiakasjohtoryhmää löy-

tämään ongelmakohtia ja kehittämisalueita Granlundin asiakastoiminnasta. Työtar-

koitus on selvittää, mitä ongelmakohtia asiakasvastaavat kohtaavat päivittäisissä 

työtehtävissään. Lisäksi työssä on tarkoituksena selvittää ovatko Granlundin asiak-

kuuden hoitoon tarkoitetut työkalut riittävät sekä onko asiakkuusvastaavilla käytet-

tävissä riittävästi aikaa asiakkuuksien hoitamiseen. 

Haastatteluihin valitaan suurimpien ja pitkäaikaisempien asiakkuuksien asiakasvas-

tuuhenkilöt ja se suoritetaan kaksivaiheisena. Ensimmäisen vaiheen haastattelut on 

tarkoitus suorittaa kasvokkain, tähän osallistuu yhteensä yksitoista henkilöä eri puo-

lilta Suomea. Haastattelu koostuu noin kymmenestä kysymyksestä, jotka liittyvät 

Granlundin asiakastyöskentelyyn ja käytössä oleviin työkaluihin. Haastattelu on va-

paamuotoinen ja kysymysten on tarkoitus herättää myös muuta keskustelua aihei-

siin liittyen. 

Toisen kierroksen haastatteluihin valikoituu yhdeksän henkilöä. Toisen kierroksen 

haastateltavat ovat titteleiltään ryhmä- ja projektipäälliköitä, ja he ovat saaneet vas-

tuulleen kohtuullisen tuoreita asiakkuuksia, joten lähtötilanne on hieman eri, kuin 

ensimmäisen kierroksen haastatteluissa. Haastattelut on tarkoitus toteuttaa kah-

denkeskisinä videoneuvotteluina ja suunnilleen samoilla kysymyksillä, kuten ensim-

mäisen kierroksen haastattelutkin. 

Haastattelujen ja asiakasjohtamisen kirjallisuuden perusteella on tarkoitus laatia yh-

teenveto. Yhteenvetoa voidaan käyttää asiakasjohtoryhmän toiminnan apuna. Asia-

kasjohtamisen materiaalien päivittäminen on tarkoitus tehdä haastattelujen jälkeen. 
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1.3 Granlund 

Granlund on vuonna 1960 perustettu rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijakon-

serni, jonka pääkonttori sijaitsee Helsingin Malmilla. Granlund toimii 20 paikkakun-

nalla ympäri Suomen ja työllistää yhteensä noin 900 eri alan asiantuntijaa. Lisäksi 

Granlundilla on kansainvälistä liiketoimintaa mm. Aasiassa, Lähi-idässä, Pohjois-

maissa, Baltiassa ja Iso-Britanniassa. (Granlund, [viitattu 1.3.2019].)  

Granlundin toiminnan kivijalka on talotekninen suunnittelu, mutta toimintaan kuuluu 

myös konsultointipalveluita kiinteistö-, energia- ja ympäristöjohtamisen sekä raken-

tamisen toimialoilla. Granlundilla on vahva kokemus sairaala- ja konesalisuunnitte-

lusta. Granlundilla on myös oma kiinteistöjen ylläpidon hallintajärjestelmä, Granlund 

Manager. (Granlund, [viitattu 1.3.2019].) 

Suunnitteluun erikoistuneita henkilöitä työskentelee Granlundilla tällä hetkellä noin 

600. Päätoiminta koostuu LVI-, sähkö- ja rakennusautomaatiosuunnittelusta, mutta 

lisänä on myös erikoisosaamisalueita, kuten tele- ja turvasuunnittelua, sairaala-

suunnittelua, palontorjuntaa ja konesalisuunnittelua. Resurssit siis riittävät pienistä 

korjausrakennuskohteista aina megasuuriin suunnittelukohteisiin (Granlund, [vii-

tattu 1.3.2019].) 

Granlund-konsernin emoyhtiö on Granlund Oy. Toimitusjohtana toimii DI Pekka 

Metsi. Granlund on yksi Suomen suurimmista talotekniikkasuunnitteluyrityksistä ja 

sen liikevaihto vuonna 2018 oli 81,4 miljoonaa euroa. Tavoitteena Granlundilla on 

kasvattaa liikevaihtoaan 100 miljoonaan euroon vuoteen 2020 mennessä. kuvassa 

1 on Granlundin organisaatiokaavio (Granlund, [viitattu 31.3.2019].) 

https://www.granlund.fi/konsultointi/
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Kuva 1. Granlundin organisaatiokaavio (Granlund [viitattu 1.3.2019].) 

 

Granlund konserni koostuu Granlund Oy emoyhtiöstä, jolla on 12 tytäryhtiötä ympäri 

Suomen. Pohjoisin toimipiste Granlundilla sijaitsee Rovaniemellä. 
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2 JOHTAMISTEORIA 

2.1 Työyhteisön hyvinvointi vaikuttaa palvelun laatuun 

Kun asiakas näkee ensi kertaa yrityksen, hänelle muodostuu siitä ennakkokäsitys, 

jota on hankala muuttaa. Mikäli yrityksen työntekijöistä huokuu ulos se, ettei kaikki 

ole yrityksessä hyvin, asiakas varmasti miettii uudemman kerran, kannattaako yri-

tyksen tarjoukseen tarttua vai onko jokin muu vaihtoehto olemassa. Jos taas työn-

tekijöistä huokuu ulospäin positiivisuus ja iloisuus, saa se asiakkaan luottamaan yri-

tykseen ja sen tarjoamiin palveluihin. Yritys, joka panostaa työntekijöiden hyvinvoin-

tiin, pärjää asiakaskilpailun lisäksi myös paremmin työmarkkinoilla uutta väkeä rek-

rytoitaessa. (Pakarinen & Mäki 2014, 182-186.) 

2.1.1 Alaisten johtamisella vaikutus myös asiakassuhteeseen 

Fischer on tutkinut työyhteisön hyvinvoinnin vaikutusta asiakaspalvelun laatuun ja 

totesi sen vaikuttavan suoraan siihen, miten laadukkaana asiakkaat kokevat palve-

lun (Fischer, [viitattu 13.4.2019]). Asiakaspalvelutyötä tekevän ystävällisyys ja ar-

vostus toista kohtaan vaikuttavat suuresti, siihen minkälaisen kokemuksen yrityk-

sestä asiakas saa. On todettu, että kun yrityksessä vallitsee hyvä ja auttava työil-

mapiiri, se heijastuu asiakastyöskentelyyn positiivisesti. (Pakarinen & Mäki 2014, 

182-186.) 

Työyhteisössä avun saanti on tärkeässä roolissa positiivisen työilmapiirin luonnissa. 

Esimies vaikuttaa suuresti työyhteisöön, koska hän toimii roolimallina muille. Esi-

mies, joka arvostaa ja kannustaa työntekijöitään, saa usein työntekijät positiiviselle 

mielelle ja yrittämään parastaan. Yksilöä arvostavalla johtamisella, positiivisesti 

poikkeavalla vuorovaikutuksella, positiivisella ilmapiirillä ja merkityksellisellä työllä 

luodaan positiivinen asiakaskokemus. Mikäli asiakkaalla on takana negatiivinen 

asiakaskokemus, vaatii usein paljon työtä ja tarvitaan useita positiivisia kokemuksia, 

jotta negatiivinen unohtuu. (Pakarinen & Mäki 2014, 182-186.) 
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Jotkut asiakkaat uskovat olevansa aina oikeassa, vaikka käyttäytyvät miten ta-

hansa, onneksi useimmat ymmärtävät, että käyttäytymällä asianmukaisesti palvelu-

kokemus on molemmille paljon miellyttävämpi ja usein päästään molempien kan-

nalta kannattavimpaan lopputulokseen. (Pakarinen & Mäki 2014, 182-186.) 

 Parhaimmillaan sujuva yhteistyö johtaa uusien toimintamallien ja palvelujen kehit-

tämiseen ja pitkäaikaiseen asiakassuhteeseen. Kilpailuetu ei siis synny palveluista 

tai tuotteista, vaan kyvystä saada positiivinen tunnekokemus itselle ja asiakkaalle 

(Pakarinen & Mäki 2014, 182-186.) 

2.1.2 Esimiehen rooli tärkeässä merkityksessä 

Palvelutyössä toimivien asiantuntijoiden johtaminen vaatii esimieheltä kykyä välittää 

organisaatiolle positiivista tunnetta, mikä luo uutta energiaa ja innostusta palveluha-

lukkuuteen. Tiukka sotilasmainen kuri ja käskyttäminen ei ole sellainen tapa, joka 

kannustaa henkilöstöä antamaan parastaan. Luottamuksen tunne, auttamisen ilma-

piiri ja esimiehen läsnäolo taas kannustavat jokaista työntekijää antamaan par-

haansa. (Pakarinen & Mäki 2014, 186-187.) 

Työyhteisössä ollaan vastuussa tuotetusta materiaalista ja palvelusta asiakkaalle 

sekä työtovereille. Esimiehen tehtävä on luoda työyhteisöön positiivinen ja innos-

tava työilmapiiri. Positiivinen työilmapiiri luo edellytykset yksilölle kasvaa ja kehittyä 

ihmisenä. Esimiestä, joka hallitsee tunteensa ja pystyy tuomaan alaistensa parhaat 

kyvyt esiin, voidaan kutsua positiivisesti poikkeavaksi johtajaksi (Pakarinen & Mäki 

2014, 186-187.) 
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Positiivisesti poikkeava johtaja arvostaa ja ymmärtää alaisiaan ja heidän tekemisi-

ään. Esimiehen täytyy ymmärtää, että virheitä syntyy kaikille ja hänen on keskityt-

tävä tuomaan esille alaistensa vahvuudet ennemmin kuin heikkoudet. Esimiehen on 

tärkeä kuunnella alaisen omia haluja ja hyödyntää hänen vahvuuksiaan työtehtä-

vien valinnassa. Kun esimies auttaa alaista löytämään vahvuutensa, jotka vievät 

häntä eteenpäin uralla, syntyy luottamusta, motivaatiota ja samalla alainen sitoutuu 

vahvemmin yritykseen. Tällainen esimiehen toiminta saa alaisessa aikaan energi-

syyden tunteen, joka laittaa alaisen yrittämään parastaan laadussa, tehokkuudessa 

ja palvelualttiudessa. Näistä syntyy positiivinen kierre, joka vahvistaa organisaatiota 

(Pakarinen & Mäki 2014, 186-187.) 

Positiivisella johtamisella luodaan mahdollisuudet yksilöiden hyvinvoinnille ja kas-

vulle. On tärkeää kuitenkin antaa yksilön itse päättää, mitä hän haluaa. On tärkeää, 

että esimies kuitenkin kertoo alaisilleen, mitä heiltä odotetaan ja mitä hänen teke-

mänsä työtehtävät vaikuttavat yrityksen tuloksiin. Alaisten ylittäessä odotukset syn-

tyy positiivinen tunne, se saa toimimaan tehokkaammin. Mikäli odotukset jäävät 

saavuttamatta, esimiehen on etsittävä yhdessä alaisen kanssa positiivisessa hen-

gessä ratkaisut, jotta niin ei käy toista kertaa. Kun yhteistyö alaisen ja esimiehen 

välillä toimii, vaikuttaa se suoraan siihen miten alainen kohtaa palvelutilanteessa 

asiakkaan. (Pakarinen & Mäki 2014, 186-187.) 

Asiakaskohtaamisissa tunteet tarttuvat. Mikäli asiakaspalveluhenkilö on negatiivi-

nen, se tarttuu herkästi asiakkaaseen ja molemmille kannattavaan lopputulokseen 

pääseminen vaikeutuu huomattavasti. Yksikin negatiivinen tunteen purkaus välittyy 

välittömästi asiakkaalle ja sen paikkaamiseen tarvitaan positiivista kokemusta (Pa-

karinen & Mäki 2014, 186-187.) 

2.2 Hyvän johtamisen tunnusmerkit 

Hyvä johtaminen koostuu useasta eritekijästä. Hyvä johtaja saa aikaan toiminnal-

laan sitoutumista, joka johtaa menestymiseen. Johtajan on hallittava neuvotteluti-

lanteet mutta osattava, myös joustaa tarvittaessa. 
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2.2.1 Johtaminen ei onnistu ilman neuvottelua 

Johdolla on neuvotteluissa aina etulyöntiasema, koska johtaja voi halutessaan 

tehdä päätöksen yksipuolisesti asemansa perusteella. Joissain asioissa tämä voi 

olla fiksu ratkaisu, mutta monimutkaisemmissa tilanteissa kannattaa miettiä molem-

pien osapuolten kannalta hyvä ratkaisu. Neuvottelutilanteissa on mahdollista päätyä 

neljään erityyppiseen tilanteeseen. Kuvassa 2 on esitetty, niin sanottu neuvotteluti-

lanteen nelikenttä. (Hiltunen 2011, 123-125.) 

         

Voitto      Win-Win 

        

        

Sinä 
    Kompromissi 

       

        

        

Tappio         

 Tappio Minä Voitto 

Kuva 2. Neuvottelutilanteen ratkaisut (Hiltunen 2011, 123). 

 

Kuvassa 2 on esitetty neuvottelutolanteen nelikenttäratkaisun, jossa tavoitteena on 

päätyä win-win-tilanteeseen, missä molemmat osapuolet voitavat.  

Jos johtajan ja alaisen ristiriidat päättyvät liian usein johtajan yksimieliseen päätök-

seen ilman alaisen kuuntelua, alainen voi kokea tilanteen liian raskaaksi. Koska ny-

kyisin työmarkkinoilla on huutava pula alan osaajista, työntekijä lähtee varmasti et-

simään uusia haasteita työpaikkaan, jossa alaisen mielipiteitä otetaan huomioon. 

(Hiltunen 2011, 123-125.) 

Paras tilanne on löytää sellainen ratkaisu, jossa molemmat kokevat olevansa voit-

tajia. Tällaiset tilanteet ovat työelämässä usein melko harvinaisia, mutta niihin tulisi 

silti pyrkiä. Usein neuvotteluissa, joissa toinen häviää ja toinen voittaa, häviäjän val-

taa vihan tunne ja hän odottaa seuraavia neuvotteluita, joissa voi kääntää edellisen 

tappion edukseen. Tämä saa aikaan tilanteen, jossa jompikumpi on näreissään ja 

työpaikalla vallitsee pienimuotoinen kostamisen ilmapiiri. (Hiltunen 2011, 123-125.) 

 



15(86) 

 

Työelämässä neuvottelut ovat parhaillaan nelikentän keskivaiheilla, mikä tarkoittaa, 

sitä, että johtaja joutuu tinkimään omista tavoitteistaan, jotta hän voi edes auttaa 

alaista sitoutumaan yritykseen. Tämä onnistuu usein kohtuullisen helposti, kun kes-

kustellaan henkilöinä ja jätetään turhat arvovaltakysymykset neuvotteluista pois. 

(Hiltunen, 2011, 123-125.) 

2.2.2 Palautteen saaminen tärkeässä roolissa 

Johtajan tehtävä on ohjata alaisia oman tahtonsa mukaisesti. Alaisten ohjaaminen 

ei onnistu kertaluontoisella tahdon ilmaisulla, vaan tarvitaan jatkuvaa palautetta ja 

valvontaa pitämään alainen halutulla tiellä. Positiivinen palaute kannustaa ja vah-

vistaa alaista toimimaan johtajan tahdon mukaan. Negatiivisella palautteella pyri-

tään muuttamaan toimintaa haluttuun suuntaan. (Hiltunen, 2011, 126-133.)  

On tärkeää, että johtaja kommentoi alaisen toimintaa tehtävän suorittamisen jäl-

keen. Jos johtaja jättää alaisen huomiotta tehtävän jälkeen, tulee alaiselle usein 

tyhjä olo, eikä hän tiedä toimiko hän oikein vai väärin. Tilanteessa, jossa alainen on 

toiminut aivan johtajan halujen mukaan, mutta ei saa palautetta, voi hän seuraa-

vassa vastaavan tyyppisessä tilanteessa toimia ihan päinvastoin, koska ei tiedä mi-

ten kuuluisi toimia. (Hiltunen 2011, 126-133.) 

Positiivinen palaute on tärkeää ja sitä pitää antaa julkisesti, jos se on mahdollista. 

Julkinen palaute on merkityksellisempää ja antaa kuvan myös muille, kuinka johta-

jan mielestä kuuluu toimia. Positiivista palautetta saa antaa vain aiheesta. Jos sitä 

annetaan liian helposti, esimerkiksi keskinkertaisesta suorituksesta, se menettää 

merkityksensä. Mikäli heikko suoritus palkitaan positiivisella palautteella, antaa se 

signaalin, että heikkokin suoritus on hyväksyttävää ja siitä saa kiitosta. (Hiltunen 

2011, 126-133.) 
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Jotta palautteen antaminen on yleensä mahdollista, pitää tietää mitä tasoa suorituk-

selta edellytetään. On turha odottaa alaiselta täydellistä suoriutumista, jos hänen 

kanssaan ei ole sovittu suorituksen tasosta. Monille positiivisen palautteen antami-

nen kasvotusten tuntuu hankalalta, mutta negatiivisen usein sitäkin hankalammalta. 

Palautteen antaminen on johtamisen keskeisimpiä asioita ja ilman sitä alaisen oh-

jaaminen oikeaan suuntaan on erittäin vaikeaa. (Hiltunen 2011, 126-133.) 

Korjaavan palautteen antaminen koetaan usein vaikeaksi, koska antaja pelkää saa-

vansa vastaansa kovaa kritiikkiä ja riitaa. Joissain tapauksissa palautteen saajan 

pelätään jopa masentuvan, palaute jätetään tämän vuoksi antamatta. Tämä on lä-

hes aina täysin aiheetonta, jos palaute annetaan, kuten se kuuluu antaa. Palautteen 

antamisessa on tärkeää, että johtajan ja alaisen välinen luottamus on hyvällä tasolla 

ja alaiselle tulee tunne, että palaute auttaa alaista etenemään urallaan. Usein pa-

laute oikein annettuna tulkitaan myös välittämisen ja huolenpidon merkkinä. (Hiltu-

nen 2011, 126-133.) 

Mikäli korjaavaa palautetta ei anneta, usein se tulkitaan hyväksynnäksi toiminnalle, 

joka ei todellisuudessa ole hyväksyttävää. Se saako palautetta vai ei, vaikuttaa 

kuinka alaiset toimivat pidemmällä aikavälillä. Jos huonosti menneisiin tai väärin 

tehtyihin toimintoihin puututaan, ne vähenevät, mutta jos toimintaan ei puututa, vies-

tittää se koko organisaatiolle, että tavoitteiden laiminlyönti on sallittua. (Hiltunen 

2011, 126-133.)  

Jos ollaan tilanteessa, että on tiedossa sekä hyvää että rakentavaa palautetta, on 

tärkeää kertoa hyvä palaute ensiksi. Se vahvistaa alaista henkisesti ja hän osaa 

suhtautua rakentavaan palautteeseen paremmin. On tärkeää, että alaisesta tuntuu, 

että esimies on empaattinen ja alaiselle kerrotaan tarkasti, mihin kohtaan työssä 

esimies on tyytyväinen ja minkälaista muutosta toimintaan halutaan. Alaiselle pitää 

antaa tilaisuus keskustella palautteesta sen antamisen jälkeen. (Hiltunen 2011, 126-

133.) 
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Rakentavan palautteen antamisen yhteydessä on käytävä läpi ne asiat, joissa alai-

nen on suoriutunut hyvin. Muuten hänelle jää helposti käsitys, että rakentava pa-

laute koskee kaikkea toimintaa. On tärkeää, että alainen ymmärtää johtajan viestin-

nästä sen, että palaute on harkittu tarkkaan ja sen antamiseen on peruste alaisen 

toiminnassa. Alaisen on myös ymmärrettävä, jos huono tulos on aiheutunut hänen 

omasta tekemisestään tai toiminnastaan. Korjaava palaute on aina annettava kah-

den kesken, koska sen antaminen julkisesti ei kuulu työyhteisöön. Julkisesti annettu 

korjaava palaute vaikuttaa myös muihin ja voi saada henkilöstön välttämään riskejä, 

rangaistuksen pelossa. (Hiltunen 2011, 126-133.) 

Vaikka rakentava palaute on annettava mahdollisimman pian tapahtuneen jälkeen, 

sitä ei saa antaa koskaan kiihtyneenä. Kiihtyneenä annettua palautetta ei oteta to-

sissaan ja sen haluttu vaikutus ei ole kovin tehokasta. Rakentava palaute pitää olla 

jämäkkä, eikä sitä saa jäädä toistamaan moneen kertaan. Yleensä ihminen ymmär-

tää rakentavan palautteen kerrasta. Johtaja voi haluttaessa korostaa, että näin tär-

keä asia ymmärretään varmasti yhdellä sanomisella. (Hiltunen 2011, 126-133.) 

On tärkeää, että korjaavan palautteen antamisen jälkeen seurataan tilannetta nor-

maalia tarkemmin. Jos huomataan muutosta, kannattaa antaa positiivista palautetta 

muutetusta toiminnasta. Tämä kannustaa ja motivoi palautteen saajaa ja auttaa 

häntä korjaamaan toiminnan halutunlaiseksi. (Hiltunen 2011, 126-133.) 

Hyvä johtaja uskaltaa pyytää ja ottaa palautetta myös alaisiltaan. Jos tähän ei ole 

yrityksessä totuttu, kannattaa alaiset jopa määrätä antamaan palautetta. Todennä-

köisesti aluksi palautetta ei saa, mutta sitä pitää jaksaa pyytää niin kauan, kunnes 

alaiset alkavat antaa palautetta ja kehitysehdotuksia. On tärkeää, että johto ymmär-

tää käyttää alaisten palautetta myös oman toimintansa kehittämisessä. On tärkeää 

muistaa, että samat toimintatavat pätevät myös esimiehille annettavissa palaut-

teissa. Positiivinen palaute ei ole mielistelyä, ja negatiivisesta palautteesta ei saa 

suuttua, vaan ottaa opikseen. Usein alaisen antama palaute on tehokasta ja nostaa 

johtajan työmotivaatiota. Johtajien on tärkeä muistaa, että alaisten palautteesta voi 

joskus puuttua empatiaa, koska häneltä voi puuttua palautteen antoon liittyvää ko-

kemusta. Sekä alaisen että johtajan on muistettava, että kritiikki, johon ei ole esittää 

korjausehdotusta, voidaan rinnastaa pelkkään kiukutteluun. (Hiltunen 2011, 126-

133.) 
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2.2.3 Johtajan pitää osata kuunnella 

Neuvottelutilannetta on mahdoton viedä läpi hallitusti, jos ei tunne toisen osapuolen 

tarpeita ja tavoitteita. Tämä pätee myös johtamistilanteisiin. Johtajan on osattava 

kuunnella alaistaan, jotta hän tuntisi alaistensa tarpeet ja persoonan. Kaikista pahin 

virhe esimiestyössä on olla kiinnostumatta alaisen tarpeista ja työstä. Alaiselle on 

oltava aikaa, vaikka olisi kuinka kiire tahansa. Usein asiat, jotka johtajasta eivät 

tunnu kovin merkityksellisiltä, ovat alaiselle tärkeimpiä. Kun alainen kokee, ettei hä-

nelle tärkeitä asioita huomioida, se tuntuu usein henkilökohtaiselta loukkaukselta. 

(Hiltunen 2011, 133-134.) 

Tavoitekeskustelut ja kokoukset kannattaa pitää säännöllisesti, koska ihminen pys-

tyy niissä jäsentämään ajatuksensa paremmin. Johtajan kannattaa näissä tilan-

teissa pyytää alaista esittelemään omat vastuualueensa ja kirjaamaan ne ylös. Alai-

nen pääsee tällöin kertomaan myös ongelmansa ja haasteensa, esimies voi yh-

dessä alaisen kanssa etsiä ratkaisuja näihin tai palata niihin myöhemmin. On tär-

keää, että esimies keskittyy ja kuuntelee aidosti alaistaan näissä keskusteluissa. 

Näissä keskusteluissa johtajan on hyvä muistaa, että alaiset puhuvat asioita, joita 

itse kokevat tärkeiksi. (Hiltunen 2011, 133-134.)  

2.2.4 Hyväntuulisuus on valttikortti 

Ihmisten, jotka työskentelevät asiakaspalvelutehtävissä, odotetaan olevan hyvän-

tuulisia. Iloisuus ja hymy tuovat asiakkaalle tunteen, että asiakaspalvelija tarkoittaa 

hyvää ja on valmiina täyttämään asiakkaan toiveet. Jokainen haluaa kohdata hy-

myilevän asiakaspalvelijan ja monet äänestävätkin jaloillaan, mikäli ystävällistä 

asiakaspalvelua ei ole tarjolla. (Hiltunen 2011, 144-146.) 
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Johtamistilanteissa pätee tämä sama periaate. Hyväntuulisuus tuo turvallisuutta ja 

antaa alaisilleen kuvan, että vaikeatkin asiat ovat selvitettävissä. Jos huonotuuli-

suus tarttuu työyhteisössä, samoin tekee myös hyväntuulisuus. Johtaja viestii käy-

töksellään alaisille, miten kuuluu käyttäytyä. Usein johtajan huonotuulisuus ja pelok-

kuus leviää työyhteisöön nopeasti eli johtajalta vaaditaan tiettyjä ominaisuuksia, 

jotta hän pystyy säätelemään tunteitaan, niin että hän voi vaikeissakin tilanteissa 

esiintyä hyväntuulisena. Tämä näkyy työyhteisöön turvallisuuden tunteena ja antaa 

energiaa työn tekemiseen. Hyvän johtajan ominaisuuksiin kuuluukin eräänlaiset 

näyttelijän lahjat. (Hiltunen 2011, 144-146.) 

Jos sisällä kiehuu, mutta pystyy näyttämään ulospäin hyväntuuliselta, se saa mo-

nesti aikaan myös itsessä hyväntuulisuuden tunteen. On kuitenkin tärkeää muistaa 

pitää kohtuus tunteiden näyttämisessä puolin ja toisin. Jos tämä näytteleminen jat-

kuu liian kauan, tunteilla on jossain vaiheessa tapana purkautua, ei niin mieluisassa 

paikassa. Siksi onkin tärkeää kohdata negatiiviset tunteet riittävän ajoissa, jotta 

näyttelylle ei ole tarvetta. Nykyisin työyhteisössä johtajat voivat säilyttää oman per-

soonallisuutensa paremmin. (Hiltunen 2011, 144-146.) 

2.2.5 Asiantuntijoiden johtaminen on haasteellista 

Perinteinen yritysjohtaminen on nykyään jäämässä taka-alalle. Useat yritykset ovat 

madaltaneet hierarkiaa ja matriisiorganisaatiot ovat yhä yleisimpiä. Ihmisiä on yhä 

vaikeampi saada sitoutumaan yritykseen, monet yritykset rakentavatkin yrityksen 

sisälle asiantuntijoista ja tekijöistä koostuvia tiimejä, jotka hoitavat asioita projekti 

kerrallaan. (Grönroos & Järvinen 2000, 109-111.) 

Kustannusten nousu pakottaa yritysten johtoa miettimään prosessien tehostamista 

ja tätä kautta uusien toimintapajojen luontia. Kasvua on saatava ja tuottavuutta pa-

rannettava. Teknologian kehittyminen tuo mukanaan uusia työmenetelmiä, töitä voi 

tehdä verkon ylitse käytännössä missä tahansa. Työntekijöitä koulutetaan kohti 

asiakaslähtöisempiä toimintamalleja. Kilpailu tekijöistä yritysten välillä kiristyy. Asi-

antuntijat eivät vaihda työnantajaansa ilman erityisehtoja palkoista, työajoista ja lo-

mista. Tämä tarkoittaa, että yritysjohtajat luovat uusia perinteisestä henkilöjohtami-

sesta poikkeavia toimintamalleja. (Grönroos & Järvinen 2000, 109-111.) 
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Yritykset pyrkivät jatkuvaan kasvamiseen, tuottavuudesta tinkimättä. Uusia teknolo-

gioita hyödyntämällä pyritään tehostamaan tuottavuutta ja markkinointia. Työnteki-

jöiden osaaminen nousee yhdeksi yrityksen tärkeimmistä menestystekijöistä. Asi-

antuntijaorganisaatioissa työntekijöiden tiedon ja osaamisen merkitys on erittäin 

suuressa roolissa. Yritykset, jotka toimivat kehityksen kärjessä, luovat pelisäännöt 

ja muut noudattavat niitä. Työntekijöiden ja johdon on päästävä eroon vanhoiksi 

jääneistä toimintamalleista, mikäli uudet tehokkaammat toimintamallit ja tekniikka 

halutaan saada tuottamaan. (Grönroos & Järvinen 2000, 109-111.) 

Perinteinen jäykkä organisaatiorakenne on jäämässä historiaan, myös johtajuuden 

on joustettava. Vanhoissa ajattelumalleissa tieto valui organisaatiossa ylhäältä alas-

päin. Nykyisin tiedon on kuljettava myös alhaalta ylöspäin sekä myös sivusuun-

nassa. Ihmisten välinen vuorovaikutus uusiutuu ja siitä tulee yhä tärkeämpi osa yri-

tystoimintaa. Asiantuntijaorganisaation menestyminen perustuu innovaatioihin, uu-

distamiseen, ihmisten osallisuuteen ja henkiseen kasvuun. Asiantuntijaosaamista 

on siis mahdotonta syntyä ilman vuorovaikutusosaamista. Oppiminen pois van-

hoista toimintatavoista kohti uudenlaista johtamiskulttuuria luo edellytykset jousta-

vampaan toimintaa ja asiantuntijoiden osaamisen hyödyntämiseen. (Grönroos & 

Järvinen 2000, 109-111.) 

2.2.6 Johtajuus asiantuntijaorganisaatiossa 

Tulevaisuudessa menestyvän organisaatioin pitää osata tunnistaa ja vaalia muuta-

mia kriittisiä osa-alueita. Kun asiantuntijat toimivat lähellä asiakasta projekteissa ja 

erilaisissa tiimeissä, heidän on yhdistettävä osaamisensa muiden asiantuntijoiden 

kanssa ja tuottaa toinen toistaan parempia ratkaisuja asiakkaalle. Tätä osa-aluetta 

voisi sanoa yhteistyön osaamiseksi. (Grönroos & Järvinen 2000, 112-116.) 
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Toinen osa-alue koostuu ihmisten johtamisesta sekä yrityksen työntekijöiden taito-

jen ja kykyjen kasvattamisesta. Työntekijöiden hyvinvointiin panostetaan, heitä kou-

lutetaan, kannustetaan ja palkitaan. Tällä tavoin työntekijöiden osuus tulee huomi-

oitua ja samalla heitä sitoutetaan osaksi yritystä. Voidaan ajatella, että työntekijää 

johdetaan, kuin hän olisi yhden hengen yritys.  Yrityksien henkilöstön toimiessa sau-

mattomasti yhteen lisää se myös asiakkaan luottamusta asiakassuhteissa. (Grön-

roos & Järvinen 2000, 112-116.) 

Asiantuntijoina työskentelevät korkeasti koulutetut nuoret haluavat olla oman elä-

mänsä arkkitehtejä, eivätkä suostu enää strategioiden passiivisiksi kohteiksi. Siksi 

1980−1990-lukujen johtamistavat eivät enää riitä täyttämään nykyisten nuorien vaa-

timuksia. (Grönroos & Järvinen 2000, 112-116.)  

Johtaminen on haastavaa, siinä painitaan erilaisten jännitteiden kanssa. Kun yksi 

asia sopii toiselle, toiselle se ei enää sovi. Asiantuntijaorganisaatiossa jännitteitä 

luovat useat haasteet. Ensimmäinen haaste on, että ihmis- ja asiajohtamisessa pe-

rinteiset metodit eivät toimi, koska ei ole asiaa, jota johtaa, vaan johtaminen pitää 

tapahtua ihmisten kautta. Ilman vuorovaikutusta ei asioita saada hoidettua. (Grön-

roos & Järvinen 2000, 112-116.)  

Toinen haaste on liiketoiminnan ja ihmisten hyvinvoinnin yhdistäminen, joka on jos-

kus ristiriitaista ja siksi haastavaa. Hyvinvoiva henkilöstö vaikuttaa merkittävästi sii-

hen, miten omistajat saavat tuottoa sekä asiakkaat lisäarvoa. Johdon on tällöin pi-

dettävä ihmisen/henkilöstön puolta, mikäli liiketoiminta halutaan saada menesty-

mään ja uusia ideoita syntymään ihmisten vuorovaikutuksesta. (Grönroos & Järvi-

nen 2000, 112-116.) 

Kolmas haaste on henkilöstön operatiivinen työ. Tyypillisesti asiantuntija on yrityk-

sessä se henkilö, joka suunnittelee, tekee, myy aikaansaannoksiaan sekä osallistuu 

strategiseen kehitystyöhön. Asiantuntija on siis mukana yrityksen organisaation mo-

nessa vaiheessa, joten perinteinen jako operatiiviseen ja strategiseen johtamiseen 

ei asiantuntijaorganisaatiossa toimi. (Grönroos & Järvinen 2000, 112-116.)  
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Asiantuntijaorganisaation johtamisessa suurin haaste on saada sovitettua yhteen 

liiketoiminta ja inhimillinen toiminta siitä perspektiivistä, että liiketoiminnan rakenta-

vat ihmiset. On mietittävä, missä liiketoiminnassa halutaan olla, ja mitä asioita yri-

tyksessä arvostetaan. Töiden tekemisen organisointiin on myös kiinnitettävä huo-

miota. Mikä sopii kenellekin ja kuinka tiukkaa toimintarakennetta ollaan luomassa. 

(Grönroos & Järvinen 2000, 112-116.) 

Asiantuntijoiden johtamisessa tärkeitä asioita ovat kommunikointi ja sitoutuneisuus. 

On tärkeää huomata, miten erilaisia yksilöt ovat, ja heitä kannattaa kuunnella, miten 

he haluavat kehittää itseään ja uraansa. On tärkeää, että yksilöt saavat tehdä työtä, 

josta pitävät ja kokevat olevansa hyviä. Jos asiantuntijan laittaa epämieluisaan teh-

tävään vastoin tahtoaan, sitoutuneisuus laskee ja riski konflikteihin kasvaa. On tär-

keää tunnistaa mahdolliset konfliktien aiheuttajat ajoissa ja luoda ryhmien ja yksilöi-

den välille toimiva ilmapiiri, jossa asiat ratkotaan puhumalla. (Grönroos & Järvinen 

2000, 112-116.)  
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3 ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN 

3.1 Asiakassuhteiden hallinta ja laatu 

Yritysten tarjoaman palvelun tai tuotteiden laadun on kohdattava asiakkaan vaati-

musten kanssa. Laatutason ja hinnan pitäminen asiakkaan haluamalla tasolla on 

haastavaa, mutta onnistuessaan se syventää asiakassuhdetta.   

3.1.1 Asiakassuhteen palveluiden kannattavuus ja laatu 

Usein teollisuusyrityksissä ollaan vielä nykyisin sitä mieltä, että asiakkaat eivät ole 

valmiita maksamaan tuotteiden lisäksi palvelusta. Joskus nämä väitteet pitävätkin 

paikansa, mutta usein ne osoittautuvat vääriksi. Palveluihin ja asiakassuhteeseen 

panostaminen ja niiden kehittäminen ovat usein kannattavia parannuksia. Kysyttä-

essä asiakkaat eivät välttämättä tätä tiedosta, mutta pitemmällä aikavälillä vertail-

lessa ero näkyy selvemmin. (Grönroos 2009, 174-177.) 

Yrityksissä suhtaudutaan laadunparannuskustannuksiin nihkeästi. Koska siinä vai-

heessa ei ole näyttää toteen, että laadun parantamiseen käytetyillä rahoilla saatai-

siin vastaava lisätuotto aikaiseksi. Laadun paranemisen säästöt näkyvät vasta, kun 

ne on saatu tuotantoon. Lisäksi usein ajatellaan, että laadun parantaminen aiheut-

taa lisätyötä ja nostaa sitä kautta kustannuksia. Aluksi toiminta nostaakin kustan-

nuksia, mutta kun parannukset saadaan käyttöön, tehokkuus sekä työntekijöiden 

tyytyväisyys voivat parantua merkittävästi. (Grönroos 2009, 174-177.) 
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On todettu, että liiketoiminnan kuluista jopa 35 prosenttia koostuu puutteellisesta 

laadusta sekä virheiden korjaamiseen käytetyistä kuluista. Palvelun laadun mittaa-

minen ei ole niin suoraviivaista kuin teollisuudessa, mutta mahdotonta se ei ole. Jos 

tarpeettomat 35 prosenttia liiketoiminnan kuluista johtuu laatuun liittyvistä tekijöistä, 

kannattaa niistä yrittää päästä eroon. Kun yritys panostaa työntekijöiden koulutta-

miseen ja parantaa asiakaskeskeisiä järjestelmiään, voidaan saada tämä 35 pro-

sentin laadusta johtuva kulu poistettua, tai ainakin pienennettyä sen osuutta. Tämä 

todennäköisesti lisää menestystä markkinoilla ja lisää taloudellista tulosta entises-

tään. (Grönroos 2009, 174-177.) 

Asiakassuhteet ovat monimutkaisia, mutta niitä voidaan aina kehittää. Pääsääntöi-

sesti asiakas haluaa aina hyvää palvelua, mutta joskus kohderyhmä haluaa karsia 

kustannuksia, eikä ole valmis maksamaan hyvästä palvelusta. Kun asiakas tiedos-

taa, ettei ole valmis maksamaan hyvästä palvelusta korkeampaa hintaa, hän taval-

laan pitää myös huonompaa palveluakin hyvänä palveluna. Tärkeää onkin siis lukea 

asiakasta ja antaa hänelle hänen odotuksiaan vastaavaa palvelua. (Grönroos 2009, 

174-177.) 

3.1.2 Asiakassuhde, luottamus ja sitoutuneisuus 

Kun asiakkaan kanssa saa luotua asiakassuhteen, joka on asiakkaan mielestä luo-

tettava, vähenee muiden vaihtoehtojen houkuttelevuus, eikä niitä harkita enää sa-

malla tavalla kuin aikaisemmin. Asiakkaan näkökulmasta suhteen luonti tarkoittaa 

tehokkaampaa toimintaa ja sitä kautta kustannusten karsimista. (Grönroos 2009, 

65-69.)  

Asiakassuhde voidaan jakaa kolmeen luokkaan, joita ovat varmuus, sosiaaliset hyö-

dyt ja erityiskohtelu. Tärkeimpänä näistä kolmesta luokasta pidetään varmuutta. 

Kun yritys omaksuu hyvin suhdemarkkinointistrategian, se saa asiakkaan tunte-

maan valintansa oikeaksi ja olonsa varmaksi. Varmuuden tunne ja sen hyödyt luovat 

usein pitkiä asiakassuhteita, joista hyötyvät sekä palvelun tarjoaja että asiakas. Asi-

akkaalle on myös tärkeää, että yrityksessä on hänelle varattu yhteyshenkilö, jonka 

kanssa asiointi on helppoa. (Grönroos 2009, 65-69.)  
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Yritysmaailmassa asiakassuhteen kannattavuutta mitataan usein rahassa ja sen pi-

tää olla taloudellisesti kannattavaa, vaikka myös asiakassuhteen toimivuus ja hen-

kilökemiat vaikuttavat asiakassuhteen pysyvyyteen. Yksilöasiakkaat taas eivät 

usein pysty laskemaan edes rahallista puolta, vaan suhde perustuu hyvään palve-

lukokemukseen. (Grönroos 2009, 65-69.)  

Asiakassuhteessa asiakkaan ja yrityksen välille muodostuu luottamus. Hyvässä 

asiakassuhteessa asiakas voi kääntyä yrityksen puoleen myös varsinaisen palvelun 

ulkopuolisissa asioissa, joihin voidaan miettiä parannusta tai ratkaisua yhdessä. 

Asiakassuhteessa luottamusta ei rakenneta päivässä, vaan se muodostuu ajan ku-

luessa ja pohjautuu usein sopimuksiin, säädöksiin ja henkilökemioihin. Edellisten 

pohjalta tehdään olettamus, kuinka toinen osapuoli käyttäytyy eri tilanteissa. (Grön-

roos 2009, 65-69.)  

Pitkän ja toimivan asiakassuhteen odotetaan lisäävän molempien osapuolten liike-

toimintaa. Usein näin myös käy, mutta joskus pitkäaikainen asiakassuhde ei välttä-

mättä ole hyödyksi asiakkaalle. Asiakas saattaa sokeutua, eikä huomaa kilpailijoi-

den kehittämiä uutuuksia ja taloudellista hyötyä. Molemmilla yrityksillä on lisäksi voi-

nut tapahtua organisaatiomuutoksia, jolloin henkilökemiat eivät enää kohtaa, eikä 

asiakassuhteen hoito ole kummallekaan osapuolelle enää mukavaa. (Grönroos 

2009, 65-69.) 

3.2 Suhdeverkostojen hyödyntäminen kilpailussa 

Yrityksen toiminnan kannalta yksi keskeisimmistä kilpailukeinoista on suhdever-

kosto. Yrityksen toiminnan kannalta välttämättömässä suhdeverkostossa kaikki yh-

teistyökumppanit luetaan asiakkaiksi, heidät erotellaan maksaviin asiakkaisiin ja 

muihin yhteistyökumppaneihin. Yrityksen ja suhdeverkkojen toimijoiden väliset yh-

teistyökuviot päätetään sopimuksilla. On tärkeää, että yhteistyö on molemmille osa-

puolille reilu ja he ovat sitoutuneet siihen. (Lahtinen & Isoviita 1999, 100-104.) 

Suhdemarkkinointi koostuu viidestä kohderyhmästä. Siihen kuuluvat kilpailijat, tava-

rantoimittajat, potentiaaliset työntekijät, suosittelijat ja keskeisimpänä asiakas (kuva 

2).  (Lahtinen & Isoviita 1999, 100-104.) 
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Kuva 1. Suhdemarkkinoiden viisi kohderyhmää. (Lahtinen & Isoviita 1999, 100-104). 

 

Suhdemarkkinointi kostuu viidestä kohderyhmästä, joista keskimmäisenä on asia-

kas. Kohderyhmät ovat sidoksissa toisiinsa ja tarvitsevat toisiaan kehittymisessä ja 

toimintansa ylläpitämisessä. (Lahtinen & Isoviita 1999, 100-104.) 

 

Kilpailijat ovat tärkeä osa yrityksen liiketoimintaa. Heitä ei pidä ajatella vihollisina, 

vaan pikemminkin yhteistyökumppaneina. Siksi kilpailijoista voikin muodostua 

isompi ongelma, jos heihin ei pidetä minkäänlaista yhteyttä. Kilpailijoiden kanssa 

tehtävä yhteistyö on nykyisin lisääntynyt, kun tarjotaan suuria megahankkeita, 

joissa oman yrityksen kapasiteetti ei yksin riitä työn toteuttamiseen. Näin joudutaan 

tekemään yhteistyötä kilpailijoiden kanssa hankkeen toteuttamisessa. (Lahtinen & 

Isoviita 1999, 100-104.) 

Yrityksen toiminnan parhaita markkinoijia ovat tyytyväiset asiakkaat. Yrityksellä on 

toki oltava muitakin suosittelijoita. Muita suosittelijoita voivat olla tärkeisiin verkos-

toihin kuuluvat tavarantoimittajat, välittäjät ja jopa kilpailijat. Heidän sanallaan on 

uusien asiakassuhteiden luomisessa tärkeä merkitys, koska heidän sanojaan usko-

taan paremmin kuin oman yrityksen myynnin ja markkinoinnin henkilöitä. Lisäksi 

näiden suosittelijoiden tekemä markkinointi on yritykselle ilmaista. (Lahtinen & Iso-

viita 1999, 100-104.) 
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Yrityksen liiketoiminnan ydin ovat työntekijät. On tärkeä tunnistaa heistä potentiaa-

lisimmat ja luoda heihin toimivat suhteet. Kun maailmassa eletään nousukautta ja 

yritysten toiminta on kannattavaa, parhaista osaajista taistellaan yritysten kesken. 

Hyviä tilaisuuksia uusien suhteiden luomiseen ovat rekrytointitilaisuudet ammatin-

valintamessuilla ja oppilaitosten opiskelijoille järjestettävät erilaiset yritys-infot. Yh-

teistyöhön alan oppilaitosten kanssa kannattaa panostaa. Näihin tilaisuuksiin kan-

nattaa satsata, koska hyvin hoidettu tilaisuus antaa yrityksen toiminnasta hyvän ku-

van. Huonosti hoidettu tilaisuus voi huonontaa merkittävästi yrityksen kilpailukykyä 

työntekijöistä markkinoilla. Huono yrityskokemus leviää paljon tehokkaammin kuin 

hyvä. (Lahtinen & Isoviita 1999, 100-104.) 

Asiakkaat ovat kohderyhmien keskiössä, heille annettujen lupausten täyttyminen on 

liiketoiminnan elinehto. Siksi on tärkeää, että asiakkuuksien tyytyväisyyttä mitataan 

säännöllisillä asiakastyytyväisyyskyselyillä. On tärkeää, että yritys osaa kiinnittää 

oikeisiin asioihin huomiota, eikä tuhlata rahaa asiakkaiden mielestä epäolennaisiin 

asioihin. (Lahtinen & Isoviita 1999, 100-104.) 

Vakiintuneen aseman saavuttaneet asiakkaat täytyy pitää tyytyväisenä, se vaatii 

asiakassuhteelta enemmän kuin satunnainen asiakkuus. Niin sanottu kanta-asiakas 

odottaa yritykseltä vastiketta uskollisuudestaan, mikä tarkoittaa jotain erikoisetuja 

normaaliin asiakastoimintaan nähden. Mikäli asiakkuutta ei ajoissa huomioida riittä-

västi, se voi kostautua menetettynä asiakassuhteena. Uusien asiakkaiden kalaste-

lussa pitää osata erottua kilpailijoista ja saada potentiaalinen asiakas luottamaan 

yritykseen. (Lahtinen & Isoviita 1999, 100-104.)  

Laatuasennetutkimusta kannattaa käyttää yhtenä osana asiakastyytyväisyystutki-

musta, on tärkeää, että tutkimus teetetään myös omalle henkilökunnalle ja muille 

tärkeäksi arvostetuille sidosryhmille. Sen tuloksista saadaan selville yrityksen laatu-

kuilut oman yrityksen henkilöstön ja asiakkuuksien välillä. Samalla tutkimuksella sel-

viää myös yrityksen kilpailuedut ja heikkoudet pääkilpailijoihin verrattuna. (Lahtinen 

& Isoviita 1999, 100-104.) 

 

 



28(86) 

 

Hyvä laatu on osa asiakastyytyväisyyttä ja yritysjohdon kannattaakin panostaa juuri 

laadun kehittämiseen. Laatu muodostuu siitä, kun asiakkaan vaatimukset ylitetään 

esimerkiksi palvelun osalta. Asiakkaan odotuksiin vaikuttavat edelliset kokemukset 

kilpailijoista, suosittelijoilta kuullut huhut, yrityksen markkinointilupaukset ja moni 

muu asia yrityksen toiminnassa. On tärkeää tiedostaa nämä asiat, koska pettynyt 

asiakas usein äänestää jaloillaan ja vaihtaa palvelun tarjoajaa. Hyvin hoidettu rek-

lamaatiotilanne voi kääntää asian myös päälailleen ja saada toimintaan pettyneen 

asiakkaan harkitsemaan jopa pitkäaikaista asiakassuhdetta yrityksen kanssa. (Lah-

tinen & Isoviita 1999, 100-104.) 

3.3 Asiakkuuksien johtaminen 

Kun yritys on saanut luotua asiakassuhteen, on syytä tarkastella asiakkaan kanssa, 

minkälaisen yhteisen tulevaisuuden asiakas näkee ja haluaa luoda. Kun keskustelu 

on avointa, se tarkoittaa, että molemmilla on hyvä luottamus toista kohtaan. Yhtei-

sen asiakkuusvision avulla ohjataan yrityksen toimintaa läpi organisaatiotasojen, jos 

visio vain on voitu tuoda kaikkien tietoon. Asiakasvisiolla on keskeinen rooli asiak-

kuuksien johtamisessa. (Lehtinen 2004, 175.) 

3.3.1 Asiakkuusvision koostumus 

Kun rakennetaan asiakassuuntautunutta yritystä, asiakkuusvisio on keskeinen työ-

kalu. Se antaa kuvan molemmille osapuolille, mitä yhteistyöltä halutaan, ja mitä siinä 

tehdään. Asiakkuusvisio kuvaa sitä arvoa, jonka asiakas saa asiakkuudesta, sen on 

oltava realistinen ja siinä tulee huomioida myös molempien osapuolten markkinoilla 

vallitseva kilpailutilanne. (Lehtinen 2004, 175-176.) 

Asiakkuusvision luominen onkin hyvä aloittaa ympäristön hahmottamisella. Yritys-

ten asiakkuuden kehityssuunnitelmia vertaamalla luodaan yhteinen linja, jonka mu-

kaan edetään. Myös molempien yritysten sisäisestä viestinnästä on hyvä sopia asi-

akkuusvisiossa. Asiakkuusvision toteutuman seurannasta on syytä sopia erikseen. 

Kun asiakkuusvisio on luotu, sitä voidaan käyttää asiakkuusstrategian pohjana, esi-

merkiksi asiakkuuden hoitomallien rakentamisessa. (Lehtinen, 2004, 175-176.) 
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3.3.2 Henkilökohtaiset siteet 

Yrityksen asiakasvastuuhenkilöiden ja asiakkaan avainhenkilöiden välillä on vallit-

tava hyvä yhteenkuuluvuus. Henkilökohtainen suhde asiakkaaseen on monissa ti-

lanteissa ollut ratkaiseva tekijä, millä on auttanut ongelman ratkaisemisessa, ja es-

tänyt asiakassuhteen katkeamisen. Näitä kutsutaan niin sanotuiksi henkilökohtai-

siksi kemioiksi. Usein nämä henkilökohtaiset kemiat ovat niin voimakkaita, että yh-

teistyö seuraa henkilöitä läpi yritysrajojen ja asiakassuhde säilyy, vaikka avainhen-

kilö vaihtaa yritystä. (Lehtinen 2004, 195.) 

3.3.3 Arvoyhteenkuuluvuus 

Ideologinen yhteenkuuluvuus ohjaa asiakkaiden ostokäyttäytymistä, se onkin saa-

nut yrityksiä muuttamaan arvomaailmaansa markkinoiden näyttämään suuntaan. 

Esimerkiksi kasvihuonepäästöjen vähentämisestä puhutaan uutisissa ja usein asi-

akkaat vaativat sitä myös yrityksiltä, joiden kanssa ovat asiakassuhteessa. Usein 

yritysten arvoihin on kirjattu vihreä toiminta ja energiakulutuksen vähentäminen 

omassa toiminnassaan. (Lehtinen 2004, 194.) 

3.4 Asiakkuudenhallinta ja markkinointi 

Yritys tarvitsee toimiakseen asiakkaita ja nykyisin asiakassuhteen johtaminen on 

tärkeässä roolissa. Asiakkuudenhallinnalla tarkoitetaan yleisesti kaikkia yrityksen 

asiakkuuksia, vaikka se viittaa yksittäiseen asiakkaaseen. Asiakkuudenhallinnan 

keskeisin kohta on asiakas ja asiakkaan tarpeiden tunnistaminen. Yrityksen ei kui-

tenkaan kannata keskityttyä vain asiakkaan tarpeiden täyttämiseen, vaan asiak-

kuuksien kanssa on käytävä molempiin suuntiin toimivaa vuoropuhelua, kuitenkin 

siten, että liiketoiminnan kannattavuus huomioidaan. (Mäntyneva 2001, 9-10.) 
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3.4.1 Asiakkuudenhallinnan tavoitteet 

Asiakkuuksille suunnattu markkinointi vaatii asioiden tarkastelua, asiakkaan näkö-

kulmasta, koska tavoite on luoda lisäarvoa, jota asiakas arvostaa. Asiakkuuden hal-

linnassa yrityksen on päätettävä, miten se haluaa kehittä asiakkuutta. Usein yrityk-

sen on kannattavaa panostaa nykyisiin asiakkuuksiin, mutta usein kasvupotentiaali 

on korkeampi uusilla asiakkuuksilla, joten niitäkin tarvitaan. (Mäntyneva 2001, 11-

13.) 

Asiakkuudenhallinnannasta syntyvät edut voidaan jakaa kahtia siten, että ensim-

mäisessä on tarkoitus lisätä asiakkaiden tietämystä siitä, miksi he ostavat palveluita. 

Toisen puolen tarkoituksena on lisätä myynnin ja markkinoinnin tehokkuutta ja 

saada sitä kautta lisämyyntiä ja uusia asiakkuuksia. Molemmat vaativat järjestelmäl-

listä suunnittelua ja asiakaslähtöisten toimintamallien kehittämistä. (Mäntyneva 

2001, 11-13.) 

Yrityksen halu osallistua markkinointitapahtumiin edistää markkinointia siten, että 

yritys pystyy vastaamaan paremmin asiakkuuksien tarpeisiin. Tämä on helpompaa 

kohdentaa tiettyihin asiakkuuksiin. Kun asiakkuuksien ymmärrys parantuu, se te-

hostaa asiakkuuksiin liittyvien analyysien laatua ja auttaa sitä kautta löytämään te-

hostusta vaativat kohdat asiakkuuksien kehittämisessä. (Mäntyneva 2001, 11-13.) 

3.4.2 Asiakkuudenhallinnan hyödyntäminen markkinoinnissa 

Asiakkuudenhallinnalla on keskeinen merkitys markkinoinnin toteutuksessa. Asiak-

kuuksien strategiselle johtamiselle on välttämätöntä tunnistaa asiakkuuksien kan-

nattavuudet tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. Sen avulla on myös helppo tehostaa 

toimintaa, mikäli potentiaalia on havaittavissa. Asiakkuudenhallinnan yhteydessä 

tehtyjä asiakasanalyysiä kannattaa hyödyntää markkinoinnin ohjaukseen. On tär-

keää tiedostaa, mitä asiakkaalle kannattaa kulloinkin tarjota. Tarjouksien jälkeistä 

seurantaa kannattaa tehdä, koska se helpottaa jatkuvaa oppimista asiakkuudesta. 

(Mäntyneva 2001, 90-107.)  
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Markkinoinnin suunnittelussa on tärkeää tiedostaa, kenelle markkinointi halutaan 

kohdentaa. Markkinoinnin suunnittelussa kannattaa asettaa oppimistavoitteet ja ta-

loudelliset tavoitteet. Tavoitteiden asettamisen jälkeen mietitään keinoja, joilla niihin 

päästään. Markkinointitapahtumissa markkinointi kannattaa kohdentaa isommalle 

kohderyhmälle. Yksittäisille asiakkaille tapahtuva markkinointi taas on taloudellisesti 

kannattavampaa toteuttaa pienemmässä mittakaavassa. (Mäntyneva 2001, 90-

107.) 

Asiakkuudenhallinnan avulla asiakkaalle pystytään tarjoamaan hänelle parhaiten 

soveltuvaa palvelua. Siihen päästään käyttämällä apuna kannattavuusindeksiä, 

joka perustuu asiakkaan ostokäyttäytymiseen, asiakkaan tarjouksen arvoon ja tar-

jouksen kustannukseen. Mitä suurempi luku kannattavuusindeksille saadaan, sitä 

todennäköisempää on, että tarjous hyväksytään. (Mäntyneva 2001, 90-107.)  

Markkinoinnin ajoituksella on suuri merkitys sen onnistumisessa. Asiakkuuden hal-

linnan avulla pyritään selvittämään asiakassuhteiden elinkaaren avulla luontaisia 

osto-käyttäytymismalleja. Mallien avulla pyritään kohdistamaan markkinointi het-

keen, jolloin asiakas on kaikkein taipuvaisin tarttumaan tarjoukseen. Tämä vaatii 

yritykseltä resurssien keskittämistä oikeisiin ajankohtiin ja oikealla volyymilla. Liian 

vähäiset resurssit heikentävät asiakastyytyväisyyttä, yliresursointi taas aiheuttaa 

turhia kustannuksia (Mäntyneva 2001, 90-107.) 

Markkinointi nähdään usein projektina, koska sillä on suunnitelman mukaisesti alku 

ja loppu. Markkinointisuunnitelma koostuu yleensä useasta eri kampanjasta ja eri 

vaiheissa olevat asiakkuudet vaativatkin erisisältöisiä kampanjoita. Kampanjoita 

voidaan pitää jollain tasolla käynnissä, jos vain resurssit sen sallivat. (Mäntyneva 

2001, 90-107.)  

 

 

 

 



32(86) 

 

Jokaisella kampanjalle asetetaan kustannus-, volyymi- ja tuloksellisuustavoitteet. 

Kun tiedostetaan, mitä halutaan, rakennetaan siihen tarvittava kampanja, jolla pääs-

tään haluttuun lopputulokseen. Markkinointi voidaan kohdentaa tuote- tai asiakas-

lähtöiseen markkinointiin. Tuotemarkkinoinnin toimivuuden näkee nopeasti tavaran 

myyntinä, mutta se ei välttämättä vastaa asiakkaan tarpeita halutulla tavalla. Onnis-

tuneella asiakaslähtöisellä markkinoinnilla saavutetaan tuloksia pitkällä aikavälillä ja 

se huomataan kannattavuuden paranemisena. Asiakaslähtöinen markkinointi on 

yleensä kallis toteuttaa ja se on usein myös monimutkaista toteuttaa. (Mäntyneva 

2001, 90-107.) 

Markkinointiviestinnän merkitys on asiakkaille tärkeä. Jos se ei kohtaa asiakkaan 

tarpeiden kanssa, se voi enemmän ärsyttää kuin edistää tavoitteiden saavuttami-

sessa. Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen korostuu markkinoinnissa. Markkinoin-

tiviestinnän toimivuutta pitää seurata, sen toimivuutta kannattaa testata säännölli-

sesti. Asiakaspalautteen kysyminen ja asiakkuudenhallintapalaverit ovat tärkeitä 

keinoja asiakaspalautteen saamisessa ja asiakasanalyysia tehtäessä. (Mäntyneva 

2001, 90-107.) 

3.5 Markkinoinnin eri toimintamuodot 

Markkinoinnin tarkoituksena on saada asiakas kiinnostumaan yrityksestä ja sen tar-

joamista palveluista. Yrityksestä ulospäin suuntautuvaa markkinointia kutsutaan ul-

koiseksi markkinoinniksi. Ulkoisen markkinoinnin tarkoituksena on vähentää uusien 

asiakkaiden kynnystä ostaa yrityksen palveluita. Ulkoisella mainonnalla pyritään 

esittelemään yritystä ja sen tarjoamia palveluita. (Lahtinen & Isoviita 1999, 8-9.) 

Kun asiakas on ulkoisen markkinoinnin avulla saatu kiinnostumaan yrityksestä ja 

astuu yritykseen sisälle tiedustellakseen haluamistaan palveluista, on henkilökun-

nan vuoro onnistua voittamaan asiakkaan luottamus. Tätä asiakkaan ja henkilöstön 

välistä vuorovaikutusta kutsutaan vuorovaikutusmarkkinoinniksi. Sen tavoitteena on 

voittaa asiakkaan luottamus ja saada asiakas ostamaan palvelua. Tämä hetki on 

yrityksen toiminnalle todella tärkeä, koska jos siinä epäonnistutaan asiakkaan pää-

töstä on lähes mahdotonta muuttaa. (Lahtinen & Isoviita 1999, 8-9.) 
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Yrityksen sisällä henkilöstölle tapahtuvaa markkinointia kutsutaan sisäiseksi mark-

kinoinniksi. Sisäisen markkinoinnin avulla pyritään palvelukokemuksesta saamaan 

mahdollisimman yhtenäinen henkilöstön kesken. Sisäinen markkinointi voi koostua 

esimerkiksi sisäisestä tiedottamisesta, koulutuksesta tai motivoivasta esimiestoi-

minnasta. Sisäinen markkinointi on todella tärkeää, koska yritys on niin vahva ulkoa, 

kuin se on sisältäkin. (Lahtinen & Isoviita 1999, 8-9.) 

Näistä kolme edellä mainittua asiaa muodostavat markkinoinnin toimintamuodot. 

Jos yksikin näistä kolmesta ei toimi, yrityksen on lähes mahdotonta tuottaa voittoa. 

Henkilökunta on keskeisessä roolissa markkinoinnin toteuttamisessa. On tärkeää, 

että siitä pidetään huolta. Henkilökunnan näkeminen antaa ensivaikutelman asiak-

kaalle ja usein jo siinä vaiheessa asiakas päättää, haluaako hän jatkaa neuvotteluja. 

(Lahtinen & Isoviita 1999, 8-9.) 
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4 KAM-TOIMINNAN JA ASIAKKUUKSIEN JOHTAMISEN 

NYKYTILANNE GRANLUND OY:SSÄ 

4.1 KAM-käsikirja 

Granlundin strategia 2020 uudistettiin vuonna 2016 ja siihen kuuluu asiakastoiminta 

osana yrityksemme arvoja. Asiakastyöhön ja asiakasjohtamiseen panostetaan ja 

sitä kehitetään entisestään. Asiakassegmentoinnilla jaoteltiin asiakkaat ja nimettiin 

asiakaskohtaiset avainasiakaspäälliköt KAM-henkilöt (Key Account Manager), joita 

koulutettiin. KAM-koulutuksissa ja sen opeilla osallistujat ja asiakasjohtoryhmä loi-

vat materiaalia, joiden avulla syntyi KAM-käsikirja vuonna 2017. KAM käsikirjan 

avulla kaikki yrityksessä työskentelevät saavat kuvan asiakkuuksien johtamiseen 

liittyvistä toiminnoista ja käytännön KAM-työskentelystä. KAM-käsikirjaa voivat hyö-

dyntää niin nuoret kuin kokeneemmatkin työntekijät. (Granlundin KAM-käsikirja 

2017, 5.) 

KAM-käsikirjassa selvitetään lyhyesti lukijalle käsikirjan tarkoitus. Kuka KAM on 

sekä mitä hänen tehtäviinsä kuuluu. Granlundin asiakashoidon malli ja tehtävät 

koostuvat kolmesta kohdasta. Tätä sanotaan asiakkuuksien hoidon ABC-malliksi 

(kuva 4). Asiakastoiminnan päätavoite on tyytyväinen asiakas sekä samalla kannat-

tava liiketoiminta ja vastuullisuus. (Granlundin KAM-käsikirja 2017, 8-9.)  
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Kuva 4. Asiakkuuksien hoidon ABC (KAM-käsikirja 2017, 8) 

Asiakkuuksien hoidon ABC koostuu asiakasvastuuorganisaatiosta, asiakaskohtai-

sista suunnitelmista ja niiden hoitoon liittyvistä työkaluista ja prosesseista. Asiakas-

vastuuorganisaatio ja asiakkuussuunnitelmat ovat asiakaskohtaisia. 

4.1.1 KAM ja KAM-henkilön tehtävät Granlundilla 

Asiakas segmentoinnilla valituille asiakkaille nimetään asiakasvastuupäälliköt eli 

KAM-henkilöt. KAM-henkilöt vastaavat asiakkuuksien ylläpidosta ja myynnistä eli 

ylläpitävät suhteita ja vastaavat asiakkaiden tarpeisiin mahdollisimman hyvin. KAM 

toimii yhteyshenkilönä asiakkaan ja yrityksen henkilöstön välillä ja auttaa heitä ym-

märtämään toisiaan, jotta asiakasta pystytään palvelemaan mahdollisimman hyvin. 

(Granlundin KAM-käsikirja 2017, 8-13.) 
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KAM-henkilöt pysyvät usein vuosia samana, ja tärkeää onkin luoda ja ylläpitää liike-

suhteita. Kun asiakkaan tarpeet ymmärretään, asiakas saa haluamansa ja liiketoi-

minnan kannattavuus paranee sekä asiakkaalla, että yrityksellä. Kun KAM-henkilö 

onnistuu tehtävässään, saadaan aikaan laadukas asiakaskokemus. (Granlundin 

KAM-käsikirja 2017, 8-13.) 

 
KAM-henkilö ei kuitenkaan ole työssään yksin, vaan suurimpien asiakkaiden KAM-

henkilöiden tueksi nimetään asiakasvastuuorganisaatio (kuva 5), joka auttaa KAM-

henkilöitä vastaamaan asiakkaan pyyntöihin ja palvelemaan häntä entistä parem-

min. Asiakasvastuuorganisaation valitsevat johto ja esimiehet. Usein se koostuu 

kolmen eri liiketoiminta-alueen esimiehestä tai projektipäälliköistä. Granlundin 

kolme eri liiketoiminta-aluetta ovat konsultointi, suunnittelu ja ohjelmistot. (Granlun-

din KAM-käsikirja 2017, 10-15.) 

 

Kuva 5. Asiakkuusjohtamisen organisaatio (Granlundin KAM-käsikirja 2017,10) 

Asiakasjohtoryhmä johtaa kokonaisvaltaisesti asiakkuuksien johtamista, mutta asia-

kaskohtainenvetovastuu on KAM-henkilöllä ja hänen luomallaan tukiorganisaatiolla. 
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Liiketoiminta-alueiden vastuuhenkilöiden tehtävä on käytännössä sama kuin KAM-

henkilöiden, mutta päävastuu asiakashoidosta on KAM-henkilöllä. Vaikka vastuu-

henkilöitä on nimettynä vain muutama asiakkuutta kohden, tarvitaan asiakkuuden 

hoitoon kaikkia asiakasrajapinnassa työskenteleviä asiantuntijoita. Projekteihin 

osallistuvat henkilöt tuottavat asiakkaan tarvitseman palvelun ja osallistuvat jälki-

markkinointiin ja hankkivat samalla uusia töitä Granlundille.  

Yksi KAM-henkilön tehtävästä on myös syöttää tiedot asiakkuuksien hoidosta Gran-

lundilla käytössä olevaan Zoho CRM -ohjelmistoon, josta ne ovat kaikkien Zoho-

tunnuksen omaavien työntekijöiden käytettävissä. Zohon tietojen avulla muut asiak-

kuuspalveluja tarjoavat näkevät heti asiakassuhteen tilanteen. 

4.1.2 KAM-toiminta Granlundin strategiassa   

Kun uusi 2020-strategia julkaistiin, yksi sen projekteista oli KAM-toiminnan jalkaut-

taminen. Asiakassuhteiden hoito oli Granlundilla jo kohtuullisen hyvässä lähtötilan-

teessa, mutta aina löytyy jotain parannettavaa. Hyvä asiakaskokemus on Granlun-

dille kunnia-asia. Tarkoituksena on valmistautua tekniikan kehityksen mukana tul-

leisiin haasteisiin huippuluokan asiakkuusosaamisella. (Granlundin KAM-käsikirja 

2017, 16-21.) 

KAM-henkilön pitää tuntea asiakas ja asiakkaan organisaatio. Lisäksi KAM-henkilön 

täytyy tuntea myös Granlundin omat palvelut ja osata markkinoida niitä asiakkaalle. 

Näin tuodaan myös asiakkaan toimintaan lisäarvoa. KAM-henkilöiden tehtäviin on 

varattava riittävästi aikaa ja KAM-henkilöt on pidettävä ajan tasalla asiakkaan 

kanssa tapahtuvista kaupoista ja toiminnoista eri liiketoimintaosa-alueilla. (Granlun-

din KAM käsikirja 2017, 16-21.) 

KAM-henkilö koordinoi lisämyyntiä ja toimii markkinoinnin tukena. Tärkeää on, että 

KAM on aktiivinen ja välittää tietoa molempiin suuntiin. KAM-henkilön pitää olla tie-

toinen asiakakkaan liiketoiminnasta ja tietää sen tärkeät asiat ja tulevaisuuden mah-

dollisuudet. (Granlundin KAM käsikirja 2017, 16-21.) 
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On tärkeää, että KAM-henkilöille varataan riittävästi aikaa KAM-tehtävien hoitami-

seen. Tärkeää on kysyä KAM-henkilöiltä itseltään valintavaiheessa, haluaako hän 

toimia KAM-henkilönä. KAM-henkilön on hyvä opetella, mitä kaikkea eri toimintoja 

Granlundilla on tarjottavana, jotta hän voi tuoda asiakkaalle esille Granlundin me-

nestystarinat ja auttaa Granlundin ja asiakkaan asiantuntijoita löytämään yhteiset 

toimintatavat. (Granlundin KAM käsikirja 2017, 16-21.) 

Palautteen kerääminen on tärkeää projektien ja lisämyyntivaiheen jälkeen. Kriitti-

sestä palautteesta ei pidä loukkaantua, vaan siihen pitää reagoida rakentavalla ta-

valla. Ratkaisuehdotuksen löytyessä viedään tieto asiakkaalle ja sovitaan, kuinka 

jatkossa toimitaan. Tärkeää on laittaa opitut asiat muistiin. (Granlundin KAM-käsi-

kirja 2017, 16-21.) 

 
Kun KAM tekee asiakassuhteen eteen riittävästi töitä ja oppii tuntemaan Granlundin 

vahvuudet ja oman henkilöstön osaamisen kunnolla, asiakkaan tarpeiden tyydyttä-

minen helpottuu. On tärkeää opetella tuntemaan myös asiakas ja luoda hänen kans-

saan hyvät asiakassuhteet. Kun KAM varmistaa, että jokainen projekti hoidetaan 

hyvin alun myyntivaiheesta lopun palautteeseen vastaamiseen saakka, se luo hyvät 

edellytykset pitkälle asiakassuhteelle. (Granlundin KAM-käsikirja 2017, 16-21.) 

4.1.3 Granlundin asiakaskokemus 

Asiakaskokemus muodostuu monesta eri tekijästä, ei siis pelkästä asiakaspalve-

lusta. Kun asiakas kohtaa Granlundin tai sen työntekijän palvelun joko fyysisesti tai 

sosiaalisesti, muodostuu siitä asiakaskokemus. Hyvä asiakaskokemus on Granlun-

dille ensiarvoisen tärkeää, koska jo ennen asiakkaan ja yrityksen työntekijän fyysistä 

kohtaamista, asiakkaalla on usein jo tuntuma, tehdäänkö kauppaa vai ei (kuva 6). 
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Kuva 6. Mistä asiakaskokemus koostuu (Granlundin KAM-Käsikirja 2017,22) 

Asiakkaan ensikosketus yritykseen vaikuttaa merkittävästi asiakkaan ostopäätök-

seen. On tärkeä saada asiakkaalle kiinnostava kuva yrityksestä jo ennen ensim-

mäistä tapaamista. 

 

Asiakaskokemuksen kehittämisen tärkein keino on palautteen kerääminen. KAM-

henkilön yksi tehtävä on palautteen kerääminen asiakkaalta. Positiivisen ja negatii-

visen palautteen avulla toimintaa voidaan kehittää. On osoittautunut, että negatiivi-

nen palaute on usein tehokkaampaa, mitä tulee toiminnan kehittämiseen. Palautetta 

voidaan kerätä kasvotusten, mutta myös ulkoistettu palautteen kerääminen kannat-

taa, jotta saadaan vertailukelpoista dataa. Myös muut kuin KAM-henkilöt voivat ke-

rätä palautetta, mutta on tärkeää, että palaute tuodaan myös KAM-henkilön tietoon, 

kun sitä saadaan. (Granlundin KAM-käsikirja 2017, 22-27.) 

On tärkeä huolehtia asiakkaista, jotka suosittelevat yritystä. On todettu, että suosit-

telija käyttää itse myös yrityksen palveluja keskimääräistä enemmän. He ovatkin 

tärkeitä ihmisiä yritykselle. Heidät on tärkeää tunnistaa ja löytää sekä huolehtia, että 

he pysyvät jatkossakin tyytyväisinä. On tärkeää tunnistaa myös arvostelijat. Heiltä 

saa usein rakentavaa palautetta, mikä kannattaa ottaa tosissaan, koska usein pa-

lautteissa on jotain perää. Rakentavan palautteen ongelmaan on puututtava välittö-

mästi ja tehtävä tarvittavat toimenpiteet asian ratkaisemiseksi. (Granlundin KAM-

käsikirja 2017, 22-27.) 
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Kun asiakkaan odotukset ylitetään ja asiakas yllättyy, on saatu aikaan unohtumaton 

asiakaskokemus, jonka asiakas muistaa. Sen aikaan saaminen ei ole helppoa, vaan 

se vaatii Granlundilta jatkuvaa kehittymistä. On tärkeää muistaa, että samanlainen 

palvelu ei yllätä asiakasta uudelleen, vaan aina on mentävä eteenpäin. (Granlundin 

KAM-käsikirja 2017, 22-27.)  

Poikkeustilanteisiin reagoiminen on tärkeää, koska hyvin hoidettu reklamaatio voi 

jopa parantaa asiakassuhdetta ja tehdä asiakkaasta lojaalimman (kuva 7). Poik-

keustilanteita syntyy, kun asiakas ei saa haluamaansa hänelle luvattua palvelua tai 

tulee virheitä. (Granlundin KAM-käsikirja 2017, 22-27.) 

Potentiaalisia poikkeustilanteita ovat organisaatiomuutokset tai reklamaatiot, jotka 

voidaan tunnistaa, ennen kuin niistä tulee varsinaisia poikkeustilanteita. Tällaiset 

poikkeustilanteet voidaan havaita asiakkaan kanssa työskentelevien henkilöiden tii-

viillä yhteistyöllä ja aktiivisella viestinnällä. (Granlundin KAM-käsikirja 2017, 22-27.) 

 

Kuva 7. Poikkeustilanteen hoidon merkitys (Granlundin KAM-Käsikirja 2017,26) 

Negatiiviseen asiakaspalautteeseen eli reklamaatioon vastaaminen on todella tär-

keää nopeasti ja järkevästi. Hyvin hoidettu reklamaatio voi jopa lisätä asiakasuskol-

lisuutta. 
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4.1.4 Segmentointi ja avainasiakkaiden asiakkuuksien valinta 

Granlundin asiakassegmentoinnilla pyritään kartoittamaan asiakkaiden tarpeet ja 

yhteen sovittamaan ne tarjottavien palveluiden kanssa. Ei ole järkevää tarjota kaik-

kia palveluja kaikille asiakkaille. Tietyt palvelut kohdistetaan asiakkaille, jotka saavat 

niistä eniten lisäarvoa ja ovat valmiita maksamaan siitä (kuva 8). 

 

Kuva 8. Esimerkki asiakas segmentoinnista (Granlundin KAM-Käsikirja 2017, 28) 

Saman palvelun tarjoaminen kaikille asiakkaille on resurssien haaskausta. On tär-

keää tuntea asiakas ja asiakkaan haluaman palvelun taso. Ylilaatua ei ole järkevää 

tehdä asiakkaalle, joka ei sitä tarvitse. 

 

Asiakaspotentiaalin määrittäminen aloitetaan taustatietojen selvityksessä. KAM tu-

tustuu asiakasyritykseen ja selvittää mm. omistuspohjan, organisaation ja taloudel-

lisen tilanteen. On tärkeää myös selvittää, tehdäänkö kyseiseen asiakasyritykseen 

jo entuudestaan jotain työtä. (Granlundin KAM-käsikirja 2017, 28-32.)  
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Asiakasyrityksestä täytyy tietää henkilöt, jotka päättävät hankinnoista. Lisäksi täytyy 

selvittää, kuinka suuria hankintoja voidaan päättää paikallisesti ja mitä päätetään 

konserni-tasolla. On tärkeää tutustua asiakasyrityksen liiketoimintaan ja palveluihin 

valtakunnallisesti. Kannattaa selvittää myös asiakasyrityksen markkina-asema eri 

toimialoilla sekä viime vuosien suurimmat investoinnit. (Granlundin KAM-käsikirja 

2017, 28-32.) 

KAM-henkilön tulee olla tietoinen asiakasyrityksen tulevien vuosien investointiha-

lukkuudesta ja siitä, onko yrityksen sisällä alueellisia eroja. Tämän selvittämiseksi 

on KAM-henkilön päästävä keskustelemaan yrityksen sisällä niiden henkilöiden 

kanssa, joilla on päätösvaltaa. Usein päättävässä asemassa olevat henkilöt kuulu-

vat johtoon. Heidän kanssaan keskustelemalla saadaan hyvä käsitys, mihin suun-

taan yritys on menossa, ja mitä lisäpalveluja yritys mahdollisesti tarvitsee. Lisäksi 

tällaisissa keskusteluissa saadaan tietoa asiakkuuteen liittyvistä riskeistä, joita mah-

dollisesti tulevaisuus tuo tullessaan. (Granlundin KAM-käsikirja 2017, 28-32.) 

Asiakkaan ostokäyttäytyminen kannattaa selvittää etukäteen, kuten edellisissä 

hankkeissa mukana olleet toimijat ja ne toimijat, joita yritys yleensä käyttää hankin-

noissaan. Kun tiedetään asiakkaan ostokäyttäytyminen, se helpottaa mahdollista 

lisämyyntiä myös muilta Granlundin tarjoamilta toimialueilta. Samalla saadaan tie-

tää, mitä asioita asiakas arvostaa ja onko asiakkaalla ollut pitkiä asiakassuhteita 

kilpailijoiden kanssa. (Granlundin KAM-käsikirja 2017, 28-32.) 

Kun asiakasvalinnan taustatiedot on selvitetty, arvioidaan paljonko hyötyä KAM-

työskentelystä on asiakassuhteessa. Kannattaa panostaa projekteihin, joissa KAM- 

toiminnasta on aidosti hyötyä, eikä hinta ole ainoa määräävä tekijä. Kannattaa luoda 

näkemys siitä, onko asiakassuhteessa mahdollisuuksia asiakassuhteen kehittämi-

seen ja kasvuun. Granlundin asiakkuuksien tavoitteena on ottaa haltuun koko asia-

kasyritys ja tarjota tälle kattavien palvelukokonaisuuksien avulla mahdollisuudet toi-

mintansa kehittämiseen. (Granlundin KAM-käsikirja 2017, 28-32.) 
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Asiakaskohtaisesti luodaan asiakkuussuunnitelma KAM-toiminnan tueksi. Asiak-

kuussuunnitelma luo perustan asiakastyön hoitoon. Asiakastavoitteita tarkastellaan 

muutamia kertoja vuodessa ja kerran vuodessa päivitetään asiakkuussuunnitelma 

vastaamaan asiakasyrityksen nykytilannetta. (Granlundin KAM-käsikirja 2017, 28-

32.) 

4.2 Asiakashoidon pikaohje 

Granlundin asiakashoidon jalkauttamista varten on luotu asiakashoidon pikaohje. 

Ohje on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät ole niin aktiivisesti asiakaskohtaamisessa 

kuin asiakasvastuulliset henkilöt. Pikaohje kuvaa pähkinänkuoressa asiakashoidon 

toimintatavat, työkalut ja dokumentit, jotka Granlundin asiakastyössä on käytössä. 

Pikaohjeessa on koottu asiakashoidon muistilistat ja yhteiset pelisäännöt yhteen 

paikkaan, jossa niitä on helppo pitää mukanaan. Pikaohje sopii käytettäväksi niin 

uusien kuin pitkäaikaisen asiakkuuksienkin hoitoon.  

Pikaohjeessa muistutetaan Granlundin arvoista (kuva 9) ja asiakaslupauksista 

(kuva 10). 

 

Kuva 9. Granlundin arvot (Granlund asiakashoidon pikaohje 2017, 2) 
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Kuva 10. Granlundin asiakaslupaukset (Granlund asiakashoidon pikaohje 2017,2) 

Asiakaskokemus on tilanne, jossa asiakas kohtaa yrityksen edustajan tai tarjotun 

palvelun, digitaalisesti, sosiaalisesti tai fyysisesti. Jokainen yrityksen työntekijä on 

asiakaspalvelija, vaikka siihen tehtävään ei erikseen olisikaan nimetty. Asiakasko-

kemuksia on kuvattu alla (kuva 10). On tärkeää tiedostaa nämä, koska lähes 60% 

ostopäätöksistä on jo tehty, ennen kuin myyjä tapaa asiakkaan (Granlund asiakas-

hoidon pikaohje 2017,3.) 

 

Kuva 10. Tilanteita, joissa muodostuu asiakaskokemuksia (Granlund asiakas-
hoidon pikaohje, 3) 
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Pihaohjeessa käydään läpi, asiakaskohtaisesti laadittava asiakasvastuuorganisaa-

tion rakenne (kuva 11). Asiakaskohtaisesta vastuuorganisaatiosta selviää yhdellä 

silmäyksellä Granlundin sisäisen järjestäytyminen asiakkuudessa ja ketkä ovat asi-

akkaan asiakasvastuuhenkilöitä. 

 

Kuva 11. Asiakasvastuuorganisaatio (Granlund asiakashoidon pikaohje 2017,4) 

Asiakaskohtaisesti valittava asiakkuusvastaava perustaa itselleen eri liiketoiminta-

alueiden henkilöistä koostuvan tukiorganisaation. Tarvittaessa asiakkuuteen ote-

taan mukaan myös muita Granlundin asiantuntijoita.  

 

Asiakaskohtaisesti laaditaan myös asiakkuussuunnitelma, jossa listataan asiakas-

tarpeet, mahdollinen lisämyynti ja riskit, joita asiakkuuteen liittyy. Tärkeää on tiedos-

taa asiakkaan nykytilanne ja mitä tavoitteita asiakkuuteen liittyy (kuva 12). 
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Kuva 12. Asiakkuussuunnitelmaesimerkki (Zoho CRM -ohjelmisto) 

Asiakkuusvastaava tekee asiakkuussuunnitelman, johon määritetään tavoitteet ja 

niiden seuranta. Asiakkuussuunnitelmaa päivitetään vuosittain. 

4.2.1 Asiakkuuden vuodenajat 

Asiakastoiminnan hoitaminen voidaan jakaa neljään vuodenaikaan: talvi, kevät, 

kesä ja syksy. Talvi on asiakkaiden herättelyvaihetta, jolloin on tärkeää tuoda liidejä 

ja kertoa, mitä Granlundilla osataan. Kevät on myyntivaihetta, jolloin kuunnellaan 

asiakkaitten tarpeet ja selvitetään, mitä on meneillään sekä tehdään kauppaa. Kesä 

on asiakkuusvaihetta, jolloin on tärkeää pitää lupaukset ja kerätä palautetta sekä 

ehdottaa uutta ja harrastaa lisämyyntiä. Syksyä sanotaan yhteydenpitovaiheeksi, 

jolloin kerätään projektipalautteet, tiedustellaan mahdollisesta jatkosta, myydään li-

sää ja pidetään huolta asiakkaan jälkihoidosta. (Granlund asiakashoidon pikaohje 

2017, 5.) 
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4.2.2 Asiakkuuden hallinta ja myyntiprosessi 

Granlundilla on käytössään selainpohjainen Zoho CRM -ohjelmisto, jolla ylläpide-

tään asiakkuusien oleellisia tietoja. Zohoon kirjataan asiakastapahtumat, tarjoukset 

ja toteutuneet kaupat. Tietojen syötöllä varmistetaan sujuva asiakaspalvelu ja su-

juva yrityksen sisällä tapahtuva tiedon siirto, siksi se onkin oleellinen osa sujuvaan 

asiakastyötä.  

 

Kuva 13. Myyntiprosessin kulku (Granlundin asiakastyön pikaohje 2017,6) 

Pikaohjeessa on hyvin kuvattu, kuinka myyntiprosessi etenee Granlundilla. Oheinen 

kuva 13 esittää myyntiprosessin kulun.  

 

Onnistuneeseen asiakastapaamisen on aina valmistauduttava. Tärkeää on tutustua 

asiakkaan liiketoimintaan ja sen tilanteeseen. On tärkeää myös tiedostaa, mitä asia-

kaskäynniltä halutaan. Asiakkaan tarpeesta ennen kohtaamista on saatavilla usein 

yllättävän paljon tietoa, se kannattaa hyödyntää. Mikäli asiakaskäynnille lähtee use-

ampi henkilö, on tärkeää sopia roolit, koska se selkeyttää asiointia. Ohjesääntönä 

voi pitää, että ennen asiakaskohtaamista on valmistauduttava vähintään viisi mi-

nuuttia. Ohessa kuva onnistuneen asiakaskohtaamisen kulusta (kuva 14). Mikään 

asiakaskohtaaminen ei suju suoraan oppikirjan mukaan ja mukana on oltava aina 

kyky lukea asiakasta oikein. 
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Kuva 14. Onnistuneen asiakaskohtaamisen kulku (Granlundin asiakastyön pika-
ohje 2017,7) 

 

Joskus tulee tilanteita, jolloin asiakas ei yhteydenotoista huolimatta innostu asiasta, 

eikä halua tavata. Silloin kannattaa ehdottaa useampaa ajankohtaa tapaamiselle ja 

painottaa, että on mahdollista tavata paikassa, joka hänelle sopii parhaiten. Palaveri 

voidaan pitää esimerkiksi lounaan yhteydessä, jolloin hän saa kuvan yrityksen pal-

veluista, jotka voisivat hyödyntää hänen liiketoimintaansa. Mikäli asiakas toteaa, 

että palvelut eivät ole hänelle sopivia, kannattaa asiakasta pyytää avaamaan tätä 

hieman enemmän ja selvittää voidaanko vastata tarkentuneisiin vaatimuksiin. Usein 

näissä asiakkaan kanssa käydyissä keskusteluissa löytyy yhteinen sävel ja yhteis-

työ lähtee käyntiin, ainakin jollain tasolla (Granlund asiakashoidon pikaohje 2017,8.) 
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4.3 Granlundin osa-aikamarkkinoijat  

Granlundilla työskentelee noin 900 henkilöä, joista suurin osa työskentelee projek-

titehtävissä. Projektitöitä tekevät henkilöt tapaavat asiakkaita lähes päivittäin suun-

nitteluprojektien yhteydessä tai asiakastilaisuuksissa. Heillä on usein pitkä historia 

asiakkaiden kanssa ja heidän mielipiteitään kuunnellaan. Granlundilla on siis val-

tava markkinointipotentiaali käytettävissä näiden henkilöiden kautta. Koska he eivät 

toimi myyntitehtävissä, on heidän mielipiteillään huomattavasti suurempi vaikutus 

asiakkaaseen, kuin varsinaisissa myyntitehtävissä toimivilla kokoaikaisilla markki-

noijilla. 

Osa-aikamarkkinoijien potentiaalin hyödyntämiseen vaaditaan avoimuutta asiakas-

työskentelystä. Tämä vaatii parempaa asiakkuustyöskentelyn jalkauttamista projek-

titöitä tekevien keskuuteen, jotta he sisäistävät asiakastoimintansa tärkeyden ja 

mahdollisuudet. Henkilöstön sisäisen markkinointiin kuuluu tietoiskut Granlundin toi-

minnoista ja niihin osallistumiseen kannustetaan ahkerasti. Asiakastoiminnan jal-

kauttaminen on yksi strategiakauden 2016−2020 tavoitteista. 
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5 ASIATOIMINNAN KEHITTÄMISTYÖN TARKOITUS JA HYÖTY 

Asiakasjohtamien 2020 on yksi Granlundin 2016−2020 strategian tavoitteista. Gran-

lundilla on jo pitkä historia menestykkäästä asiakastoiminnasta, mutta siitä löytyy 

aina parannettavaa. Asiakastoiminnan jalkauttaminen vähemmän asiakastoimin-

nassa mukana olevalle henkilöstölle on yksi strategiakauden päätavoitteista. Kehit-

tämistyötä on vuosien saatossa pohjustettu runsaalla määrällä asiakaspalautteita.  

Strategiakauden alussa 2016 perustettiin asiakasjohtoryhmä ja tukiryhmät asiajoh-

tamisen järkeistämiseksi. Asiakasjohtoryhmän tarkoituksena oli selventää asiakas-

toimintaa ja dokumentoida asiakasmateriaalit. Tukitoimintoina asiakastyötätekeville 

asiantuntijoille alettiin järjestää KAM-koulutuksia. Koulutusten osallistujien, koulut-

tajien ja asiakasjohtoryhmän yhteistyöllä luotiin KAM-käsikirja. Käsikirja toimii run-

kona seuraaville koulutuksille ja on jokaisen asiakkuustyöskentelystä kiinnostuneen 

työntekijän käytettävissä.  

KAM-toiminnan kehittämistyö sai alkunsa asiakasjohtoryhmän halusta kehittää 

avainasiakaspäällikköinä eli KAM-henkilöinä toimivien henkilöiden toimintaa ja löy-

tää ongelmakohdat, joita kehittämällä saataisiin asiakaskokemuksesta entistä pa-

rempia. 

5.1 Käytetty tutkimusmenetelmä 

Opinnäytetyön tarkoituksena on auttaa Granlundin asiakasjohtoryhmää löytämään 

ongelmakohtia ja kehittämisalueita Granlundin asiakastoiminnasta. Ongelmakoh-

tien ja kehittämisalueiden haetaan haastattelemalla Granlundilla eri yksiköissä toi-

mivia asiakasvastuuhenkilöitä.  

Haastattelu päätettiin toteuttaa yksilöhaastatteluna kymmenen kohdan kysymyslis-

taa apuna käyttäen. Haastattelukysymysten oli tarkoitus herättää keskustelua var-

sinaisten kysymysten ulkopuolelta, jotta aihealueen myös muut mahdolliset ongel-

makohdat selviäisivät. Tutkimus päätettiin toteuttaa avointa eli strukturoimatonta 

haastattelua, eli henkilöhaastattelumenetelmää käyttäen. 
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6 KAM-HAASTATTELUT ENSIMMÄINEN KIERROS 

 

6.1 Haastattelukysymysten laatiminen 

Tutkimuksen suunnan ollessa selvillä, aloitettiin haastattelukysymysten laatiminen. 

Haastatteluissa oli ainakin selvitettävä, saako KAM-henkilö riittävästi tukea asiakas-

työskentelyynsä ja keneltä hän voi sitä pyytää. On tärkeää, että KAM ei tunne ole-

vansa asiansa kanssa yksin. KAM-henkilön tehtäviin kuuluu asiakkuuskohtaisen tu-

kiorganisaation perustaminen, mutta kiireen keskellä se ei aina ole helppoa. 

KAM-toiminnan on oltava suunnitelmallista ja sitä on tärkeää seurata. Haastatte-

luissa haluttiin keskittyä löytämään KAM-henkilöiden tehtävissä kohtaamat haasteet 

ja mahdolliset toiminnan kehittämiskohteet. Asiakasjohtoryhmällä oli epäilyjä, riit-

tääkö kaikilla KAM-henkilöillä aikaa tehtävien hoitamiseen omien tehtävien ohella. 

Lisäksi haluttiin kuunnella KAM-henkilöiltä mielipiteitä siitä miten toimintaa voisi ke-

hittää ja miten jalkautus koko henkilöstölle saataisiin toteutettua. 

6.2 Tutkimuksen toteutus ensimmäinen kierros 

Ensimmäiselle haastattelukierrokselle valikoitui asiakassegmentoinnissa ylimmällä 

tasolla olevien asiakkaitten KAM-henkilöitä. Haastatteluun valikoitui henkilöitä Kuo-

pion, Helsingin, Seinäjoen ja Vaasan toimipisteistä. On tärkeää, että mukaan saatiin 

henkilöitä eri toimipaikoista sekä emo- että tytäryhtiöistä, jotta paikkakuntakohtaiset 

eroavaisuudet havaitaan paremmin. Haastattelut toteutettiin aikavälillä 

9.11−12.12.2018. 

Haastatteluun valikoituneet henkilöt olivat kokemukseltaan hyvin erilaisia. Mukana 

oli työuran alussa olevia alle kymmenen vuoden kokemuksen omaavia sekä koke-

neita yli 30 vuoden kokemuksen omaavia henkilöitä. On tärkeää, että kokeneempien 

henkilöiden asiakasosaamista saadaan siirrettyä nuoremmille asiantuntijoille. 
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Haastatteluihin varattiin aikaa noin 30−45 minuuttia henkilöä kohden. Haastattelun 

kysymysten on tarkoitus saada haastateltavat miettimään myös omia toimintatapo-

jaan. On tärkeää, että haastattelukysymykset saavat aikaan myös vapaata keskus-

telua, jolloin asiakashoidosta voi tulla ilmi toimintatapoja ja asioita, joita kysymyk-

sissä ei ole kysytty. Lisäksi on tärkeä, että haastattelevat kertovat myös sellaisista 

ongelmakohdista ja onnistumisista, joita kysymyksissä ei ole sivuttu. 

6.3 Tutkimuksen tulokset ja toimenpide-ehdotukset 

Ensimmäinen kysymys: Minkälainen tukiorganisaatio ja resurssit on käytössä 

KAM-asiakkuudessa oman yrityksen sisällä ja asiakkaan organisaatiossa? 

Oman yrityksen sisällä, useimmissa asiakkuuksissa KAM-henkilöiden tukena ovat 

eri liiketoiminta-alueiden osastojen vetäjät tai projektipäälliköt. He toimivat KAMin 

tukena ja hoitavat usein omaa liiketoiminta-aluettaan suoraan asiakkaan yhteyshen-

kilön kanssa.  

Asiakasyrityksen puolella yhteistyötä hoitaa yleensä 2−5 henkilöä, jotka toimivat 

vaihtelevasti talotekniikan ja rakennuttamispalveluiden vastuuhenkilöinä ja projekti-

päälliköinä. He koordinoivat tarvittavat palvelut ja toimivat tilaajina asiakaan puolelta 

Granlundille päin. Sujuvalla yhteystyöllä on suuri merkitys, jotta haluttu palvelu on 

kuhunkin tilanteeseen sopiva ja molemmille osapuolille kannattava. 

Asiakkaan puolelta täytyy löytää vastinparit, joiden kanssa asioita viedään eteen-

päin. Vastinparien täytyy olla omissa yrityksissään toisiaan vastaavalla organisaa-

tiotasolla, jotta edellytykset mahdollisimman sujuvaan vuorovaikutukseen täyttyisi-

vät. 

Ne asiakkuudet, joille ei ole määritetty sisäistä KAM-organisaatiota, sellainen täytyy 

määrittää. On tärkeää, ettei KAM-henkilö joudu hoitamaan tehtäviään täysin yksin. 

Hän kyllä johtaa ja koordinoi asiakassuhdetta, mutta KAM-henkilön tukiorganisaatio 

hoitaa tehtävää omalta vastuualueeltaan. 
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Toinen kysymys: Onko KAM-asiakkuuteen määritetty tavoitteet ja mittarit? 

Minkälaisia tavoitteita mielestäsi pitäisi asettaa KAM-asiakkuuteen? 

Lähes kaikille on määritetty tavoitteet asiakkuuksiin. Niiden henkilöiden, joiden ta-

voitteet olivat määrittämättä, asiakkuudet olivat uusia, joten niihin ei ollut ehditty 

vielä paneutumaan. Tavoitteiden määrittäminen on tärkeää ja se tehdään osana 

KAM-käsikirjassa mainittua asiakkuussuunnitelmaa. Ongelmakohtana esille nousi, 

että vaikka tavoitteet oli määritetty, niiden seuranta ontuu. Useat henkilöt kokivat, 

että kukaan ei seuraa saavutetaanko tavoitteet, siksi tähän on puututtava ja seurat-

tava asiakkuuden kehittymistä esimerkiksi säännöllisellä raportoinnilla. 

Taloudelliset mittarit oli asetettu noin puolelle haastateltavista. Taloudellisten mitta-

reiden asettaminen on tärkeää, koska niistä selviää helposti mihin suuntaan asiak-

kuus on menossa. Osa haastateltavista koki, että taloudelliset mittarit eivät suoraan 

kerro asiakkuuden suunnasta, koska asiakkailla voi olla iso projekti, jolloin asiak-

kaalle tehtävän laskutuksen määrä kasvaa huomattavasti. Projektin loputtua lasku-

tus vähenee ja asiakkuus tavallaan pienenee. Granlundilla asiakassegmentointi to-

teutetaan kaksi kertaa strategiakaudessa. Asiakasyritysten isot yksittäiset projektit 

poistetaan kahdelta edelliseltä vuodelta ja otetaan huomioon jäljelle jäävä laskutus, 

jolloin asiakassuhteen todellinen tilanne on paremmin selvillä. 

Lähes kaikki haastateltavat kokivat, että heille tulisi määrittää raha- ja aktiviteettita-

voitteet, jotka kohdennetaan asiakkuuden hoitoon. Nyt määritys on tavallaan veteen 

piirretty viiva, joka vaihtelee huomattavasti henkilöittäin. Henkilöille pitää määrittää 

tuntimäärät, jotka asiakashoitoon on käytettävissä. Asiakashoitoon käytettävien tun-

tien tuntinumero voisi olla koko konsernin yhteinennumero, joka jaetaan kaikille hen-

kilömäärän mukaan. Tällöin asiakashoidon kustannukset jakautuisivat kaikkien kes-

ken, eivätkä olisi pois pelkästään omalta osastolta. Hyvä asiakashoito on markki-

nointia koko Granlundille.  
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Kolmas kysymys: Mitä asioita mielestäsi KAM-asiakkuudesta kuuluisi rapor-

toida asiakasjohtoryhmälle? 

Kolmannesta kysymyksessä useat henkilöt mainitsivat asiakkaan organisaatiomuu-

tokset ja muut asiakkuuteen vaikuttavat asiat. Asiakkaan organisaatiomuutokset 

voivat vaikuttaa hyvinkin paljon asiakassuhteeseen. Jos henkilö, jonka kanssa yh-

teistyö ja toimintatavat ovat olleet selkeät ja yhteystyö sujunut hyvin, poistuukin yl-

lättäen asiakasyrityksen palveluksesta, uuden vastaavan asiakastoiminnan luomi-

nen voi olla haastavaa ja pahimmillaan jopa lopettaa yhteistyön kokonaan tai aina-

kin vähentää sitä merkittävästi. 

Usein mainittiin myös asiakkaan tulevat potentiaalit. Niiden tunnistaminen asiakas-

työssä onkin todella tärkeää. Joskus pienelläkin laskutuksella olevalla asiakkaalla 

voi olla tulossa isohanke, joka nostaa asiakaslaskutuksen uudelle tasolle. Nämä tu-

levat potentiaalit on tärkeä tuoda myös asiakasjohtoryhmän tietoon, jotta asiakas-

suhteen hoitoon osataan varata riittävästi resursseja ja tarvittava tuki on paremmin 

tarjolla.  

Se, mihin suuntaan asiakassuhde on menossa, on myös tärkeä tunnistaa. Jos asia-

kaslaskutuksen kehitys on koko ajan laskevaa eikä kehityksessä ole ilmassa mitään 

elpymisen merkkejä, ei asiakassuhteeseen kannata panostaa määräänsä enem-

pää. Jos taas laskutus on laskevaa, mutta tulevaisuudessa on näkyvissä potentiaa-

lia, panostusta asiakassuhteeseen tulee lisätä. Siksi on tärkeää, ettei KAM-henkilö 

jää pohtimaan tätä yksin, vaan tuo asian johtoryhmän tietoon, jossa sitä voidaan 

pohtia usean henkilön voimin. 

Asiakkuuden hoitoon liittyy aina myös riskejä ja isoimmat riskit pitää tunnistaa ja 

raportoida eteenpäin. Riskejä voivat olla jo mainittu asiakkuuden organisaatiomuu-

tokset, taloussuhdanne ja muut asiakkuuden liiketoimintaan liittyvät riskit. Kun on 

havaittu iso riski, jolla on vaikutusta asiakassuhteeseen, pitää siitä raportoida, jotta 

siihen voidaan varautua ja mahdollisesti, konsultoida asiakkuutta siitä.  
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Asiakasjohtoryhmä sai myös useilta henkilöiltä palautetta toiminnastaan. KAM-hen-

kilöiden toimintaan kaivataan lisää tukea ja palautetta pitää tulla enemmän, jotta 

omaa toimintaa pystytään kehittämään. Asiakashoidon seurantaan on panostettava 

enemmän, jotta tiedostetaan, ollaanko menossa oikeaan suuntaan. KAM-henkilölle 

ei saa tulla tunnetta, että on tehtävässään yksin, vaan pitää tietää, että asiakasjoh-

toryhmältä ja muilta KAM-henkilöiltä saa tarvittaessa tukea toimintaansa. 

Neljäs kysymys: Miten jalkautus Granlundin henkilöstölle pitäisi mielestäsi 

toteuttaa KAM-asiakkuudessa? 

Haastatteluissa kävi hyvin ilmi, että jalkauttaminen vaatii säännöllisiä palavereita 

henkilöstön kanssa. Asiakkaan projekteja tekevien henkilöiden kanssa palaverit on 

pidettävä säännöllisesti noin 4 kertaa vuodessa. Asiakkuudesta on kerrottava laa-

jemmin niille henkilöille, jotka tekevät asiakkuuden projekteja, jotta kaikki pääsevät 

käsitykseen, mitä asiakkuuden hoito käytännössä tarkoittaa. Lisäksi KAM-henkilöi-

den on pidettävä vähintään kerran vuodessa lyhyt asiakasesittely oman yrityksensä 

henkilöstölle.  

Mikäli KAM-henkilöille ei ole valittu tukihenkilöitä, on ne valittava välittömästi eri lii-

ketoiminta-alueilta ja myös mahdollisesti projektinhoitotasolta. On tärkeää tiedos-

taa, että KAM-henkilö ei hoida, eikä pysty hoitamaan asiakkuutta yksin. KAM-hen-

kilö johtaa asiakkuutta ja eri liiketoiminta-alueitten vetäjät asioivat suoraan asiak-

kaan kanssa ja pitävät KAM-henkilön ajan tasalla projekteista ja asiakassuhteiden 

hoidosta. 

Haastatteluissa kävi hyvin ilmi, että jokaisen asiakkaan kanssa tekemisissä olevan 

henkilön on oltava perillä asiakassuhteesta. Jokainen Granlundin työntekijä, joka on 

tekemissä asiakkaan kanssa, toimii yrityksen käyntikorttina. Siksi on tärkeää tuntea 

asiakas ja Granlundin tarjoamat palvelut. On tärkeää muistaa, että hyvin hoidettu 

asiakastyö on ilmaista markkinointia Granlundille. 

Asiakkaan kanssa työskentelevien asiantuntijoiden on tärkeää muistaa, että heidän 

tekemänsä sopimukset ja asiakkuuden hoitoon liittyvät toimenpiteet tulee tuoda tie-

toon myös asiakkuudesta vastaavalle KAM-henkilölle. Pienempiin asiakassuhteisiin 

on valittava pikku-KAM-henkilöt. Kun päävastuullinen henkilö on nimetty, niin asia-

kassuhteen hoidosta tulee suunnitelmallista. 
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Suunnittelua ja projekteja hoitavat henkilöt on saatava mukaan asiakkaan hoitoon 

ja markkinointiin. Asiakkaan kanssa pidettävissä projektipalavereissa ja muissa pro-

jektiin liittyvissä yhteistilaisuuksissa on valtavasti potentiaalia markkinoida Granlun-

din eri palveluita. Onkin tärkeää saada koko yrityksen henkilöstön tietoon kaikki 

Granlundilla tehtävät palvelut. On tärkeää muistaa, että henkilön, joka kertoo asiak-

kaalle palvelusta, ei tarvitse olla kyseisen palvelun asiantuntija. Hänen täytyy tie-

dostaa palvelun olemassaolo ja viedä tieto kyseisestä palvelusta vastaavalle henki-

lölle, joka on sitten yhteydessä asiakkaaseen. 

Viides kysymys: Onko mielestäsi Granlundin työkalut riittävät / toimivat KAM-

asiakkuuden hoitamiseen? 

Haastatteluista kävi hyvin ilmi haastateltavien tyytymättömyys Granlundilla käytössä 

olevaan A&M-ohjelmistoon. Se ei haastateltavien mielestä ole tarpeeksi joustava ja 

helppokäyttöinen asiakkuuden hoitoon tarvittavien raporttien ulos saamiseen. A&M 

on monessa mielessä hieman vanhanaikainen ohjelmisto ja hieman hankalakäyttöi-

nen. Suurimmaksi huomioksi A&M-ohjelmiston raportoinnissa kävi ilmi, ettei ohjel-

mistoa osata käyttää riittävän hyvin. Monet halutut raportit saa kyllä ulos, mutta ne 

ovat niin syvällä ohjelmiston syövereissä, että niitä ei löydä sieltä. Lisäksi yksi on-

gelmakohta on, että eri organisaatiotasolla olevilla henkilöillä ei ole riittäviä oikeuk-

sia raporttien käyttöön. 

Zoho-ohjelmaa kehutaan toimivaksi ohjelmistoksi enemmän asiakasmyynnissä ole-

vien henkilöiden toimesta. Suunnitteluprojekteissa työskentelevien henkilöiden mie-

lestä Zoho-ohjelman käyttö on vaivalloista, mutta he myöntävät, että se saattaa joh-

tua enemmän käytön puutteesta. Zoho onkin toimiva ohjelmisto asiakkuuksien hal-

lintaan mutta, se vaatii, että kaikki asiakkuustyötä tekevät henkilöt käyttävät ohjel-

maa aktiivisesti.  

Mobiilisovellus koettiin välttämättömäksi työkaluksi asiakkuuden hallinnassa, koska 

tietojen päivitykset voi silloin tehdä kentällä. Kun tarvittavat tiedot ovat vielä tuo-

reessa muistissa, eikä tarvitse erikseen avata tietokonetta tietojen täyttämistä var-

ten, tulee sovellusta käytettyä huomattavasti paremmin. 
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On tärkeää, että ohjelmistot toimivat täysin yhteen keskenään, ettei tietoja tarvitse 

syöttää moneen paikkaan. Nyt ongelmaksi muodostuu tavoitteiden seuranta, koska 

tuntikirjaukset tehdään eri ohjelmistoon, kuin asiakkuuksien tavoitteet asetetaan. 

Taloudellisten mittareiden seuranta on siis haastavaa, koska pitää vertailla kahden 

ohjelmiston raportteja keskenään, jotta haluttu tieto saadaan selville. 

Granlundilla toteutetaan ERP-uudistus vuoden 2019 aikana ja käyttöönotto vuoden 

2020 aikana. Uutta ohjelmistoa kohtaan on haastateltavien kesken suuret odotuk-

set. Nähtäväksi jää miten käy, kun uuden ohjelmiston käytöstä saadaan kokemuk-

sia. Uuden ohjelmiston tunti- ja asiakkuudenhoitoon liittyvät kirjaukset tehdään sa-

maan ohjelmistoon, joten haluttujen raporttien saaminen pitäisi onnistua huomatta-

vasti nykytilannetta helpommin. 

Kuudes kysymys: Minkälaisia vaatimuksia johtamisen työkaluille asettaisit? 

Mitä pitää pystyä raportoimaan? 

Kun asiakkuuden hoitoon tarkoitettuja ohjelmia on käytössä useampia, pitää riittää, 

että tieto syötetään kertaalleen johonkin. Ohjelmien pitää olla yhteydessä keske-

nään. Mikäli tilanne on nykyistä vastaava, ja tietoja pitää syöttää useisiin ohjelmis-

toihin, on aina olemassa riski, että tiedot ovat ristiriidassa keskenään, koska toista 

päivitetään ja toista ei.  

Ohjelmistosta pitäisi saada yhdellä silmäyksellä ulos tieto asiakkuuden tilanteesta, 

esimerkiksi liikennevalo-mallinen yleisasu. Vihreä väri kertoo asiakkuudenhoidon ja 

asiakkuuden olevan hyvällä tasolla ja lyhyt kuvaus varmistaa asian. Keltainen valo 

saa jo huomion kiinnittymään. Kuvaus kertoo jo hieman syvemmin, mihin suuntaan 

asiakkuus on menossa, ja missä ei olla aivan täysin onnistuttu. Punainen kertoo 

asiakkuuden olevan haastavassa tilanteessa ja sanallisessa kuvauksessa kerro-

taan ongelmakohdat ja ratkaisut, joilla asiakkuus saadaan jälleen kuntoon. Liiken-

nevalo-mallisen ulkoasun avulla saisi johtokin helposti yleiskuvauksen asiakkuuden 

tilanteesta. 
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Taloudellisten mittareiden seurannan pitää onnistua vaivattomasti. Asiakkuuteen 

liittyvät raportit, kuten asiakaskohtainen liikevaihto, projektikohtainen liikevaihto, 

asiakaskohtainen käyttökate ja projektikohtainen käyttökate on saatava helposti ra-

porttimuodossa ulos ohjelmasta. Raportit tarvitaan usein pikaisella aikataululla, jo-

ten niiden luonnin ohjelmasta on onnistuttava helposti. Säännöllisiin asiakkuuspala-

vereihin onkin usein hyvä ottaa raportteja asiakassuhteesta, koska usein asiakas 

haluaa tietää, mitä kaikkea Granlund on asiakkaalle toimittanut ja missä summissa 

liikutaan laskutuksen osalta. 

Kun asiakastapaamiset syötetään ohjelmaan, ohjelmiston pitäisi pystyä tuottamaan 

raportti, jonka mukaan olisi mahdollista ennustaa, millä todennäköisyydellä tapaa-

miset saavat aikaiseksi kauppaa. Jos tavataan asiakasta markkinointimielessä viisi 

kertaa, saadaan aikaiseksi yksi kauppa ja kun tavataan kymmenen kertaa, saadaan 

aikaiseksi kaksi kauppaa. Suhde muuttuu jossain vaiheessa siten, että kauppoja 

syntyy enemmän vähemmillä tapaamisilla. Jossain vaiheessa tulee myös käänne-

piste, jolloin markkinointitapaamisten määrää ei kannata enää lisätä uusien kaup-

pojen toivossa. Tämä tapaamismäärien ennustettavuus olisi hyvä saada mukaan 

uuteen ohjelmistoon. 

Seitsemäs kysymys: Koetko pystyväsi johtamaan KAM-asiakkuutta riittävästi 

oman toimen ohella ja liittyykö siihen jotain haasteita? 

Haastatteluissa oli huomattavissa merkittäviä eroja, siihen kuinka paljon työaikaa 

on käytettävissä KAM-asiakkuuden hoitamiseen. Myyntitehtävissä olevat henkilöt, 

kokivat oman KAM-asiakkuuden hoidon olevan osa omaa toimenkuvaansa, joten 

heillä riitti siihen myös paremmin aikaa. Projektitöissä tai ylempänä johdossa olevien 

henkilöiden aika asiakassuhteen hoitamiseen on usein kortilla. Projektikiireet ajavat 

usein tärkeydessä ohitse, ja aika KAM-asiakkuuden hoitamisen jää vähäiselle. On 

totta, että projektit tuottavat rahan, mutta asiakashoitoon liittyvät tehtävät taas tuovat 

ne projektit, vaikka sen merkitystä usein väheksytään. 
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KAM-asiakkuuden hoitoon olisi asetettava selkeä tuntimäärä, joka on käytettävissä 

asiakkuuden hoitoon. Selkeä tuntimäärä asettaa tietyt tavoitteet asiakkuuden hoita-

miseen ja se tulee myös hoidettua, koska siihen on resursoitu käytettäväksi aikaa. 

Valtakunnallisten asiakkaitten kohdalla voisi miettiä yhteistä tuntinumeroa, jotta 

KAM-asiakkuuden hoitoon käytetty aika jakautuu tasaisesti pääluvun mukaan koko 

konserniin. Mikäli valtakunnallisten asiakkaiden asiakkuuden hoitoon käytetyt tunnit 

ovat pois oman osaston tuloksesta, jää asiakkuuden hoito helposti taka-alalle. 

Asiakkuuden hoidossa vastaavalla tasolla organisaatiossa olevan asiakkuuden vas-

tinparin löytäminen on tärkeää. Vastinparit kannattaa miettiä huolella, esimerkiksi 

projekti- tai ryhmäpäällikön vastinpariksi kannattaa valita suunnilleen samalla ta-

solla asiakkuuden organisaatiossa oleva henkilö esimerkiksi kiinteistöpäällikkö. 

Muuten suhteiden solmiminen voi olla haastavaa. On tärkeää, että tunnistetaan 

asiakasorganisaatiosta oikeat roolit, esimerkiksi hyväksyjä, päättäjä, vaikuttaja ja 

käyttäjä.  

Kahdeksas kysymys: Liittyykö asiakkuuteen, niin sanottuja paikallisia vaati-

muksia/ haasteita emo- ja tytäryhtiöiden välillä? 

Haastattelujen KAM-asiakkuudet olivat suurilta osin paikallisia ja julkisia organisaa-

tioita, joten ne hoidetaan paikallisesti lähes kaikilta osin. Paikallisten asiakkuuksien 

kanssa toimiminen on sujuvaa, koska tiedetään toimintatavat ja tunnetaan asiakas. 

Uusissa asiakkuuksissa asiakkaan toiminnan laajuus on kartoitettava huolellisesti 

ja tämä vaatii KAMin lisäksi mukaan eri liiketoiminta-alueiden henkilöt, jotta kaikki 

Granlundin palvelut tulee huomioitua. 

Asiakkuudet, jotka ovat valtakunnallisia, ja joiden kanssa toimitaan myös tytäryhti-

öiden kautta läpi Suomen, ovat haastavampia. Vaikka toimintatapojen pitäisi olla 

yhtenäiset, ne usein vaihtelevat hieman paikkakunnittain. On tärkeää, että kun sa-

man asiakkuuden sisällä toimitaan eri paikkakunnilla, niin KAM-henkilön pitää olla 

selvillä, mitä toimintoja ja projekteja asiakkuuden kanssa työtä tekevillä on meneil-

lään. Hyviin tapoihin kuuluu, että ennen tarjouksen tekemistä ja tehtävän aloitta-

mista tiedotetaan asiasta asiakkuuden KAM-henkilölle, mitä ollaan tekemässä.  
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Monelle asiakkaalle henkilökohtainen palvelu on tärkeää ja siksi asiakasta pitää 

pystyä palvelemaan paikallisesti. Lähipalvelussa on monia etuja. Monet asiakkaat 

vaativat, että vaste asiakaspalveluun pitää olla samana päivänä. Tämä onnistuu 

vain, jos toimipiste on tarpeeksi lähellä asiakasta. Paikallinen palvelu on Granlundin 

vahvuus. Toimintapojen pitää olla yhteneväiset koko konsernissa, jotta tarvittaessa 

voidaan pyytää tukea emoyhtiöstä, jossa palveluvalikoima on huomattavasti laa-

jempi kuin tytäryhtiöissä.  

Usein asiakkuustapaamissa avautuu tilaisuuksia markkinoida Granlundin palveluja 

kattavasti. Tytäryhtiöiden asiakasvastuuhenkilöiden on tärkeä tietää, mitä kaikkia 

palveluja Granlund voi tarjota asiakkaalle. Granlundin palveluvalikoima on todella 

laaja. Mikäli palveluita osataan markkinoida, asiakas voi saada useita eri palveluita 

samasta yrityksestä, mikä vahvistaa asiakassuhdetta ja tuottaa sitä kautta lisäarvoa 

molemmille osapuolille. 

 

Yhdeksäs kysymys: Miten kehittäisit KAM-toimintaa ja KAM-toiminnan johta-

mista? 

Haastatteluissa kävi hyvin ilmi, että KAM-henkilöiden kesken haluttaisiin lisää yh-

teyden pitoa, esimerkiksi tapaaminen kaksi kertaa vuodessa. Tapaamisissa käytäi-

siin läpi asiakkuuksia ja tulevaisuuden näkymiä. Saman tyylisten asiakkuuksien 

KAM-henkilöt voisivat vaihtaa kokemuksia asiakkuuksista ja toimintatavoista, joita 

voi soveltaa vastaaviin asiakkuuksiin. KAM-henkilöt saisivat tukea toisiltaan ja tilai-

suudessa olisi mukana myös asiakasjohtoryhmän jäsenet ja johdon edustaja, joka 

kertoisi lyhyesti yrityksen tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä. 

Monelle KAM-henkilölle oli hieman epäselvää johtoryhmän merkitys tai mitä johto-

ryhmä tekee. Tätä kannattaisi hieman selventää koko henkilöstölle, esimerkiksi joh-

toryhmän ja sen toiminnan esittelyllä intrassa. Haastatteluissa KAM-henkilöt olivat 

yhtä mieltä siitä, että tukea asiakasjohtoryhmältä tarvittaisiin enemmän. KAM-hen-

kilöiden pitää myös itse ymmärtää pyytää tukea johtoryhmältä, jos tulee sellainen 

tunne, että tukea tarvitsee. Raportoinnin ja yhteistyön lisäämisellä KAM-henkilöiden 

ja asiakasjohtoryhmän välillä tukea tulee varmasti enemmän varsinkin, jos sen re-

hellisesti raportoinnin yhteydessä mainitsee. 
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Asiakkuuden hoitamiseen käytettävissä olevat tuntimäärät pitää ilmoittaa, ne on 

määritettävä asiakaskohtaisesti. Asiakkuuden hoitoon käytettävät tunnit eivät saa 

olla pois oman osaston tunneista, vaan ne pitää jakaa niiden kesken, keneen asi-

akkuus vaikuttaa. Asiakashoidosta vastaavalla henkilöllä on usein oma osasto ve-

dettävänä, ja mikäli asiakashoitoon käytetyt tunnit ovat pois oman osaston tun-

neista, sitä helposti väheksytään, eikä asiakkuutta hoideta niin aktiivisesti kuin pi-

täisi hoitaa. 

Asiakkaan kanssa on pidettävä säännöllisesti muutaman kerran vuodessa kehittä-

mispalaverit, joissa käydään läpi asiakkuuden tilanne, tehdyt projektit ja tulevaisuu-

den näkymät. Kehittämispalavereihin pitää ottaa vähintään kerran vuodessa koko 

asiakkuudelle töitä tekevä suunnitteluhenkilöstö mukaan, koska projekteja läpikäy-

dessä tulee asiakkaalta suora palaute, joka menee suodattamattomana tekijäpor-

taan korviin. Palaute on yksi parhaista kehittämis- ja motivointikeinoista oman toi-

minnan kehittämiseen. 

Asiakastyöstä kiinnostuneet ja siihen soveltuvat henkilöt on siirrettävä asiakastyö-

hön. Osa Granlundinkin asiakasvastuullisista henkilöistä on avoimesti sanonut, että 

ei pidä asiakastyöskentelystä. Esimiesten pitääkin nyt kiinnittää huomiota ja kartoit-

taa henkilöt, jotka ovat kiinnostuneet asiakastyöstä, ja katsoa löytyisikö heille sopi-

vaa asiakkuutta hoitaakseen. Asiakastyössä olevien henkilöiden, jotka eivät tunne 

tehtävää omakseen, kannattaa ottaa asia puheeksi esimiehen kanssa, jotta itselle 

sopiva työtehtävä löytyisi. Asiakastyöhön soveltuva henkilö ei ole aina esimies tai 

projektipäällikkö. On olemassa myös lyhyen työuran omaavia henkilöitä, jotka ovat 

täysin päteviä toimimaan asiakasrajapinnassa.  

KAM-asiakkuusien hoitamiseen on varattava riittävät resurssit. Varsinkin projekti-

töitä tekevillä henkilöillä aika ei tahdo riittää asiakkuuden hoitamiseen. Haastatte-

lussa selvisi myös, että mikäli asiakkuuden hoitoon ei ole määritelty tuntimääriä, 

tulee vastuuhenkilölle tunne, onko hoitaminen työajan puitteissa edes mahdollista. 

Työtuntien määrittämistä kannattaa vakavasti harkita asiakkuuskohtaisesti. Myös 

asiakkuussuunnitelmassa määritetyistä tapaamismääristä pitäisi pitää kiinni. 
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Asiakkuustapaamisiin kannattaa ottaa myös pikku.KAM-henkilöt, koska usein he 

ovat oman liiketoiminta-alueensa vastaavia ja tukevat KAM-henkilöiden toimintaa. 

KAM-henkilöiden pitää osata jakaa vastuuta tukiorganisaatiolleen. Asiakkuutta ei 

koskaan kannata yrittää hoitaa yksin, vaan markkinointiin kannattaa käyttää koko 

KAM-asiakkuuden tukiorganisaatiota. Silloin asiakas saa tarkemman kuvan eri liike-

toiminta-alueiden palveluista ja oppii tuntemaan henkilöt, joiden kanssa tulee toimi-

maan jatkossa. 

Jokaiseen asiakkuuteen määritellyn vastuuhenkilön ja tukiorganisaation pitäisi nä-

kyä asiakkuuden organisaatiokaaviosta, joka näkyy koko henkilökunnalle. Koska 

muut asiakkuuden kanssa tekemisissä olevat henkilöt eivät välttämättä tiedä, ke-

neen pitää ottaa yhteyttä, kun solmitaan uuden asiakkaan kanssa sopimuksia. 

Kymmenes kysymys: Mitkä asiat vaikuttavat asiakashoidon tasoon? 

Kiire vaikuttaa huomattavasti asiakashoidon tasoon. Mikäli asiakastyölle ei projekti-

kiireiden tai puutteellisen resursoinnin takia jää aikaa, niin asiakkuus saatetaan pa-

himmassa tapauksessa jopa menettää. Asiakastoiminnan työkalut vaikuttavat myös 

merkittävästi asiakassuhteen hoidossa. Työkalujen valinta on myös tärkeää. Oikeat 

työkalut mahdollistavat oikeiden asioiden huomioimisen asiakassuhteen hoidossa.  

Henkilön oma halu toimia asiakasrajapinnassa on myös suuressa merkityksessä 

työn viihtyvyyden ja asiakassuhteiden luomisessa. Esimiehet voivat ehdottaa hen-

kilöitä toimimaan asiakasrajapinnassa, mutta on myös tärkeää muistaa kysyä hen-

kilöltä itseltään, onko hän halukas toimimaan tehtävässä. Asiakasrajapinnassa toi-

mivien henkilöiden on tärkeä löytää myös vastinparit asiakkaan puolelta. Kun pro-

jektipäällikkö neuvottelee kiinteistöpäällikön kanssa ja johto johdon kanssa, on asia-

kassuhteen hoito huomattavasti sujuvampaa, kun kaikki vastinparit ovat suunnilleen 

samalla tasolla yrityksen organisaatiossa.  
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Asiakasjohtoryhmän tuki mainittiin myös muutamaan kertaan. Sen merkitystä usein 

aliarvioidaan KAM-asiakkuuksien hoitamisessa, mutta KAM-henkilö voi kokea sen 

todella tärkeäksi, varsinkin tilanteissa, joissa kaikki ei mene niin kuin on suunniteltu. 

Tämä tuki toiminta vaatii molemmilta osapuolilta toimenpiteitä. KAM-henkilön pitää 

kertoa avoimesti, missä tarvitsee tukea, ja asiakasjohtoryhmän tulee vastata tähän 

mahdollisimman nopeasti. Tänä vuonna, 2019, käyttöön tuleva KAM-raportointi toi-

vottavasti muuttaa tilannetta ja sen avulla osataan kiinnittää huomio oikeisiin kohtiin. 

6.4 Yhteenveto ensimmäisen kierroksen haastatteluista 

Oman yrityksen sisäinen tukiorganisaatio on todella suuressa merkityksessä asiak-

kuuksien johtamisessa. KAM-henkilö ei voi, eikä pysty toimimaan yksin, jos KAM-

asiakkuuteen ei ole määritelty tukiorganisaatiota sen perustamisvaiheessa.  KAM-

henkilön on itse koottava ympärilleen tukiorganisaatio, joka pääsääntöisesti koostuu 

eri liiketoiminta-alueiden päälliköistä. Jos KAM tarvitsee tukea organisaation perus-

tamisessa, hänen kannattaa kääntyä asiakasjohtoryhmän puoleen.  

Monet korostivat haastatteluissa, että asiakkaan puolelta pitää löytää samalla orga-

nisaatiotasolla oleva vastinpari. Kun vastinpari on löydetty, toiminta on usein luon-

tevampaa kuin eri organisaatiotasoilla olevilla henkilöillä. Asiakassuhteissa henkilö-

kemioiden toimivuus auttaa molempia yrityksiä pääsemään tavoitteisiinsa ja joskus 

jopa ylittämään ne. 

Tavoitteiden asettaminen asiakassuhteen alkuvaiheessa on todella tärkeää. Ilman 

niiden asettamista KAM-henkilö ei tiedä, mihin suuntaan asiakkuutta halutaan vie-

tävän. Isossa osassa asiakkuuksia tavoitteet oli asetettu, mutta niiden toteutumista 

oli seurattu todella heikosti. Monet KAM-henkilöt kaipasivatkin tukea sekä ohjeis-

tusta asiakasjohtoryhmältä asiakassuhteen kehittymisen seurantaan ja mahdollisiin 

jatkotoimenpiteisiin.  

Monille oli epäselvää, miten isojen projektien loppumisen jälkeen asiakassuhteelle 

käy asiakassegmentoinnissa. Granlundin tapaa segmentoida asiakkaat tulisi käydä 

lävitse KAM-henkilöiden koulutustilaisuuksissa. On tärkeä, että KAM-henkilö ym-

märtää Granlundin toimintatavan järjestää ja jaotella asiakkuudet. 
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Taloudellisten mittareiden asettaminen asiakkuuksiin oli hoidettu kohtuudella. Nii-

den seurannassa oli ongelmia, koska organisaatiossa alemmalla tasolla toimivilla 

KAM-henkilöillä, ei ollut pääsyä tarvittaviin taloudellisiin raportteihin. KAM-henkilöi-

den kannattaa ottaa tämä esille esimiehensä kanssa, jotta ongelma saadaan kor-

jattua ja seuranta onnistuu. 

Asiakasjohtoryhmälle raportoinnissa nousivat esiin asiakkuuteen vaikuttavat asiat, 

kuten asiakkuuden organisaatiomuutokset, tulevat potentiaalit, isot riskit ja se, mihin 

suuntaan asiakkuus on menossa. Asiakasjohtoryhmältä toivottiin palautetta rapor-

teista, jotta KAM-henkilö tietää, mihin suuntaan hän vie asiakkuutta, ja onko hän 

osannut kiinnittää huomiota oikeisiin asioihin. 

Asiakastoiminnan jalkauttaminen koko henkilöstölle ei ole oikein sujunut suunnitel-

lulla tavalla. KAM-henkilöt ja suurimmat asiakasvastuulliset ovat kyllä hyvin mu-

kana, mutta projektitöitä tekevät henkilöt ovat kovin epätietoisia Granlundin asia-

kastoiminnasta. Kun asiakastoiminta saadaan jalkautettua myös projektitöitä teke-

vien keskuuteen, on käytettävissä valtava lisäpotentiaali markkinoinnissa, niin sa-

nottujen osa aikamarkkinoijien kautta. Avoimuus asiakkuussuhteissa on tärkeää, 

koska jokainen asiakkaan kanssa tekemissä oleva henkilö hoitaa asiakkuutta. 

Granlundin käytössä olevat ohjelmistot olivat haastateltavien mielestä osittain hie-

man epäkäytännölliset.  Haluttujen taloudellisten raporttien ulos saaminen oli haas-

teellista. Kun tietoja syötetään useaan eri ohjelmistoon, ristiriitoja luvuissa esiintyy 

varmasti. Osan ongelmasta muodosti varmasti, myös se, etteivät kaikki käyttäneet 

asiakkuuteen tarkoitettuja ohjelmistoja sovitun mukaisesti. Monet odottivat innolla 

vuosien 2019 ja 2020 aikana tehtävää ERP-uudistusta, jolloin tietoja ei enää tarvitse 

syöttää moneen paikkaan erikseen. 
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Johtamisen työkalujen halutaan olevan selkeitä ja asiakkuuden tilanteesta pitää 

saada selkoa heti ensi silmäyksellä. Raportit on saatava ulos hetkessä, ja tietojen 

syöttäminen kertaalleen pitää riittää sekä onnistua myös mobiilisti. Esiin nousi eh-

dotus liikennevalo-mallisesta asiakkuuden kuvauksesta, jossa vihreä tarkoittaa asi-

akkuuden tilanteen olevan hyvä. Keltainen väri kertoo, että kaikkia tavoitteita ei ole 

saavutettu. Punainen kertoo asiakkuuden tilanteen olevan huono. Keltaisessa ja eri-

tyisesti punaisen värin saavassa asiakkuudessa pitää sisältää myös selvitys toimen-

piteistä, jolla asiakkuuden tilanne saadaan jälleen vihreäksi.  

Asiakkuuksien johtaminen ja hoitaminen omien työtehtävien ohella koettiin haasta-

vaksi projektitöitä tekevien keskuudessa. Usein projektikiireet ajoivat asiakastoimin-

nan edelle ja aikaa niiden hoitamiseen ei tahtonut riittää. Asiakkaan hoitoon olisi 

varattava resurssit jo etukäteen. Ne tulee määrittää asiakaskohtaisesti, jolloin asia-

kastyötätekevän ei tarvitse miettiä paljonko aikaa hän saa käyttää asiakkuuden hoi-

tamiseen. Pääsääntöisesti myyntityötä tekevien keskuudessa ei ollut ongelmia löy-

tää aikaa asiakkuuden hoitamiseen. Tämä johtuu siitä, että henkilöt kokevat asia-

kassuhteen johtamisen kuuluvan omaan toimenkuvaansa. 

Iso osa Granlundin asiakkuuksista toimii vain paikallisesti. Osaa valtakunnallisia asi-

akkuuksia hoidetaan usein Helsinki-vetoisesti, vaikka yhtiöllä olisi aluekonttori. 

Granlundin tytäryhtiön kanssa samalla paikkakunnalla. Tällöin kannattaa nimetä ty-

täryhtiöstä paikallinen asiakasvastaava, koska hänellä on kokemusta paikallisista 

toimintatavoista. Tarvittaessa voidaan vastata asiakkaan tarvitsemaan palveluun 

nopeammassa aikataulussa, kun matkustamiseen ei kulu aikaa.  

Osa Granlundin laajasta palveluvalikoimasta on mahdollista tarjota vain Helsingissä 

sijaitsevasta pääkonttorista. Tällaisissa tilanteissa kannattaa ottaa yhteyttä tytäryh-

tiöiden paikalliseen asiakasvastuulliseen, jotta saadaan lisätietoa asiakkaasta ja hä-

nen toimintavoistaan. Tytäryhtiöiden asiakasvastaavien taas on hyvä tietää, mitä 

kaikkea palveluita Granlundilla tarjotaan, jotta niitä voidaan markkinoida paikallisille 

asiakkuuksille. 
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KAM-henkilöt toivovat lisää tukea toimintaansa ja monelta tuli ehdotuksena, että li-

sättäisiin KAM-henkilöiden keskinäistä toimintaa esimerkiksi KAM-tapaamisilla ker-

ran tai kaksi vuodessa. Tällöin KAM-henkilöiden olisi helppo vaihtaa kuulumisia ja 

samantyyppisten asiakkuuksien vastuuhenkilöt voisivat vaihtaa ajatuksiaan asiak-

kuustoiminnasta. Henkilövalinnat nousivat myös esiin haastateltavien keskuudessa. 

Osa tehtävään valituista ei kokenut asiakastyötä mielekkääksi, he toivoivatkin 

enemmän henkilökohtaisen mielipiteen huomioimista asiakasvastuullisten valin-

nassa. 

Monelle KAM-henkilöille oli hieman epäselvää, minkä verran aikaa asiakkuuden hoi-

toon on käytettävissä, ja miten se vaikuttaa oman osaston tulokseen. Varsinkin val-

takunnallisia asiakkuuksia hoitavat kokivat epäreiluksi, jos asiakkuustoimintaan käy-

tetty aika on pois oman osastonsa tuloksesta. Asiakastoimintaan olisi hyvä määrit-

tää asiakkuuskohtainen tuntimäärä, joka sen hoitoon on käytettävissä. Tämä hel-

pottaisi huomattavasti myös resurssien varaamista asiakastoimintaan. 

Asiakashoidon tasoon vaikuttavista asioista haastatteluissa nousi esiin kiire, jolloin 

aikaa asiakassuhteen hoitoon normaalintyöajan puitteissa jää käytettäväksi vähän. 

Toisena huomion arvoisena asiana nousi asiakasvastuulliseksi nimetyn henkilön 

oma halu tehdä asiakastyötä. Oma halu vaikuttaa merkittävästi, siihen miten luon-

tevaksi kokee asiakastyön. Väärillä valinnoilla voidaan pilata vastoin tahtoaan vali-

tun henkilön motivaatio tehdä sekä projektitöitä että asiakkuustoimintaan liittyviä 

tehtäviä. Monet kaipasivat lisää tukea asiakastoiminnan johtamiseen. Joillakin 

KAM-henkilöillä oli tunne, että nimeämisen jälkeen heidät jätettiin yksin asiakkuuden 

kanssa. KAM-henkilöiden tehtäviin kuuluu tukiorganisaation perustaminen, mutta 

ylempää asiakasjohtoryhmältä saatava tuki ja ohjeet ovat myös suuressa roolissa 

KAM-toiminnan suunnannäyttäjänä. 
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7 PIKKU-KAM-HAASTATTELUT, TOINEN KIERROS 

7.1 Tutkimuksen toteutus toinen kierros 

Toiselle haastattelukierrokselle valikoitui yhteensä kymmenen henkilöä, jotka toimi-

vat projekti- ja ryhmäpäällikkötasolla. Osa heistä oli saanut asiakasvastuita vasta 

hiljattain ja osalla oli vahva kokemus asiakassuhteiden hoidosta, mutta itse vastuulle 

saatu asiakkuus saattoi olla Granlundille uusi.  Haastateltavat henkilöt työskenteli-

vät Helsingin, Jyväskylän, Joensuun, Kuopion, Vaasan, Seinäjoen ja Tampereen 

toimipisteissä, joten paikkakuntakohtaiset erot saadaan hyvin huomioitua. Haastat-

telut toteutettiin aikavälillä 28.1−5.2.2019. 

Toisen kierroksen haastattelut toteutettiin henkilöhaastatteluina videoneuvottelun 

välityksellä. Haastattelumateriaalina käytettiin samaa kymmenenkohdan kysymys-

listaa, joka oli käytössä myös ensimmäisellä kierroksella. Myös vapaata keskustelua 

aiheen ympärillä oli hyvin. Haastattelut vaihtelivat kestoltaan 25−45 minuutin välillä. 

7.2 Tutkimuksen tulokset 

Ensimmäinen kysymys: Minkälainen organisaatio ja resurssit on käytössä 

asiakkuudessa oman yrityksen sisällä ja asiakkaan organisaatiossa? 

Osalle asiakkuuksista oli rakennettu tukiorganisaatio, mutta osassa ne olivat vielä 

rakentamatta. Tukiverkoston rakentaminen asiakkuuden hoitoon on tärkeä asiak-

kuusvastaavan resurssien ja asiakaspalvelun takia. Asiakasvastaava tuntee ja osaa 

kertoa Granlundin tarjoamista palveluista perusteet, mutta detalji-tason tieto tulee 

tukiorganisaation eri liiketoiminnoista vastaavilta henkilöiltä. Tukea asiakassuhteen 

hoitamiseen kaivattaisiin enemmän. Nyt asiakkuuden hoito on saatu hyvin haltuun, 

mutta tieto, miten jatkossa toimitaan, on hieman hämärän peitossa.  
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Osassa asiakkuuksia asiakassuhteen syventämisessä on ollut ongelmia, koska 

asiakas on ollut vaikeasti lähestyttävä. Asiakkuuden paikalliset yhteyshenkilöt on 

tunnistettu, mutta päätökset tehdään ylhäällä johdossa ja heidän kanssaan suhtei-

den luominen on todella haastavaa. Varsinainen samalla tasolla organisaatiossa 

toimiva asiakaspari ei tee hankintapäätöksiä, ainoastaan vastaa palvelun toimivuu-

desta.  

Tukiorganisaation puutteita oli havaittavissa useissa asiakkuuksissa, eikä asiakas-

vastuista ollut puhuttu yrityksen sisäisesti mitään, joten asiakkaan kanssa toimivien 

henkilöiden tunnistaminen on todella haastavaa. Asiakastoiminnan avoimuus ja 

vastuuhenkilöiden nimeäminen on tytäryhtiössä huomattavasti huonommalla mal-

lilla kuin emoyhtiössä. Asiakkuusvastuita on listattu, mutta niistä ei puhuta muille 

kuin itse asiakasvastaaville. Näin tiedon saaminen asiakkaan kanssa tehtävästä yh-

teistyöstä osoittautuu todella haastavaksi.  

Haastateltavien asiakasvastuullisten asiakasvastuihin kuului valtakunnallisesti toi-

mivia asiakkaita. Heidän tukiorganisaatioon kannattaa ottaa henkilöitä, jotka työs-

kentelevät samoilla paikkakunnilla, kuin asiakasyrityksen toimipisteet sijaitsevat. 

Tukiorganisaation avulla asiakashoito voidaan hoitaa paikallisesti, sijaitsi asiakas 

missä päin Suomea tahansa. Näin saadaan aikaan odotukset ylittävä palvelukoke-

mus, ja kun asiakas tunnetaan, yhteistyö paranee entisestään. 

Toinen kysymys: Onko asiakkuuteen määritetty tavoitteet ja mittarit? Minkä-

laisia tavoitteita pitäisi mielestäsi asettaa asiakkuuteen? 

Osalle asiakkuuksien vastuuhenkilöistä oli asetettu rahatavoitteet asiakkuuksiin, 

mutta noin puolilla haastateltavista ne olivat edelleen määrittämättä. Suunnittelu-

puolella rahatavoitteiden määrittämistä pidettiin vaikeana, koska hankkeet vaihtele-

vat vuosittain ja isot hankkeet saavat aikaan isojakin eroja. Tavoitteiden määrittämi-

sessä voisi rajata pois isommat projektit, niin eroavaisuudet vuosien välillä olisivat 

enemmän vertailukelpoisia.  
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Tavoitteeksi useat haastateltavista mainitsivat asiakkuuden nykytilanteen selvittä-

misen. Se oli osoittautunut monelle haasteelliseksi, koska asiakasvastaavalla ei 

välttämättä ole oikeuksia asiakkuuden hallintaohjelmiston oikeisiin kohtiin. Tieto, 

mitä projekteja asiakkaan kanssa on käynnissä, on tärkeässä roolissa, koska se 

mahdollistaa markkinoinnin kohdentamisen kohtiin, joita ei asiakkaalle ole vielä tar-

jottu tai saatu myytyä. 

Osa haastateltavista koki, ettei heille ollut asetettu suuntaviivoja asiakkuuden hoi-

toon. Tieto, mihin suuntaan asiakkuutta halutaan viedä, on annettava asiakasvas-

tuulliselle, jotta tämä tietää mihin tulee pyrkiä. Osa asiakasvastaavista oli itse mää-

rittänyt mittarit, johon pyrkii asiakkuuden kehittämisessä. Asiakasvastaaville pitää 

asiakasvastuun nimeämisen yhteydessä kertoa, mitä asiakkuudelta halutaan ja mi-

hin siinä tulee pyrkiä. Monella haastateltavista oli todella kova into kehittää asiak-

kuutta, mutta he eivät oikein tienneet, mihin heillä on valtuudet. 

Haastattelussa tuli ilmi, että potentiaalia lisämyyntiin olisi todella paljon olemassa, 

jos eri liiketoimintojen välistä ristiin-myyntiä tehostettaisiin vastuualueiden välillä. 

Granlundilla on todella kattava palvelutarjonta ja asiakasvastaavan on tärkeä tietää, 

mitä kaikkea hän voi myydä asiakkaalle. Ennen ristiin-myymisen aloittamista on 

syytä kertoa eri liiketoiminta-alueiden tukihenkilöille, että mitä ollaan tekemässä, 

jotta he osaavat tarvittaessa antaa syventävää informaatiota asiakkuuden suun-

taan. 

Kolmas kysymys: Mitä asioita mielestäsi asiakkuudesta kuuluisi raportoida 

asiakasjohtoryhmälle? 

Haastatteluista esiin nousivat asiakkuudesta koostuva liikevaihto ja käyttökate. 

Asiakassuhteesta on myös tärkeä tietää itse asiakkuuden taloudelliset luvut, jotta 

tiedetään, mihin suuntaan asiakkaan liiketoiminta on kehittymässä, ja onko odotet-

tavissa potentiaalia mahdolliselle lisämyynnille. Kaikilla asiakkuudesta vastaavilla ei 

ollut pääsyä Granlundin oman asiakkuusjärjestelmän taloudellisiin lukuihin, mikä ai-

heuttaa haasteita asiakkuuden hoitoon. 
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Asiakasjohtoryhmän olisi hyvä tietää asiakkaan yrityksen liiketoiminnan riskit, mah-

dolliset organisaatiomuutokset ja muut haasteet, jotka voivat vaikeuttaa liiketoimin-

taa Granlundin ja asiakasyrityksen välillä. Myös oman yrityksen sisällä olevat riskit, 

kuten resurssipulat, eläköitymiset olisi hyvä tiedostaa, jos asiakaskohtaista liiketoi-

mintaa on aikomus kasvattaa. 

Mahdollinen lisämyynti muista Granlundin palveluista, joita asiakkuudessa ei ennen 

ole ollut, tulisi raportoida. Myös potentiaali mahdollisesta lisämyynnistä pitää tuoda 

julki, jotta voidaan yhdessä miettiä, kuinka lisämyynti asiakkaan suuntaan toteute-

taan. 

Haastatteluissa kävi ilmi, että asiakasvastuulliset kaipaisivat mahdollisuutta rapor-

toida asiakkuudesta, jotta saisivat myös takaisin palautetta, mihin suuntaan toimin-

taa on vietävä. Asiakastapaamisten määrät ja asiakashoidon taso olisi myös hyvä 

saattaa asiakasjohtoryhmän tietoon. Asiakasvastuulliset kaipaisivat rajat, joiden si-

sällä asiakkuutta pitää tai on mahdollista hoitaa. 

Osa haastateltavista kaipaisi avoimuutta asiakasvastuullisten nimeämiseen ja tie-

dottamiseen sekä siihen, että valinnasta asiakasvastuutehtäviin kysyttäisiin myös 

henkilöltä itseltään, eikä vain määrättäisi tehtävään. Oikeiden henkilöiden valinta 

asiakasvastuutehtäviin onkin erityisen tärkeä. Tärkein valintakriteeri on henkilön 

oma halu tehdä asiakastyötä. 

Asiakasjohtoryhmän toiminnasta kaivattaisiin lisää tietoa. Asiakasjohtoryhmän ole-

massaolo kyllä tiedostetaan, mutta asiakasjohtoryhmän tehtävistä kaivattaisiin 

enemmän tietoa. Keitä asiakasjohtoryhmään kuuluu, tuli esiin muutamia kertoja. Mi-

ten siihen voi ottaa yhteyttä, jos tarvitsee apua tai tukea. 
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Neljäs kysymys: Miten jalkautus Granlundin henkilöstölle pitäisi mielestäsi 

toteuttaa asiakkuudessa?  

Haastatteluissa kävi hyvin selväksi, että asiakastoiminnan jalkauttamisessa suun-

nittelutyötä tekevälle tasolle on vielä paljon tekemistä. Asiakastoiminnasta pitäisi 

puhua avoimesti henkilöstön kesken. Haastateltavien kanssa käydyistä keskuste-

luista kävi ilmi, että asiakkuuksissa ja asiakasvastuista puhutaan ihan liian vähän. 

Monet haastateltavista olivatkin sitä mieltä, että asiakkuuksien esittelytilaisuuksia 

pitäisi pitää säännöllisesti muutamia kertoja vuodessa kaikille asiakasrajapinnassa 

toimiville henkilöille. 

Henkilöt, jotka ovat suunnitteluprojekteissa tekemisissä asiakkaiden kanssa, toimi-

vat osaaikamarkkinoijina. Heidän kauttaan olisi mahdollista lisätä huomattavasti ris-

tiin-myyntiä. Ristiin-myynti ei ole mahdollista, mikäli asiakastoiminnan tärkeyttä ei 

ymmärretä eikä asiakkuutta tunneta. Siksi on tärkeää, että asiakkuus esitellään 

avoimesti kaikille asiakasrajapinnassa toimiville, vaikka varsinaista nimettyä asia-

kasvastuuta ei olisikaan. Kun tällaiset asiakasrajapinnassa työskentelevät henkilöt 

ovat perillä asiakkuudesta, on heillä lisämarkkinointimahdollisuus kokouksissa ja 

muissa asiakastilaisuuksissa, joissa he ovat osallisina. 

Monet pelkästään projektitöitä tekevät henkilöt pitävät asiakkuustoimintaa ja mark-

kinointia vähemmän tärkeänä ja yrityksen rahoja kuluttavana toimintana. Tämä aja-

tus pitäisi saada muuttumaan, koska ilman toimivaa markkinointia ja asiakkuustoi-

mintaa ei ole projekteja, joita tehdä. Kaikkien pitäisi ymmärtää, ettei asiakkuuksien 

hoito hoidu itsestään, vaan niihin on panostettava. Projekti- ja asiakastyötätekevien 

yhteistyötä kehittämällä ja molempien toiminnan avaamista kummallekin osapuo-

lelle, olisi mahdollista lisätä sekä myyntiä että saada myynti ymmärtämään, mitä 

kaikkea on mahdollista luvata asiakkaalle. 

Asiakastyöstä kiinnostuneet ja asiakastyöhön kykenevät henkilöt pitää tunnistaa ja 

heidät kannattaa suunnata kiinnostusta ja osaamista vastaaviin tehtäviin. On tärkeä 

muistaa kysyä myös henkilöltä itseltään, onko hän halukas työskentelyyn asiakas-

rajapinnassa. On myös tärkeää, että projektitöistä kiinnostuneita henkilöitä ei laiteta 

työskentelemään asiakasrajapinnassa vasten tahtoaan.  
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Monet asiakkuudet ovat valtakunnallisia, ja olisi tärkeä saada helposti tietoon hen-

kilö, joka on toiminut asiakkaan yhteyshenkilönä paikallisesti. Haastatteluissa kävi 

hyvin ilmi, että olisi tarvetta asiakaskohtaiselle listalle, jossa on nimettynä asiakkaan 

yhteyshenkilöt. Asiakasvastuuhenkilöiden nimilistan ja asiakasvastuiden paljasta-

minen koko henkilöstölle lisäisi avoimuutta ja helpottaisi projektihenkilöitä kerto-

maan uusista mahdollista potentiaaleista, joita eri asiakkuuksilla on havaittavissa 

kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa. 

Viides kysymys: Onko mielestäsi Granlundin työkalut riittävät / toimivat asi-

akkuuksien hoitamiseen? 

Haastattelujen perusteella Granlundilla käytössä olevaa CRM-ohjelmistoa Zohoa pi-

detään yleisesti hyvänä ohjelmistona, johon kaikki tarvittavan asiakasmateriaalin 

saa tallennettua. Kun ohjelmistoa käytetään aktiivisesti, se palvelee hyvin asiakkuu-

den johtamista. Osalle haastateltavista oli tullut sellainen mielikuva, että Zoho on jo 

poistettu käytössä, koska uusi ohjelmisto on tulossa. Zohon käyttö rajoittui haasta-

teltavien keskuskuudessa enemmän myyntitöitä tekevien ohjelmistoksi, he käyttivät 

sitä aktiivisesti. Projektitöitä tekevien keskuudessa ohjelmiston käyttö on vähäistä 

ja haastateltavilla oli käsitys, että Zoho on enemmän myyntitehtävissä toimivien oh-

jelmisto.  

Haastateltavilla oli yhtenäinen mielipide Granlundilla käytössä olevasta A&M-ohjel-

mistosta. Se ei enää palvele nykyisiä vaatimuksia ja on todella kankea ja hidas käyt-

tää. Raportointi nykyohjelmistoilla koetaan todella haastavaksi ja aikaa vieväksi. 

Ohjelmiston käyttö on vaikeaa ja monesti halutun lopputuloksen saavuttaa vain pit-

kän harjoittelun ja etsimisen jälkeen. Kokenut käyttäjä taas löytää halutut raportit 

huomattavasti helpommin. Osan haasteesta aiheuttaa ohjelmassa olevat rajaukset,  

ne on tehty työtehtävien mukaisesti. Asiakkuustyötä tekevän projektipäällikön oikeu-

det eivät riitä haluttujen taloudellisten raporttien saamiseen. 
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Ohjelmistojen puutteiden syyksi on helppo vierittää ongelmia, mutta toinen puoli 

siinä on niiden oikeaoppinen käyttö. Zohon käyttö on projektitöitä tekevien keskuu-

dessa todella vähäistä, minkä takia siitä ei saada kaikkea ohjelmiston ominaisuuksia 

irti. Toki samojen tietojen syöttäminen useaan eri ohjelmistoon on työlästä ja ristirii-

toja tulee helposti, inhimillisten virheiden ja ohjelmistojen erilaisten laskentatapojen 

takia. Osa haastateltavista on tehnyt oman laskentatiedoston Excel-ohjelmistoon, 

jonka avulla pyritään saamaan tarvittavat tiedot asiakkuudesta yksinkertaisesti ja 

helposti, tilanteen niin vaatiessa. 

Kuudes kysymys: Minkälaisia vaatimuksia johtamisen työkaluille asettaisit ja 

mitä pitäisi pystyä raportoimaan? 

Haastatteluissa selvisi hyvin mitä ominaisuuksia ohjelmistoilta vaaditaan. Niiden pi-

tää olla yksinkertaisia käyttää, ja tiedon tallentaminen yhteen paikkaan pitää riittää. 

Yksinkertainen käyttö ja selkeät ohjelmiston käyttöohjeet helpottavat käyttöönottoa 

ja raportointia. Asiakas- ja projektikohtaisien taloudellisten lukujen raportointi on on-

nistuttava helposti. 

Asiakasvastuullisen on saatava ohjelmistosta tietoon asiakas- ja projektikohteisesti 

henkilöt, jotka ovat aikaisemmin olleet tekemisissä asiakkaan projekteissa tai toimi-

neet asiakasrajapinnassa. Tämä tieto helpottaa huomattavasti uusien asiakasvas-

tuullisen työtä, kun tiedetään jo valmiiksi asiakkaan kanssa tekemisissä olleet hen-

kilöt. Suunniteltaessa uusia asiakkuuspalavereja on huomattavasti helpompi mennä 

tapaamisen henkilön kanssa, jonka asiakas tuntee jo entuudestaan. Usein myös 

asiakas on tilaisuudessa rennompi ja molemminpuolinen luottamus ansaittu jo tilai-

suuden alusta lähtien. 

Tavoitteiden asettamisen ja niiden seurannan pitää onnistua. Usein tavoitteet saa-

daan kyllä asetettua, mutta niiden seuranta unohtuu kokonaan. Mikäli tavoitteiden 

seuranta unohtuu, ei oikeastaan itse tavoitteillakaan ole väliä, koska ne menettävät 

merkityksensä. Tavoitteille kannattaa määrittää vastuuhenkilö ja päivämäärät, jol-

loin katsotaan, kuinka ne etenevät. Asiakassuhteen kehittymisestä pitää saada tieto 

helposti yhdellä silmäyksellä, esimerkiksi värikoodilla.  
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Asiakastapaamiset pitää pystyä kirjaamaan ylös mobiilisovelluksella. Monesti asia-

kasvastuulliset ovat liikkeessä koko päivän. Mikäli asiakastietojen täyttäminen jää 

konttorilla tehtäväksi tietokonehommaksi, se monesti unohtuu. Tietojen täyttäminen 

heti asiakastapaamisen jälkeen on järkevää, kun asiat ovat vielä tuoreessa muis-

tissa, varsinkin jos asiakastapaamisia on useita päivän aikana. Asiakastietojen se-

laamisen onnistuminen on onnistuttava myös puhelimella, tällöin on mahdollista tar-

kistaa tietoja vielä hieman ennen tapaamista, mikäli valmistautuminen asiakasta-

paamisen on jostain syystä jäänyt liian vähäiseksi.  

Seitsemäs kysymys: Koetko, että pystyt johtamaan asiakkuutta riittävästi 

omantoimen ohella ja liittyykö siihen jotain haasteita? 

Haastateltavat henkilöt, jotka tekivät pääsääntöisesti myynti- ja markkinointitehtä-

viä, kokivat ajan riittävän asiakkuuden johtamiseen. Tämä johtuu siitä, että henkilöt 

kokivat asiakkuuden johtamisen ja asiakastyön olevan osa heidän toimenkuvaansa, 

jolloin he osasivat varata resursseja asiakkuuden hoitamista varten. 

Pääsääntöisesti projektitöitä tekevien keskuudessa asiakkuuden hoitaminen jäi lä-

hes poikkeuksetta projektityön jalkoihin. Projektitöitä tekevät kokivat, että projektin 

eteenpäin vieminen tai loppuun saattaminen on tärkeämpää ja ajaa asiakkuuden 

hoidon edelle. Projektin aikataulussa pysyminen on todella tärkeää ja täytyy muis-

taa, että sekin on asiakaspalvelua. Projektin päätyttyä on kuitenkin hyvä muistaa, 

että sitten on aika hoitaa asiakkuutta.  

Useille haastateltavista oli epäselvää, paljonko asiakkuuden hoitamiseen on käytet-

tävissä aikaa. Jos asiakaskohtaisesti varataan tuntimäärä, joka käytetään asiakkuu-

den hoitamiseen, selkeyttää se asiakastoimintaa ja auttaa myös projektitöitä tekeviä 

henkilöitä varaamaan riittävästi aikaa asiakkuuden hoitamiseen. Käytäntö on osoit-

tanut, että jos asiakkuuden hoitoon ei etukäteen varata aikaa ja resursseja, jää se 

helposti hoitamatta. Lisäksi tulosvastuullisten henkilöiden huolena oli se, mihin asi-

akkuuden hoitoon käytettävät tunnit voi laittaa, jos ei niitä voida laskuttaa. 
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Kahdeksas kysymys: Liittyykö asiakkuuteen, niin sanottuja paikallisia vaati-

muksia / haasteita emo- ja tytäryhtiöiden välillä? 

Jos asiakkuus on rakennettu oikein, pääasiakasvastuullinen voi olla missä päin Suo-

mea tahansa, kunhan toimintatavat ovat selvillä ja muistaa pitää säännöllisiä pala-

vereita paikallisten asiakasvastuullisten kanssa. Asiakkuus pitää rakentaa siten, 

että toimintatavat asiakkuuden suhteen ovat samanlaiset. Ja aina, kun asiakkaa-

seen ollaan yhteydessä, se pitää kirjata yhteiseen järjestelmään, jotta kaikki tietävät, 

mitä asiakassuhteen kanssa tapahtuu.  

Toimiva yhteistyö Helsingissä toimivan Granlundin emoyhtiön ja tytäryhtiöiden vä-

lillä on välttämätöntä asiakkuuksien kanssa toimittaessa. Emoyhtiön palvelutarjonta 

on huomattavasti tytäryhtiöitä laajempi ja tulee paljon tilanteita, jolloin emoyhtiö tar-

joaa palvelua suoraan tytäryhtiöiden markkina-alueella olevalle asiakkaalle. Tällöin 

on tärkeä ottaa ennen tarjouksen laatimista yhteyttä paikalliseen asiakasvastuuhen-

kilöön ja tiedustella toimintatapoja, joilla asiakkuutta on paras lähestyä.  

Joskus tytäryhtiöiden markkina-alueella olevaa yritystä palvellaan pääsääntöisesti 

Helsingin konttorista. Tällöin on hyvä sopia asiakkaan kanssa, että mikäli asiakkuus 

tarvitsee nopeasti jotain, niin paikallinen asiakasvastuullinen on käytettävissä. Täl-

löin saadaan asiakkaan palvelemiselle huomattavasti lyhempi vasteaika, vaikka itse 

työ tehtäisiinkin lopulta muissa konttoreissa. Lisäksi paikallisen toimijan etuna on 

paikallistuntemus. Hän tuntee alueen viranomaiset ja toimintatavat, jolloin esimer-

kiksi suunnitteluun vaikuttavat viranomaisratkaisut pystytään jollain tasolla ennusta-

maan. Usein tällaisen lähipalvelun avulla ylitetään asiakkaan odotukset ja asiakas-

suhde vahvistuu.  

Usein ongelmia tuottavat eripuolilla Suomea olevien yritysten paikallinen hintataso. 

Olisi mukava myydä ja tarjota palveluja Helsingistä esimerkiksi Ouluun, mutta paik-

kakuntakohtaiset laskutushinnastot eroavat toisistaan merkittävästi. Kun Oululainen 

asiakas kuule Helsingin konttorin tuntiveloitushinnat ja vertaa niitä paikalliseen ty-

täryhtiöön, hän monesti kauhistuu. Asiakasvastuullisen on todella vaikea perustella 

korkeampaa hintaa asiakkaalle Helsingin korkeammilla kustannuksilla. On perustel-

tava, joku muu syy, minkä takia palvelu kannattaa ostaa. 
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Monesti valtakunnallisten asiakkuuksien päätoimipisteet sijaitsevat Helsingissä, 

mutta toimipisteet toimivat itsenäisesti samoilla paikkakunnilla, kuin Granlundin ty-

täryhtiöt sijaitsevat. Tällöin paikalliset toimijat ovat tuttuja keskenään, jolloin saa-

daan tavallaan kotikenttäetu, vaikka sovitaan, että työ tehdään Helsingin konttorista. 

Monesti myös paikalliset toimintatavat toimivat paremmin paikallisesti, vaikka mo-

lemmissa yrityksissä päätökset tehtäisiinkin ylempänä pääkonttorilla. 

Yhdeksäs kysymys: Miten kehittäisit asiakastoimintaa ja asiakastoiminnan 

johtamista? 

Asiakkuustoiminnan pitää olla määrätty ylhäältä päin, mutta oikeiden henkilöiden 

valinnassa tehtävään pitää tehdä yhteistyötä, koska henkilön oma halu ja asiakas-

lähtöisyys on merkittävässä roolissa asiakasvastuutehtävissä. Asiakasvastuullisen 

pitää ymmärtää asiakastyön tärkeys, eivätkä projektikiireet saa aina ajaa asiakas-

töiden edelle. Käytännössä tämä vaatii henkilöä resurssoimaan osan omasta ajan-

käytöstään asiakastoimintaan. 

Asiakkuusvastaavan kannattaa tehdä säännölliset raportoinnit asiakkuudesta asia-

kasjohtoryhmälle, jotta tiedetään, mikä tilanne asiakkuuden kanssa on. Asiakasjoh-

toryhmän pitää myös antaa palautetta asiakasvastaavalle asiakkuustoiminnastas-

taan, jotta tämä tietää toimintansa menevän haluttuun suuntaan. Palaute asiakkuus-

vastaavalle onkin tärkeässä roolissa, koska asiakkuusvastaava voi olla vasta toi-

mintansa aloittanut ja tarvitsee tukea ja ohjausta. Monesti myös kokeneitten asiak-

kuusvastaavien toiminta vaatii ohjausta, jotta toimintaa pystytään tehostamaan. 

Asiakastoiminnasta pitää laatia selkeä asiakkuuden organisaatiokaavio, jossa jokai-

selle asiakkuudelle on nimettynä vastuulliset ja josta asiakkaan kanssa toimivat voi-

vat katsoa, kenelle asiakkuuden tapahtumista tulee ilmoittaa. Kun henkilöstö tietää 

asiakkuuden vastuuhenkilöt, on mahdollista tiedustella, mitä asioita osaaikamarkki-

noijien kannattaa markkinoida asiakkaille. Asiakasvastuullisten olisi hyvä pitää esi-

telmä kaikille työntekijöille asiakkuudesta, jotta muut asiakkuudelle töitä tekevät tie-

täisivät asiakkuuden tilanteen. Asiakasvastuullisten nimeämisessä pitää kysyä ha-

lukkuus myös itse asiakasvastuulliselta. Vaikka asiakasvastuullisen toimintaa joh-

detaan ylhäältä käsin, toimintavaoista pitää saada päättää itse, jotta tehtävän mie-

lekkyys säilyy.  
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Asiakaskohtaiset asiakasvastuulliset on syytä tarkastaa kerran vuodessa, koska 

siinä ajassa on saanut kuvan toiminnasta ja osaa paremmin sanoa, onko tehtävä 

mieluinen. Vuosittain tehtävässä valinnassa myös johto näkee, onko asiakasvas-

taava oikea henkilö toimimaan asiakasvastuutehtävissä. Johdon on tärkeä muistaa, 

että asiakastyössä toimiville henkilöille on varattava riittävät resurssit, jotta tehtävä 

on mahdollista hoitaa sen vaatimalla tavalla. Mikäli vanhaan asiakkuuteen nimetään 

uusi asiakkuusvastaava, on syytä käydä vanhan asiakkuusvastaavan kanssa lä-

vitse asiakastoimintaa ja sitä, kuinka asiakkuutta kannattaa hoitaa.  

Haastattelujen perusteella kävi hyvin ilmi, kuinka hienosti Granlundin ohjelmistotoi-

minta hoitaa asiakkuuksiaan ja ristiin-myyntiä eri yksilöiden välillä. Myös muiden 

suunnittelualojen kannattaisi ottaa oppia ohjelmisto-osastoista. Ohjelmisto-osastot 

puhaltavat valtakunnallisesti yhteen hiileen, samaa ei voi sanoa projektipuolesta. 

Projektitöitä tekevät henkilöt toimivat oman yksikkönsä nimiin, ja yhteistyötä teh-

dään liian vähän. Yksikköjen toimintatavat eroavat toisistaan yllättävän paljon ja se 

vaikuttaa yhteistyön toimivuutta samoissa projekteissa. Säännöllisillä yhteistyöpala-

vereilla ja pelisääntöjen määrittämisellä tähän saataisiin muutosta. 

Kymmenes kysymys: Mitä asiat vaikuttavat asiakashoidon tasoon? 

Haastatteluissa korostui oikeiden asiakasvastuullisten tunnistaminen. Joskus jopa 

juuri koulusta valmistunut henkilö voi olla sopiva asiakastoimintaan. Ulospäin suun-

tautunut ja aiheesta kiinnostunut henkilö on monesti pätevämpi valinta asiakkuus-

vastaavan rooliin kuin kokenut projektipäällikkö, jolla projektikiireet ajavat joka kerta 

asiakkuuden hoitamisen edelle. Kun asiakasvastuullinen ymmärtää asiakkuuden 

hoidon tärkeyden ja sen, mitä kaikkia palveluita Granlundilla on tarjota asiakkaalle, 

on todella hyvät mahdollisuudet saada asiakassuhde nousuun. 

Kun asiakkuuden hoitoon on valittu henkilöt, esimiesten tehtävä on varata henkilöille 

riittävät resurssit asiakkuuden hoitamiseen. Olisi tärkeää, että asiakasvastuullisille 

annettaisiin tuntimäärä, joka on käytettävissä asiakkuuden hoitamiseen. Asiakas-

vastuullisen valinnan jälkeen olisi hyvä pitää yhteispalaveri esimiehen kanssa, jossa 

määritellään aika, joka kuukausittain on käytettävissä asiakkuuden hoitamiseen. 

Hyvin suunniteltu asiakkuuden hoito täyttää asiakkaan tarpeet paremmin ja asia-

kassuhde vahvistuu.  
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Asiakassuhteen hoidossa tarvitaan tiettyä pelisilmää, ja pitää osata lukea asiakasta, 

jotta osaa myydä hänen tarvitsemiaan palveluita oikeissa tilanteissa. Kun henki-

lössä tunnistetaan tämä ominaisuus, häneltä kannattaa tiedustella halukkuutta asia-

kasrajapinnassa työskentelyyn. Asiakasvastuulliselle on tärkeä tietää Granlundin 

palveluvalikoima, jotta eri toimintojen ristiinmyyminen on mahdollista. Asiakasvas-

tuullisen on tärkeä tunnistaa asiakkaan potentiaali ja se, onko lisämyynnille ole-

massa edellytykset asiakkaan toiminnassa.  

Asiakasvastuullisen on pidettävä säännöllisiä palavereita tukiorganisaation kanssa, 

jotta hän tietää asiakassuhteen tilanteen. On tärkeä, että myös tukiorganisaation 

ulkopuolella projektitöissä toimivat ihmiset tietävät, mikä asiakkuus on. Projektihen-

kilöt toimivat usein osa-aikamarkkinoijina ja heillä on todella suuri vaikutus mahdol-

liseen lisämyyntiin kokousten ja muiden projektitilaisuuksien yhteydessä. Hyvin hoi-

dettu projekti poikii usein seuraavan projektin, jos jälkimarkkinoinnin hoitaa hyvin ja 

asiakkaalla on uusia projekteja näköpiirissä.  

7.3 Yhteenveto toisen kierroksen haastatteluista 

Tukiorganisaatioiden rakentaminen oli osassa asiakkuuksista vielä kesken. Syy tä-

hän oli useimmissa tapauksissa uusi asiakasvastuu, ja toiminta oli sen takia vielä 

hieman suuntaa hakevat. Monet kokivat myös yrityksen asiakastoiminnan olevan 

vain harvojen tiedossa. Siitä ei ollut puhuttu avoimesti henkilöstön keskuudessa. 

Tämä oli aiheuttanut haasteita tukiorganisaation rakentamisessa, koska asiakkuu-

den kanssa tekemisissä olleita henkilöitä oli vaikea löytää projektitöitä tekevien kes-

kuudesta. Asiakastoiminnan jalkauttamisessa on vielä haasteita ja esiin nousi asia-

kastoiminnan johtamisen tärkeys. Haastateltavat toivoivat selkeiden tavoitteiden 

määrittämistä, jotta osaavat viedä asiakkuuksia oikeaan suuntaan. 

Taloudellisia tavoitteita oli määritelty osaan asiakkuuksia, mutta niiden seuranta oli 

haastavaa, koska oikeudet taloudellisiin raportteihin puuttuivat alemmalla tasolla or-

ganisaatiossa olevilla. Haastatteluista kävi ilmi, että osa asiakasvastaavista koki 

olevansa nimetty asiakkuuksiin, ilman perehdyttämistä asiaan. Monella oli kova halu 

kehittää asiakkuutta, mutta he eivät tienneet, mihin suuntaan asiakkuutta halutaan 

vietävän. 
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Mahdollinen lisämarkkinointipotentiaali oli tunnistettu ja asiakasvastuullisilla oli val-

tava kiinnostus saada projektitöitä tekevät henkilöt ymmärtämään asiakastyön tär-

keys. Projektitöitä tekevillä olisi helppo markkinoida Granlundin palveluita asiakkaan 

kanssa yhteistyötä tehtäessä, jolloin asiakkuutta voitaisiin kasvattaa. Monet haas-

tateltavista sanoivat, että kiireen keskellä projektihenkilöillä on pelko, että lisämark-

kinointi tietää myös heille itselleen lisää töitä, joten markkinointi jätetään sen takia 

tekemättä.  

Asiakkuuksille tehtävien toimintojen kannattavuus, tulevaisuuden näkymät ja isot 

riskit halutaan saattaa asiakasjohtoryhmän tietoon. Myös asiakkuuden tapaamis-

määrät ja asiakkuuden hoidon tason tiedottaminen koettiin tärkeiksi raportoida asi-

akkuusjohtoryhmälle. Monet haastateltavista toivoivat pientä selvitystä asiakasvas-

tuullisille, mitä asiakkuusjohtoryhmän tehtäviin kuuluu, ja keitä henkilöitä siihen 

mahdollisesti kuuluu. Asiakaskohtaisten henkilövalintojen sopivuus haluttiin nostaa 

esiin. Joskus on tilanteita, että henkilökemiat eivät kohtaa asiakkaan kanssa. Tällöin 

tämä pitää tuoda esimiehen ja asiakasjohtoryhmän tietoon, jotta voidaan tehdä tar-

vittavat muutokset asiakasvastaavan valinnassa. 

Asiakkuustoiminnan jalkauttaminen vaatii säännöllisiä palavereita ja info-tilaisuuk-

sia henkilöstölle eri asiakkuuksista ja niiden vastuuhenkilöistä. Asiakaskohtaisen 

vastuuorganisaatiokaavio koettiin todella tärkeäksi. Silloin henkilöstö tietää heti, ke-

nen puoleen kannattaa kääntyä, kun tehdään yhteistyötä asiakkaan kanssa. Asia-

kastoiminnan avoimuuden lisäämistä koko henkilöstölle kannattivat kaikki haasta-

teltavat. Ihmiset, jotka haluavat mukaan asiakastoimintaan, kannattaa ottaa siihen 

mukaan, sillä heillä on into panostaa asiakkuuden hoitamiseen. 

Granlundin työkaluihin ollaan pääsääntöisesti tyytyväisiä, mutta uutta ohjelmistouu-

distusta odotetaan innolla. Raportoiminen koettiin haasteelliseksi nykyohjelmistolla 

ja osa haastateltavista olikin korvannut osan raportoinnista Excel-ohjelmistoon teh-

dyillä taulukoilla, joita on helppo ylläpitää.  
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Johtamisen työkaluilta odotetaan helppokäyttöisyyttä ja tiedon tallentaminen yhteen 

paikkaan pitää riittää. Asiakuudesta vastaavan henkilön, pitää saada selville pro-

jekti- ja asiakaskohtaiset raportit sekä henkilöt, jotka tekevät yhteistyötä asiakkaan 

kanssa. Asiakkuuden tilanteesta ja sen kehittymisestä olisi hyvä saada selvyys yh-

dellä vilkaisulla. Tavoitteiden asettamisen jälkeen niiden seurannan olisi oltava osin 

automaattista, jolloin on mahdollista lisätä asiakastoimintaan käytettäviä resursseja 

tilanteen niin vaatiessa. 

Asiakkuuden hoitamiseen ei tahdo riittää omien tehtävien ohella aikaa projektitöitä 

tekevillä. Ainoastaan uusien ja pienten asiakkuuksien asiakasvastaavat sanoivat 

ajan riittävän asiakkuuden hoitamiseen. Kaikki haastateltavat toivoivat asiakaskoh-

taisten tuntimäärien asettamista, jotta resursointi asiakastoimintaan olisi edes mah-

dollista. Jos resursseja asiakkuuden hoitoon ei varata, ei sitä myöskään voi käytän-

nössä hoitaa.  

Valtakunnallista asiakastoimintaa voi käytännössä hoitaa mistä päin Suomea ta-

hansa, kunhan vain asiakastoiminnan pelisäännöt ovat kaikille selvät. Tämä vaatii 

säännöllisiä palavereita asiakaskohtaisten vastaavien kesken. Mikäli palvelua tarjo-

taan johonkin päin Suomea Helsingin konttorista, kannattaa aina ottaa yhteyttä pai-

kalliseen toimistoon, jotta tiedetään paikalliset toimintatavat. Hinnastojen yhdistämi-

nen koettiin haastavaksi. Helsingin palveluja jätetään tarjoamatta muualle Suo-

meen, koska pelätään sitä, miten asiakas ottaa vastaan Helsingin palvelujen korke-

amman hintatason. Tähän toki kannattaa kiinnittää huomiota, mutta usein asiakas 

ymmärtää asian, kun sen perustelee hyvin. 

Asiakasvastuulliset kokivat todella tärkeäksi raportoinnin asiakasjohtoryhmälle, 

mutta toivovat myös raportteihin vastinetta, jotta asiakastoimintaan osataan viedä 

oikeaan suuntaan. Asiakaskohtaisen organisaatiokaavion laatimisen koettiin olevan 

välttämätöntä, jotta osataan tiedustella asiakuudesta oikealta henkilöltä, kun teh-

dään eri toimintojen ristiinmyymistä. Uusia asiakkuusvastaavia nimitettäessä asiak-

kuuden tavoitteiden määrittäminen pitää tehdä edellisen asiakasvastaavan ja tuki-

henkilöiden kanssa. Asiakasvastuulliset on tarkastettava vuosittain, jotta varmistu-

taan asiakkuusvastaavan pätevyydestä hoitaa tehtäväänsä.  
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Asiakashoidon tasoon vaikuttaa huomattavasti se, kuinka tyytyväinen asiakas on 

yhteistyöhön. Asiakkuuden hoitamiseen tarvitaan tiettyä pelisilmää sekä riittävien 

resurssien varaamista asiakkuuden hoitamiseen. Kun asiakkuuden toiveet ylitetään, 

syvennetään asiakassuhdetta ja saadaan aikaan pitkäaikainen asiakkuus. Asiak-

kuusvastaavan täytyy tuntea, mitä palveluita Granlundilla on tarjota, jotta on mah-

dollista markkinoida eri palveluita asiakkaalle omien toimintojen lisäksi. Projektien 

onnistuminen vaikuttaa huomattavasti asiakassuhteeseen, mutta epäonnistumi-

sissa myös hyvin hoidettu reklamaatio voi muuttaa asiakkuuden pettymyksen yrityk-

sen eduksi. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kerätä kokemuksia Granlundin asiakasvastuullisilta. 

Asiakastoiminnan materiaali Granlundilla oli jo olemassa ja sitä tullaan opinnäyte-

työssä kerätyllä materiaalilla muokkaamaan siten, että se vastaa paremmin nykyisiä 

tarpeita. 

Opinnäytetyössä haettiin vastauksia kehittämisalueisiin ja ongelmakohtiin haastat-

telemalla Granlundilla toimivia asiakasvastuullisia. Haastattelut toteutettiin kah-

dessa erässä. Ensin haastateltiin suurimpien asiakkuuksien KAM-henkilöt, jotka 

pääsääntöisesti olivat osaston esimiestasoon ja johtoon kuuluvia henkilöitä. Ensim-

mäisen kierroksen tuloksien analysoinnin jälkeen oli havaittavissa, että eri organi-

saatiotasoilla toimivien asiakasvastuullisen näkemykset erosivat toisistaan. Tästä 

syystä haastattelujen toisen kierroksen haastateltavien joukkoon otettiin enemmän 

projekti- ja ryhmäpäällikkötason asiakkuusvastaavia, mukana oli myös vasta asia-

kasvastuutehtäviin nimettyjä henkilöitä. 

Opinnäytetyössä kerätyn tutkimusmateriaalin avulla tullaan vuoden 2019 aikana 

päivittämään Granlundin sisäiset asiakastyönohjeet. Haastatteluissa selvinneet on-

gelmakohdat on tuotu asiakasjohtoryhmän tietoon ja niihin on etsitty asiakasjohto-

ryhmän palavereissa ratkaisuja. 

Asiakkuusvastaavalla pitää olla kokonaiskuva toiminnoista. On tärkeä muistaa, että 

asiakkuutta ei voi hoitaa yksin, vaan KAM-henkilö tarvitsee ympärilleen tukiorgani-

saation eri liiketoiminta-alueilta. KAM-henkilöiden tulee tuntea kaikki Granlundin pal-

velut jollain tasolla. Kun asiakas kiinnostuu palvelusta, hän voi ohjata liiketoiminnan 

tukihenkilön ottamaan yhteyttä asiakkaaseen, jotta hän voi kertoa palvelusta enem-

män. 
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8.1 Ensimmäisen ja toisen kierroksen haastattelujen erot 

Ensimmäisellä kierroksella haastateltavat henkilöt olivat isojen asiakkaiden nimet-

tyjä KAM-henkilöitä, joilla suurimmalla osalla oli pitkä kokemus asiakastyöskente-

lystä. Haastateltavat olivat organisaation keski- tai ylätasolla olevia osaston vetäjiä 

tai johtoon kuuluvia henkilöitä. 

Toisen kierroksen haastateltavat olivat organisaation keskivaiheilla projekti- tai ryh-

mäpäällikkötasolla. Heidän kokemusensa asiakastoiminnasta vaihteli kokeneesta 

asiakastyöskentelijästä juuri asiakkuuden vastuulleen saaneeseen. Myös osa asi-

akkuuksista oli uusia tai vasta perustamisvaiheessa olevia.  

Suurimmaksi eroksi ensimmäisen ja toisen kierroksen haastatteluista nousivat asia-

kastoimintaan perehdyttäminen ja tavoitteiden asettaminen. Koska asiakastoiminta 

oli osalle hieman uutta asiaa ja perehdyttäminen hieman puutteellista, tulee helposti 

tunne, että KAM-henkilö jätetään yksin asiakkuuden kanssa. Asiakasvastaavan teh-

täviin kuuluu oman tukiorganisaation luominen, mutta alussa asiakasvastaava tar-

vitsee tukea kokeneemmilta asiakasvastuuhenkilöiltä ja asiakasjohtoryhmältä. Ta-

voitteiden asettamisella on kokemattomalle asiakkuusvastuulliselle suuri merkitys, 

jotta hän lähtee viemään asiakkuutta oikeaan suuntaan. 

Toisena erona esille nousi raportoinnin mahdollisuus ja sisäinen avoimuus asiak-

kuudesta. Organisaatiossa alemmalla tasolla olevilla asiakasvastuullisilla ei ole riit-

täviä oikeuksia asiakkuuksia koskevien taloudellisten lukujen seurantaan. Osa koki 

asiakkuusvastaavan tehtäviensä olevan vasta seurantavaiheessa, koska organi-

saation sisäinen viestintä ei yllä johdolta asiakkuusvastaavalle asiakkuutta koske-

vissa asioissa. Kokemattomimmilla asiakkuusvastaavilla oli haasteena löytää asiak-

kuuden kanssa työskentelevät projektihenkilöt, joilta kysyä vinkkejä asiakkuudesta. 

Tämä aiheuttaa omat haasteensa myös tukiorganisaation rakentamisessa. 
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Lähes kaikilla ensimmäisen kierroksen haastateltavilla on asiakkuuksien hoitaminen 

hyvin hallussa ja asiakkuuksien kanssa pidettiin säännöllisesti yhteyttä. Myös asi-

akkuutta kehitettiin aktiivisesti säännöllisillä yhteistyöpalavereilla asiakkaan kanssa. 

Osalla toisen kierroksen haastateltavista tuntui olevan haasteita saada asiakas in-

nostumaan yhteistyöstä. Osalla haastateltavista uusi asiakkuus oli vaikeasti lähes-

tyttävä ja yhteistyön aloittaminen tuntui varsin kaukaiselta suunnitelmalta. Juuri täl-

laisissa tilanteissa asiakkuusvastaavan pitää pyytää apua asiakasjohtoryhmältä ja 

kokeneemmilta KAM-henkilöitä. Tuki ja tavoitteet ovat koko asiakastoiminnan ydin. 

Niiden avulla asiakastoiminnasta saadaan menestyvää ja asiakasvastuulliset koke-

vat toiminnan mielekkääksi. 

8.2 Asiakkuustoiminnan jalkauttaminen 

Haastatteluissa tuli useaan kertaan ilmi, että asiakkuustoiminnasta pitäisi puhua 

huomattavasti nykyistä enemmän, jotta asiakkuustoiminnan tärkeys ymmärretään. 

Olisi todella tärkeää, että asiakkuusvastaavat esittelevät asiakkuutta muulle henki-

löstölle säännöllisesti muutamia kertoja vuodessa. 

Projektitöitä tekevillä on valtava markkinointipotentiaali, koska he ovat usein viikoit-

tain tekemisissä asiakkaiden kanssa, jolloin muiden palvelujen esitteleminen asiak-

kaalle voi tarkoittaa isojakin kauppoja. Jokaisella asiakkaan kanssa tekemissä ole-

valla henkilöllä on mahdollisuus toimia osa-aikamarkkinoijana halutessaan. Gran-

lundin palveluista ei tarvitse osata kaikkea. Perustiedot palveluista riittävät ja se, 

että osaa ohjata asiakkaan oikean henkilön puheille.  
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9 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli auttaa Granlundin asiakasjohtoryhmää löytämään 

ongelmakohtia ja kehittämisalueita Granlundin asiakastoiminnasta. Mielestäni tässä 

onnistuttiin kohtuullisen hyvin. Esiin nousi asioita, joiden avulla asiakastoiminnan 

johtamista saadaan kehitettyä. Asiakastoiminnan jalkauttamisessa henkilöstölle tu-

lee olemaan haastetta, mutta toivottavasti opinnäytetyö hieman avaa Granlundin 

asiakastoimintaa myös henkilöille, jotka eivät työskentele Granlundilla asiakasraja-

pinnassa. 

Opinnäytetyön haastattelujen avulla saatiin asiakasvastuulliset kertomaan niin hy-

vät kuin huonot puolet asiakasvastuullisena toimimisesta ja sen ongelmakohdista. 

Asiakastoiminta on Granlundilla pääsääntöisesti hyvällä mallilla ja sitä johdetaan 

kannattavasti, mutta jalkauttamisessa on vielä suuria haasteita. Asiakastoiminnasta 

puhutaan ihan liian vähän yrityksen sisällä, mikä vaikeuttaa asiakasvastuullisten toi-

mintaa. Suunnittelu- ja projektipäällikköportaalla on valtava potentiaali ilmaiseen li-

sämarkkinointiin asiakastilaisuuksissa ja työmaakokouksissa. Asiakkaan kanssa lä-

hes päivittäin työskentelevät osa-aikamarkkinoijilla olisi mahdollisuus herättää asi-

akkaan kiinnostus Granlundin palveluihin, jos niistä vain puhuttaisiin avoimesti asia-

kastapaamisten yhteydessä.  

Jotta tämä jalkauttaminen saataisiin maaliin asti, vaatii se asiakasvastuullisilta asi-

akkuuksien esittelyä ja johtoa kannustamaan markkinointiin myös henkilöitä, jotka 

tekevät pääsääntöisesti projektitöitä. Granlundin tarjoama palvelujen laajuus on to-

della kattava ja se on saatava myös koko henkilöstölle tietoon. Monet Granlundilla 

työskentelevät henkilöt eivät uskalla kertoa asiakkaalle palveluista, koska eivät tiedä 

niistä riittävästi. Ei palveluista tarvitse kaikkea tietää, riittää kun muistaa mainita pal-

velusta ja osaa ohjata asiakkaan oikean henkilön puheille. 
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