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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää mitä asiakasohjautuvan organisaation rakenta-
misessa ja organisoitumisessa tulee ottaa huomioon XaaS-liiketoimintamallilla toimivassa yri-
tyksessä, kun siirrytään tuoteohjautuvasta organisaatiomallista asiakasohjautuvaan. Näkö-
kulma on rajattu organisaation asiakaspalvelu- ja asiakkuuksien hoitotoimintoihin. Opinnäyte-
työn kehittämistehtävän tarkoituksena oli kuvata kohdeorganisaation asiakaspalvelu- ja hoito-
toimintojen nykytila ja kehittää tämän työn tietoperustaa hyödyntäen tavoitetila, miten asia-
kaspalvelun- ja hoitotoimintojen tulisi organisoitua. 
 
Tietoperustassa edetään XaaS-liiketoimintamallista käsitteenä asiakas-toimittajasuhteen 
kautta tapahtuneeseen muutokseen tarpeesta sitouttaa asiakkaita. Tämän jälkeen tarkastel-
laan organisaatiomalleja tuote- ja asiakasohjautuvuuden näkökulmasta, edeten muutokseen 
miten tuoteohjautuvuudesta päästään XaaS-liiketoimintamallin edellyttämään asiakasohjautu-
vuuteen ja asiakaskeskeisyyden luomiseen, mitkä ajurit ovat muutoksessa taustalla ja mitkä 
kyvykkyydet tarvitaan XaaS-liiketoimintamallissa onnistumiseen. Viimeisenä tietoperustassa 
käydään läpi organisaation rakentaminen kohdentuen asiakaspalvelu- ja hoitotoimintojen or-
ganisointiin sekä kokonaisuuteen liittyvään customer success -ajatteluun. 
 
Tutkimusstrategiana kehittämisosuudessa käytettiin tapaustutkimusta. Tietoperustasta luotiin 
asiakaspalvelu- ja hoitotoimintojen organisoitumisen tavoitetila muodostamalla analyysi-
runko, jota vastaan kerättiin eri tiedonkeruumenetelmillä aineistoa. Aineisto pelkistettiin, 
teemoitettiin ja yhdisteltiin sekä siihen sovellettiin sisällönanalyysia. Analyysin tuloksista saa-
tiin nykytila ja kohdeorganisaation asiakaspalvelu- ja hoitotoimintojen kehityskohteet. Ne kä-
siteltiin kohdeorganisaation asiakaspalvelu- ja hoitotoimintojen johtoryhmässä ja tuloksia 
käytettiin muutosviestinnässä sekä uudelleen organisoinnin suunnittelussa. 
 
Johtopäätöksenä voidaan todeta tuloksista, että kohdeorganisaation asiakaspalvelu- ja hoitoi-
minnoista puuttuu toimintoja ja rooleja osa-alueilta asiakaspalveluprosessien automatisoin-
nista, johtamisesta ja asiakaskeskeisyyden jalkauttamisesta sekä tehokkaammasta asiakkai-
den tarjoaman käytön edistämisestä. Lisäksi havaittiin data-analytiikan vähäisen resursoinnin 
olevan este arvonluonnille ja asiakaskeskeisen toiminnan jalkauttamiselle. Kehittämisosuuden 
tulokset kuvasivat kohteena olevien toimintojen kehityskohteet, mutta osoittivat myös, mitä 
mahdollisuuksia kohdeorganisaatiossa on. Tuloksilla pystyttiin osoittamaan lisäksi tunnistetut 
haasteet sekä missä vaiheessa muutosprosessia kohdeorganisaatio oli matkalla tuoteohjautu-
vasta mallista ja ajattelutavasta kohti asiakasohjautuvaa mallia ja asiakaskeskeistä ajattelu-
tapaa. Työn kehittämisosuudessa luotua analyysirunkoa voidaan käyttää uudelleen työkaluna 
XaaS-liiketoimintamallilla toimivan organisaation asiakaspalvelu- ja hoitotoimintojen nykyti-
lan arvioinnissa, tukeeko sen nykytila asiakaskeskeisyyden kehittymistä ja asiakkaan arvon 
maksimointia. 
 
 
Asiasanat: asiakaskeskeisyys, asiakaspalvelu, customer success, LAER, XaaS  
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The purpose of the thesis was to find out what should be considered when building a cus-
tomer-oriented organization and transforming from product-oriented operating model to cus-
tomer-oriented with scope limited to customer service and care functions. The purpose of the 
thesis development task was to describe the as-is state of the target organization's customer 
service and care functions and to develop the to-be state how the customer service and care 
functions should be organized using the theoretical framework of the thesis. 
 
The theoretical framework proceeds from the XaaS business model as a concept to a change 
in customer-supplier relationship, which has led to the need to engage customers. After this, 
the theoretical framework moves to reviewing organizational models by comparing those from 
product-oriented and customer-oriented perspectives. Furthermore, the theoretical frame-
work describes the prerequisites of success when operating in XaaS business model starting 
from how to transform the organization from product-oriented model to a customer-oriented 
one and how to create customer-centricity in an organization, which are the drivers behind 
the needed change, and what capabilities are needed. Lastly, the theoretical framework co-
vers the building of the customer service and care organization and how customer success 
thinking relates to the whole. 
 
The research strategy in the development section was case study. The to-be state of the cus-
tomer service and care functions was created by forming an analysis framework from the the-
oretical framework. The analysis framework was compared against the data, which was col-
lected using various data collection methods. The collected data was reduced, themed, and 
combined, and content analysis was applied to it. The end results of the analysis were the as-
is status and the development targets of the target organization’s customer service and care 
functions. The results were presented and discussed in the target organization’s customer 
service and care functions management team, and later used in change communication to ac-
celerate the change and planning of reorganizing function’s structure. 
 
In conclusion, the target organization’s customer service and care functions lack sub-func-
tions and roles in the areas of automation, management, and implementation of customer 
service processes, as well as expanding customer use of offering. In addition, low resourcing 
of data analytics was found to be a barrier to customer value creation and the implementa-
tion of customer-centric operations. The results of the development section describe the de-
velopment targets of the functions in scope of the thesis, but also shows what opportunities 
there are. The results also show the identified challenges and the status of the change pro-
cess in the target organization, where it is on a journey from product-oriented model and to-
wards a customer-oriented model and customer-centric mindset.  
 
The analysis framework created in the development section of the thesis can be re-used as a 
tool to assess the as-is state of customer service and care functions of an organization operat-
ing on the XaaS business model and review whether its as-is state supports the development 
of customer-centricity and maximizing customer value. 
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1 Johdanto  

Elämme asiakkaiden aikakautta (Forrester 2020; Murphy 2016; Zornes 2019), jossa kiteytyy 

asiakkaiden vaikutusvallan kasvu yrityksien strategisissa valinnoissa. Vaikutusvallan ovat mah-

dollistaneet kehittynyt teknologia, palveluiden saavutettavuus, nopeus digitaalisissa palvelu-

kanavissa ja asiakaskokemuksen hyödyntäminen kilpailuetuna (Forrester 2020; Löytänä & Kor-

keakoski 2014, 9 – 10.) Asiakkaan aikakautta ovat pohjustaneet 1990-luvun informaation aika-

kausi, joka loi pohjan informaatioteknologian kehitykselle ja internetin laajenemiselle sekä 

pilvipalvelut, jotka ovat vaikuttaneet voimakkaasti 2000-luvun puolivälistä lähtien ohjelmisto, 

kuin perinteisiinkin aloihin (Löytänä & Korkeakoski 2014, 9 – 10). Pilvipalveluissa on kyse tie-

totekniikan palvelullistumisesta, jossa asiakas maksaa vain käyttämästään palvelusta ja sen 

ominaispiirteisiin kuuluvat muun muassa pääsy palveluun eri päätelaitteilla, nopea joustavuus 

sekä itsepalvelullisuus (Salo 2011, 4 - 8). Asiakkaat eivät halua enää tuotetta, vaan toivotun 

lopputuleman (Murphy 2016) tai teknologisen välineen, jolla asiakas saavuttaa haluamansa 

lopputuloksen (Lah & Wood 2016). Pilvipalveluita kuvaavasta palvelullistamisesta käytetään 

lyhennettä XaaS eli X-as-a-Service, jossa X-kirjain tarkoittaa mitä vain tai kaikkea. Esimerkiksi 

SaaS tarkoittaa sovelluksia palveluna, Software-as-a-service. (Salo 2011, 12).  

Technology Services Industry Associationin (TSIA) teknologiayritysten taloudellista suoriutu-

mista mittaava Technology & Services 50 -indeksi vuosilta 2008 - 2015 osoittaa, kuinka tuote-

lähtöisten perinteiseen liiketoimintamalliin perustuvien yritysten liikevaihto laski tarkastelu-

aikana ja vuonna 2015 XaaS-liiketoimintamallilla toimivien yritysten palveluista muodostuva 

liikevaihto ohitti perinteisten yritysten liikevaihdon (Lah & Wood 2016, 4, 9). Tämä osoittaa, 

että osa yrityksistä on pystynyt uudistautumaan, mutta kaikki yritykset eivät ole ymmärtäneet 

asiakkaan aikakauden aiheuttamaa muutosta tai pystyneet muuttamaan toimintaansa asiakas-

keskeiseksi (Murphy 2016; Löytänä & Korkeakoski 2014, 11). Muutoksessa yhtiöt joutuvat arvi-

oimaan uudestaan tarjoamaansa, organisaatiomallejaan ja prosessejaan. Vanha tuotelähtöi-

nen perinteinen organisoituminen ja toimintatavat eivät tue yrityksen asiakaslähtöistä strate-

giaa. (Lah & Wood 2016, 3.)  

Asiakaspalvelun näkökulmasta viimeisen vuosikymmenen aikana asiakaspalvelun palvelukana-

vissa on tapahtunut merkittävä muutos, joka asiakkaan näkökulmasta on tarkoittanut nope-

ampaa asiakaspalvelua, asiakaspalvelun parempaa saavutettavuutta sekä lisääntyneitä itse-

palvelumahdollisuuksia (Zornes 2019). Huolimatta yritysten voimakkaista panostuksista asiak-

kaiden pilvipalveluissa ominaisiin itsepalvelumahdollisuuksiin, asiakaspalvelutoiminnot ovat 

säilyneet organisaatioissa viimeiset vuosikymmenet samanlaisina (Dixon 2018; Dixon, Ponoma-

reff, Turner & DeLisi 2017). Tästä on seurannut ristiriita haettaessa saman aikaisesti asiakas-

keskeisyyttä sekä kustannustehokkuutta. Pilvipalveluihin perustuvat palvelut ovat tehneet 
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asiakkaista kärsimättömämpiä, vaativampia ja tyytymättömämpiä heidän saamaansa palve-

luun eli toivottuun lopputulemaan. Itsepalvelun kääntöpuolena ratkaistavaksi jää asiakkaiden 

monimutkaisimmat ongelmat, johon asiakaspalvelijan keinovalikoima ei enää riitä. (Dixon 

2018; Dixon ym. 2017; Zornes 2019.) 

Customer success on SaaS-liiketoiminnasta syntynyt asiakaskeskeisyyteen perustuva konsepti, 

jossa kiteytyy asiakaskeskeisesti järjestäytynyt organisaatio, eri toimintojen keskinäinen yh-

teistyö ja filosofia, jonka mukaan koko organisaatio toimii asiakkaan hyväksi. Customer suc-

cess keskittyy nykyisten asiakkaiden pitämiseen, niiden uusiutuvan liikevaihdon maksimoin-

tiin, asiakkaiden palvelusopimusten uusimiseen ja systemaattisen asiakaskokemuksen ja -tyy-

tyväisyyden ylläpitämiseen. SaaS-liiketoimintamallilla toimivan yrityksen liikevaihto perustuu 

uusiutuvaan liikevaihtoon, joka muodostuu asiakkaiden kuukausittain maksamista palvelumak-

suista. Perinteisessä ohjelmistotuotemyynnissä liikevaihto syntyy myydystä tuotteesta ja li-

senssistä käyttää sitä seuraavat vuodet. (Steinman, Mehta & Murphy 2016, 29 – 35.) Edellä ku-

vattu asetelma on muuttanut organisaatioiden painopistettä perinteisen tuotelähtöisen orga-

nisaation myynnistä ja tuotekehityksestä asiakaspalveluun ja asiakkuudenhoitotoimintoihin 

(Lah & Wood 2016, 85), koska SaaS-liiketoiminnassa uusasiakashankinta on kallista ja asiakas-

sopimukset ovat arvoltaan pienempiä, kuin perinteisessä tuotteeseen perustuvassa liiketoi-

mintamallissa (Steinman ym. 2016, 29 – 35).  

Organisaatiot tekevät edelleen transformaatiota perinteisestä organisaatiosta asiakasläh-

töiseksi. Transformaatiota tukevat trendit vuonna 2020 ovat XaaS-liikevaihdon kasvu verrat-

tuna perinteisiin ohjelmistotuotteisiin, IT ei ole enää ostajana teknologiaratkaisuissa, vaan 

ostajat edustavat koko liiketoimintaa sekä ohjelmistot tuotteina eivät enää tuota arvoa asiak-

kaille. Edellä mainitut trendit pakottavat organisaatioita uudistumaan ja tätä transformaa-

tiota kuvataan vuonna 2020 kolmen eri liiketoimintamalleja muokkaavan trendin kautta: 

1. Swallowing the fish -skenaario, jossa organisaatio on siirtymässä perinteisestä liiketoi-

mintamallista XaaS-malliin. Yrityksellä on kaksi liiketoimintamallia samaan aikaan. 

2. Tarjoaman arvolupauksen uudelleen määrittely organisaatiossa vastaamaan lopputu-

losta jonka asiakas haluaa saavuttaa. 

3. Myynnin uudelleenorganisointi uudistamalla myynnin markkinoille meno -suunnitel-

maa ja painopiste myynnissä siirtyy olemassa olevien asiakkaiden arvon maksimoin-

tiin. (Lah 2020.) 

Asiakkaan aikakauden ominaispiirteet ja edellytykset niille luoneet pilvipalvelut, pakottavat 

organisaatioita uudistumaan kokonaisvaltaisesti, jotta asiakkaat saadaan organisaation toi-

minnan keskiöön. Tämä vaati niin tarjoaman, kuin sitä tukevan organisaatiomallin ja liiketoi-

mintaprosessien uudistamista. Asiakaskeskeisyyden ja asiakkuuden arvon maksimoinnin näkö-

kulmasta avainasemassa organisaatiossa ovat asiakaspalvelu- ja asiakkuudenhoitotoiminnot. 
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Tähän XaaS-liiketoimintamalliin organisoitumisessa esitetään kaikkien asiakastoimintojen kes-

kittämistä samaan organisaatioon, jossa yhdistyvät niin asiakaspalvelu ja -hoitotoiminnot. 

Miten asiakaspalvelu- ja hoitotoiminnot sitten tulisi organisoida? 2010-luvun loppupuolella on 

kehitetty uusia innovatiivisia keinoja organisoida asiakaspalvelutoimintoja uudestaan, jotka 

vastaavat itsepalvelun synnyttämiin haasteisiin ja seurauksiin. Esimerkkinä tästä ovat T-Mobi-

len skaalautuvat asiantuntijatiimit (Dixon 2018), TSIA:n asiakkaiden sitouttamismalli LAER 

(TSIA 2020; Lah & Wood 2016, 185 – 242), Customer Success -ajattelu (Lah & Wood 2016; Mur-

phy 2016; Steinman ym. 2016; Adams 2019; Mehta ym. 2020) ja data-analytiikan käyttäminen 

asiakaspalvelu- ja Customer Success -työn tukemisessa (Lah & Wood 2016, 104 - 105). 

1.1 Kohdeorganisaation esittely 

Opinnäytetyön kehittämisosuuden kohdeorganisaatio uudistettiin maaliskuussa 2020 yhteistoi-

mintaneuvotteluiden lopputuloksena. Muutoksella tavoiteltiin asiakas- ja kumppanilähtöi-

syyttä. Kohdeorganisaatio on SaaS-liiketoimintamallilla toimiva ohjelmistoyritys, jonka palve-

lutarjoamana ovat taloushallinnon ohjelmistotuotteet pilvipalveluna, ja organisaatiolla on toi-

mipisteitä Suomessa sekä yksi Länsi-Euroopassa. Ennen helmi-maaliskuun 2020 yhteistoiminta-

neuvotteluja organisaatio ei ollut vastannut SaaS-liiketoimintamallin vaatimuksia, vaan se oli 

tuotevetoinen ja organisaatiorakenteeltaan perinteinen. 

1.2 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää mitä asiakasohjautuvan organisaation rakenta-

misessa ja organisoitumisessa tulee ottaa huomioon XaaS-liiketoimintamallilla toimivassa yri-

tyksessä, kun siirrytään tuoteohjautuvasta organisaatiomallista asiakasohjautuvaan. Näkö-

kulma on rajattu organisaation asiakaspalvelu- ja asiakkuuksien hoitotoimintoihin. Kehittämis-

tehtävän tarkoituksena on kuvata organisaation asiakaspalvelu- ja hoitotoimintojen nykytila 

ja kehittää tämän työn tietoperustaa hyödyntäen tavoitetila, miten asiakaspalvelun- ja hoito-

toimintojen tulisi organisoitua. Tämän työn kirjoittamisen aikana kohdeorganisaatioon on 

luotu uusi organisaatiorakenne ja muutoksen edistämiseksi suunnitellaan toimia ja konkreet-

tista tavoitetilaa asiakaskeskeisyyden toteuttamiseksi. Opinnäytetyön tekijä työskentelee 

kohdeorganisaatiossa asiakaspalveluorganisaation johtajana ja työn kehittämistehtävä on 

oleellinen kohdeorganisaation muutosprosessissa kohti asiakaskeskeisestä ja asiakkaan arvoa 

kasvattavaa liiketoimintaa. Laajemmassa mittakaavassa tämän työn tulokset auttavat muita 

XaaS-liiketoimintamallilla, mutta vielä tuotelähtöisellä ajattelulla toimivia organisaatioita, 

organisoimaan asiakaspalvelu- ja asiakkuudenhoitotoiminnot asiakaskeskeisemmin sekä kas-

vattamaan asiakkuuksiensa arvoa.  
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1.3 Tutkimusongelma ja kehittämistehtävä 

Tämän työn tutkimusongelmassa vastataan kysymyksiin: 

1. Miten tuotelähtöisestä organisaatiosta rakennetaan asiakaskeskeinen XaaS-liiketoimin-

nassa? 

2. Mitä asioita pitää ottaa huomioon siirryttäessä tuotekeskeisestä organisaatiosta asiakas-

keskeiseen organisaatioon? 

3. Miten asiakkuuden hoitotoiminnoissa ja asiakastuessa tulee XaaS-organisaatiossa organi-

soitua? 

4. Mitä kehityskohtia kohdeorganisaation asiakaspalvelu ja asiakkuudenhoitotoiminnoista on? 

Kysymyksistä kolmeen ensimmäiseen haetaan vastausta tietopohjasta. Neljänteen kysymyk-

seen vastataan jalostamalla tietoperustasta analyysirunko, jota vasten määritellään kohdeor-

ganisaation asiakaspalvelun ja asiakkuudenhoitotoimintojen nykytila seuraavin tiedonkeruu-

menetelmin kerätystä aineistosta: 

a. Haastattelut 

b. Havainnointi 

c. Dokumenttianalyysi 

Kehittämistehtävänä nykytilan ja analyysirungon vertailulla etsitään kehityskohteita, jotka 

katselmoidaan kohdeorganisaation asiakaspalvelu- ja hoitotoimintojen johtoryhmässä, tavoit-

teena saada ymmärrys missä kohtaa organisaation muutos on menossa ja mitkä asiat tulee 

seuraavaksi toteuttaa sekä onko tavoiteltu suunta oikea. 

1.4 Työn rakenne 

Opinnäytetyö koostuu johdannosta, tietopohjasta, kehittämisasetelmasta, tuloksista ja niiden 

arvioinnista. Johdannossa kuvataan teknologisen kehityksen ja pilvipalveluiden mahdollista-

maa muutosta asiakaskäyttäytymisessä ja mitä se on muuttanut asiakaspalvelussa ja asiak-

kuuksien hoidossa. Lisäksi johdanto sisältää työn tarkoituksen ja tavoitteen. Toinen kappale 

sisältää tietoperustan, miten asiakaspalvelu- ja hoitotoiminnot tulisi organisoida XaaS-liiketoi-

minnassa. Kolmannessa luvussa kuvataan kehittämiseen käytettävät menetelmät ja toteutus 

sekä aineiston keruu-, hallinta- ja analyysimenetelmät. Neljännessä luvussa verrataan kohde-

organisaation nykytilan kuvausta etsien kontrasteja tietoperustasta luotua ja ryhmiteltyä ana-

lyysirunkoa vastaan ja luodaan myöhemmin kehittämisehdotuksia ja kerätään palautetta koh-

deorganisaatiolta, jota hyödynnetään kohdeorganisaation asiakaspalvelu- ja hoitotoimintojen 

kehittämisessä. Lopuksi viidennessä kappaleessa tarkastellaan tuloksia tietoperustaa vasten ja 

esitetään johtopäätökset.  
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Työssä käytetään osittain englanninkielisiä käsitteitä, jotka ovat vakiintuneita termejä opin-

näytetyön kohdeorganisaatiossa ja ne ovat alun perin peräisin tietoperustan lähteistä. Englan-

ninkieliset termit avataan opinnäytetyössä, kun ne mainitaan ensimmäisen kerran tekstissä. 

Lisäksi liitteeseen 5 on kerätty englanninkielisten käsitteiden sanasto.  

2 Asiakaspalvelu- ja hoitotoimintojen organisointi XaaS-liiketoiminnassa 

Tietoperustan luomisessa on käytetty lähteinä e-kirjallisuutta, lehtiartikkeleja, liike-elämän 

tutkimuksia, ajankohtaiskatsauksia, liike-elämän asiantuntijoiden kirjoituksia ja blogeja, pod-

casteja sekä videoituja luentoja opinnäytetyön aiheeseen liittyen. Tietoperustassa edetään 

XaaS-liiketoimintamallista käsitteenä asiakas-toimittajasuhteen kautta tapahtuneeseen muu-

tokseen tarpeesta sitouttaa asiakkaita. Tämän jälkeen tarkastellaan organisaatiomalleja 

tuote- ja asiakasohjautuvuuden näkökulmasta, edeten muutokseen miten tuoteohjautuvuu-

desta päästään XaaS-liiketoimintamallin edellyttämään asiakasohjautuvuuteen ja asiakaskes-

keisyyden luomiseen, mitkä ajurit ovat muutoksessa taustalla ja mitkä kyvykkyydet tarvitaan 

XaaS-liiketoimintamallissa onnistumiseen. Viimeisenä tietoperustassa käydään läpi organisaa-

tion rakentaminen kohdentuen asiakaspalvelu- ja hoitotoimintojen organisointiin sekä niihin 

liittyvään customer success -ajatteluun. Tietoperusta vastaa tämän työn kolmeen ensimmäi-

seen tutkimusongelmassa esitettyyn kysymykseen (1.3 Tutkimusongelma ja kehittämisteh-

tävä).  

XaaS, X-as-a-Service, on pilvipalveluun perustuva liiketoimintamalli, jossa internetin kautta 

tarjotaan mitä tahansa palvelua, joka liittyy ohjelmistopalveluihin tai niitä tukeviin palvelui-

hin (Lah & Wood 2016, 2). Mallissa asiakas maksaa vain palvelun käytöstä saadakseen halua-

mansa lopputuleman (Lah & Wood 2016; Murphy 2016; Salo 2011, 4 – 8). Palvelussa on tyypil-

listä sen saavutettavuus eri päätelaitteilla, itsepalvelullisuus, joustavuus ja palveluiden tar-

joaminen asiakkaille tapahtuu subscription-based -mallilla eli tilauspohjaisella toimitusmal-

lilla (Athow 2014; Bedi 2019; Lah & Wood 2016, 11; Salo 4 - 8). Tilauspohjainen toimitusmalli 

mahdollistaa tarkan tiedon keräämisen asiakaskäyttäytymisestä ja palveluiden kulutuksesta. 

Malli mahdollistaa yritykselle ennustettavan ja uudistuvan liikevaihdon, sekä erittäin hyvän 

kannattavuuden tarjotuille palveluille. (Athow 2014; Bedi 2019; Lah & Wood 2016, 11.) Tek-

nologisen kehityksen ansiosta melkein minkä tahansa alan yrityksellä voi olla mahdollisuus 

muuttaa liiketoimintamallinsa XaaS-malliin (Bedi 2019). Pelkkä liiketoimintamallin käyttöön-

otto ei riitä, koska palvelullistuminen vaatii jatkuvaa lisäarvon tuottamista asiakkaille. Tällöin 

on myös varmistettava yrityksen organisoituminen palvelutarjoaman mukaisesti siten, että se 

tukee laajempaa yhteistyötä ja vastuunottamista organisaatiossa asiakkaiden palvelun toimi-

vuudesta (Grönroos ym. 2007, 144 - 147). 
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Asiakas-toimittajasuhteessa on tapahtunut muutos viimeisen vuosikymmenen aikana (Bedi 

2019; Lah 2017). Ennen asiakas osti toimittajalta tuotteen ja mahdollisesti lisäksi tuotteen 

käyttöönoton ja tukipalvelun. Etukäteen maksetun hankinnan jälkeen tuotteen ylläpito siirtyi 

asiakkaan vastuulle. Toimittajalle tuotteesta ja lisäpalveluista syntynyt liikevaihto säilyi riip-

pumatta siitä, käyttikö asiakas tuotetta vai ei. Nyt asiakkaiden huomio on tuotteen tai palve-

lun lopputulemassa ja kuinka heitä autetaan sen saavuttamisessa (Lah 2017; Steinman ym. 

2016, 29 – 35). Palveluliiketoiminnassa yrityksen ansainta asiakkailta varmistetaan pitkällä ai-

kavälillä jatkuvan lisäarvon tuoton kautta (Grönroos ym. 2007, 144 – 145). Jos tuote tai pal-

velu ei tue asiakkaan tarpeita, voi asiakas vaihtaa palvelua nopeasti ja joustavasti, josta seu-

rauksena on XaaS-liiketoimintamallissa toimittajan liikevaihtoon välitön negatiivinen vaikutus 

(Lah 2017.) 

2.1 Tuote- ja asiakasohjautuvuus organisaatiomalleissa 

Organisaatiomalli heijastelee yrityksen prioriteetteja, kuinka se on järjestäytynyt johtamaan 

ja kontrolloimaan organisaatiota (Lah & Wood 2016, 81). Organisaation muodon määrittää 

kolme asiaa: toiminnot joita suoritetaan, toimintojen vuorovaikutus organisaatiorakenteessa 

sekä toimintokohtainen auktoriteetti ja päätöksenteko (Sisney 2012, 2). Organisaatiorakentei-

den päätyyppejä ovat funktionaalinen eli toimintokohtainen organisaatio, matriisiorganisaatio 

ja tulosaluekohtainen eli tuloyksikkörakenteinen divisioonaorganisaatio. (Viitala & Jylhä 2013, 

164.) Tuoteohjautuva organisaatio on rakennettu tuotteen ympärille ja organisaatiomalli on 

optimoitu tuottamaan ja myymään tuotetta asiakkaalle. Asiakasohjautuva organisaatio on 

vuorostaan rakennettu asiakkaiden ympärille. Organisoituminen tapahtuu asiakasryhmien tai -

segmenttien mukaisesti ja organisaation resurssit mitoitetaan asiakkuuksien hoitoon. (Europa-

eus 2005.) 

Tulosyksikkörakenteeseen perustuvassa organisaatiomallissa jokaiselle tuotteelle tai tuoteryh-

mälle on oma yksikkö, jossa tuotteen markkinointi, myynti ja tuotekehitys sekä tuotanto ta-

pahtuvat. Tuotanto sekä jakelutoiminnot ovat optimoitu tehokkaasti ja liiketoimintamalli toi-

mii silloin, kun kysyntää on tarjontaa enemmän. (Europaeus 2005.) Asiakasohjautuvuuden nä-

kökulmasta tulosyksikköorganisaatiomallin etuja ovat tuote- ja asiakasryhmäkohtainen ra-

kenne, joiden avulla pystytään keskittymään tuote- tai asiakassuhteiden kehittämiseen (Vii-

tala & Jylhä 2013, 165). Toimintokohtaisessa organisaatiomallissa organisaatio on järjestetty 

toiminnoittain erillisten tulosyksikkökokonaisuuksien sijaan. Tuotanto ja myynti ovat omissa 

yksiköissä, ja yksiköiden toimintaa ohjaavat määrälliset tuotteiden kappale- ja rahamääriin 

perustuvat tavoitteet. Hinnoittelu ja tuotekehitys on tuotelähtöistä, koska niitä ohjaavat tuo-

tejohtajat ja -päälliköt. Asiakasohjautuvassa organisaatiomallissa asetetut tavoitteet tukevat 

vuorostaan asiakasohjautuvuutta ja perustuvat asiakasryhmä- tai segmenttikohtaisiin myynti- 

ja tulostavoitteisiin. (Europaeus 2005.) 
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Toiminto- että tulosyksikkörakenteisissa organisaatiomalleissa ongelmat ja haasteet asia-

kasohjautuvuuden näkökulmasta ovat organisaation jäykkyydessä. Poikittaistoimintojen väli-

nen yhteistyö on vähäistä, joka rajoittaa tiedonkulkua ja vuorovaikutusta. Tästä seuraa osa-

optimointia yksiköissä ja täyttä asiakaspotentiaalia ei pystytä hyödyntämään, koska asiakkuus 

nähdään vain yksikön vastuulla olevien tuotteiden tai tuoteryhmien näkökulmasta vailla yri-

tyksen laajuista kokonaisnäkemystä. Tämä vaikuttaa asiakaskokemukseen ja haittaa asiakkuu-

den aktiivista johtamista, koska asiakasta saattavat lähestyä yrityksestä useat eri tahot tietä-

mättä toisistaan. (Europaeus 2005.) 

Tulosyksikkö- ja toimintokohtaisen organisaatioiden asiakasohjautuvuuden haasteisiin vastaa 

osittain matriisiorganisaatio. Siinä yhdistetään horisontaalisesti tehtävänjako organisaation 

vertikaaliseen rakenteeseen (Viitala & Jylhä 2013, 166). Asiakasohjautuvassa ajattelutavassa 

asiakkuus järjestetään organisaation matriisiin horisontaalisesti ja pyritään luomaan käsitys 

yhteisestä asiakkuudesta. Käsitys kokonaisasiakkuudesta avaa mahdollisuuksia asiakaskohtai-

sen osuuden kasvattamiseen ja yrityksen tarjoaman arviointiin. (Europaeus 2005.) Haasteet 

matriisiorganisaatiossa asiakkuusohjautuvuuden näkökulmasta ovat jaettu vastuu päätöksen-

teossa ja tulosyksikkökohtaisissa tavoitteissa. Erilaiset tavoitteet sekä päätöksenteot ja vas-

tuiden jakautuminen esimerkiksi tuotteiden, tuoteryhmien, liiketoiminta-alueiden tai asiak-

kaiden mukaan haittaavat konsensuksen saavuttamista yli yksikkörajojen. (Europaeus 2005; 

Viitala & Jylhä 2013, 166). 

Lah ja Wood (2016, 82) esittelevät perinteisen teknologiatoimittajan organisaatiomallin, joka 

luokitellaan Viitalan ja Jylhän (2013, 165) kuvaamaksi toimintokohtaiseksi organisaatiomal-

liksi. Malli pohjautuu kolmeen päätoiminnallisuuteen. Ensinnäkin organisaatiossa korostuu 

tuotannon, myynnin ja jakelun toiminnot, mutta ei markkinointi ja palvelut. Toiseksi edellä 

mainitut toiminnot ovat optimoitu skaalautuviksi, mutta markkinoille meno -suunnitelma on 

kohdentamaton ja pienille että keskisuurille yrityksille ei ole suoria asiointikanavia. Kolman-

neksi organisaatiossa on selkeä käske ja hallitse -rakenne, mutta päätöksenteko on maantie-

teellisesti jaettu ja jokaisella organisaation toiminnolla on oma budjetti, joka johtaa siiloutu-

miseen ja sisäsyntyiseen ajattelutapaan kokonaisvaltaisen tarkastelun sijaan. (2016, 82.) 

Maantieteellisessä tulosaluejaossa päätökset tehdään lähellä asiakkaita huomioiden paikalli-

set resurssit ja vaatimukset. Tuote- ja palveluperustainen vastuualuejako synnyttää lisäarvoa 

asiakkaille, koska heidän tarpeisiinsa voidaan reagoida paikallisesti nopeasti. (Viitala & Jylhä 

2013, 165 - 166.) Haittapuolina yhteistyötä saattaa vaikeuttaa tulosalueiden oman edun ta-

voittelu ja toisiaan vastaan kilpailu. Tämä johtaa tulosyksikköjen siiloutumiseen ja on seu-

rausta konsernihallinnon määrittelemistä tulosyksikkö tai -aluekohtaisista tavoitteista ja tu-

loskehityksen seurannasta. Lisäksi lisäarvon tuottaminen asiakkaille vaikeutuu ja innovatiivi-

suus vähenee tulosyksiköissä, jos konsernihallintoon keskittyy liikaa tehtäviä ja valtaa. (Vii-

tala & Jylhä 2013, 165 - 166.) 
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2.2 Tuoteohjautuvuudesta asiakasohjautuvuuteen organisaatiossa 

Asiakasohjautuvan toimintamallin luomisen haasteet ovat siinä, millainen mallin tulisi olla ja 

kuinka vanhasta tuoteohjautuvasta toimintamallista siirrytään asiakasohjautuvaan malliin. 

Tuoteohjautuvassa mallissa yritys on organisoitunut ja sen toiminta sekä prosessit ovat opti-

moitu tuotteen ympärille tuotteen ohjatessa ajattelua. Yrityksen strategia lähtee tuotteesta 

ja myynti etsii tuotteelle asiakkaita. Asiakasohjautuvassa mallissa lähtökohta on visio, jossa 

asiakas on keskiössä ja sitä tavoitellaan asiakkuusstrategialla, joka vuorostaan sisältää väli-

neet ja keinot vision saavuttamiseksi. (Europaeus 2005; Pohjanmäki 2005.) Asiakaskeskei-

syyttä sekä tuote- että asiakasohjautuvassa toimintamallissa määrittelee yrityksen asiakassuh-

teiden toiminnan fokus. Löytänä ja Korkiakoski (2014) viittaavat asiakaskeskeisyyteen neljäta-

soisena kehityskaarena, joka kuvaa onko toiminta asiakkaisiin keskittynyttä, reagoivaa, sitou-

tunutta vai innostunutta (Löytänä & Korkiakoski 2014, 15 – 17; Kuvio 1). Yritykset kuvaavat 

Löytänän ja Korkiakosken (2014, 15 – 17) mukaan toimintaansa asiakaslähtöiseksi silloin, kun 

yritys kehittää toimintaansa saadun asiakaspalautteen pohjalta. Tällöin asiakaskeskeisyys on 

tasoa reagoiva (Kuvio 1). 

 

Kuvio 1: Asiakaskeskeisyys ja asiakaslähtöisyys asiakasohjautuvuudessa. Synteesi mukaillen 

Europaeus 2005, Pohjanmäki 2005 ja Löytänä & Korkiakoski 2014. 

Pohjanmäki (2005) kuvaa asiakkuusohjautuvan toimintamallin käyttöönottoa kolmivaiheiseksi 

(Kuvio 2). Ensimmäisessä vaiheessa suunnitellaan uusi toimintamalli, jonka lähtökohta on sen 

sopivuus yritykselle. Toimintamalli on rakennettava siten, että malli on sujuvasti 
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jalkautettavissa organisaatioon (Pohjanmäki 2005). Lah ja Wood (2016, 81) suosittelevat tek-

nologiayrityksiä suunnittelemaan ensin toimintamallinsa ennen keskusteluita siitä, millainen 

yrityksen organisaatiomallin tulisi olla. Asiakasohjautuvuuden näkökulmasta toimintamallin 

määrittelyssä pitää ottaa huomioon, miten asiakas kokee toimintamallin sekä organisaatiossa 

pitää tunnistaa toimintamallissa tarvittavat kyvykkyydet, jotta määritelty malli toteutuu hy-

vin. Ennen suunnitteluvaihetta pitää olla ymmärrystä ja kokemusta organisaatiosta. (Lah & 

Wood 2016, 81.) Toinen Pohjanmäen kuvaamista vaiheista käsittää muutoksen johtamisen eli 

mallin jalkautuksen käytännössä. Kolmas vaihe on kahden ensimmäisen yhteensovittamista. 

(Pohjanmäki 2005.) 

 

Kuvio 2: Asiakkuusohjautuvan toimintamallin luominen ja käyttöönotto sekä huomioitavat te-

kijät. Visualisointi mukaillen Europaeus 2005, Lah & Wood 2016, Pohjanmäki 2005 ja Sisney 

2012. 

Asiakkuuden arvo syntyy yrityksen ja asiakkaan välisestä yhteistyöstä. Yrityksen toimintamalli 

tulee optimoida tätä arvoa palvelevaksi. Se saavutetaan määrittelemällä yhteinen tavoite, 

jota organisaatio yhdessä tavoittelee toimintamallissa määritellyin systemaattisin keinoin. 

Asiakasohjautuvaa toimintamallia suunnitellessa yrityksen kaikki rakenteet tulee huomioida, 

koska kaikilla niillä on vaikutusta välillisesti ja välittömästi asiakkuuden arvon luomiseen. 

(Pohjanmäki 2005.) Jotta asiakasohjautuvan organisaation toiminnan fokus on asiakaskes-

keistä, vaatii organisaation rakentaminen perinteisten ajattelutapojen hylkäämistä ja asiakas-

suhteita tulisi tarkastella kokonaisvaltaisesti yrityskulttuurin, prosessien, rakenteen ja strate-

giankin osalta (Hemel & Rademakers 2016, 212). Organisaatiorakenteen ei tule perustua ihmi-

siin, vaan yrityksen ydintoimintoihin, jotka tukevat strategian toteuttamista. Rakenteen 
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määrittelyn jälkeen, määritellään roolit sekä niihin tarvittavat kyvykkyydet ja lopuksi vasta 

valitaan henkilöt, jotka sopivat parhaiten rooleihin. Onnistuneessa organisaatiorakenteessa 

päätöksenteko on viety mahdollisimman lähelle asiakasrajapintaa. (Sisney 2012, 9 - 17.) 

Asiakasohjautuvan toimintamallin käyttöönotossa epäonnistutaan, jos yrityksen johto pyrkii 

ensin toteuttamaan organisaatiomuutoksen, jossa yritys organisoidaan uudestaan tavoitteena 

saavuttaa asiakkuuksien johtamisesta kilpailuetu ja vasta tämän jälkeen johto alkaa suunnit-

telemaan asiakkuusohjautuvan toimintamallin elementtejä. Asiakkuusvision ja strategian 

puuttuessa yrityksen suunta ja roolit ovat hukassa, josta seurauksena syntyy epätoivottua uu-

delleen järjestäytymistä. (Pohjanmäki 2005.) Uuden strategian ja vanhan rakenteen yhdis-

telmä aiheuttaa epäselvyyttä vastuista, organisaatio ei skaalaudu kasvaessaan, uusilla rekry-

toiduilla kyvykkyyksillä on vaikeuksia toimia organisaatiossa ja vanhoilla työntekijöillä ja tii-

meillä on vaikea kasvaa uusiin rooleihinsa (Sisney 2012, 7 – 10). Toisaalta jos organisaatiossa 

havaitaan asiakaskeskeisyyden merkitys strategisena kilpailuetuna, voidaan muutos käynnis-

tää, vaikkei tavoitteita olisi tarkennettu tarpeeksi (Löytänä & Korkiakoski 2014, 15). Toimin-

not, joilla on joko lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita, ei tulisi olla samassa organisaatiora-

kenteessa. Esimerkkinä markkinointi myyntiorganisaatiossa; markkinoinnilla on pitkän aikavä-

lin tavoitteet, kun taas myynnillä lyhyen aikavälin, mutta myynnillä on määräysvalta markki-

nointiin organisaatiossa. (Sisney 2012, 7 – 10.)  Nopeilla organisaatiomuutoksilla pyritään luo-

maan ja viestimään yrityskuvaa dynaamisuudesta ja valmiudesta reagoida nopeasti toimin-

taympäristön muutoksiin, mutta ilman muutoksen jalkautussuunnitelmaa ei haluttuja hyötyjä 

saavuteta (Europaeus 2005).  

Pohjanmäki (2005) nostaa esille asiakkuusajattelun taustalla olevan käsityksen oppivasta asi-

akkuudesta. Kyseessä on suhde, jossa osapuolten välinen vuorovaikutus synnyttää uusia aja-

tuksia ja tekoja. Oppivan asiakkuuden käsitettä tukee yrityskulttuuri, joka kannustaa asiak-

kaan aktiivista kuuntelua, kyselevää kiinnostusta asiakkaan asioihin, aloitteellisuutta ja van-

han mallin kyseenalaistamista. Parhaimmastakaan asiakasohjautuvasta toimintamallista ei ole 

apua, jos yrityskulttuuri ei ole yhteensopiva sen kanssa. Taustalla asiakkuuden johtamisessa 

on ajatus, jossa tunteiden käyttäminen katsotaan kilpailueduksi. (Pohjanmäki 2005.) Tois-

taiseksi tunteiden käyttäminen on ollut vielä melko harvinaista asiakassuhteissa (Löytänä & 

Korkiakoski 2014, 16). Pohjanmäen (2005) kuvaamat oppivan asiakkuuden elementit vastaavat 

asiakaskeskeisyyden toiseksi korkeinta tasoa eli sitoutuneisuutta (Kuvio 1). 

Korkeinta asiakaskeskeisyyden tasoa, innostuneisuutta (Kuvio 1), voidaan tavoitella customer 

success -ajattelulla, jossa organisaatio on järjestäytynyt asiakaskeskeisesti ja eri toiminnot 

tukevat keskinäisellä yhteistyöllä työskentelyä asiakkaan hyväksi (Steinman 2016, 29 -35). 

Customer success -ajattelussa arvon tuottaminen asiakkaille ennakoivasti perustuu systemaat-

tiseen mittaamiseen, prosesseihin ja teknologisiin ratkaisuihin (Sharma, Jagjeet & Kwan 

2019). Customer success vaikuttaa asiakasohjautuvan toimintamallin (Kuvio 2) luomisen 
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suunnitteluvaiheessa kyvykkyyksien huomioitiin, toimintamalleihin, ihmisiin, prosesseihin sekä 

teknologiaan, jotta customer success -ajattelun omaksuminen varmistetaan koko organisaa-

tion laajuisesti (Sharma ym. 2019). Edellä mainittujen tekijöiden huomioiminen vastaa Poh-

janmäen (2005) esittämää yrityksen rakenteiden huomioimista, jos niillä on vaikutusta välilli-

sesti ja välittömästi asiakkuuden arvon luomiseen asiakasohjautuvaa mallia suunniteltaessa. 

Laajemmin customer successia käsitellään kappaleessa 2.3.2. 

2.2.1 Ajurit asiakasohjautuvaan malliin XaaS-liiketoiminnassa 

Sisneyn (2012, 4 – 5) mukaan yrityksen ensimmäinen virhe on olla koskematta organisaatiora-

kenteeseen strategian vaihtuessa. Lah ja Wood (2016, 90 – 91) esittävät ettei alussa ole tar-

vetta vaihtaa ensimmäiseksi organisaatiomallia, kun yritys on siirtymässä palvelupohjaiseen 

tarjoamaan, jos yrityksen toiminta perustuu kokeneeseen johtoon ja totutut perinteiset toi-

mintamallit organisaatiossa eivät haittaa muutosta. Toisaalta palvelupohjaiseen tarjoamaan 

siirtyminen luo ajureita organisaatiomuutokselle. Tällaisia ajureita ovat tarve osallistaa orga-

nisaatiota päätöksentekoon laajemmin ja tarve tunnistaa ja hankkia uusia kykyjä ja taitoja, 

jotta XaaS-palvelutarjoamaa ja automaatiota asiakkuuksien hoidossa voidaan hyödyntää te-

hokkaasti sekä lisätä asiakkaan itsepalvelumahdollisuuksia (Lah & Wood 2016, 90 – 91). Hemel 

ja Rademakers (2016, 217 - 228) mukaan ajurit laajempaan päätöksentekoon osallistamisesta 

ja rekrytointi sekä toimintojen välinen yhteistyö ja jaettu vastuu ovat oleellisia tekijöitä muo-

kattaessa organisaatiota asiakaskeskeiseksi. Myös Grönroos (ym. 2007, 144 – 147) esittää pal-

velutarjoaman tueksi tarvitaan organisaation laajuista yhteistyötä ja vastuunottamista organi-

saatiossa asiakkaiden palveluiden toimivuudesta.  

Lah & Wood (2016, 92) esittävät seuraavien ajurien olevan syy isojen perinteisten täyden pal-

velun ohjelmistotalojen haluun organisoitua uudestaan tuoteohjautuvasta organisaatiosta 

asiakasohjautuvaksi:  

1. Myynti ja tuotekehitys määräävät yrityksen suuntaa. 

2. Jokaisella toiminnolla on oma organisaatio. 

3. Myynti on organisoitu maantieteellisesti. 

4. Kohdentamaton horisontaalinen markkinoille meno -suunnitelma. 

5. Jokainen toiminto suorittaa oman tehtävän asiakkaalle ja toimintojen välillä on 

monta kanavan vaihtoa asiakkaan näkökulmasta. 

6. Budjetti painottuu tuotantoon ja jakeluun suunnittelun sijaan. 

7. Toimintojen osaoptimointi. 

Perinteisessä organisaatiomallissa ohjelmistotalot rahoittavat liikevaihdollaan eniten myynti- 

ja markkinointitoimintoja. Suurin osa liikevaihdon osuudesta keskittyy myyntiin ja toiseksi 

eniten rahoitetaan tuotekehitystä. Riippumatta tuotelähtöisestä panostuksesta, mallilla teh-

dään yhä keskimäärin 18 prosenttia voittoa liikevaihdosta. (Lah & Wood 2016, 85.) SaaS-
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liiketoimintamallilla toimivan yrityksen liikevaihto perustuu uusiutuvaan liikevaihtoon, joka 

muodostuu asiakkaiden kuukausittain maksamista palvelumaksuista. Perinteisessä ohjelmisto-

tuotemyynnissä liikevaihto syntyy myydystä tuotteesta ja lisenssistä käyttää sitä seuraavat 

vuodet. (Steinman ym. 2016, 29 – 35.) Edellä kuvattu asetelma on muuttanut organisaatioiden 

painopistettä perinteisen tuotelähtöisen organisaation myynnistä ja tuotekehityksestä asia-

kaspalveluun ja asiakkuudenhoitotoimintoihin (Lah & Wood 2016, 85), koska SaaS-liiketoimin-

nassa uusasiakashankinta on kallista ja asiakassopimukset ovat arvoltaan pienempiä, kuin pe-

rinteisessä tuotteeseen perustuvassa liiketoimintamallissa (Steinman ym. 2016, 29 – 35). 

Lah ja Wood (2016, 95) esittävät mallissa onnistumisen yhdeksi tekijäksi suunnitella palvelun 

tuottaminen automaation avulla, jotta palvelutuottamiskulut olisivat mahdollisimman mata-

lat. Deloitten (Crossan, Hupfer, Loucks & Srinivasan 2018, 2 - 5) raportin mukaan joustavuu-

desta palveluntuottamiskustannuksissa onkin tullut työvoiman tehostumisen lisäksi, yksi mer-

kittävistä ajureista, jonka vuoksi teknologiayritykset siirtyvät XaaS-malliin. Teknologinen ke-

hitys on mahdollistanut uusien tuotteiden ja palveluiden innovoinnin nopeasti, koska XaaSiin 

tarvittavat teknologiset kyvykkyydet halpenevat koko ajan. Lisäksi tähän on vaikuttanut auto-

maation lisääminen, joka on vapauttanut asiantuntijoita tuottavampiin työtehtäviin. Organi-

saation ketteryyden, operatiivisten toimintojen säästöjen ja innovaatioiden lisäksi XaaS-liike-

toimintamallia pidetään välttämättömänä yrityksen menestyksen kannalta. (Crossan ym. 

2018, 2 - 5.)  

2.2.2 Tarvittavat kyvykkyydet asiakaspalvelu- ja hoitotoiminnoissa XaaS-tarjoamaan siirryt-

täessä  

Lah ja Wood (2016, 117) suosittelevat uuden organisaatiomallin rakentamisessa ensimmäiseksi 

tunnistamaan tarvittavat kyvykkyydet, jotka mahdollistavat uuden XaaS-palvelutarjoamaan 

perustuvan strategian toteuttamisen. Tämä perustuu liiketoimintamalliajatteluun, jolla tun-

nistetaan muutostarpeita ja edellytyksiä organisaatiolta, koska se konkretisoi liiketoiminnan 

muutosten hallintaa auttamalla tunnistamaan tarvittavia ja uusia kyvykkyyksiä sekä mitä voi-

daan toteuttaa olemassa olevilla resursseilla (Pulkkinen, Rajahonka, Siuruainen, Tinnilä & 

Wendelin 2005, 14 – 21). Kyvykkyysajattelussa keskitytään liiketoiminnan perustana olevan 

osaamisen määrittelyyn sekä vahvistamiseen ja tällöin strategioista tulee joustavampia, koska 

vahvalla osaamisella pystytään paremmin reagoimaan muutoksiin (Viitala & Jylhä 2013, 59). 

Lah ja Wood (2016, 97) määrittelevät kyvykkyyden kykynä suorittaa toimia halutun lopputu-

loksen saavuttamiseksi. Kyvykkyyksien tunnistamisen jälkeen olemassa olevat kyvykkyydet ja 

taidot tulee keskittää ja niitä tulee vahvistaa. Työntekijät joilla on tarvittava osaaminen, tu-

lee ohjata uuden toiminnan suunnitteluun päivittäisen työnteon sijaan. Puuttuvien kyvykkyyk-

sien hankkimiseksi ja rakentamiseksi tehdään suunnitelma ja sille määritellään toimintokoh-

taisesti omistaja, kuka on vastuussa suunnitelman toteutuksesta. (Lah & Wood 2016, 98, 

117.). Kyvykkyyksien tunnistamisessa toimintokohtaisesti tarkastellaan nykyistä 
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organisaatiorakennetta ja sen haasteita tavoitetilan strategian toteuttamisen näkökulmasta. 

Tämän vuoksi toimintojen johtajien tulisi toimia kyvykkyyssuunnittelun omistajina. Etuna 

tästä on lisääntynyt tietoisuus siitä, miksi tarvittavat organisaatiomuutokset tulee tehdä, luo-

daan rakennetta organisaatiomallista käytävälle keskustelulle ja muodostetaan käsitys organi-

saatiomuutosten tärkeys- ja toteuttamisjärjestyksestä. (Lah & Wood 2016, 98, 117 - 118). 

Lah ja Wood ovat tunnistaneet 380 kyvykkyyttä teknologiayhtiöistä ja tiivistäneet ne yhdek-

sään pääkyvykkyyskategoriaan (Taulukko 1), jotka tulisi olla jokaisessa organisaatiossa, jos 

yritys haluaa kasvaa ja optimoida XaaS-liiketoimintansa kannattavaksi. Pulkkisen ym. (2015, 

17 – 18) kuvaamiin strategian, liiketoimintamallin ja -prosessien käsitteisiin yhdistettynä Lah 

ja Woodin pääkyvykkyyskategoriat strategiaa ja suunnittelua lukuun ottamatta, ovat kaikki 

liiketoimintamallin elementtejä: mitä, miten ja kenelle (Taulukko 1). Taulukossa 1 on lue-

teltu pääkyvykkyydet numeroituna ja niiden alle on listattu asiakaspalvelu- ja hoitotoiminto-

jen kannalta oleellisimmat kyvykkyydet. Lah ja Wood (2016, 99 – 100) painottavat erikseen 

150 kyvykkyyttä, jotka ovat oleellisia XaaS-liiketoimintamallilla menestymiseen. Kuvatut ky-

vykkyydet ovat liiketoimintaprosessitasolla ja niitä perustellaan XaaS-liiketoimintaan liitty-

villä ajureilla (Taulukko 1, keltaisella värillä). 

Perinteisessä organisaatiossa voi olla helppoa löytää ja tunnistaa uuteen malliin tarvittavat 

taidot ja kyvykkyydet, mutta muutoksessa tulee kiinnittää huomiota työntekijöiden odotusten 

hallintaan. Siirryttäessä XaaS-tarjoamaan, yrityksen liikevaihdosta valtaosa tulee vanhan pe-

rinteisen organisaation tarjoamasta ja nykyisestä asiakaspohjasta. Viestinnässä tulee huomi-

oida perinteisen tarjoaman ja XaaS-tarjoaman olevan strategisesti ja taloudellisesti yhtä tär-

keitä. Uuden organisaation edut tulevat näkymään molemmissa tarjoamissa pitkällä aikavä-

lillä. Toinen huomioitava tekijä muutoksessa on nykyisen organisaation inertia ja valtapesäk-

keet. Kolmas tekijä on asiakkaiden odotukset. Jos he ovat tottuneet täyden palvelun perintei-

seen tarjoamaan, XaaS-tarjoaman tavoitteena oleva itsepalvelun maksimointi aiheuttaa reak-

tioita, jotka ovat hyvä ennakoida. Tässä muutoksessa ei pelkästään tuoda työntekijöitä asia-

kasohjautuvaan malliin, vaan myös asiakkaat. Asiakkaiden vaatimuksia ja odotuksia voidaan 

käyttää hyväksi ajurina muutoksessa luomalla aikataulu kohti uutta organisaatiomallia ja tar-

joamaa. Jotkut asiakkaat saattavat haluta uutta mallia nopeasti uudella tarjoamalla. Heidän 

odotuksiansa voidaan hallita luomalla tiekartta uuteen XaaS-tarjoamaan siirtymiselle ja kom-

munikoimalla organisaation sitoutuneisuus noudattaa sitä. (Lah & Wood 2016,111 – 112.) 
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 Suunnittelutaso Rakennetaso Ajuri kyvykkyydelle 
 

1. Strategia ja suunnittelu Customer Success -organisaa-
tion perustaminen asiakkaiden 
sitouttamiseksi. 

Asiakkuuksien arvon maksi-
mointi 

Rakennetaso Liiketoimintaprosessit Ajuri kyvykkyydelle 

Liiketoimintamalli     

Mitä  
  

2. Tarjoama 
- SLA:t eli palvelutasosopimuk-
set 
- Lisensointi ja hinnoittelustra-
tegia 
  

Arvon kerääminen tilauspohjai-
seen toimitusmalliin liittyvistä li-
säpalveluista luomalla kannatta-
via hinnoittelumalleja 

Palvelupohjaisen liiketoiminta-
mallin kannattavuus 

Kyvykkyys määritellä ja tuottaa 
asiakaskohtaisia haluttuja loppu-
tulemia. 

Asiakaskohtaisen kannattavuu-
den parantaminen 

3. Tuotteet Keskeiset tietovirrat, joilla tun-
nistetaan mahdollisuus lisä-
myyntiin palvelun arvoon perus-
tuvilla tarjouksilla 

Palveluiden käyttöönoton hel-
pottaminen lisää myyntiä ja luo 
uusia myyntimahdollisuuksia 

Miten 4. Rahoitusmalli 
  

  
  
  

5. Toiminnot 
- Asiakaspalveluprosessien au-
tomatisointi ja itsepalvelu 
- Asiakaspalvelun resursoinnin 
optimointi ja suunnittelu 
- Asiakastukikanavien opti-
mointi 

Käyttöönoton mittarit: onko 
asiakas ottanut tarjoamaa käyt-
töön onnistuneesti. 

Asiakaskohtaisen kannattavuu-
den parantaminen 

6. Kumppanuuksien hallinta 
- Kumppanien valinta ja solmi-
minen 
- Ulkoistettujen toimintojen 
johtaminen 

  

7. Markkinat 
- Segmentointimalli 
- Asiakkuudenhoitomalli 

  

Kenelle 
  
  

8. Markkinoille meno -suunni-
telma 
  

Kasvuhakuisen asiakkaiden si-
touttamismallin, esimerkiksi LA-
ERin käyttöönotto 

Tasainen huippuluokan liikevaih-
don kasvu 

Asiakassopimusten uusiminen ti-
lauspohjaisessa toimitusmal-
lissa. 

Kasvava osuus liikevaihdosta on 
tilauksiin ja sopimuksiin perustu-
vaa eli uusiutuvaa. 

9. Myynti ja markkinointi Asiakkuuden elinkaaren arvon 
laskenta. 

Ymmärrys potentiaaliltaan par-
haista ja kannattamattomista 
asiakkuuksista. 

Taulukko 1: Asiakaspalvelu- ja hoitotoimintoihin liittyvät kyvykkyydet yhdeksän pääkyvykkyy-

den kategoriassa suhteutettuina strategian, liiketoimintamallin ja -prosessien käsitteisiin. Kel-

taisella oleelliset kyvykkyydet XaaS-liiketoimintamallissa onnistumiseen. Synteesi Lah & Wood 

2016 ja Pulkkinen ym. 2005. 
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2.3 XaaS-organisaation rakentaminen 

Käytännön toiminta yrityksessä organisoidaan yrityksen toiminta-ajatuksen, liikeidean, strate-

gian ja tavoitteiden mukaan (Viitala & Jylhä 2013, 159 - 160). Liiketoimintamalli on strategian 

toteuttamisen väline kuvaten liiketoiminnan operaatioita rakenteellisella tasolla ja määrit-

täen yrityksen organisoitumista (Pulkkinen ym. 17 – 21). Toimenpiteet ja tehtävät tavoittei-

den saavuttamiseksi, tehtäväkokokonaisuudet, tehtävät ja vastuunjako, yhteistyö ja koordi-

nointi määrittelevät organisoinnin eri tasoilla ja muodostavat sisällön, muodon ja rakenteen 

yrityksen toiminnalle (Viitala & Jylhä 2013, 159 - 160). 

XaaS-liiketoiminnassa yrityksen arvo muodostuu asiakkuuksien arvosta ja liikevaihto perustuu 

asiakkuuksista syntyvään uusiutuvaan liikevaihtoon. Mitä kauemmin asiakkaat saadaan pidet-

tyä, sitä korkeammaksi niiden asiakkuuden elinkaariarvo kasvaa. Uusasiakashankinta on tär-

keää, mutta jos nykyiset asiakkaat saadaan pidettyä vuosia, tällöin myynnin osuus asiakkuu-

den elinkaariarvosta muodostuu pieneksi ja olemassa olevista asiakkaista muodostuva liike-

vaihto nousee tärkeämmäksi. (Murphy 2016.) Lah & Wood (2016, 185 – 242, Lah 2017) esittele-

vät Land, Adopt, Expand, Renew eli LAER-mallin (Kuvio 3) olevan ratkaisu asiakkaiden sitout-

tamiseen ja viitekehys XaaS-organisaatiossa organisoitumiseen. Myynti, asiakaspalvelu- ja hoi-

totoiminnot organisoituna LAER-sitouttamismallin mukaisesti luo organisaatiomallin, jonka ta-

voitteena on asiakkaan arvon maksimointi (Lah & Wood 2016, 195).  

LAERissa, lausutaan layer, jaetaan asiakkuuden elinkaari myyntiin, käyttöönottoon, arvon 

maksimointiin ja asiakkaan sopimuksen uusimiseen eli asiakassuhteen jatkamiseen (Kuvio 3). 

Land-vaihetta edustaa organisaation myyntitoiminto, jonka vastuulla on uusasiakasmyynti. 

Kun potentiaalisesta asiakkaasta on saatu uusi asiakas, siirrytään asiakkuuden elinkaaressa 

Adopt-vaiheeseen.  Tässä vaiheessa autetaan asiakasta ottamaan käyttöön myydyt palvelut. 

Asiakaspalvelutoiminnoista vaiheeseen osallistuvat käyttöönotto-, koulutus-, asiakastuki- ja 

customer success-toiminnot. Adopt-vaiheen mennessä hyvin, expand-vaiheessa lisämyynti-

mahdollisuudet asiakkaille ovat otolliset. Customer success, asiakaspalvelu-, käyttöönotto- ja 

koulutustiimit etsivät lisämyyntimahdollisuuksia asiakkaiden palveluiden laajennukseen. Vii-

meinen LAER-mallin vaihe on renew, jossa pyritään uusimaan palvelusopimus asiakkaan 

kanssa. Customer success on viime kädessä vastuussa sopimusten uusimisesta. Jos sopimuksen 

uusimisvaiheessa tarkastellaan asiakkaan kanssa olemassa olevaa palvelukokonaisuutta uusiksi 

tai tilanne on otollinen suurille palvelunlaajennuksille, siirretään sopimusneuvottelut myyn-

nille. (Lah 2017; Lah & Wood 2016; 185 – 242.)  
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Kuvio 3: LAER-malli. Expand ja Renew -vaiheet ovat esitetty käänteisesti roolien hahmotta-

miseksi. Mukaillen Lah 2017 ja Lah & Wood 2016. 

Lapp (2019) esittää asiakkaan näkökulman puuttuvan LAER-mallista, koska mallissa kuvataan 

toimittajan prosessia ja asiakkaiden sitouttamisen osuus jää suppeaksi. Customer successin 

roolia täydentäisi mallissa sitouttamisen vahvistamiseksi asiakasymmärrys siitä, mikä on yri-

tyksen tuottama arvo asiakkaille, vaadittu asiakaskokemuksen tunnistaminen ja ymmärrys, 

miten tai kuka asiakkaalta ylläpitää sitoutumista toimittajaan (Lapp 2019). Ciscolla LAER-mal-

lissa asiakaskeskeisyyttä on viety pidemmälle täydentämällä sitä Service-vaiheella (LASER), 

joka kuvaa asiakkaiden sitouttamisessa arvokkaiden, kasvavien, strategisten ja uskollisten asi-

akkuuksien hoitoa (Doell 2020a). Lappin ja Doellin esimerkit viittaavat LAER-mallin olevan 

asiakaskeskeisyydessään korkeintaan reagoiva (Kuvio 1) ja mallissa on kehittämistarpeita asi-

akkaiden sitouttamisessa. Doellin (2020a) esimerkissä sitouttaminen on ratkaistu Service-vai-

heella, joka mahdollistaa asiakaskeskeisyyden kehittymisen tasoille, jossa asiakassuhteita ke-

hitetään ja parhaimmillaan arvoa luodaan ennakoivasti asiakkaille (Kuvio 1). 

Asiakkaan näkökulmasta palvelua tarjoavan yrityksen toimintojen rajat ovat hämärtyneet 

(Zornes 2019). Yritysasiakkaat odottavat asiakaskokemuksen olevan saumaton riippumatta, 

siitä onko palvelussa ihmiskontakteja tai digitaalisia kosketuspisteitä (Sharma ym. 2019), siksi 

asiakkaiden ja toimintojen välillä tapahtuvaa kanavanvaihtoa tulisi olla mahdollisimman vä-

hän (Lah & Wood 2016, 88). Tähän Lah ja Wood (2016, 109) esittävät ratkaisuksi customer 

success ja asiakaspalvelutoimintojen keskittämistä samaan Customer growthiksi nimettyyn yk-

sikköön, jossa yhdistyvät kaikki asiakkuuden hoitoon- ja palveluun liittyvät taidot ja kyvykkyy-

det. Jos asiakaspalvelutoimintoja on useita esimerkiksi maantieteellisesti ympäri organisaa-

tiota, tulee nekin keskittää Customer growth -yksikköön ja harmonisoida asiakaspalvelupro-

sessit yhtenäisiksi. (Lah & Wood 2016, 93, 105; Kuvio 4.) Redbord (Pettersen & Redbord 2019) 
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suosittelee samanlaista mallia kuin Lah ja Woodin Customer growth -kokonaisuus, mutta uu-

den kasvavan yrityksen näkökulmasta XaaS-transformaation sijaan. Siinä mallissa asiakastuki 

ja customer success ovat samassa toiminnossa ja asiakastuesta kehittyy asiakaspalvelu, sen 

toiminnan kehittyessä reaktiivisesta ennakoivaksi. Käyttöönotto-toiminto syntyy liiketoimin-

nan kasvussa asiakaspalvelun erikoistumisen myötä. (Pettersen & Redbord 2019.) Keskitetty 

asiakaspalvelutuotanto tukee myyntiä, customer successia, asiakkuuden arvon maksimointia 

tavoitteena, sekä hyvää ja helppoa asiakaskokemusta (Lah & Wood 2016, 93, 105), kunhan ko-

konaisuus on rakennettu asiakaskeskeisesti ja olemassa olevia toimintoja ei ole vain suoravii-

vaisesti yhdistetty samaan organisaatioon (Lapp 2019). 

Crossan ym. (2018, 7 - 9) kyselyn mukaan viitenä tärkeimpänä avaintekijänä XaaSiin siirryttä-

essä nähtiin henkilöstön kouluttaminen toimintamalliin, jatkuvat parannukset palveluun, asi-

akkaiden itsepalvelumahdollisuudet, integraatiot kolmannen osapuolen tuotteisiin ja palvelui-

hin osana tarjoamaa, sekä customer success -tiimin perustaminen. Organisaatiorakenteen 

suunnittelussa avaintekijöistä asiakkaiden itsepalvelumahdollisuudet ja customer success kos-

kettavat asiakaspalvelu- ja hoitotoimintojen organisointia. Lah ja Wood (2016, 90 – 97, 104) 

sekä Redbord (2017) korostavat asiakkuuksien itsepalvelun maksimointia niiden elinkaaren 

ajan ja suosittelevat customer successin perustamista. Customer success on vastuussa asiak-

kuuksien hoidosta ja niiden liikevaihdon maksimoimisesta sekä uusien asiakkuuksien sisään 

tuonnista. Tämä tiimi myös hoitaa asiakkuuksien sopimusten uusinnat. (Lah & Wood 2016, 104 

– 105, Redbord 2017.) Lah ja Wood (2016, 104) suosittelevat lisäksi data-analytiikkatoiminnon 

perustamista Customer growth -yksikköön, koska sen avulla saadaan välillisesti sitoutettua 

asiakkaita. Data-analytiikasta kyvykkyytenä hyötyy niin customer success kuin asiakaspalvelu-

toiminnot, koska asiakkuuksia voidaan säilyttää ennakoivasti hyödyntämällä kerättyä dataa 

(Lah & Wood 2016, 104; Redbord 2017). Kustannussäästöjä tavoiteltaessa Redbord (2017) suo-

sittelee Customer operations -roolin perustamista automatisoimaan asiakaspalveluorganisaa-

tion prosesseja. 

Organisoitumisessa ensimmäinen askel asiakaskokemuksen parantamiseksi ja kaikkia organi-

saation toimintoja hyödyttävien taloudellisten synergioiden löytämiseksi on muuttaa yritys-

kulttuuria ja saada toiminnot ajattelemaan yli toimintorajojen (Lah & Wood 2016, 90 – 97; 

Sharma ym. 2019). Ajattelu toimintojen välillä voidaan ratkaista rekrytoimalla asiantunti-

joita, ketkä auttavat ymmärtämään kuinka asiakkaat käyttävät teknologiaa ja välttää rekry-

toimasta teknologiaorientoituneita asiantuntijoita. Ihanteellinen asiantuntija on sellainen, ke-

nellä on vuosien kokemusta asiakkaista ja osaa yhdistää kerätyn kokemuksen tuotemarkki-

noinnin kanssa sekä toimia horisontaalisesti organisaation toimintorajojen yli. Muutoksen kan-

nalta avainhenkilöillä tulisi olla syvä asiakastietämys sekä taidot osallistua muutoksen suun-

nitteluun ja jalkautukseen (Lah & Wood 2016, 96 - 97). Sharma ym. (2019) mukaan toiminto-

jen yli ajattelua tukee customer success sen kolmivaiheisen kehityskaaren kautta organisaa-

tiossa: 
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1. Customer success -toiminto perustetaan tukemaan organisaation visiota asiakaskeskeisyy-

destä. 

2. Customer success tuottaa asiakkaiden sitouttamismallin kautta tietoa muille toiminnoille 

ja ohjaa niitä toimimaan organisaation vision mukaisesti 

3. Koko organisaatio omaksuu asiakaskeskeisen ajattelutavan, customer success -ajattelun. 

Taloudelliset synergiat syntyvät toimintojen yli ajattelussa toisten huomioimisesta. XaaS-liike-

toiminnan oleellinen osa on alusta, jolla palvelut tuotetaan. Budjettien painottuminen suun-

nitteluun palveluiden tuottamisen sijaan kannustaa kehittämään. Jos kaikki työskentelevät 

organisaatiossa yhteistyössä alustan kehittämiseksi, alentaa se myynnin ja asiakaspalvelun 

kustannuksia. Investoinnit tuotekehitykseen alentavat palveluiden tuottamisen kuluja, inves-

toinnit markkinointiin alentavat asiakkaiden käyttöönottokustannuksia ja customer successin 

kuluja. Budjettien ja mittareiden tulisi tukea yhteisiä edellä mainittuja esimerkkejä, organi-

saation yhteisiä tavoitteita ja kannustaa toimintoja toimimaan yhdessä läpi organisaation. 

(Lah & Wood 2016, 96.). Crossan ym. (2018, 12) tutkimuksen mukaan taloudellisten synergioi-

den saavuttamiseksi kehittämällä on IT-toiminnon saaminen mukaan toimintojen yli ajatte-

luun kaikkein haasteellisinta.  

Lah & Wood (2016, 110) esittävät tavoiteorganisaatiorakenteen, jossa toiminnot ovat organi-

soitu niiden tavoitteiden mukaisesti. Asiakasrajapinnassa olevissa toiminnoissa painotetaan 

suorituskykyä kasvattaa liikevaihtoa ja niitä tukevissa toiminnoissa tehokkuutta tuottaa palve-

lut mahdollisimman edullisesti (Kuvio 4). Customer growth -toiminto on keskeisessä roolissa 

organisaatiorakenteen keskellä ja Kuviossa 4 on havainnollistettu, miten toiminnon tehtäväko-

konaisuudet, tehtävät, vastuunjako sekä yhteistyö ja koordinointi näkyvät ja muodostavat ra-

kenteen customer successin, asiakaspalvelun ja asiakasanalytiikan toiminnalle (Kuvio 4). Lah 

& Wood (2016, 12) muistuttavat, että voittava organisaatiorakenne XaaS-mallille elää koko 

ajan. 
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Kuvio 4: XaaS-organisaatiossa tavoiteltava organisaatiorakenne korostettuna customer growth 

-yksikön toiminnot, joissa asiakaspalvelu ja -hoitotoiminnot tapahtuvat. Mukaillen Lah & 

Wood 2016, 110. 

2.3.1 Asiakaspalvelu 

Uuteen asiakaskeskeiseen palvelutarjoamaan siirryttäessä organisaation isoimpia haasteita 

ovat ymmärryksen puute asiakkaiden liiketoiminnan ymmärtämisestä, miten asiakkaat hyöty-

vät liiketoiminnassaan organisaation palveluista. Asiakaspalvelu- ja käyttöönottotoiminnoissa 

on hyvää teknistä tuotetietämystä, mutta ei ymmärrystä asiakkaiden prosesseista. Asiakkailla 

taas ei ole riittävää osaamista ja tietoa käyttää tuotteita tai palveluita optimaalisesti (Wood, 

Hewlin & Lah 2014, 187 – 188). Wood ym. esittävät ratkaisuksi rekrytoida kyvykkyyksiä asiak-

kaiden toimialoilta tuomaan näkökulmaa, kuinka tuotteiden tai palveluiden asiakaskäyttö saa-

daan optimoitua. Toiseksi asiakaspalvelu- ja käyttöönottotoimintojen henkilöstöä tulee kou-

luttaa ja asettaa tavoitteet siten, että toiminta on asiakaskeskeistä. (2014, 188.) Tavoitelta-

essa asiakaskeskeisyyttä organisaatiossa, on oleellista rekrytoida asiakaskeskeisesti ajattele-

via työntekijöitä (Hemel & Rademakers 2016, 223 – 225). Asiakaspalveluorganisaatiota raken-

taessa tulee huomioida yrityksen liiketoiminnan kehityskaaren tilanne, missä tilassa asiakas-

palvelu on ja mitä suositeltavia toimia tulee tehdä sen kehittämiseksi ja mitä toimia välttää. 
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Yrityksen kasvaessa asiakkaiden odotukset muuttuvat ja palvelupyynnöt lisääntyvät asiakas-

määrän kasvaessa. (Redbord 2017.) Yrityksen kasvun myötä, asiakaspalvelun tulisi kehittyä re-

aktiivisesta ennakoivaan malliin, jossa asiat korjataan ennen kuin niistä tulee ongelmia. (Pet-

tersen & Redbord 2019; Redbord 2017.) Ennakoivilla toimintatavoilla luodaan uutta arvoa asi-

akkaille ja kasvatetaan asiakaskokemusta, jota kilpailijoiden on vaikea kopioida (Hemel & Ra-

demakers 2016, 225 – 226). 

Dixonin (2018) tutkimuksen mukaan organisaatiot ottavat aktiivisesti käyttöön uutta asiakas-

palvelua tukevaa teknologiaa, kuten tekoälyä, mutta sen käyttöönotossa ei aina huomioida 

tuleeko uusi teknologia rajoittamaan asiakaspalvelijoiden omaa arviointikykyä ratkaista asiak-

kaiden ongelmia vai tukeeko se sitä. Palveluiden automatisointi ja asiakkaiden ohjaaminen 

itsepalveluun on vähentänyt helppojen asiakaspalvelupyyntöjen määrää, ja asiakaspalveluun 

tulevat ratkaistavaksi vaikeimmat ja hankalimmat pyynnöt, joita asiakas ei pysty itse ratkai-

semaan. Yritysten keskittyessä uusimpiin itsepalveluteknologioihin, on unohdettu kehittää ja 

investoida asiakaspalvelun kyvykkyyteen hoitaa kompleksisimmat tapaukset. Puhelimitse, säh-

köpostitse tai chatin kautta tapahtuva ihmiskontaktiin perustuva asiakaspalvelu ei ole kehitty-

nyt vuosikymmeniin. Tästä on seurauksena asiakastyytymättömyyttä, koska asiakkaiden odo-

tusarvot palvelusta ovat ristiriidassa toteutuneen asiakaskokemuksen kanssa. (Dixon,2018; Di-

xon ym. 2017.) Redbord (Pettersen & Redbord 2019) vuorostaan näkee automaation lisäävän 

asiakaskeskeisyyttä vapauttamalla asiakaspalvelijoiden työaikaa niiden asiakkaiden kanssa 

työskentelyyn, jotka kaikkein eniten tarvitsevat asiakaspalvelijaa. 

Asiakaspalveluun tulisi rekrytoida asiakaspalvelijoita, jotka osaavat mukauttaa vuorovaiku-

tusta asiakkaan tilanteeseen ja kontekstiin sopivaksi. Asiakas ottaa yhteyttä asiakaspalveluun 

siinä vaiheessa, kun kaikki muut keinot, mukaan lukien itsepalvelukanavat on kokeiltu. Asia-

kaspalvelijan tulee tunnistaa asiakkaan tilanne ja jatkaa siitä ongelman ratkaisua siitä mihin 

asiakas on jäänyt ja kertoa kuinka se ratkaistaan mahdollisimman helposti ja nopeasti sekä 

ennakoida ratkaisusta aiheutuvaa uutta tukitarvetta saman asiakaspalvelutapahtuman aikana. 

(Dixon 2018; Dixon ym. 2017.) Rekrytoinnissa on myös otettava huomioon teknologinen kehi-

tys automaatiossa ja asiakaspalvelubottiteknologiassa, koska kolme vuotta sitten ei vielä ollut 

esimerkiksi asiakaspalvelubotin ja asiakaspalveluautomaation ylläpitäjän rooleja (Pettersen & 

Redbord 2019), jotka vaativat toisenlaisia taitoja, kuin Dixonin (2018; 2017) esittämät. Asia-

kaspalvelun henkilöstön pysyvyyden kannalta, automaation kehitys mahdollistaa uusia urapol-

kuja ja pidempiä työsuhteita asiakaspalvelussa kuin ennen (Pettersen & Redbord 2019). 

T-Mobile ratkaisi itsepalvelukanavien kehityksestä syntyneet haasteet muuttamalla asiakas-

palvelunsa ideologian asiakaskeskeiseksi, tunnistamalla ja poistamalla asiat, jotka ärsyttivät 

asiakkaita. Asiakaspalvelijat yrittävät uudessa mallissa ratkaista jokaisen asiakkaan ongelman 

parhaalla mahdollisella tavalla, jotta asiakaspoistumaa saadaan vähennettyä sekä asiakasus-

kollisuutta, että asiakaskohtaista liikevaihtoa lisättyä. Asiakaskeskeinen malli perustuu 
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tiimeihin, joista jokaisella on joukko omia nimettyjä asiakkaita. Tiimin työympäristö on jär-

jestetty siten, että se mahdollistaa yhteistyöhön ja tiedonvaihdon tiimin jäsenten kesken. Tii-

missä on valmentajia, jotka keskittyvät kouluttamaan ja rohkaisemaan tiimin sisäiseen yhteis-

työhön. Vuorovaikutusta tehostetaan kolme kertaa viikossa stand up- kokouksilla, joissa vaih-

detaan tietoa parhaista käytännöistä ja opituista asioista. Lisäksi tiimissä on teknisiä asian-

tuntijoita, jotka auttavat monimutkaisemmissa ohjelmistoihin tai laitteisiin liittyvissä haas-

teissa sekä asiakasratkaisujen asiantuntija, joka seuraa palveluun liittyviä trendejä ja kehit-

tää ratkaisuja toistuviin ongelmiin. Tiimiin kuuluu myös yksi tiiminvetäjä sekä yksi resurssima-

nageri, jonka tehtävä on huolehtia työvuoroista ja tiimin resursoinnista. Asiakaspalvelutiimien 

skaalautuvuus on varmistettu ulkoisella kumppanilla, myös kumppani on koulutettu T-Mobile 

asiakaspalvelutiimimalliin. Yhteistyöhön ja innovaatioon kannustetaan tavoittein, joissa pai-

notetaan sekä yksilöllistä ja tiimin suoritusta riippuen roolista tiimissä. (Dixon 2018.) 

Asiakaspalvelualustaa tarjoavalla Zendeskillä asiakaskeskeisyys on viety asiakaslähtöisyyden 

tasolta seuraavalle valjastamalla tunteet yrityksen menestystekijäksi (Zornes 2019). Zornes 

puhuu tunteiden herättämisestä skaalautuvana tekijänä XaaS-liiketoiminnassa, mikä toteute-

taan tunnistamalla ensin asiakas ja hänen tarpeensa, sitten luomalla yksilöllinen asiakaskoke-

mus (2019). Zendeskillä päästiin asiakaskeskeisyydessä sitoutuneisuuden tasolle (Kuvio 1) asia-

kaslähtöisyyden keinoin perustamalla monialainen, ympäri organisaatiota asiantuntijoista 

koottu tiimi, jonka tehtävä oli kuunnella ja kerätä asiakkaiden kokemuksia. (Zornes 2019.) 

Redbordin (Pettersen & Redbord 2019) mukaan se, miten asiakaspalvelu on organisoitunut 

suhteessa muihin toimintoihin organisaatiossa ei ole tärkeintä, vaan yrityskulttuuri. Asiakas-

keskeisessä yrityksessä johtoryhmästä alkaen kaikki puhuvat asiakkaiden kanssa heidän kielel-

lään ja ymmärtävät asiakkaita. Yrityksen kasvaessa työntekijät ajautuvat kauemmaksi asia-

kasrajapinnasta, koska työntekijät erikoistuvat eri tehtäviin verrattuna yrityksen alkuaikoihin, 

jolloin kaikki tekivät kaikkea ja olivat asiakkaiden kanssa tekemisissä. Hubspotilla asiakaskes-

keisyyttä ylläpidetään asiakas ensin -kokouksilla neljän viikon välein, johon osallistuu yksi 

asiakas kuunneltavaksi sekä yrityksen johtoryhmä kerääntyy tiiminä kahden viikon välein kä-

sittelemään asiakaspalvelupyyntöjä päiväksi asiakastukeen. (Pettersen & Redbord 2019.) Asia-

kaspalvelun lisäksi koko organisaation tulisi olla tekemisissä välillisesti ja välittömästi asiak-

kaiden kanssa asiakasymmärryksen kasvattamiseksi sekä kaikkien toimintojen tulisi tukea 

asiakasrajapinnassa työskenteleviä (Hemel ja Rademakers 2016, 219 - 221) 

Redbord (2017) kuvaa asiakaspalvelutoimintojen kehityskaaren ja suositeltavat toimet muuta-

man hengen startup-yrityksestä yli 250 hengen kasvuyrityksen organisaatioon (Kuvio 5). Yri-

tyksen perustamisvaiheessa (0 – 5 työntekijää) asiakaspalvelun kehittämisen sijaan tulee kes-

kittyä tuotteen saamiseksi markkinoille ja jokaisen työntekijän tulee olla asiakkaiden kanssa 

vuorovaikutuksessa. Suositeltavaa asiakaspalvelunäkökulmasta on perustaa yksinkertainen yh-

teydenottopiste, kuten yleinen sähköpostiosoite, josta jokainen työntekijä käsittelee asiak-

kaiden palvelupyyntöjä. Tiimin tulisi katselmoida ja tunnistaa yhdessä yleisimmät pyynnöt, 
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lisätä ne tuotekehityksen tiekarttaan sekä käyttää asiakastuen palautetta tuotteen paranta-

miseksi. Tässä yrityksen vaiheessa ei kuulu keskittyä asiakaspalveluprosessin tehokkuuteen ja 

tuotteeseen liittyviä ongelmat tulee korjata kunnolla tuotekehityksessä kehitysvelan välttä-

miseksi. (Redbord 2017.) 

Yrityksen varhaisessa kasvuvaiheessa (5 – 20 työntekijää) rekrytoidaan viimeistään ensimmäi-

nen asiakaspalveluun kokoaikaisesti keskittyvä työntekijä, joka helpottaa muiden työkuormaa 

asiakkaiden palvelupyynnöistä. Tässä vaiheessa suositellaan määriteltäväksi ensimmäinen vi-

rallinen yhteydenottokanava asiakkaiden palvelupyynnöille, kuten yhteinen sähköpostiosoite 

tai chat-palvelu, johon voidaan ohjata ja opastaa asiakaspalautteet sekä palvelupyynnöt pois 

epävirallisista yhteydenottokanavista. Tehokkuusnäkökulmasta asiakaspalvelussa voi olla jo 

käytössä valmiita sähköpostivastauksia yleisimpiin kysymyksiin ja pyyntöihin. (Redbord 2017.) 

Asiakaspalveluun perustetaan ensimmäiset mittarit asiakastyytyväisyyden, palvelupyyntöjen 

laadun ja liikevaihtoon vaikuttavien tekijöiden seuraamiseksi. Tällaisia tekijöitä ovat mene-

tettyjen asiakkaiden määrä suhteessa uusiin asiakkaisiin ja menetettyyn liikevaihtoon. Tässä 

vaiheessa on myös hyvä yrityksessä alkaa suunnittelemaan toimia asiakkaan ohjaamiseksi itse-

palveluun, kuten kirjoittamalla blogeja, jotka auttavat asiakkaita käyttämään palvelua tai 

tuotetta. (Redbord 2017.) Yrityksen liiketoimintamalli on vielä muotoutumassa ja asiakaspal-

velussa tulisi painottaa joustavuutta prosessien, tehokkuuden ja säästöjen sijaan. Asiakkuuk-

sien hoidossa keskitytään kasvotusten asiakkaiden kanssa keskusteluun ja yritetään kääntää 

äänekkäimmät asiakkaat yrityksen puolesta puhujiksi. (Redbord 2017.) 

Keskivaiheessa kasvuvaihetta olevan yrityksen (20 – 100 työntekijää) asiakaskanta kasvaa ja 

asiakaspalvelun tarve lisääntyy. Tässä vaiheessa aloitetaan kategorisoimaan asiakaspalveluun 

tulevia palvelupyyntöjä ja luodaan mittarit niiden vastaus- ja ratkaisuaikoihin sekä seuranta 

asiakkaan elinkaaren eri vaiheisiin. Tuhannen asiakkaan kohdalla organisaatiossa pitäisi olla 

käsitys yleisimmistä ongelmatilanteista ja kysymyksistä, joita asiakkaat kohtaavat. Näitä hoi-

tamaan tarvitaan työntekijä, joka huolehtii tuotteen tai palvelun tietopankin rakentamisesta 

ja asiakkaiden koulutuksesta. Tässä kasvun vaiheessa yleinen sähköpostiosoite palveluka-

navana ei enää riitä. Suunnittelussa on kuitenkin huomioitava, että palvelukanavia helpompi 

lisätä uusia, kuin poistaa olemassa olevia. Asiakaspalvelutiimin erikoistuminen eri asiakaspal-

velutoimintoihin, kuten erilliseen asiakastukeen ja käyttöönottotoimintoon kannattaa aloittaa 

sitten, kun asiakkuuden elinkaarenhallinnasta on ymmärrys. (Redbord 2017.) Riippumatta siitä 

onko asiakaspalvelu erikoistunut ja jakautunut jo asiakastukeen, käyttöönottoon sekä custo-

mer successiin, asiakkaiden sitouttamismallin LAERin näkökulmasta asiakaspalvelussa tarvi-

taan tiettyjä taitoja, joilla autetaan asiakasta ottamaan käyttöön myydyt palvelut ja varmis-

tetaan niiden tehokas käyttö sekä lopulta asiakkaiden sopimusten uusinta: Tarvitaan tuote 

sekä teknistä asiantuntemusta, joka auttaa ymmärtämään kuinka tarjoama toimii, pehmeät 

asiakaspalvelutaidot asiakkaiden auttamiseksi palveluiden käyttöönottamisessa, ymmärrys asi-

akkaille tärkeistä prosesseista, taito puhua asiakkaiden kieltä ja ymmärtää kohdetoimialan tai 
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-segmentin haasteet, sekä mahdollisuuksien tunnistamistaidot asiakkaiden arvon kasvatta-

miseksi lisätuotteilla ja palveluilla. (Lah & Wood 2016, 203 – 204.) 

Vältettäviä asioita keskivaiheen kasvuvaiheessa ovat kulujen karsiminen, asiakaspalvelun 

käyttäminen puskurina asiakkaiden ja muun yrityksen toimintojen välissä ja väliaikaisten tai 

luovien ratkaisujen tarjoaminen asiakkaille tuotteen tai palvelun toistuvien ongelmien korjaa-

misen sijaan. Edellä lueteltujen sijaan tulee keskittyä liikevaihdon kasvuun tuloksen sijaan, 

olla eristämättä asiakaspalvelua muusta organisaatiosta ja välttää luovia tai väliaikaisia ohjel-

mistoratkaisuja, koska ne kostautuvat myöhemmässä kasvun vaiheessa ylläpitohaasteina. 

(Redbord 2017.) 

100 – 250 työntekijän kasvuyrityksessä reagoivasti toimivaa asiakaspalvelua aletaan muuntaa 

ennakoivaksi aloittamalla customer success -tiimin rakentaminen, joka huolehtii ennakoivasti 

asiakkaiden säilyttämisestä ja vastaa asiakkuuksien hoidosta. Redbord (2017) suosittelee in-

vestoimaan pysyviin järjestelmiin jossa asiakaspalvelua ja -hoitoa toteutetaan, määrittele-

mään asiakaspalvelutoiminnon johdolle liiketoiminnalliset tavoitteet liikevaihdon kehittymi-

sen ja asiakkaiden pysyvyyden mittaamiseksi sekä luomaan malleja ja prosesseja aikaisem-

missa kasvuvaiheissa perustettujen mittarien keräämän datan perusteella; milloin on aika rek-

rytoida seuraava asiakastukihenkilö, miten asiakastyön resurssit priorisoidaan myynnin ja 

käyttöönoton välillä ja miten tunnistetaan datasta muuttujia, joilla saadaan helposti kasva-

tettua liikevaihtoa. Myöskään asiakaspalvelun kulttuuria ja työhyvinvointia ei saa jättää huo-

mioitta, koska asiakaspalvelutyö on henkisesti vaativaa. Työntekijöiden mahdolliseen kyyni-

syyteen tulee puuttua ajoissa ja huolehtia, että asiakaspalvelutiimi on kiinteä osa muuta or-

ganisaatiota ja sillä mahdollisuus osallistua yrityksen tapahtumiin työn sitovuudesta huoli-

matta. (Redbord 2017.) 

Nopean kasvuvaiheen, yli 250 työntekijän yrityksessä keskitytään asiakaspalvelun johtami-

sessa ennakointiin tai kustannussäästöihin. Ennustettavuutta saadaan edellisessä vaiheessa 

luoduilla toimintamalleilla ja käyttöönottamalla työkaluja asiakaspalvelutiimin kasvun ja joh-

tamisen skaalautuvuuden tukemiseksi sekä mittaamalla yksilöllistä suoriutumista. Asiakaspal-

velutiimin rekrytointitarvetta voidaan ennakoida seuraamalla asiakkaiden tarpeita asiakasseg-

menteittäin ja palvelupyyntöjen määrän kehittymistä yhdistämällä se asiakaspalvelijoiden te-

hokkuutta ilmaisevin mittareihin. Yksilöllisen mittaamisen käyttöönotto saattaa aiheuttaa 

muutosvastarintaa tiimissä sen toimiessa aikaisemmissa vaiheissa vapaammin ja valvomatta, 

mutta esimerkiksi asiakaspalvelupyyntöjen käsittelyaikojen ja ylösmyynnin mittaaminen on 

tärkeää, koska se ehkäisee asiakaspalvelijoiden ja -tiimien välistä eroa suoriutumisessa. Tii-

min kasvaminen lisää mentoroinnin, valmentamisen ja laadunvalvonnan eli tiimin johtamisen 

tarvetta. (Redbord 2017.) 
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Kuvio 5: Asiakaspalvelutoimintojen kehittäminen ja mittaaminen SaaS-yrityksen kasvaessa. 

Mukaillen Redbord 2017 ja Redbord 2018. 

Kustannussäästöt tulevat asiakaspalvelu ja -hoitoprosessien automatisoinnin myötä lisäämällä 

asiakkaiden itsepalvelumahdollisuuksia yleisimpiin kysymyksiin, automatisoimalla asiakkaiden 

käyttöönottoprosessia ja hyödyntämällä automaatista viestintää customer success manage-

reille, kun asiakkaan käyttäytymisestä on tulkittavissa datan perusteella asiakkuuden menetys 

ja lisämyyntimahdollisuus. Tavoiteltaessa kustannussäästöjä Redbord (2017) painottaa ettei 

yrityksen tule unohtaa asiakaskeskeisyyttä. Asiakaspalvelutoimintoa ei voi johtaa mittareilla, 

vaan sen tiimit tarvitsevat selkeät tavoitteet. Sujuva asiakaskokemus varmistetaan rakenta-

malla tuotteeseen tai palveluun kestäviä ratkaisuja väliaikaisten ja luovien ratkaisujen sijaan. 

Asiakaspalvelun tukikanavien tulee olla asiakkaille helposti käytettävissä ja muu organisaatio 

pitää altistaa myös asiakkaille ja heidän palautteellensa. (Redbord 2017.) 

Asiakastuki nähdään yrityksissä kustannuspaikkana, joka on haaste asiakastuen johtajille, 

koska samaan aikaan pitäisi saada kuluja alas ja tuottaa sekä skaalata asiakaskokemusta. Toi-

sin sanoen asiakastukeen sijoitetun pääoman tuottoa eli asiakkaan arvon kasvua, ei ymmär-

retä. Jos yrityksellä alkaa mennä huonosti, talousjohtajat ovat ensimmäisenä leikkaamassa 

asiakastuesta myynnin sijaan, koska vain myynnin ajatellaan tuovan kasvua. (Peterssen & 

Redbord 2019.) Tämä on yleinen väärinkäsitys, sillä Redbordin (Peterssen & Redbord 2019) 

mukaan kasvu ja menestys tulee asiakkaista ja asiakastuesta leikkaaminen heikentää välilli-

sesti asiakkaiden arvoa. Asiakkaan palvelemista tulisi ajatella vauhtipyöränä, sillä 



  31 

 

 

asiakaspalvelua voidaan käyttää kasvun ja liikevaihdon kasvattamisen välineenä (Pettersen & 

Redbord 2019; Kuvio 6). 

 

Kuvio 6: Hubspotin vauhtipyöräfilosofia, jossa asiakas toimii vauhdittajana kaiken keskiössä. 

Pettersen & Redbord 2019. Suora lainaus. 

2.3.2 Asiakkaiden hoitotoiminnot – customer success 

Murphyn (2016) mukaan menestyvän yrityksen liiketoiminnan edellytys on vuonna 2021 custo-

mer Success. Lah & Wood (2016, 100; Taulukko 1) ovat tunnistaneet yhdeksi menestyvän 

XaaS-yrityksen strategisista kyvykkyyksistä perustaa customer success -toiminto. He esittävät 

(Lah & Wood 2016; 185 – 242, Lah 2017) customer successin LAER-mallissa (Kuvio 3) asiakkai-

den arvoa maksimoivana toimintona ja osana customer growth-organisaatiota, johon on keski-

tetty asiakaspalvelu- ja hoitotoiminnot. Lapp (2019) näkee customer successin asiakkuuksien 

sitouttamisen välineenä. Adams (2019, 34) määrittelee customer successin asiakkaan näkökul-

masta, kuinka se auttaa asiakasta maksimoimaan arvoa, jonka asiakas saa toimittajan tarjoa-

masta. Siksi customer successissa täytyy olla ymmärrys halutun lopputuleman merkityksestä, 

mistä arvo syntyy asiakkaille tarjoamassa (Adams 2019, 35). Murphy (2016) määrittelee custo-

mer Successin asiakkaan näkökulmasta toivottuna lopputulemana, jonka asiakkaat saavat vuo-

rovaikutuksesta yrityksen kanssa. Toivottu lopputulema muodostuu vaaditusta lopputuloksesta 

ja asianmukaisesta kokemuksesta. Vaadittu lopputulos ei ole tuote tai sen ominaisuus, vaan 

lopputulema, joka syntyy käytettävän palvelun avustuksella. (Murphy 2016.) Customer succes-

sista on monenlaista määritelmää riippuen organisaatiosta, jossa se on käytössä (Doell 2020b; 

Steinman ym. 2016, 29 - 35). Toimintoa kuvataan toimittajanäkökulmasta XaaS-organisaation 

liikevaihdon kasvattajana (Lah & Wood 2016) kuin myös asiakasnäkökulmasta lisäarvon luo-

jana (Adams 2019, 34 - 35; Doell 2020a; Lapp 2019; Murphy 2016) ulottuen aina organisaation 
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toimintojen yli ajattelua tehostavaksi (Sharma ym. 2019) ja organisaatiota ohjaavaksi filosofi-

aksi (Steinman ym. 2016, 29 - 35).  

Customer success tulisi määritellä yrityksessä siten, että sen ymmärtävät niin asiakkaat, työn-

tekijät kuin sijoittajatkin (Doell 2020b). Oikein toteutettuna customer successin toiminta aut-

taa pienentämään asiakaspoistumaa ja saamaan sen hallintaan sekä olemassa olevien asiak-

kaiden arvon kasvamaan ja parantamaan asiakaskokemusta ja -tyytyväisyyttä. Customer suc-

cessin onnistuminen vaatii perusteellisen organisaatiomuutoksen. Ajurit organisaatiomuutok-

selle customer success -näkökulmasta tulevat kolmesta seikasta; liiketoiminnan tulevaisuus on 

riippuvainen customer success -toiminnon olemassaolosta, tarvitaan uusia taitoja toteutta-

maan sitä ja aktiviteetit sekä niihin liittyvät mittarit ovat uusia. (Steinman ym.  2016, 37 – 

52). 

Organisaation toiminnan näkökulmasta customer success tukee toimintojen yli ajattelua ja 

purkaa siiloutumista sen kehittyessä yksittäisestä toiminnosta koko organisaation kattavaksi 

ajattelutavaksi (Sharma ym. 2019). Sharma ym. (2019) uskovat customer success -toiminnon 

perustamisen olevan oleellinen osa asiakaskeskeisen organisaation rakentamista ja alkusysäys 

koko organisaation kattavalle ajattelutavan muutokselle. Mehta ja Pickens (2020, 91 – 92) ku-

vaavat miten ajattelutapaa käytännössä luodaan: customer success -ajattelun jalkauttami-

sessa toimitusjohtajan rooli on oleellinen. Uskottavuuden luomiseksi customer success -toi-

minnon tärkeyden viestiminen organisaatioon tapahtuu perustamalla se myynti-, tuotehal-

linta- tai asiakaspalveluorganisaatioon ja nimittämällä Customer successin vetäjä yrityksen 

johtoryhmän jäseneksi (Mehta & Pickens 2020, 91 – 92). Redbord (2017) painottaa tinkimättö-

myyttä rekrytoinnissa customer successin vetäjää valittaessa. Johtajan tulisi olla empaatti-

nen, monipuolinen, vahva toimija, kuka pystyy käymään dialogia tuotekehityksen kanssa ja 

kasvattaa customer success -tiimin liiketoimintaa (Redbord 2017). 

Mehta ja Pickens (2020) kuvaavat customer success -ajattelun jalkauttamiseen liittyviä kysy-

myksiä organisaation eri toimintoihin, kuten palveluihin, käyttöönottoon ja asiakastukeen, 

jotka ovat toimintoina oleellisissa rooleissa TSIA:n asiakkaiden sitouttamismallissa LAERissa 

adopt- ja expand-vaiheissa (Lah 2017; Lah & Wood 2016, 185 – 242,Kuvio 3) sekä Lah & Wood 

(2016, 110) esittämässä XaaS-organisaation tavoiteltavassa organisaatiorakenteessa (Kuvio 4). 

Palvelut ja käyttöönotto -toimintoja tulisi customer success -ajattelussa tarkastella arvon-

luonti, kyvykkyys ja lisämyyntimahdollisuuksien näkökulmasta: Kuinka käyttöönotossa voidaan 

luoda arvoa ja hyödyntää sitä lopputulemien tavoittelussa sen sijaan, että käyttöönotto näh-

täisiin vain projektina, joka suljetaan lopuksi. Mitä customer success -kyvykkyyksiä voidaan 

sisällyttää käyttöönoton tarjoamaan niiden ilmaisuuden sijaan ja kuinka voidaan tunnistaa li-

sämyyntimahdollisuuksia asiakkaan käyttöönottovaiheessa? Asiakastuki voi auttaa customer 

success-ajattelun kasvua ottamalla omistajuuden asiakaspalvelupyyntöjen ratkaisuissa. Ajat-

telua tukee myös asiakastuen saattaminen tietoiseksi laajemmasta kontekstista 
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asiakaspalvelupyyntöjen ympärillä ja customer success -toiminnon tuottaman asiakastiedon 

hyödyntäminen asiakaspalvelupyyntöjen priorisoinnissa. Järjestelmä ja työkalunäkökulmasta 

customer success -ajattelun luomista tukee ymmärrys customer successia tukevasta datasta, 

kuinka eri järjestelmät ja liiketoiminnan prosessit tukevat customer successin tarpeita. 

(Mehta & Pickens 2020, 93 – 94.) Customer success -toiminnon kannalta on oleellista päättää 

ja määrittää sen toimintaa mahdollistava mittaristot (Steinman ym. 2016, 37 – 52). Redbord 

(2018) suosittelee jokaisessa organisaation kasvun vaiheessa seuraamaan customer successissa 

asiakaspoistumaa, -palautetta, -uskollisuutta ja tuotteiden tai palveluiden käyttöä. Customer 

churn eli asiakaspoistuma osoittaa kuinka monta prosenttia asiakkaista lopettaa palvelun käy-

tön tietyllä aikajaksolla (Redbord 2018; Mehta & Pickens 2020, 53 - 60). 

Customer success -ajattelun jalkautuksesta edetään seuraavaksi Sharman ym. (2019) mukaan 

tarvittavien kyvykkyyksien aktivointiin priorisoimalla ja skaalaamalla niitä. Mehta ja Pickens 

(2020, 99 – 100) esittävät customer successin kyvykkyyksien käyttöönoton perustuvan erikois-

tumisen, standardisoinnin ja skaalautuvuuden teollistamiseen: Uusia työntekijöitä varten tu-

lisi olla selkeä perehdyttämisprosessi parhaita käytänteitä varten, jotka tukevat customer 

success -ajattelua. Asiakkaat voivat luottaa siihen, että he saavat loistavan ja tasalaatuisen 

asiakaskokemuksen kaikista toimittajan rajapinnoista. Halutun lopputuleman toimittamiseksi 

saumattomasti, jokaisella työntekijällä tulee olla holistinen ymmärrys organisaation toimin-

nasta asiakkaan ympärillä. (Mehta & Pickens 2020, 99 – 100.)  

Kyvykkyyksien priorisoinnin ja aktivoinnin jälkeen määritetään ja luodaan toimintamallit, 

jotka tukevat customer successia toimintojen yli (Sharma ym. 2019). Organisaatiolla tulee 

olla yksi yhteinen tietokanta, jossa on kaikkien toimintojen käytettävissä käyttöönotto- ja 

asiakaspalvelupyyntödata, asiakastyytyväisyyskyselyiden vastaukset ja asiakkuuksien tilaa ko-

konaisuutena reflektoiva customer health scores, jotka kuvaavat tavoiteltavan lopputuleman 

tilaa toimittajan näkökulmasta. Yhteinen data auttaa customer successia ja muuta organisaa-

tiota kehittämään yhdessä ja priorisoimaan muutoksia. (Mehta & Pickens 2020, 108 – 109.) 

Mehta ja Pickens (2020, 263) suosittelevat tieteellistä lähestymistapaa customer success -tii-

missä, koska se mahdollistaa johdonmukaisen ja systemaattisen toiminnan, jotka tukevat 

muun muassa tuloshakuista liiketoimintaa ja auttavat asiakaspoistuman hallitsemisessa. Täl-

lainen toiminta ei onnistu ilman dataa sekä kyvykkyyttä jokaiselta customers success manage-

rilta tulkita dataa ja selittää sen perusteella mitä on tapahtunut ja kuinka toimintaa voidaan 

parantaa (Mehta & Pickens 2020, 262). Vanhoissa organisaatioissa, joissa customer success -

tiimi on muodostettu entisistä myyjistä, saattaa heidän taustastaan aiheutua muutosvastarin-

taa tieteellisen lähestymistavan käyttöönotossa, jos myyntikulttuuri on aikaisemmin ollut reh-

vasteluun ja sankaritekoihin perustuvaa ja asiakkuuksien hoito on perustunut intuitioon 

(Mehta & Pickens 2020, 263). Mehta ja Pickens (2020, 39 - 43) määrittelevät kolme erityyp-

pistä customer success manager -roolia, joiden sisältö riippuu tuotteen tai palvelun maturi-

teetista ja roolissa toimivan henkilön työkokemuksesta ja taustasta: 1.) Customer success 
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manager paikkaa tarjoamassa olevia aukkoja tarjoamalla kiertoteitä tai muita ratkaisuja, 

jotta asiakas saa haluamansa lopputuleman. Tyypillisesti roolissa on taidoiltaan tekninen 

työntekijä, joka on lähtöisin tuotekeskeisestä toiminnosta, kuten asiakastuesta tai -palve-

luista 2.) Customer success manager luo arvoa opastamalla asiakkaita käyttämään tarjoamaa 

tehokkaammin synnyttääkseen lisää arvoa. Hänellä on hyvät kommunikaatiotaidot, johtajan 

olemus ja liiketoiminnallista osaamista, joka mahdollistaa toimimisen asiakkaan strategisena 

neuvonantajana 3.) Arvon maksimoijan rooli, jonka mahdollistaa hyvin suunniteltu ja toteu-

tettu tarjoama. Se mahdollistaa Customer success managerin ajankäytön asiakassuhteiden ra-

kentamiseen ja sitä kautta lisämyyntiin. Taustana roolissa toimitaan yleensä myynti- ja asiak-

kuuden hallinta -taustalla. 

Hemelin ja Rademakersin (2016) tutkimus kuvaa asiakaskeskeisen organisaation rakentamista 

ja sitä muovaavat tekijät sekä esteet. Tutkimuksen mukaan asiakaskeskeisyys saavutetaan yri-

tyksessä, kun asiakkuudenhoito tapahtuu kaikilla sen osa-alueilla: organisaatiossa, kulttuu-

rissa, prosesseissa, rakenteessa ja strategiassa (Hemel & Rademakers 2016, 212). Tämä on 

ominaista customer success -ajattelussa (Mehta & Pickens 2020; Steinman ym. 2016, 29 – 35). 

Asiakaskeskeisessä organisaatiossa ymmärretään asiakkaiden tarpeet, joiden pohjalta tuot-

teet, palvelut ja tai ratkaisut kehitetään (Hemel & Rademakers 2016, 213). Customer success 

-ajattelussa tarpeita pyritään ymmärtämään asiakkaan halutuista lopputulemista sekä lisäar-

von tuoton kautta, siitä miten asiakasymmärrys saadaan käännettyä lisäarvoksi (Adams 2019, 

34 - 35; Doell 2020a; Lapp 2019; Murphy 2016).  

Asiakaskeskeisyyttä muovaavat tekijät organisaatiossa voidaan jakaa yksilö-, organisaatio- ja 

systeemitasolle. Jokaisella tasolla on yhteneväisyyksiä ja tekijöitä customer success -ajatte-

lun kanssa. Yksilötasolla muovaavia tekijöitä ovat asiakassuhteiden hoitokulttuuri, asiakkaan 

ymmärtäminen, parhaan tarjoaman kehittäminen asiakkaan tarpeisiin, johdon viestintä tukien 

matkaa miksi asiakaskeskeisyys on tavoittelemisen arvoista, asiakasrajapinnassa oleminen 

sekä rekrytointi ja koulutus. (Hemel & Rademakers 2016, 215 – 216.) Edellä mainitut asiakas-

keskeisyyttä organisaatiossa muovaavat tekijät ovat osa customer success -ajattelua: 1.) asia-

kassuhteiden hoidossa ei voi enää asiakasuskollisuutta rakentaa pelkästään henkilökohtaisten 

suhteiden varaan, 2.) jokainen työntekijä ei voi olla asiakasrajapinnassa, mutta he voivat vai-

kuttaa välillisesti toimillaan haluttuun lopputulemaan asiakaskeskeisen ajattelun kautta, 3.) 

Asiakaskeskeinen yrityskulttuuri ei riitä, vaan tarvitaan koulutusta ja valmennusta asiakaskes-

keisiin työtapoihin ja toimintojen rajat ylittävään yhteistyöhön. (Mehta & Pickens 2020, 16, 

91 – 94, 100 - 101.) Organisaatiotasolla kohti asiakaskeskeisyyttä ohjaavat tekijät keskittyvät 

yhteistyöhön, asiakassegmentointiin ja asiakkaisiin kumppanuuksina (Hemel & Rademakers 

2016, 215 - 216). Myös organisaatiotasoiset tekijät löytyvät customer success- ajattelusta: 

Luottamuksen rakentaminen toimintojen yli, cross-functional eli rajat ylittävillä tiimit yhtei-

sine tavoitteineen ja mittareineen purkavat siiloja organisaatiossa (Lah & Wood 2016, 90 – 97; 

Sharma ym. 2019), organisaation horisontaalisen rakenteen tulee keskittyä yhteisiin 
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prosesseihin ja työnkulkuun, ja asiakassegmentointi sekä asiakkuuden arvon mittaaminen ovat 

oleellisia työkaluja lisäarvon luonnissa (Mehta & Pickens 2020, 202 – 203). Systeemi ja infra-

struktuuritasolla Hemel ja Rademakers (2016, 216) esittävät organisaatiota asiakaskeskeiseksi 

muovaavien tekijöiden olevan mittarit, CRM eli asiakkuuksien hoitojärjestelmä sekä data wa-

rehouse eli tietovarasto. Kaikki edellä mainitut ovat oleellinen osa customer successia (Mehta 

& Pickens 2020, 19, 93 – 94, 204). 

2.4 Yhteenveto  

Asiakaspalvelu- ja hoitotoimintojen organisoimisessa asiakaskeskeisesti XaaS-liiketoiminnassa 

tulee ottaa huomioon asiakas-toimittajasuhteessa tapahtunut muutos, jossa asiakasta on vai-

keampi sitouttaa yrityksen tarjoamaan, jos asiakkaan tarpeita eli haluttua lopputulemaa ei 

tiedetä tai ei ymmärretä. Palveluliiketoiminnassa yrityksen ansainta asiakkailta varmistetaan 

pitkällä aikavälillä jatkuvan lisäarvon tuoton kautta (Grönroos ym. 2007, 144 – 145). Tämä li-

säarvo luodaan asiakasymmärryksellä ja asiakaskokemuksella, joka erottaa yrityksen sen kil-

pailijoista. Mitä asiakaskeskeisempi organisaatio, sitä enemmän sillä on mahdollisuuksia tuot-

taa arvoa sen asiakkaille. 

Tuoteohjautuvat organisaatiomallit eivät tue XaaS-liiketoiminnassa tarvittavia kyvykkyyksiä, 

mitkä liittyvät asiakkuuksien hoitoon niiden koko elinkaaren ajan ja asiakkaan arvon kasvatta-

miseen. Nämä kyvykkyydet keskittyvät vahvasti asiakaspalvelu- ja hoitotoimintoihin, jotka 

nähdään asiakaskeskeisyys- ja customer success -ajattelun kautta liiketoiminnan kasvun ja lii-

kevaihdon kasvattamisen välineenä maksimoiden yrityksen nykyisten asiakkaiden arvoa. Jotta 

organisaatio voi vastata asiakkaan aikakauden ja teknologisen kehityksen tuomiin haasteisiin, 

tulee yrityksen toiminnan organisoimiseksi luoda yritykselle sopiva asiakasohjautuva toiminta-

malli, joka mahdollistaa arvon luonnin asiakaskeskeisyydestä asiakassuhteiden toiminnan fo-

kusta kehittämällä. Asiakkuuksien hoitoon ja arvon kasvattamiseen sekä edellä mainittuihin 

haasteisiin esitetään ratkaisuna XaaS-liiketoiminnassa TSIA:n asiakkaiden sitouttamismallia 

LAER (Lah & Wood 2016) ja yleisemmin liiketoiminnasta riippumatonta customer success -

ajattelua (Mehta & Pickens 2020; Adams 2019; Steinman ym. 2016).  

XaaS-organisaation tavoiteltava organisaatiorakenne (Kuvio 4) elää koko ajan (Lah & Wood 

2016, 12), mutta yhteistä asiakaspalvelu- ja hoitotoimintojen organisoimisella on useista läh-

teistä (Lah & Wood 2016; Redbord 2017; Pettersen & Redbord 2019; Mehta & Pickens 2020) 

suositus keskittää kaikki asiakaspalvelu samaan toimintoon ja lisäksi perustaa siihen customer 

success -tiimi sekä hankkia toiminnon tueksi data-analytiikkaa ja kyvykkyyksiä, joilla automa-

tisoidaan toistuvaa työtä ja kasvatetaan asiakkaan itsepalvelumahdollisuuksia. Toimintona 

customer growth tukee myös suositusta rajat ylittävien tiimien (Hemel & Rademakers 2016; 

Zornes 2019) luomisesta asiakaskeskeisyyden kasvattamiseksi. Huolimatta asiakaspalvelun 

mahdollisesta erikoistumisesta tukeen, koulutukseen ja käyttöönottoon, kaikki toiminnot 
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tulee pitää yhdessä asiakaskokemuksen varmistamiseksi. Miten asiakaspalvelu on organisoitu-

nut suhteessa muihin toimintoihin organisaatiossa ei ole tärkeintä, vaan sitä tukeva yrityskult-

tuuri (Pettersen & Redbord 2019) ja se, miten muut toiminnot tukevat asiakaspalvelua. Custo-

mer success nähdään organisoitumista isompana teemana (Mehta & Pickens 2020; Adams 

2019; Steinman ym. 2016), koska sillä on mahdollisuus kehittyä yksittäisestä tiimistä koko or-

ganisaation asiakaskeskeiseksi ajattelutavaksi. Ajattelutavan omaksumiseksi kaikki toiminnot 

tulee organisoida customer successia palvelevaksi. Kuvio 7 on tiivistettynä kappaleessa ku-

vattu prosessi asiakkaan aikakaudesta tavoiteltavaan organisaatiorakenteeseen tämän opin-

näytetyön rajauksin. 

 

Kuvio 7: Tietoperustan rakentumista kuvaava prosessi asiakaspalvelu- ja hoitotoimintojen or-

ganisoimiseksi. 

Tämän opinnäytetyön kohdeorganisaatiossa maaliskuussa 2020 tehdyn organisaatiomuutoksen 

lopputuloksena asiakaspalvelutoiminnot siirrettiin uuteen luotuun customer growth -toimin-

toon ja siihen perustettiin lisäksi uudet customer success- sekä data-analytiikka-tiimit. Kerät-

tyä tietoperustaa hyödynnetään seuraavaksi kohdeorganisaation asiakaspalvelu- ja hoitotoi-

mintojen nykytilan kuvauksen luomiseksi, jotta nähdään kyseisten toimintojen mahdolliset ke-

hityskohteet asiakaskeskeisyyden ja -arvon kasvattamiseksi sekä toimintojen organisoimiseksi. 
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3 Kehittämismenetelmät ja toteutus 

Kohdeorganisaation asiakaspalvelu- ja hoitotoimintojen nykytilan kuvauksen luomiseksi ja ke-

hityskohteiden tunnistamiseksi tässä opinnäytetyössä käytetään lähestymistapana tapaustutki-

musta. Tapaustutkimuksessa tutkimuskohteen on oltava aina tapaus, joka voi olla yksilö, 

ryhmä, ohjelma, prosessi, ilmiö (Eriksson & Koistinen 2014) tai liiketalouden näkökulmasta 

yritys, yrityksen osa, tuote, palvelu tai sen toiminta (Moilanen, Ojasalo & Ritakoski 2014, 52 - 

53). Tapaustutkimus sopii kehittämistyöhön, kun tavoitteena on tuottaa kehittämisehdotuksia 

ja uutta tietoa kehittämisen tueksi. Tutkimuksen kohde valitaan työelämän tarpeiden ja ase-

tettujen tavoitteiden mukaisesti, kunhan tapausta voidaan tutkia ja kehittää rajaamalla se 

kategorisesti toiminnalliseen kokonaisuuteen tai tilanteeseen. (Moilanen ym. 2014, 52 – 53.) 

Moilanen ym. (2014, 53) kuvaavat tapaustutkimuksen prosessin vaiheet 1.) alustavaan kehittä-

mistehtävän tai -ongelman määrittelyyn, 2.) ilmiöön perehtymiseen ja kehittämistehtävän 

täsmennykseen, 3.) empiirisen aineiston keruuseen ja analysointiin eri menetelmillä, sekä 4.) 

kehittämisehdotusten tai -mallien luomiseen. Kehittämistehtävän alustavassa määrittelemi-

sessä on suositeltavaa tutustua kirjallisuuteen, niissä esitettyihin ajatuksiin, teorioihin, meto-

deihin ja aiempiin tutkimuksiin. Aiheeseen perehtyminen tarkentaa kehittämistehtävää ja täl-

löin voidaan esittää täsmentäviä kysymyksiä tietoperustaan tarvittavan aineiston hankki-

miseksi. (Moilanen ym. 2014, 54 -55.) Tapaustutkimuksessa edetään prosessinomaisesti pala-

ten tarvittaessa välillä takaisin tarkentamaan kerättyä aineistoa ja kehittämään vuoropuhelua 

teorian ja käytännön välille (Eriksson & Koistinen 2014, 22). Tapaustutkimuksen prosessia 

noudatettaessa on huomioitava, että samaan aikaan on aina käynnissä muita prosesseja, jotka 

vaikuttavat tutkimuksen kohteena olevaan tehtävään tai -ongelmaan. Nämä prosessit voivat 

tapahtua millä tahansa kontekstin tasolla ja siksi tapauksen kuvauksen ja analyysin konteks-

tissa on tärkeää ymmärtää muuttuneen kontekstin ja toimijoiden välinen vuorovaikutus. Ta-

paustutkimus on kontekstuaalista lähestymistavaltaan, kun tutkittavaa tapausta halutaan ym-

märtää sen toimintaympäristössä. Konteksti muodostuu ulommasta kontekstista, joka määrit-

tää yrityksen taloudellisen, sosiaalisen, poliittisen ja toimialaympäristön sekä sisemmästä 

kontekstista, joka kuvaa yrityksen rakenteellista, kulttuurillista ja poliittista ympäristöä. 

(Eriksson & Koistinen 2014, 7 – 8.) 

Tässä opinnäytetyössä kohteena on kohdeorganisaation asiakaspalvelu- ja hoitotoiminnot, 

jonka organisoitumista tutkitaan asiakaskeskeisyyden ja asiakkaiden arvon kasvattamisen nä-

kökulmasta kehittämistyön pohjaksi. Ulompaa kontekstia määrittää asiakas-toimittajasuhteen 

kautta tapahtunut muutos sitouttaa asiakkaita ja kasvattaa olemassa olevien asiakkuuksien 

arvoa. Sisäinen konteksti on kohdeorganisaation asiakaspalvelu- ja hoitotoimintojen nykytilan 

kuvaus. Kehittämistehtävän eteneminen on kuvattu Kuviossa 8. 



  38 

 

 

 

Kuvio 8: Tämän opinnäytetyön kehittämistehtävän eteneminen. 

3.1 Kehittämistehtävän menetelmät 

Kehittämistehtävää varten laadullisina tiedonkeruumenetelminä käytetään puolistrukturoitua 

haastattelua, osallistuvaa havainnointia ja kohdeorganisaation olemassa olevasta aineistosta 

tietoa dokumenttianalyysin keinoin. 

3.1.1 Haastattelu 

Haastattelu on yleisimpiä käytettyjä laadullisia menetelmiä, jossa vähän tutkitusta aiheesta 

saadaan kerättyä nopeasti tietoa ja luotua syvällistä aineistoa kehittämistehtävään. Haastat-

telun tehtävä on asioiden selventäminen tai syventäminen. Haastattelumenetelmän valintaan 

vaikuttaa millaista tietoa halutaan kerätä kehittämistyön tueksi. Käytettävää menetelmää 

määrittelee sen strukturointiaste: 1.) strukturoidussa haastattelussa valmiit kysymykset ovat 

ennalta määritetyssä järjestyksessä 2.) puolistrukturoidussa valmiiden kysymysten järjestys ja 

muoto ovat vapaita, soveltumattomat voidaan jättää pois ja haastattelun aikana voidaan esit-

tää uusia kysymyksiä. (Moilanen ym. 2014, 106 – 107.) Puolistrukturoitu haastattelumene-

telmä voi olla myös teemahaastattelu, jossa haastattelun kulku perustuu keskeisiin teemoihin 

(Hirsjärvi & Hurme 2015, 47 - 48) 3.) Avoimessa haastattelussa keskustelu on aktiivista ja 
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tasavertaista sekä on menetelmänä tarkoituksenmukainen silloin, kun halutaan tietää tutkit-

tavan ilmiön merkityksestä haastateltavalle (Moilanen ym. 2014, 108). 

Kontekstuaalinen haastattelu haastattelijan omassa toimintaympäristössä syventää haastatte-

lussa tuotettavaa tietoa. Haastattelua voi yhdistää myös muihin menetelmiin ja siinä voidaan 

käyttää virikkeitä asioiden konkretisointiin ja ideointiin. Kestoltaan haastattelut ovat kymme-

nestä minuutista muutaman tuntiin ja niitä suositellaan äänitettäväksi, johon tarvitaan haas-

tateltavan lupa. Ennen kaikkea haastattelijan on ymmärrettävä, että haastattelu on haastat-

telijan ohjaamaa vuorovaikutusta, haastateltavan motivoimista ja motivaation sekä luotta-

muksen ylläpitämistä, jotta tiedonkeruu onnistuu menetelmässä. (Moilanen ym. 2014, 106 – 

107.) 

Kehittämistehtävässä haastattelua käytetään tiedon keräämiseen asiakaspalvelu- ja hoitotoi-

mintojen organisoitumisen nykytilasta. Haastattelumenetelmänä käytetään puolistrukturoitua 

haastattelua, jossa sovelletaan analyysirungon koostamisessa tunnistettuja teemoja sekä or-

ganisoitumisen synteesissä muodostunutta ryhmittelyä (Liite 1). Opinnäytetyön rajauksen mu-

kaisesti haastatellaan siihen liittyviä henkilöitä kohdeorganisaatiossa. Aineisto kerätään nau-

hoittamalla haastattelut kannettavan tietokoneen ääninauhuriohjelmalla tai Teams-puheluna 

riippuen haastattelun fasiliaatiosta, toteutetaanko haastattelu samassa tilassa vai etähaastat-

teluna. 

3.1.2 Havainnointi 

Havainnointi sopii menetelmänä kehittämistyöhön, koska siinä saadaan hyödyllistä tietoa tark-

kailemalla todellisia tapahtumia ja keskusteluja haastatteluiden ja kyselyiden sijaan (Moila-

nen ym. 2014, 42). Se voi olla systemaattista tai strukturoimatonta. Systemaattinen tapa 

edellyttää ongelman jäsentelyä ja tutkimusongelmasta riippuvien luokittelujen luomista en-

nen havainnointia. Tällöin tutkittavasta alueesta tulisi olla ennakkotietoa, jonka avulla tutkija 

päättää mitä ja milloin havainnoidaan. Strukturoimaton havainnointi on perusteltua silloin, 

kun halutaan kerätä mahdollisimman paljon ja laajasti ennakkotietoa. Strukturoimattomassa 

lähestymistavassa hyödynnetään tutkittavan ilmiön teoriaa luokittelumahdollisuuden puuttu-

essa. Riippumatta lähestymistavasta tutkijan tulee määrittää havainnoinnin tavoitteet, vaa-

dittava tarkkuus ja tutkijan rooli. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006a.)  

Havainnointitavat voidaan jaotella seuraavasti: 

1. tarkkaileva havainnointi eli ulkopuolista havainnointi 

2. osallistuva havainnointi sisällä toiminnassa 

3. toimintatutkimus eli aktivoiva osallistuva havainnointi 

4. etnografia eli kokemuksien kautta oppimista kohderyhmän kulttuuri huomioiden 

5. piilohavainnointi  
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(Vilkka 2006, 37 – 50; Grönfors  & Vilkka 2011, 49 – 60; Moilanen ym. 2014, 42.) 

Havaintojen tulkitsemiseksi tutkijalla on oltava havainnoitavasta asiasta paljon taustatietoa 

ja ymmärrystä havaintojen suhteesta tutkittavaan ilmiöön. Havainnointia menetelmänä on ar-

vosteltu siitä, miten havainnoitsijan läsnäolo voi vaikuttaa tutkittavaan tilanteeseen ja joissa-

kin tilanteissa havaintoja on hankalaa tallentaa välittömästi, jolloin havainnot perustuvat tut-

kijan muistiin niitä kirjattaessa tilanteen päättymisen jälkeen. Havainnoitsijan läsnäolovaiku-

tusta voidaan lievittää havainnoin kohteena olevien henkilöiden totuttautumisella tilantee-

seen. Havaintojen keräämiseen voidaan puolestaan käyttää apuvälineitä, kuten havainnointi-

tilanteiden videointia. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006a.) Pääasialliset muistiinpa-

novälineet ovat käsi tehtävät muistiinpanot, ääni- ja kuvatallennus (Grönfors & Vilkka 2011, 

76). Havainnointivaiheessa muistiinpanojen tekeminen on alustaa analyysia. Muistiinpanoissa 

tulee keskittyä siihen, mikä on oleellista havainnoinnin tavoitteiden kannalta. Muistiinpa-

noissa tulee olla päiväys, jotta aineisto pystytään pitämään aikajärjestyksessä sekä henkilöt, 

jotka voidaan anonymisoida lopullisessa tekstissä. (Grönfors 2015, 157 – 158.) 

Kehittämistehtävässä havainnoitsija on tämän opinnäytetyön tekijä. Havainnointitapana so-

velletaan osallistuvaa havainnointia sisällä toiminnassa. Havainnoinnin järjestelmällisyys to-

teutetaan kenttäpäiväkirjalla, johon kirjataan kaikki tapahtumat, joista havainnointia on 

kenttäpäiväkirjaan tehty. Päiväkirja sisältää tiedot havainnointipaikasta, osallistujista, ha-

vainnoitsijan omasta roolista, viittauksen puhtaaksikirjoitettuun muistiinpanomateriaaliin 

sekä tapauskohtaisesti mahdollisen linkityksen tapahtumista luotuihin muiden osallistujien 

muistiinpanoihin. 

3.1.3 Dokumenttianalyysi 

Dokumenttianalyysin kohteena voivat olla, kuten tässä opinnäytetyössä, litteroidut haastatte-

luaineistot, www-sivut, lehtiartikkelit, markkinointimateriaalit, ideointipalaverien ja 

workshoppien muistiot, valokuvat, piirrokset, keskustelut ja muut kirjalliset materiaalit. Me-

netelmässä analysoidaan dokumentteja järjestelmällisesti ja luodaan selkeä sanallinen kuvaus 

kehittämisen kohteesta. Tiedonhankinnassa analyysitapana käytetään sisällön analyysia, jossa 

dokumenttien sisältöä kuvataan sanallisesti ja pyritään tunnistamaan merkityksiä tekstistä. 

Tarkoituksena analyysissa on informaation lisääminen, jonka perusteella voidaan tehdä luo-

tettavia johtopäätöksiä. (Moilanen ym. 2014, 137.) Tässä opinnäytetyössä asiakaspalvelu- ja 

hoitotoimintojen nykytilanteen selvittämisessä dokumenttianalyysia käytetään olemassa ole-

van aineiston analysoimiseksi.  Se täydentää tiedonkeruumenetelmänä haastatteluista ja ha-

vainnoinnista saatua aineistoa. 
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3.2 Kehittämistehtävän toteutuksen kuvaus 

Kehittämistehtävän toteutuksessa edetään tapaustutkimuksen prosessin mukaisesti empiirisen 

aineiston keräämisen ja analysoinnin -vaiheeseen käyttäen laadullisen tutkimuksen yleistä 

mallia, jossa aineisto kerätään, valmistellaan ja pelkistetään analyysia varten sekä myöhem-

min edetään aineiston tarkasteluun (Kuvio 9). Laadullisen tutkimuksen yleinen malli vastaa 

vaiheiltaan dokumenttianalyysin päävaiheita (Moilanen ym. 2014, 138) sekä tapaustutkimuk-

sessa vaihetta empiirisen aineiston keräämisestä ja analysoinnista (Moilanen 2014, 54 - 55). 

 

Kuvio 9: Laadullisen tutkimuksen yleinen malli. Mukaillen Moilanen ym. 2014, 138. 

Teorialähtöinen sisällön analyysi toteutetaan muodostamalla analyysirunko (Liite 1), jolla tes-

tataan teoriaa tai käsitejärjestelmää uudessa tilanteessa. Runkoon luodaan luokitukset tai ka-

tegoriat, joiden ympärille poimitaan kerätystä aineistosta asiat. Luokitusten ulkopuolelle jää-

vistä muodostetaan uusia luokkia. (Moilanen ym. 2014, 140 – 141.) Kehittämistehtävässä ke-

rätty aineisto analysoidaan vertaamalla aineistosta saatuja tuloksia tietoperustan pohjalta 

luotuun analyysirunkoon asiakaslähtöisestä ja asiakkaan arvoa kasvattavasta asiakaspalvelu- 

ja hoitotoiminnosta teorialähtöistä sisällön analyysia käyttäen. Analyysi ja pelkistäminen teh-

dään teorialähtöisesti kaikesta eri menetelmillä kerätystä materiaalista. 

Ennen analyysia kaikki eri menetelmin kerätty aineisto litteroidaan yhdenmukaisesti, jonka 

jälkeen tehdään kerätyn aineiston pelkistäminen tiivistämällä ja pilkkomalla se osiin käyttäen 

koodausta, joka perustuu analyysirungon pääluokkiin. Koodaus on tekstin sisään kirjoitettuja 

koodimerkkejä, joilla määritellään mitä aineistossa käsitellään ja niiden avulla voidaan nope-

asti löytää kohdat, joihin analyysissa halutaan kulloinkin keskittyä (Moilanen ym. 2014, 141; 

Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006b). 

Tekstiaineiston järjestelmällinen läpikäynti ja koodaus onnistuu tehokkaasti ohjelmia ja nii-

den ominaisuuksia käyttäen. Koodien avulla tiedot saadaan taulukoitua ja niistä saadaan luo-

tua tarvittaessa käsitepuu, joka muodostaa kokonaiskuvan kerätystä aineistosta (Saaranen-
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Kauppinen & Puusniekka 2006b). Aineiston analyysi toteutetaan Microsoft office -toimisto-oh-

jelmia hyödyntäen. Tekstinkäsittelyohjelmalla luotua litteroitua ja koodattua aineistoa verra-

taan ja etsitään kontrasteja taulukkolaskentaohjelmalla ryhmiteltyä analyysirunkoa vastaan, 

luomalla taulukointi nykytilanteen tekijöistä verrattuna analyysirungon tietoperustapohjai-

seen tilaan. Tämän taulukoinnin pohjalta voidaan tehdä analyysia kehittämisehdotusten ja 

mallin luomiseksi. 

Seuraavaksi kuvataan prosessit, kuinka tiedonkeruumenetelmissä kerättiin aineisto ja mitä 

menetelmiin liittyviä ominaispiirteitä otettiin huomioon tiedon keräyksessä, litteroinnissa ja 

analysoinnissa, edellä kuvatun kaikkiin menetelmiin sovellettavan sisällön analyysin lisäksi. 

3.2.1 Haastatteluaineiston kokoaminen ja analysointi 

Haastattelut kannattaa äänittää ja litteroida jälkeen päin. Jos haasteluiden sanoilla ja sana-

valinnoilla on merkitystä, tällöin aineiston puhtaaksikirjoittamisessa suositellaan puhekie-

leltä. Ainoastaan asiasisällön kiinnostaessa, litterointi voidaan tehdä kirjakielellä. Aineisto 

analysoidaan lukemalla litteroitu teksti moneen kertaan, jonka jälkeen aineisto luokitellaan 

teemoittain ja siitä etsitään yhteyksiä teoriaan. (Moilanen ym. 2014, 110 – 111.) 

Asiakaspalvelu- ja hoitotoimintojen nykytilan kuvaamiseksi kattavasti eri näkökulmista (Tau-

lukko 2), kutsuttiin haastatteluihin kohdeorganisaation customer growth -toiminnon johtaja 

sekä sen alla toimivan customer success -toiminnon esimies. Asiakaspalvelu- ja hoitotoiminnot 

sisältyvät customer growth -toimintoon organisaatiossa. Toiminnon nykytilan kuvaamisessa 

huomioitiin myös ulkoinen näkökulma haastattelemalla tuotehallinnan johtajaa sidosryhmä-

työn näkökulmasta. Tuotehallinta omistaa ja määrittelee kohdeorganisaation tarjoamaa, joka 

on oleellinen tekijä asiakaspalvelu- ja hoitotoimintojen organisoitumisen ja tarvittavien ky-

vykkyyksien kannalta.  

Pvm Klo Paikka Tunniste Kesto 

20.8.2020 12:00-12:30 Teams CS1 - esimies 30 min 

20.8.2020 14:15-14:56 Neuvottelutila 1  CG1 - johtaja 41 min 

27.8.2020 13:15-13:45 Neuvottelutila 2 PD1 - johtaja 27 min 

Taulukko 2: Haastattelut 

Haastateltavat kutsuttiin haastatteluihin sähköpostilla haastatteluun liittyvän alustuksen kera 

(Liite 2). Ennen kutsun lähettämistä aihetta oli taustoitettu kutsuttavien henkilöiden kanssa 

henkilökohtaisesti. Kutsussa eriteltiin keskusteltavat teemat sekä haastatteluaineiston hal-

linta. Haastatteluista kaksi järjestettiin haastateltavien luontaisessa työskentely-ympäristössä 

kohdeorganisaation toimiston neuvottelutiloissa tuotettavan tiedon syvällisyyden varmista-

miseksi. Haastattelut nauhoitettiin haastattelijan kannettavalla tietokoneella käyttäen 

Audacity-sovellusta sekä neuvottelutilojen kokousmikrofonikaiuttimia. Yksi haastatteluista 

järjestettiin Teams yhteistyö- ja viestintäalustalla, koska haastateltava sijaitsi toisessa 
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kaupungissa ja matkustaminen ei ollut turvallista vallinneen koronavirustilanteen takia. Tämä 

haastattelu nauhoitettiin Teams-sovelluksen sisäänrakennettuja ominaisuuksia käyttäen. 

Kaikki haastattelut järjestettiin elokuussa 2020 toimistoaikaan ja olivat keskimäärin pituudel-

taan puoli tuntia. Haastattelijalla oli apuna tiedonkeruussa haastattelurunko (Liite 3), joka 

sisälsi teemoja avaavia avustavia kysymyksiä keskustelun ohjaamiseksi tarvittaessa. 

Haastattelunauhoitteet litteroitiin Office 365 tekstinkäsittelyohjelmalla. Puhtaaksikirjoittami-

sessa suurin osa materiaalista dokumentoitiin puhekielellä muutamia kompleksisia ilmaisuja ja 

asiakokonaisuuksia lukuun ottamatta, joissa oli tiedon analysoinnin kannalta tarkoituksenmu-

kaisempaa ilmaista asia kirjakielellä. Litteroidussa aineistossa eriteltiin puhe- ja kirjakieliset 

ilmaisut. Litteroinnin jälkeen dokumentaatio koodattiin teemoittain. Koodattu ja litteroitu 

aineisto yhdistettiin samaan dokumenttiin teemoittain otsikoituna. Tämän jälkeen aineisto 

pelkistettiin ja ryhmiteltiin teemojen sisällä toistuvien rakenteiden mukaisesti sekä lopuksi 

aineisto käytiin kokonaisuutena järjestelmällisesti läpi verraten sitä Liitteen 1 analyysirun-

koon. 

3.2.2 Havainnointiaineiston kokoaminen ja analysointi 

Havaintoaineiston analyysissa analyysimenetelmät määräytyvät kerätyn aineiston laajuuden, 

muistiinpanotapojen ja tutkimuksen teoreettisen näkökulman mukaan. Havainnointiaineiston 

analyysi ei juurikaan poikkea teemahaastatteluiden analyysista. (Grönfors 2015, 158 – 161.) 

Kehittäjän tehtävä on yhdistää irralliset havainnot kokonaisuudeksi yhdistämällä kerätty ai-

neisto ja teoria sekä tulkitsemalla kokonaisuutta uuden tiedon ja ymmärryksen luomiseksi. 

Tämä tapahtuu laadullisen tutkimuksen analyysin kautta (Kuvio 9). Aineiston analyysiin voi-

daan käyttää sisällönanalyysia. (Moilanen ym. 2014, 119.) 

Havainnointi toteutettiin aikavälillä 16.3.2020 – 31.8.2020 ja havainnoitsijana toimi tämän 

opinnäytetyön tekijä. Havainnointiaineisto kerättiin osallistuvalla havainnoinnilla eli sisällä 

toiminnassa. Aineistosta enemmistö tallennettiin havainnointitilanteen aikana. Havainnointi-

aineiston tallennus toteutettiin O365-pilvipalvelun OneNote-sovelluksella, joka toimi havain-

noitsijan virtuaalisena kenttäpäiväkirjana. Tämän lisäksi käytettiin muistiinpanolehtiöitä ja 

vihkoa, joista havainnot puhtaaksikirjoitettiin OneNote-sovellukseen. Aineistonhallinnan näkö-

kulmasta havainnot kirjattiin kronologisessa järjestyksessä ryhmiteltynä viikko ja päivätasolla 

sekä havainnot otsikoitiin havainnoitavan aiheen mukaisesti.  

Havainnointiaineisto yhdistettiin dokumenttianalyysiin hankitun tiedon kanssa ja analysointi 

toteutettiin sisällönanalyysin keinoin. Prosessi kuvataan seuraavassa kappaleessa. 
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3.2.3 Dokumenttianalyysin tiedonhankinnan tulosten kokoaminen ja analysointi 

Dokumenttianalyysia käytettiin tiedonhankinnassa täydentämään haastatteluista ja havain-

nointiaineistosta kerättyä tietoa. Aineistoa kerättiin kohdeorganisaation asiakaspalvelu- ja 

hoitotoimintojen kehitysmateriaalipankista, henkilöstölle tehtyjen yksilöhaastattelujen muis-

tiinpanoista sekä opinnäytetyön tekijän henkilökohtaisista muistiinpanoista, joita ei ollut si-

sällytetty havainnoinnilla luotuun kenttäpäiväkirja-aineistoon. 

Kuvio 10 eritellään sisällönanalyysin vaiheet nykytilan kuvaukseen. Eri tiedonkeruumenetel-

millä kerätty aineisto pelkistettiin ja yhdistettiin samaan tekstitiedostoon. Haastatteluai-

neisto oli yhdistelty ja koodattu aikaisemmin. Tähän aineistoon täydennettiin havainnointiai-

neisto sekä muistiinpanot teemoittain, jonka jälkeen aineisto kokonaisuudessaan pelkistettiin 

ja täydennettiin koodauksella. Teemojen sisällä aineisto järjestettiin toistuvien rakenteiden 

ja asioiden mukaisesti. Yhdistettyä aineistoa verrattiin järjestelmällisesti analyysirungon pää-

luokkiin osa-alue kerrallaan (Liite 1). Tämän jälkeen osa-alueet koodattiin värein liikenneva-

lomallin mukaisesti ja lopputuloksena saatiin sanallinen, että visuaalinen nykytilan kuvaus 

(Kuvio 11).  

 

Kuvio 10: Sisällönanalyysin vaiheet nykytilan kuvaukseen. 

3.2.4 Nykytilan kuvauksen läpikäynti kohdeorganisaatiossa 

Analyysirungon (Liite 1) ja kehittämismenetelmät ja toteutus -osuudessa kuvatuilla aineiston-

keruumenetelmillä muodostetun nykytilankuvauksen vertailun lopputuotoksena syntyi nykyti-

lan ja analyysirungon yhdistävä matriisi, joka on ylätasolla nähtävissä Kuvio 11. Kyseisestä 

Nykytila

Tiedon vertaaminen analyysirunkoon pääluokittain

Osa-alueiden värikoodaus tilan mukaan

Aineiston yhdistäminen

Koodaus Teemoittelu
Toistuvien rakenteiden 

tunnistaminen

Eri menetelmillä kerätyn aineiston pelkistäminen

Litteroidut haastattelut Havainnointi
Dokumenttianalyysin 

tiedonkeruu
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matriisista ja tiedonkeruumenetelmillä kerätystä matriisin yli jääneestä aineistosta muodos-

tettiin kokonaisuus kohdeorganisaation asiakaspalvelu- ja hoitotoiminnoista esiin nousseista 

kehityskohteista. Kokonaisuudesta tiivistettiin esitysaineisto (Liite 4), joka käsitti taustoituk-

sen opinnäytetyölle, havaitut kehityskohteet, LAER-sitouttamismallin nykytilan toteutumisen 

kohdeorganisaatiossa sekä yksityiskohtaisen erittelyn kehityskohteista toiminnoittain. Yksityis-

kohtainen erittely on jätetty pois tämän opinnäytetyön Liitteestä 4 tietoturvasyistä. 

Kehityskohteiden läpikäyntiin järjestettiin esittelytilaisuus, jonka tavoite oli käydä kehitys-

kohteet läpi, saada palautetta niistä sekä muodostaa käsitys onko sen hetkinen kehittämisen 

ja muutoksen viennin suunta oikea. Tilaisuus koostui esityksestä ja keskustelusta. Tilaisuuteen 

osallistui kohdeorganisaation customer growth -toiminnon johtoryhmä kolme henkilöä sisäl-

täen opinnäytetyön tekijän. Opinnäytetyöntekijä rooli tilaisuudessa oli esittäjä, fasilitoija ja 

tilaisuuden dokumentoija. Tilaisuus pidettiin 8.10.2020 klo 12:30 – 13:30 välisenä aikana koh-

deorganisaation Helsingin toimiston kokoustilassa. 

3.3 Aineistonhallinta 

Kaikki kerätty, litteroitu ja analysoitu aineisto säilytetään opinnäytetyön tekijän henkilökoh-

taisessa kahdenkertaisesti suojatussa O365-pilvipalvelussa, johon on ainoastaan tekijällä 

pääsy. Aineistosta haastatteluaineistoa voidaan tarvittaessa jakaa opinnäytetyön tekijän har-

kinnan mukaisesti haastatelluille. Haastatelluilla on pyydettäessä pääsy tarkistamaan puh-

taaksi kirjoitettujen haastatteluiden sisältö kirjoitussuojatussa tiedostomuodossa. Kaikki ke-

rätty aineisto tuhotaan kohdeorganisaation antaman tiedonkeruuluvan ehtojen mukaisesti tä-

män opinnäytetyön valmistumisen jälkeen. 

  



  46 

 

 

4 Tulokset  

Tässä kappalekokonaisuudessa vastataan opinnäytetyön tutkimusongelman neljänteen kysy-

mykseen mitä kehityskohtia kohdeorganisaation asiakaspalvelu- ja asiakkuudenhoitotoimin-

noissa on. Kehittämismenetelmät ja toteutus -osuudessa kuvatuilla aineistonkeruumenetel-

millä saatiin muodostettua nykytilan kuvaus analyysirunkoa (Liite 1) vasten etsimällä kerä-

tystä aineistosta yhteneväisyyksiä ja kontrasteja.  

Aineistoa verrattiin analyysirunkoon seuraavin kategorioin: 

1. Customer growthin toiminnot 

2. LAER, asiakkaiden sitouttamismallin toteutuminen tarkasteltavassa toiminnossa 

3. Toimintojen roolit, tehtävät ja tavoitteet 

4. Rekrytointi ja koulutus. 

Lisäksi Customer growthin toiminnan nykytilasta nousi haastatteluissa esille kehittämiskoh-

teita seuraavista analyysirungon kategorioista: 

5. Tavoitteet: 

a. Asiakaskeskeisyys 

b. Toimintojen yli -ajattelu. 

4.1 Nykytilan kuvaus kohdeorganisaatiossa 

Tämän kappaleen alaluvuissa kuvataan tulokset analyysista eriteltynä analyysirungon katego-

rioihin sekä niistä erityisesti esiin nousseet kehityskohteet koskien tavoitteet- ja toiminnot -

kategorioita. Kuvio 11 on ylätasolla kuvattu kohdeorganisaation Customer growth-toiminnon 

nykytila liikennevalomallilla. 
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 Kuvio 11: Kohdeorganisaation asiakaspalvelutoimintojen nykytila analyysirunkoa vasten. 

4.1.1 Toiminnot ja roolit 

Haastatteluiden ja havaintojen perusteella kohdeorganisaation asiakaspalvelu- ja hoitotoimin-

not ovat keskitetty Customer growth -organisaatioon. Edellä mainittuja toimintoja edustavat 

Customer Services ja Customer success -tiimit. Näitä tiimejä tukemaan on perustettu data-

analytiikka. Lisäksi Customer growth -toimintoon liittyvän tarjoaman käyttöönottoon ja jatku-

vaan palveluun kuuluu oleellisena osana integraatiokumppani. Organisaatiossa ei ole Custo-

mer operations -toimintoa, joka automatisoisi toistuvia asiakaspalveluprosesseja, yhdenmu-

kaistaisi niitä ja olisi kyvykkyys ylläpitää ja kehittää automaatiota sekä itsepalvelumahdolli-

suuksia. Tälle toiminnolle rooleineen olisi havaintojen perusteella tarve, jos halutaan saavut-

taa halutut tavoitteet asiakaskeskeisemmästä organisaatiosta ja asiakkaiden arvon kasvatta-

misesta: asiakaspalveluprosessien yhdenmukaistamiseen ja automatisointiin ei ole tarpeeksi 

laajaa osaamisesta sekä nykyinen roolitus ei tue näitä tavoitteita. 

Roolikategoriassa Customer successissa toimivat customer success managerit. Asiakaspalvelu 

eli Customer services on Jaettu kolmeen tiimiin, joista kaksi liittyy opinnäytetyön rajaukseen; 

asiakastukeen, palvelut-tyyppiseen käyttöönotto- ja koulutustiimiin. Näistä tiimeissä toimi-

taan asiakastuki-, koulutus- sekä käyttöönoton projektipäällikkö -rooleissa. Käyttöönotosta 

puuttuu haastatteluiden perusteella advisor- eli neuvonantajatyyppinen rooli, joka auttaisi 

syventämään asiakkaan tarjoaman käyttöä. 

LAER Roolit Tehtävä Tavoitteet
Rekrytointi ja

 koulutus

Customer growth
ADOPT

EXPAND

RENEW

Customer success

(asiakkuuden hoito)

ADOPT

EXPAND

RENEW

Customer success manager

Customer service

(asiakaspalvelu)

ADOPT

EXPAND
Asiakastuki

Käyttöönotto

Koulutus

Valmentaja tai mentori

Tekninen asiantuntija

Resursoija

Tiimiesimies

Asiakaspalvelukumppani

Customer operations
ADOPT

EXPAND
Asiakasratkaisujen asiantuntija

Success science

ADOPT

EXPAND

RENEW

Data-analytiikka

Integraatiokumppanit
ADOPT

EXPAND
Arto Vuori 2020

Toiminnot

Kunnossa, mutta

puuttuu rooli
Kunnossa

Tarvitsee kehitystä

tai toimia on tehty

Ei toteudu tai

osa-aluetta ei ole
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Lähes aina, kun myydään softa asiakkaalle, niin se ei vielä synnytä arvoa. Arvoa 
aletaan luomaan siinä kohtaa, kun käyttäjät viedään myytyyn softaan ja opete-
taan sen käyttöä, niin sanotusti tason yksi aktivointi. Meiltä puuttuu roolina täl-
lainen tason kaksi aktivointipalvelu. Melkein kaikissa digitalisaatiota ajavissa 
SaaS-yrityksissä tällainen rooli on, mutta meillä se tulee tällä hetkellä muiden 
roolien kautta, ei omana roolina. Tämän roolin puuttuminen näkyy kohdeorga-
nisaation joissakin asiakkuuksissa siten, että palvelu on ostettu, mutta se ei näy 
sen palvelun käytön laajenemisena. (PD1) 

Haastattelujen mukaan asiakastuki on organisoitunut tuotetarjoaman mukaisesti asiakkaan 

elinkaaren sijaan. Tuen palvelukanavat ovat jokseenkin harkitut. Päivittäiseen kommunikoin-

tiin on olemassa työvälineet, jotka mahdollistavat sisäisen yhteistyön sekä tiedonjaon, mutta 

työvälineet ovat osittain päällekkäisiä ja niiden tarkoituksenmukaisesta käytöstä esiintyy epä-

tietoisuutta. Asiakastuki, käyttöönotto- ja koulutusrooleissa toimivat ovat hajautetusti usealla 

toimistolla, joka vaikeuttaa osittain kehittämistä ja ohjausta. Dixonin (2018; 2017) esittämiä 

rooleja asiakaspalvelun valmentajasta tai mentorista taikka asiakaspalvelukumppanista asia-

kastuessa ei ole, mutta rooleista teknisen asiantuntijan rooli toteutuu osittain tiimin tukena 

jokseenkin syvällisen teknisen tietämyksen kautta sekä intuitiosta ja empiirisestä kokemuk-

sesta, kuinka asiakkaat käyttävät tarjoamaa. Asiakastuntemus ei perustu data-analyysiin 

taikka järjestelmälliseen tiedonkeruuseen. Myöskään resursoijan roolia ei ole, vaan siihen liit-

tyvät työtehtävät tekee tiimiesimies, joka toimii myös Customer services -toiminnon johta-

jana ja on täten jaettu esimies kahdella eri organisaatiotasolla. 

4.1.2 LAER – asiakkaiden sitouttamismallin tila 

LAER näkyy haastatteluiden mukaan Customer growthin organisaatiorakenteessa mallin vaihei-

den Adopt, Expand ja Renew -osalta, jotka vastaavat asiakkaiden sopimuksellista elinkaarta. 

Land-vaihe on organisoitu Customer growthin ulkopuolelle myynti- ja markkinointi -toimin-

toon. LAERista prosessina ovat tietoisia yrityksen johtoryhmä ja esimiehet sekä prosessia on 

käyty customer success managerien ja myyjien kanssa läpi, mutta mallin mukainen tekemi-

sen, käytäntöjen ja ajattelun koetaan tarvitsevan vielä jalkauttamista.  

LAER näkyy suunnitelmissa ja suunnittelussa, mihin suuntaan asioita viedään, mutta käytän-

nössä sen toimintamallit ja ideologia ovat jalkautuneet yksittäistapauksissa.  Edellytyksenä 

tekemisen jalkauttamisen lisäksi pidettiin customer success -ajattelun tuomista tiimeihin. Yh-

tenä ratkaisuna tähän ehdotettiin Mehtan (& Pickens 2020) aiheesta kertovan teoksen luetut-

tamista tiimeissä. Haastateltava uskoi sen tuovan näkemystä kaikille kohdeorganisaation työn-

tekijöille ja customer success -ajattelu kääntäisi perinteistä näkemystä kohti Customer 

growthin tavoitetta auttaa asiakasta menestymään ja tämän seurauksena myös kohdeorgani-

saatiota. Lisäksi kirjasta keskustelu lukemisen jälkeen organisaatiossa nähtiin hyödylliseksi, 

koska keskustelut voisivat synnyttää kulttuuria aiheen ympärille. 
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LAERia on prosessina suunniteltu ja pohdittu tarkemmalla tasolla keskittyen Land salesista 

Adoption-vaiheeseen eli myynnistä käyttöönottoon -vaihetta sekä Expand- ja Renew-vaiheita 

eli palvelunlaajennus ja -uusimisvaiheet ovat määritelty valmiiksi. Molemmissa tapauksissa 

koetaan, että suunnitelmat ovat hyvät, mutta ilman käytäntöä. Expand- ja Renew-vaiheen 

määrittelyssä on kohdattu haasteita tunnistaa, missä organisaatiossa olisi tehokkain toteuttaa 

näitä vaiheita, koska haastatteluiden aikaan koettiin parhaan osaamisen olevan edellä mainit-

tuihin vaiheisiin liittyen Land salesissa. Osaamisen siirtoa ja prosessikehitystä haastatteluiden 

mukaan jarruttaa ajan ja työntekijöiden puute. Kokonaiskuvassa todetaan haastatteluissa, 

että kohdeorganisaatiossa on kyvykkäitä ihmisiä, joilla on paljon annettavaa LAER-mallin jal-

kauttamiseksi ja he ajavat ajattelutapaa, jossa asiakas on yksi asiakas koko organisaatiossa ja 

sitä tulisi palvella sen läpi saumattomasti. 

Nykyinen roolitus Customer growthissa tukee LAER-prosessia: customer success managerit kas-

vattavat asiakkuuksia, projektipäälliköt ja kouluttajat auttavat asiakasta ottamaan tarjoamaa 

käyttöönotoissa käyttöön sekä asiakastuki tukee asiakkaan tarjoaman käyttöä sopimuskauden 

aikana. Toisaalta nähtiin myös puutteita roolituksessa koskien toimia asiakkaan tarjoaman 

käytön aktivoimiseksi. Tätä tehdään useamman roolin kautta irrallisina työtehtävinä, mutta 

selkeä rooli tehtävän toteuttamiseksi puuttuu. Seurauksena tästä puutteesta saattaa olla 

käyttämättömät käyttöönotetut palvelut, jotka eivät tuota arvoa asiakkaille. 

LAERin tuomien prosessien koettiin olevan ratkaisu formaalimpaan ja läpinäkyvämpään tie-

donkulkuun. Tällä hetkellä informaation kulku on henkilöriippuvaista ja tavoitetila on ohjata 

informaation kulkua prosessein ja kerätä sitä, jotta saadaan muodostettua informaatiomas-

saa. Tästä massasta voidaan jalostaa oleellista tietoa päätöksen teon tueksi tehdä oikeat 

asiat. Haastateltavan mukaan menestyvän SaaS-organisaation toimintamallin salaisuus on in-

formaation kulkeminen, sen käsittely ja priorisointi, skaalautuvuuden mahdollistamiseksi. 

4.1.3 Tehtävät ja tavoitteet 

Customer growthissa asiakaspalvelu- ja hoitotoiminnot ovat samassa organisaatiossa, mutta 

ylätasolla toiminnasta puuttuu prosesseja ja malleja, joiden avulla voitaisiin järjestelmälli-

sesti toteuttaa myynnintukea, asiakkuuden arvon maksimointia sekä hyvää ja helppoa asiakas-

kokemusta. Haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että toiminnassa kokonaisuutena on 

edetty sitten maaliskuun 2020 organisaatiomuutoksen. Asiakaskeskeisyysajattelu näkyy haas-

tatteluiden aikaan elokuussa 2020 toimintojen keskittämisen jälkeen johtoryhmässä ja esi-

miestasolla. Asiakaskokemus ei ole vielä saumaton, mutta tämän mahdollistavia tuomintamal-

leja on luotu. Organisaation yksi tehtävä on toimia LAER-mallin mukaisesti. 

Kohdeorganisaation Customer growthin tavoite on ylätasolla asiakkaista syntyvän uusiutuvan 

liikevaihdon kasvattaminen. Asiakkaan elinkaariarvon kasvattamisen sijaan (Liite 1) Customer 

growthin toinen tavoite on yksinkertaisempi; kasvattaa asiakkaan liikevaihdollista arvoa. 
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Analyysirungossa kolmantena tavoitteena oleva (Liite 1) asiakasuskollisuuden järjestelmälli-

nen rakentaminen, asiakaskeskeiset työskentelytavat ja yhteistyö toimintojen yli ei ole ta-

voitteissa, mutta haastatteluiden mukaan tavoite on asiakasuskollisuuden näkökulmasta kas-

vattaa asiakkaita, jotka suosittelevat kohdeorganisaation tarjoamaa. Havaintojen mukaan 

työtavat on kehittyneet toimintoja ylittävään suuntaan. Analyysirunkoon (Liite 1) tietopoh-

jasta kerättyjen customer growth -tavoitteiden mukaan kaikkien organisaatiossa tulisi pyrkiä 

vaikuttamaan välittömästi tai välillisesti toimillaan asiakkaan haluamaan lopputulemaan. Täl-

lainen asiakaskeskeisyysajattelu ja asiakkaan auttaminen menestymään eivät näy vielä haas-

tatteluiden mukaan kaikkien organisaation jäsenten arjessa ja työtehtävissä. 

Customer successissa tärkein tavoite on kasvattaa olemassa olevien asiakkaiden liikevaihtoa 

ja arvoa samalla, kun pyritään hallitsemaan asiakaspoistumaa pitämällä yhteyttä asiakkaisiin 

asiakkuudenhoitomallin mukaisesti. Asiakaskokemuksen ja -tyytyväisyyden kasvattamiseksi on 

suunniteltu asiakkuudenhoitomalli, mutta se on suurilta osin vielä jalkauttamatta. Sharman 

ym. (2019) esittämä customer success -ajattelun viestiminen ja kasvattaminen toimintojen yli 

ei vielä toteudu kohdeorganisaatiossa ja sitä ei ole customer successin tavoitteissa. Kyseisen 

toiminnon resurssit ovat keskitetty toistaiseksi asiakaspoistuman hallintaan, -tyytyväisyyden 

sekä liikevaihdon kasvattamiseen. 

Havaintojen mukaan asiakaspalvelutoiminnossa tehtävät jakautuvat roolikohtaisesti tukeen, 

käyttöönottoon ja koulutukseen. Kokonaiskuvassa rooleissa toimiville ei ole asetettuja tavoit-

teita, vaan toimintaa ohjaavat dokumenttianalyysin mukaan yleisesti asetetut pelisäännöt ja 

ohjeistus joiden mukaan rooleissa toimitaan. Esimerkiksi asiakastuessa on määritelty kirjattu-

jen pelisääntöjen mukaan mihin vuorokauden aikaan ja missä palvelukanavissa asiakasta pal-

vellaan, mutta ei tavoitteita jotka ohjaisivat haluttuun lopputulemaan ja antaisivat merki-

tystä työntekoon. Myös haastattelujen mukaan rooli- ja henkilökohtaisia työnkuvia ja tavoit-

teita ei ole määritelty.  

Tavoitteita ei ole asetettu. Suunta on kerrottu ja mitä tekemisellä tavoitella. 
Tavoitteita ei ole tiiminvetäjätasolla, joka on oleellista, jotta tavoitteet voi-
daan jalkauttaa siitä alemmaksi. (CG1) 

Asiakastuessa päätavoitteen tulisi olla kasvu tuesta asiakaspalveluksi, jossa toiminnalla tavoi-

tellaan ennakoivuutta reaktiivisuuden sijaan (Pettersen & Redbord 2019; Redbord 2017). Ha-

vaintojen perusteella nykytilassa tässä on edistytty luomalla joitain data-analytiikan mahdol-

listamia toiminnan malleja. Haastatteluiden mukaan asiakkaan tunteminen ja haasteiden tun-

nistaminen tarjoaman käytössä toteutuu heikosti ja tarjoamaa tarkastellaan tuessa ongelma-

lähtöisesti sen sijaan, että tunnistettaisiin vaikuttavuudeltaan merkittävimmät haasteet.  

Asiakaspalvelijoiden aikaa tulisi vapauttaa tuottavampaan työhön lisäämällä asiakaspalvelua 

tukevan teknologian käyttöönottoa, mutta tämä on ollut havaintojen perusteella hidasta,  

koska asiakastuessa ei ole tarvittavaa teknistä osaamista, vaan työ vaatii esimieheltä ohjausta 
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ja ajattelua rajoittaa haastatteluissa todettu ongelmalähtöinen lähestymistapa. Havainnot 

myös osoittavat, että asiakaspalvelun tuottaminen tapahtuu niin tehokkaasti, kuin se nykyi-

sillä työkaluilla on mahdollista ilman jatkokehitystä. 

Käyttöönotossa ja koulutuksessa asiakkaiden tukeminen tarjoaman onnistuneeseen ja tehok-

kaaseen käyttöönottoon jää tarjoaman peruskäyttökoulutuksen tasolle. Systemaattista mallia 

lisämyyntimahdollisuuksien tunnistamiseen ja ymmärrykseen ei ole, vaan esimerkiksi lisäkou-

lutuksen tarjoaminen ja myynti on reaktiivista. Seuranta ja ymmärrys kuinka asiakas ottaa 

tarjoamaa käyttöön ei ole systemaattista. Käyttöönoton haasteiden ja lisämyyntiesteiden tun-

nistamiseen ei ole ratkaisukeskeisiä työkaluja ja malleja. Havaintojen ja haastatteluiden mu-

kaan tahtotila on edistää edellä mainittuja tekijöitä ja osaltaan niiden edistymistä jarruttaa 

osaamisen puute tarkastella holistisesti, tunnistaa juurisyyt sekä toimintaa haittaavat van-

hasta organisaatiosta osittain periytyneet systemaattiset jäykkyydet ja rakenteet. Koulutus-

toiminto vastaa tarjoamaa tukevasta ohjemateriaalista ja asiakkaiden koulutuksesta tehtä-

vänkuvan mukaisesti. Asiakkaiden ohjaamisesta itsepalveluun ja ohjemateriaalin hyödyntämi-

sestä ei kerätä dataa, joka olisi oleellista itsepalvelumahdollisuuksien kasvattamisessa.  

Asiakaspalvelutoiminnossa ei ole valmentajatyyppistä roolia, joka ajaisi jatkuvaan palvelun 

parantamiseen ja toimintorajojen yli ajatteluun sekä henkilöstön kouluttamiseen toimintaa 

tukeviin toimintamalleihin. Asiakaspalvelu toimii sisäisesti vuorovaikutuksessa kiitettävästi, 

mutta toimintojen yli interaktiossa puuttuvat mallit ja työkalut toimia yhteistyössä. Tätä ra-

joittaa asiakaspalvelun holistisen näkemyksen puuttuminen organisaation toiminnasta asia-

kasta kohti. Asiakastuessa on sitä sisäisesti tukeva teknisen asiantuntijan rooli, mutta se ei 

nykytilassa palvele asiakasymmärryksen kasvattamista ja sitä, miten asiakkaat käyttävät tar-

joamaa. Toisaalta roolin tavoite toteutuu mallikkaasti, eli siinä autetaan ja tuetaan asiakas-

palvelua ratkaisemaan vaativammat ja kompleksisimmat asiakaspalvelupyynnöt. 

Resursointi- ja esimiestehtävä ovat järjestetty samassa roolissa. Havaintona tiimiesimiehen 

tehtävän pitäisi olla tiimin roolitustarpeen tunnistaminen ja tarvittaessa saavuttaa ymmärrys 

mahdollisista rekrytointitarpeista. Havainnointihetken tilanteessa asiakastuessa on ylemmän 

organisaatiotason kanssa jaettu esimies, joka ei ole paras mahdollinen tilanne asiakastukitii-

min ohjaamisen ja operatiivisten toimintojen kannalta, kuten laadunvalvonnan, rekrytoinnin 

ja perehdytyksen näkökulmasta. Rekrytointitarvetta varten on rakennettu mittari, josta voi-

daan päätellä mahdollinen tarve. Perehdytys hoidetaan tiimissä.  

Data-analytiikkaan ei ole resursoitu työntekijöitä, vaan sen kehittämistä edistetään sivutoimi-

sesti eri tiimeistä. Data-analytiikka tukee havaintojen ja haastatteluiden mukaan jo vähissä 

määrin ennakoivaa toimintaa reaktiivisuuden sijaan asiakaspalvelussa ja asiakkuuksien hoi-

dossa. Data ja eri järjestelmät palvelevat customer successia ja asiakaspalvelun tarpeita 
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osittain tukemalla mittarointia, tarjoamalla kevyttä asiakkuudenhallintajärjestelmää ja kes-

kittämällä dataa. Data on vahvasti mukana kehittämisen ja muutosten priorisoinnin tukena. 

4.1.4 Rekrytointi ja koulutus 

Havaintojen perusteella Customer growthin asiakaspalvelu- ja hoitotoimintoihin ei ole rekry-

toitu organisaatiomuutoksen jälkeen työntekijöitä, mutta ennen muutosta asiakaspalveluun 

on rekrytoitu asiakkaiden prosesseja tuntevia asiantuntijoita kohdeorganisaation asiakasseg-

menteistä. Dokumenttianalyysin mukaan Customer success -ajattelua ja asiakaskeskeistä ajat-

telua tukeva perehdyttämisprosessi puuttuu, samoin kuin holistista käsitystä toiminnasta asi-

akkaan ympärillä kohdeorganisaatiossa avaavat mallit. Haastatteluiden mukaan Customer suc-

cessiin on luotu työkalut, joiden avulla voidaan tulkita dataa, selittää mitä tapahtunut ja pa-

rantaa sitä kautta toimintaa. Työkaluja käytetään osittain. Tuloshakuinen, johdonmukainen ja 

systemaattinen toiminta ei vielä toteudu. Customer success managerin roolissa tarvittavat hy-

vät kommunikointitaidot ovat kunnossa, samoin kuin kyky hallita asiakaspoistumaa ja tähän 

on luotu työkaluja. Haastatteluissa käy ilmi, että tarjoaman maturiteettiin sopivat arvonluon-

tikyvyt ovat vaillinaiset. Tarjoamaan on syvä substanssiosaaminen, mutta arvonluontikyvyissä 

on puutetta luoda business caseja. Business case -määrittely arvioi tarjoaman liiketoimintapo-

tentiaalia, jotka vastaavat asiakastarvetta ja tuottavat lisäarvoa asiakkaalle (PRH 2020). 

Havaintojen mukaan asiakaspalvelussa tarjoaman ymmärrys arvon tuottajana toteutuu osit-

tain tiedostamatta. Yli toimintojen -ajattelun ja toiminnan sijaan ajattelu on hyvin rooli- ja 

tiimilähtöistä. Taidot suunnitella ja viedä muutosta eteenpäin ovat vaillinaiset. Kyvykkyyttä 

toisaalta olisi, mutta työkalut ja taidot puuttuvat. Mukautumiskyky asiakaspalvelutilanteiden 

kontekstin mukaan toteutuu ja uuden tukitarpeen ennakointiin on taipumusta, mutta käytän-

nössä tekemisessä odotetaan toisinaan passiivisena valmiita ratkaisuja ja toimintamalleja. Do-

kumenttianalyysin mukaan enemmistö asiakkaiden palvelupyynnöistä pystytään ratkaisemaan 

mahdollisimman helposti ja nopeasti. Osaaminen asiakaspalveluautomaatiosta ja prosessikehi-

tyksestä on puutteellinen. 

4.1.5 Asiakaskeskeisyys ja toimintojen yli -ajattelu 

Haastateltavat määrittelevät organisaation asiakaskeskeisyyden tason olevan neliportaiseen 

asteikkoon muutettuna (Kuvio 1) keskimäärin hieman tason kaksi yläpuolella. Haastatteluissa 

todetaan joitain asioita olevan parannettu, joissakin asioissa asiakaskeskeisyys on huomioitu 

ja toisaalla se ei näy. Vielä ei voida sanoa kohdeorganisaation olevan asiakaskeskeinen. Yri-

tyksessä ei ole pystytty muodostamaan näkemystä siitä, minkä keskiössä asiakas on ja mitkä 

toiminnot asiakasta kiertävät, kuten yksi haastateltavista sanoitti tilannetta Mehtan ja 

Pickensin (2020, 8) aurinkokuntavertauksella. Asiakaskeskeinen ajattelu ei ole jalkautunut 

johtoryhmää lukuun ottamatta tiimien työntekijöiden tasolle. Myös tiiminvetäjätasolla asia-

kaskeskeistä ajattelua pitäisi edistää muissa toiminnoissa, erityisesti tuotekehityksessä.  
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Yhdestä haastatteluissa esille tulleesta esimerkistä voidaan päätellä, ettei asiakaskeskeisyyttä 

ole määritelty käsitteenä kohdeorganisaatiossa.  

Kulttuurillisesti ajatellaan tosi paljon asiakasta, mutta on osin ymmärretty vää-
rin. Luulemme, että asiakaskeskeisyys tarkoittaa asiakkaan myötäilyä sano-
malla ”kyllä” kaikkeen ja asiakkaan toiveet pitää aina toteuttaa (PD1) 

Haastateltavan mukaan asiakaskeskeisyydessä tulisi pyrkiä ymmärtämään asiakasta, heidän 

ongelmiaan ja asiakasmassaa, jotta pystytään tekemään kokonaisuuden kannalta oikeat asiat 

ja huomioidaan, ettei asiakkaan esittämä ratkaisu ole se oikea.  

SaaS-toimintamallin idea on skaalaaminen ja asiakaskeskeinen SaaS-yritys sa-
noo 9/10 kertaa ei ja kerran kyllä, koska sillä tehdään asiakastyytyväisyys, te-
kemällä asiat joita enemmistö asiakasmassasta edellyttää. Nyt meillä ei tehdä 
eroa sille tarpeeksi, kuka pyytää, mitä pyytää, onko se järkevää, auttaako se 
muita? On vaan tehty, jos paine on ollut kova. (PD1) 

Informaatiota, toiveita ja pyyntöjä on paljon ja niitä tulee eri lähteistä, asiak-
kailta, sisäisistä ja ulkoisista sidosryhmistä, markkinoilta sekä kilpailijoita pitää 
seurata ja tätä kaikkea tietomassaa ei pystytä käsittelemään helposti, niin 
kuinka rakennetaan ja saadaan oleellinen tieto massasta, useista datapisteistä,  
pitää jotenkin tuoda kaikki data yhteen ja tulkita siitä, mitä me haluamme 
tehdä ja mitä asioita pitää tehdä ensin. Se auttaa suurta asiakasjoukkoa, tär-
keitä asiakkaita ja tekee meille vielä hyvää liiketoimintaa. (PD1.) 

Haastatteluista käy ilmi, että kohdeorganisaation asiakastuntemus oli heikolla tasolla organi-

saatiomuutoksen aikaan maaliskuussa 2020, mutta puolessa vuodessa tuntemus on saatu hy-

välle tasolle Customer success -tiimin ansiosta. Ymmärryksen systemaattiseen hallintaan on 

hiljattain otettu käyttöön customer health -arvo kuvastamaan asiakkuuden tilaa. 

Asiakaskeskeisyysajattelun jalkauttaminen nähtiin olevan kesken. Päättävissä asemissa ja joh-

dossa on tuki tällaiselle ajattelumallille ja ennakoivuuteen on otettu ensimmäisiä askelia 

kohti asiakaskeskeisyyden korkeinta tasoa (Kuvio 1). Haasteina ajattelun jalkauttamisessa ko-

ettiin: 

1.) Muutoksen osittainen näkymättömyys: edistysaskeleet ovat pieniä, ettei niitä osata yhdis-

tää isoon kuvaan. 

2.) Muutosviestinnän olemattomuus nousi esille, koronaepidemian tuoma etätyötilanne ja 

henkilöstön jakautuminen usealle toimistolle ovat vaikeuttaneet viestintää. 

3.) Prosessien ja mallien puuttuminen, jotka mahdollistaisivat vuoropuhelua yhteisillä fooru-

meilla tiimien ja toimintojen välillä sekä yhdenmukaisen asiakasrajapintatyöskentelyn. Tarve 

vuoropuhelulle ja kehittämiselle toimintojen yli koettiin mahdollistajana tunnistaa liiketoi-

minnan kannalta oleelliset asiakkaat, joihin palvelua tulisi kohdentaa ja palvella mahdollisim-

man hyvin. Lisäksi prosessin koettiin tuovat ratkaisua eriäviin ja yhteistyötä hankaloittaviin 
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työskentelytapoihin sisäisesti, kun prosesseissa voidaan määritellä siinä toimivien roolien vas-

tuut ja tehtävät sekä niihin vaadittavat lopputuotteet ja tulokset. 

4.) Asiakaskeskeisyysajattelun saaminen kaikkien organisaation jäsenten arkeen ja työtehtä-

viin, jotta ajattelu olisi työntekijälähtöistä ja synnyttäisi tätä kautta asiakaskeskeisempää yri-

tyskulttuuria.  

5.) Vanhan organisaation henkiset rakenteet ja  historian painolastista juontava ajattelutapa 

kohtaa uuden organisaation ajattelutavan: erityisesti yhteistyö tukiorganisaation ja tuotteisiin 

liittyvien toimintojen välillä nousee esille. Yhteistyö on tuntunut hankalalta vastakkaisien aja-

tusmaailmojen takia ja tästä on aiheutunut kitkaa.  

Asiakaskeskeisyys näkyy suunnitelluissa ja jalkautetuissa prosesseissa, kuten haastatteluiden 

aikoihin perustetulla foorumilla, jossa asiakkaan tarjoaman käytön onnistumisen esteenä ole-

vien akuutteja haasteita käydään läpi järjestelmällisesti kahden sisäisen toiminnon välillä. 

Matka asiakaskeskeiseen ajattelutapaan koetaan pitkänä, mutta siihen uskotaan pääsevän uu-

silla prosesseilla ja kulttuurin muutoksella. 

Toimintojen yli -ajattelun katsotaan rajoittuvan Customer growthin sisäisestä yhteistyöstä ky-

syttäessä asiakaspalvelun ja customer successin välillä käytössä olevan yhteisen pilvipohjaisen 

asiakaspalvelujärjestelmän mahdollistamaan tiedonkulkuun asiakasrajapinnassa tapahtuvista 

tapahtumista. Customer growthin sisäinen yhteistyö ei ole järjestelmällistä puuttuvien ja do-

kumentoimattomien mallien vuoksi. Toimintojen yli -ajattelu näkyy tiedostamatta yksittäi-

sissä henkilöissä tiimeissä, jotka ymmärtävät yhteistyön merkityksen. Koko yrityksen tasolla 

toimintojen yli -ajattelu on vaihtelevaa toimintamallien sekä vaillinaisen tavoiteasetannan 

puutteen vuoksi. Nähdään, että ajattelua vahvistaisi vakiintuneet toimintamallit, joiden 

kautta kehittyisi yrityskulttuurillista muutosta. Muutoksen vauhdittamiseksi yksi haastatelta-

vista ehdottaa muutosagenttien hyödyntämistä tiimeissä. Toinen haastateltavista toteaa, että 

asiakaspalvelutoiminnoissa on paljon kehitettävää, jotta saadaan toimintamallit ja prosessit 

optimoitua, mutta toisaalta lähtötilanne on hyvä, koska yhteistyön koetaan olevan haastatte-

lujen tekohetkellä hyvää ja ajatusten saman suuntaisia. Esimerkkinä customer successissa on 

vuoden 2020 aikana moninkertaistettu yhteistyöhön käytettävä aika. 

4.2 Kohdeorganisaation palaute nykytilan kuvauksesta 

Nykytilan kuvauksesta järjestettiin esittelytilaisuus, joka koostui esityksestä ja keskustelusta 

ja siihen osallistui kohdeorganisaation customer growth -toiminnon johtoryhmä kolme henki-

löä sisältäen opinnäytetyön tekijän. Opinnäytetyöntekijä rooli tilaisuudessa oli esittäjä, fasili-

toija ja tilaisuuden dokumentoija. Tilaisuus pidettiin 8.10.2020 klo 12:30 – 13:30 välisenä ai-

kana kohdeorganisaation Helsingin toimiston kokoustilassa. 
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Nykytilan kuvauksesta luodun esityksen (Liite 4) ja siinä esitettyjen kehityskohteiden läpi-

käynnin yhteydessä käytiin keskustelua koskien roolitusta, miten tarjoaman käytön syventä-

mistä voitaisiin kaupallistaa, käyttöönottojen mittarointia asiakashyötynäkökulmasta ja asia-

kastuen arvon luontia. Kohdeorganisaation loppuasiakkaiden eli asiakkaiden omien asiakkai-

den tuki palveluna tarjoaman käytössä voisi olla yksi keino tuottaa lisäarvoa, jota ei tällä het-

kellä tehdä. Keskusteluissa todettiin, että tarjoaman käytön syventämiseen on tarvetta. Ai-

kaisemmin tätä on toteutettu tempausten ja kampanjoiden muodossa, mutta tarve on syste-

maattisemmalle toiminnalle. Esimerkiksi tulisi tunnistaa asiakkaat, joilla on hankaluuksia tar-

joaman käyttöönotossa ja myydä heille käyttöönottotukea palveluna laittaen esimerkiksi oh-

jelmien asetukset kuntoon, jos asiakkaalla ei tällaista kyvykkyyttä ole.  

Käyttöönotosta tunnistettiin lisäksi tarjoaman käyttöönoton seurannan puute: tulosten esitte-

lyhetkellä ei ollut keinoja arvioida asiakkaan saavuttamaa hyötyä tarjoamasta käyttöönoton 

jälkeen. Sille ei ole asetettu tavoitteita ja asiakkaalle ei ole mahdollisuutta osoittaa mahdol-

lisia hyötyjä, tuliko asiakkaan tehtyä hyvä hankinta vai ei? Tähän pohdittiin, miten hyötyä mi-

tattaisiin ja tunnistettiin, että mittauksen mahdollistamiseksi tulisi tehdä yhteistyötä myynnin 

kanssa. Näin saataisiin tietoa, millaista hyötyä asiakas tavoittelee siinä vaiheessa, kun se te-

kee sopimuksen kohdeorganisaation kanssa tarjoaman käytöstä. 

Rooleja ja niiden tavoitteita tarkastellessa keskusteltiin customer success managerin roolin 

mahdollisuudesta olla monitasoinen riippuen henkilön taustasta ja osaamisesta. Esimerkkinä 

kohdeorganisaation asiakassegmenteissä kaikkein pienemmille, mutta lukumääräisesti suurelle 

joukolle asiakkaita ei ole määrättyä asiakkuuden hoidosta vastaavaa customer success mana-

geria (CSM), kuten tärkeämmissä segmenteissä on. Tässä tilanteessa voisi olla niin sanottu ju-

nior CSM-rooli, joka vastaisi pienemmistä asiakkaista ja kehittyisi samalla roolissaan. CSM-roo-

lissa voisi myös erikoistua exit-tilanteiden hoitoon. 

Palautteena nykytilankuvauksen läpikäynnistä ja kehityskohteista analyysirunkoa vastaan esi-

tykseen osallistuneet kommentoivat tiivistelmän olevan hyvä pohja sille, miten edetään cus-

tomer growth -toiminnon muutoksessa. Esitettyä kokonaisuutta tulisi ja pitää hyödyntää vies-

timällä sen sisältöä koko toiminnolle. Esitetty materiaali kuvaa sitä, mitä mahdollisuuksia 

kohdeorganisaatiossa on, viestii tiedossa olevat haasteet ja siitä pystytään osoittamaan koko 

toiminnolle, että haasteet ovat tunnistettu sekä missä vaiheessa ollaan matkalla muutoksessa 

ja mitä kannattaisi tehdä.  

Jatkokehitystehtävänä esitysmateriaalista jalostettiin kohdeorganisaation customer growth -

toiminnon kuukausittaiseen kokoukseen esitys, jossa kerrottiin kyseisen toiminnon nykytila 

operatiivisessa tekemisessä tarkasteltuna LAER-asiakkaidensitouttamismallin näkökulmasta 

sekä viestittiin tunnistetut haasteet, jotka hidastavat asiakaskeskeisen ja toimintojen yli -

ajattelun omaksumista. Kokous järjestettiin 15.10.2020 kello 15 – 16 välisenä aikana ja siihen 
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osallistui 23 toiminnon työntekijää. Kokous taltioitiin kohdeorganisaation sisäiseen käyttöön. 

Lisäksi kohdeorganisaation henkilöstöhallinto hyödynsi opinnäytetyössä tehtyä analyysirungon 

mekaniikkaa muiden organisaation toimintojen muutoksessa tarvittavien roolien määrittelyyn. 

5 Arviointi ja johtopäätökset 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää mitä asiakasohjautuvan organisaation rakenta-

misessa ja organisoitumisessa tulee ottaa huomioon XaaS-liiketoimintamallilla toimivassa yri-

tyksessä, kun siirrytään tuoteohjautuvasta organisaatiomallista asiakasohjautuvaan. Näkö-

kulma oli rajattu organisaation asiakaspalvelu- ja asiakkuuksien hoitotoimintoihin. Opinnäyte-

työn kehittämistehtävän tarkoituksena oli kuvata organisaation asiakaspalvelu- ja hoitotoi-

mintojen nykytila ja kehittää tämän työn tietoperustaa hyödyntäen tavoitetila, miten asiakas-

palvelun- ja hoitotoimintojen tulisi organisoitua. 

Työn tietoperustassa käsiteltiin asiakkaan aikakauden ilmiötä asiakas-toimittajasuhteen muu-

toksesta, kuinka asiakasymmärrys halutusta lopputuloksesta liiketoiminnassa on edellytys pit-

känaikavälin arvon luonnille ja arvon luonnin pohjana on asiakaskeskeisyys. Jotta arvoa voi-

daan luoda pitkäjänteisesti XaaS-liiketoiminnassa, tulee yrityksellä olla asiakasohjautuva toi-

mintamalli, tarvittavat kyvykkyydet asiakkuuksien hoitoon, toiminnan fokus asiakassuhteissa, 

ymmärrys asiakaspalvelu- ja hoitotoiminnoista arvonluojina, asiakkaiden sitouttamismalli sekä 

tavoite omaksua customer success -ajattelu koko organisaatiossa. Asiakkaan aikakauden aju-

rien ja asiakasohjautuvan toimintamallin kautta päästään tietoperustassa tavoiteltavaan orga-

nisaatiorakenteeseen ja siinä toimimiseen. Yhdistetyt asiakaspalvelu- ja hoitotoiminnot sa-

massa organisaatiossa, customer successin ja data-analytiikan perustaminen toimintoina, itse-

palvelun ja automaation lisääminen sekä toimintojen yli -ajattelun kehittäminen muualle or-

ganisaatioon ovat asiakaskeskeisyyden mahdollistavia tekijöitä, jotka oikein toteutettuina 

muodostavat alustan, jossa XaaS-organisaation tarjoama on helposti asiakkaiden saatavilla ja 

jatkuva arvontuotto syntyy asiakaskeskeisestä toiminnasta.  

Kehittämistehtävässä tavoitetila muodostettiin luomalla ensin tietoperustasta analyysirunko 

(Liite 1), joka kuvastaa haluttua tavoitetilaa, jota vasten vertailtiin nykytilaa kehittämiskoh-

teiden tunnistamiseksi. Kehittämistehtävän kysymykseen vastataan muodostamalla kehittä-

mistehtävän nykytila kappalekokonaisuudessa 4. ja kehityskohdat esitellään kappaleessa 5.1. 

Kappaleessa 4. edetään analyysirunkoa vastaan vertaillen useilla tiedonkeruumenetelmillä 

koostettua ja yhtenäistettyä tietoa, muodostaen nykytilan kuvaus kohdeorganisaation asiakas-

palvelu- ja hoitotoiminnoista. Käytetyt tiedonkeruumenetelmät täydensivät ja tukivat toisi-

aan kokonaiskuvan luomisessa. Oleellisessa osassa oli muodostettu tarkka analyysirunko (Liite 

1), jonka avulla nykytila pystyttiin selvittämään yksityiskohtaisesti. Sovellettaessa analyysi-

runkoa pystyttiin todistamaan sen toimivuus ja havaittua sen uudelleen käytettävyys käyttää 
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sitä vastaavissa nykytilan selvitys -tapauksissa.  Kohdeorganisaation nykytilan kuvauksesta 

esille nousseet kehityskohteet sekä tiedonkeruumenetelmillä kerätystä analyysirungon matrii-

sin yli jääneestä aineistosta muodostettiin kokonaisuus, joka käsiteltiin kohdeorganisaation 

customer growth -toiminnon johtoryhmässä 8.10.2020 (Liite 4; 4.2). Esitetty kokonaisuus sai 

hyvän palautteen, synnytti keskustelua sekä jatkokehitystoimia ja sitä hyödynnettiin välittö-

mästi toiminnon muutosviestinnässä sekä myöhemmin henkilöstöhallinnossa muutoksessa tar-

vittavien roolien määrittelyssä. Tämän opinnäytetyön kehittämistehtävän eteneminen on ku-

vattu kuviossa 8. Seuraavaksi käsitellään työn tuloksista ja tietoperustan vertailusta synty-

neitä johtopäätöksiä. 

5.1 Puuttuvat toiminnot ja roolit 

Tarkastellessa analyysirungosta (Liite 1) tehtyä liikevalomallia (Kuvio 11) voidaan todeta koh-

deorganisaation customer growth -toiminnon olevan tietoperustassa suositellun mukainen ver-

rattuna Lah & Woodin (2016, 110) esittämään tavoiteorganisaatiomalliin jossa asiakaspalvelu- 

ja hoitotoiminnot ovat keskitetty samaan organisaatioon, joskin Lah & Wood eivät ota kantaa 

tarkempaan roolitukseen asiakaspalvelusta, kuten Dixon (2018; Dixon ym. 2017) ja Redbord 

(2018; 2017) ottavat. Puuttuvia toimintoja ja roolitusta tarkasteltaessa analyysirungosta nou-

see esille customer operations -toiminnon ja roolituksen puute, joka olisi oleellinen asiakas-

palveluorganisaation prosessien automatisoinnissa ja kustannussäästöjen hakemisessa (Red-

bord 2017). Toimintoon määritettävää roolia täydentäisi myös Dixonin (2018) kuvaus tekni-

sestä asiantuntijasta, joka seuraa palveluun liittyviä trendejä ja kehittää ratkaisuja toistuviin 

ongelmiin. Customer operations -rooli voisi olla myös esimerkiksi osana asiakaspalvelutoimin-

toa tai data-analytiikkaa oman toiminnon sijaan. 

Käyttöönotosta nähtiin puuttuvana roolina asiakkaan tarjoaman käyttöä syventävä rooli. Toi-

saalta tarkennettiin myös, että roolin haluttu lopputulema toteutuu osittain toisissa rooleissa. 

Yksi vaihtoehto kohdeorganisaatiossa tällaisen roolin täyttämiseksi voisi olla customer success 

manager rooli, jollaisen Mehta ja Pickens (2020, 39 – 43) tuovat esiin määritellessään kolme 

erityyppistä versiota kyseisestä roolista. Yhdessä määritelmistä customer success manager luo 

arvoa opastamalla asiakkaita käyttämään tarjoamaa tehokkaammin synnyttääkseen lisää ar-

voa, kun tarjoaman kypsyys on riittävällä tasolla (Mehta ja Pickens 2020, 39 – 43). Lah ja 

Wood (2016, 204 - 206) näkevät customer success managerin olevan ajuri ja vastuussa tarjoa-

man käyttöönotosta, mutta tarjoaman tehokas käyttöönotto on useiden roolien tehtävä asia-

kastuesta kouluttajiin, joka tilanteena vastaa kohdeorganisaation nykytilaa roolituksen osalta. 

Asiakkaiden auttamiseksi palveluiden käyttöönottamisessa on oleellista ymmärtää asiakkaille 

tärkeitä prosesseja, puhua heidän kieltään sekä ymmärtää kohdetoimialan tai -segmentin 

haasteet ja luoda liiketoimintamahdollisuuksia asiakkaille (Lah & Wood 2016, 203 – 204). 
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Hemel ja Rademakersin (2016, 219) esittämistä asiakaskeskeisyyttä organisaatiossa synnyttä-

vistä tekijöistä yksi on tiimiytyminen, jota voidaan edistää lisäämällä yhteistyötä yli toiminto-

jen ja luomalla niitä ylittäviä tiimejä. Valmentaja-tyyppinen rooli tukisi tällaista toimintaa. 

Asiakastuesta puuttuu Dixonin (2018; 2017) kuvailema valmentajan rooli, joka kannustaisi 

työntekijöitä jatkuvaan palvelun parantamiseen ja toimintorajojen yli työskentelyyn sekä 

henkilöstön kouluttamiseen toimintamalleihin. Toisaalta valmentajaroolin tilalle tehtävään 

voidaan myös esittää asiakastuen tiiminvetäjää. Redbordin (2017) mukaan mentorointi, val-

mentaminen ja laadunvalvonta on suositeltavaa antaa tiiminvetäjille tehtäväksi johtajien 

työn skaalaamiseksi ja helpottamiseksi. Kohdeorganisaatiossa asiakastukitiimin esimies toimii 

kaksoisroolissa myös asiakaspalvelun johtajana, joten olisi perusteltua kehittää organisointia 

asiakaskeskeisyyden edistämiseksi luoda valmentajan tai tiimiesimiehen rooli kyseiseen tii-

miin. 

5.2 Data-analytiikan merkitys arvonluonnissa ja asiakaskeskeisyyden tavoittelussa 

Kohdeorganisaatiossa data on vahvasti mukana kehittämisen ja muutosten priorisoinnin tu-

kena, mutta sen merkitystä ja hyötyä ei ole täysin vielä ymmärretty koko organisaatiossa. 

Tämä johtuu siitä, ettei data-analytiikkaan ei ole resursoitu työntekijöitä, vaan sen kehittä-

mistä on edistetty sivutoimisesti eri tiimeistä, jonka seurauksena kehitys on ollut hidasta ja 

työn tuloksia ei ole saatu viestittyä koko organisaatioon. Data-analytiikan hyödyntäminen on 

keskeinen työkalu asiakkaiden sitouttamisessa (Lah & Wood 2016, 104), auttaa asiakaspoistu-

man hallitsemisessa ja luo edellytykset johdonmukaiselle ja systemaattiselle tuloshakuiselle 

liiketoiminnalle (Mehta & Pickens 2020, 263), joten olisi oleellista vahvistaa data-analytiikan 

kehityksen resursointia ja viestintää kohdeorganisaatiossa. Kohdeorganisaatiossa data-analy-

tiikka tukee havaintojen ja haastatteluiden mukaan jo vähissä määrin asiakaspalvelussa ja asi-

akkuuksien hoidossa ennakoivaa toimintaa reaktiivisuuden sijaan. Tämä toiminta tukee aja-

tusta datan mahdollistamasta ennakoitavuudesta, joka auttaa hallitsemaan asiakaspoistumaa 

ja säilyttämään asiakkuuksia (Lah & Wood 2016, 104; Redbord 2017). 

Data mahdollistaa lisäksi mittarien kautta rekrytointitarpeiden tunnistamisen, asiakastyön re-

surssien priorisoinnin sekä liiketoiminnalliset huomiot datasta, kuinka saadaan kasvatettua lii-

kevaihtoa ja tunnistamaan asiakaskäyttäytymisen perusteella huomioita asiakkaiden mahdolli-

sista menetyksistä ja lisämyyntimahdollisuuksista (Redbord 2017). Kohdeorganisaatiossa data-

analytiikan ansioista data ja eri järjestelmät palvelevat customer successia ja asiakaspalvelun 

tarpeita osittain tukemalla mittarointia. Lisäksi on luotu kevyt asiakkuudenhallintajärjestelmä 

ja keskitetty dataa. Edellä kuvattu toiminta tukee customer successin tarpeita ja edistää cus-

tomer success -ajattelua sekä mahdollistaa koko organisaatiota kehittämään ja priorisoimaan 

muutoksia yhdessä (Mehta & Pickens 2020, 93 – 94, 108 - 109). Yhteinen tietovarasto, asiak-

kuuksien hoitojärjestelmä ja mittarit systeemi- ja infrastruktuuritasolla ovat myös muovaavia 

tekijöitä asiakaskeskeisyyden edistämisessä (Hemel ja Rademakers 2016, 216). 
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5.3 Asiakaspalvelun ja asiakkaiden hoitotoimintojen kehittämiskohteet 

Asiakaspalvelun tehtäviä ja tavoitteita tarkastellessa todettiin, että toimintaa ohjaavat ylei-

sesti asetetut pelisäännöt ja ohjeistus joiden mukaan rooleissa toimitaan. Tavoitteiden ase-

tanta olisi oleellista asiakaskeskeisen toiminnan tukemiseksi asiakaspalvelu- ja käyttöönotto-

toiminnoissa (Wood ym. 2014, 188.). Asiakaspalveluun on luotu mittareita kohdeorganisaa-

tiossa mittaamaan ja ilmaisemaan toimintaa, mutta pelkät mittarit eivät riitä ohjaamaan toi-

mintaa, vaan tiimit tarvitsevat selkeät tavoitteet. Tätä myös Redbord (2017) suosittelee. Cus-

tomer successissa tavoitteen asetanta on hyvällä tasolla, mutta toistaiseksi Sharman ym. 

(2019) esittämä customer success -ajattelun viestiminen ja kasvattaminen toimintojen yli ei 

vielä toteudu kohdeorganisaatiossa ja sitä ei ole customer successin tavoitteissa. Tämän es-

teeksi tunnistettiin resurssien riittämättömyys ja ne ovat priorisoitu asiakaspoistuman hallin-

taan ja asiakaskohtaisen liikevaihdon kasvattamiseen. Jotta näitä tavoitteita voidaan saavut-

taa ja kehittää tuloshakuista liiketoimintaa, tulee customer success managerin roolissa toimi-

vien osata tulkita dataa ja selittää mitä sen perusteella on tapahtunut, jotta toimintaa voi-

daan parantaa (Mehta & Pickens 2020, 262). Kohdeorganisaation customer successissa on 

saatu käyttöön asiakkaiden liikevaihdon ja asiakaskohtaisen tarjoaman kasvun kehitystä var-

ten mittarit ohjaamaan toimintaa. Lisäksi kehityskohteena saada mittari rakentamaan ymmär-

rystä lisämyyntimahdollisuuksien tunnistamiseksi siitä, mitä osia tarjoamasta asiakas käyttää. 

Tätä tukisi asiakasdatamalli joka kuvastaa sitä, kuinka asiakas käyttää tarjoamaa (Lah & Wood 

2016, 210). 

Asiakaspalvelusta asiakastuen toiminnassa havaittiin tulosten perusteella olevan kehitettävää 

ennakoivan toiminnan lisäämisessä reaktiivisen sijaan ja tähän liittyvien edellytysten käyt-

töönotossa. Asiakastuessa päätavoitteen tulisi olla kasvu tuesta asiakaspalveluksi, jossa toi-

minnalla tavoitellaan ennakoivuutta reaktiivisuuden sijaan (Pettersen & Redbord 2019; Red-

bord 2017). Ennakoiva toiminta on korkein asiakaskeskeisyyden taso, jossa arvo syntyy nimen-

omaan ennakoitavuudesta ja syvällisestä asiakastuntemuksesta (Löytänä & Korkiakoski 2014, 

15 – 17; Kuvio 1). Asiakkuuksien arvon ja asiakaskeskeisyyden kasvattamiseksi kohdeorganisaa-

tiossa on tiettyjä haasteita jotka hidastavat muutosta: 

Ennakoitavuutta mahdollistaisi data-analytiikan keräämän datan hyödyntäminen (Lah & Wood 

2016, 104; Redbord 2017), mutta ensin on vahvistettava data-analytiikan resursointia kohde-

organisaatiossa. Datan kerääminen yhteiseen tietokantaan käyttöönotto- ja asiakaspalvelu-

pyynnöistä, asiakastyytyväisyyskyselyiden vastauksista ja customer health score -tiedoista 

auttaisivat myös customer successia ja muuta organisaatiosta kehittämään yhdessä ja priori-

soimaan muutoksia (Mehta & Pickens 2020, 108 – 109). Kokonaisuus tukisi haastatteluissa esi-

tettyä ajatusta siitä, miten tunnistaa vaikuttavuudeltaan merkittävimmät haasteet. 



  60 

 

 

Customer success -ajattelussa arvon tuottaminen asiakkaille ennakoivasti perustuu systemaat-

tiseen mittaamiseen, prosesseihin ja teknologisiin ratkaisuihin (Sharma ym. 2019). Asiakaspal-

velua tukevan teknologian käyttöönotto vapauttaisi aikaa kohdeorganisaation asiakastuessa 

lisäarvoltaan tuottavampiin työtehtäviin, kuten lisämyyntimahdollisuuksien tunnistamiseen 

datasta, asiakkaiden tarjoaman käytön syventämiseen koulutusmahdollisuuksien tunnistami-

sen ja järjestettävien koulutusten kautta sekä asiakaspalveluteknologian tuomien prosessien 

ylläpitoon. Tämän mahdollistaisi data-analytiikka ja kyvykkyys käyttöönottaa ja ylläpitää esi-

merkiksi asiakaspalvelubotteja ja -automaatiota. Teknologian käyttöönotossa tulee huomi-

oida, että se tukee asiakaspalvelua ongelmanratkaisussa rajoittamatta sen arviointikykyä ja 

päätöksen tekoa palvelutilanteissa (Dixon 2018). Automaatio lisää myös asiakaskeskeisyyttä 

vapauttamalla asiakaspalvelijoiden aikaa niiden asiakkaiden kanssa työskentelyyn, jotka eni-

ten tarvitsevat palvelua (Pettersen & Redbord 2019). Eniten palvelua tarvitseville voitaisiin 

myydä tukea lisäpalveluna, kuten koulutuksina, joka vuorostaan syventäisi tarjoaman käyttöä.  

Asiakaspalvelun käyttöönottotoiminnossa lisämyyntimahdollisuuksien tunnistaminen kaipaa 

kehittämistä sekä systemaattisen seurannan luomista ja ymmärryksen kasvattamista siitä, 

kuinka asiakas ottaa tarjoamaa käyttöön. Näitä puutteita tukisi myös data-analytiikka ja mit-

tarit. Lah & Wood (2016, 99 – 100) mukaan ne ovat keskeisiä kyvykkyyksistä XaaS-liiketoimin-

nassa. Lisäksi tunnistettiin, ettei nykytilanteessa ollut mittaria arvioida mikä on asiakkaan 

saavuttama hyöty tarjoaman käyttöönotosta. Koko käyttöönottoprosessin mittaaminen olisi 

tärkeää, jotta pysytään ymmärtämään käyttöönottojen kestojen kautta, kuinka helppoa pal-

velut ovat ottaa käyttöön. Sillä palveluiden käyttöönoton helpottaminen lisää myyntiä ja luo 

uusia myyntimahdollisuuksia (Lah & Wood 2016, 99 – 100). 

5.4 Arvonluonti asiakaskeskeisyyttä ja toimintojen yli -ajattelua hyödyntäen 

Kohdeorganisaatiossa asiakkuuksien arvoa kasvattavan asiakaskeskeisen toiminnan mahdollis-

taa LAERin (Kuvio 3) mukaan toteutettu organisaatiorakenne. Rakenne ei yksinään riitä arvon-

luontiin, vaan LAERin kaltaiseen asiakkuusohjautuvaan toimintamalliin tarvitaan myös arvio 

mallin sopivuudesta organisaatioon, tavoitteet, välineet ja keinot tavoitteiden saavutta-

miseksi sekä suunnitelma muutoksen läpiviemiseksi (Kuvio 2; Pohjanmäki 2005; Sisney 2012). 

Rakenteet ovat huomioitu Pohjanmäen (2005) suositusten mukaisesti välillisesti ja välittö-

mästi asiakkuuden arvon luomisessa, mutta organisaation asiakkaisiin kohdistuvan toiminnan 

fokuksessa on vielä kehitettävää, koska toimintaa tukeva yrityskulttuuri vasta murrosvai-

heessa. Yrityskulttuurin merkitys asiakaspalvelun toteuttamisessa on jopa tärkeämpää, kuin 

organisoituminen, sillä asiakaskeskeisessä yrityksessä johtoryhmästä alkaen kaikki puhuvat 

asiakkaiden kanssa heidän kielellään ja ymmärtävät asiakkaita (Pettersen & Redbord 2019). 

Hemel & Rademakersin (2016, 212) tunnistamat asiakaskeskeisyyden tekijät perinteisten ajat-

telutapojen hylkäämisestä ja asiakassuhteiden tarkastelusta kokonaisvaltaisesti yrityskulttuu-

rin, prosessien, rakenteen ja strategiankin osalta ovat oleellisia tässä tilanteessa muutoksen 
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vauhdittamiseksi. Kohdeorganisaation customer growth -toiminnossa on LAER-sitouttamismal-

lin toteuttamista tukevat prosessit ja toimintamallit ovat enimmäkseen suunniteltu ja niiden 

jalkautusta edistetään. Myös strategian osalta lokakuussa 2020 tämän opinnäytetyön johto-

päätösten kirjoittamiseen aikaan strategiatyö on loppusuoralla, joka mahdollistaa uuden ta-

voitteen asetannan. 

Kohdeorganisaation asiakaspalvelu- ja hoitotoiminnoissa jouduttaisi LAERin mukaan toimi-

mista oleellisesti käytännön tekemisen jalkauttaminen prosessien ja toimintamallien muo-

dossa tiimeihin sekä niistä viestiminen. Yrityskulttuurin näkökulmasta asiakaskeskeistä toimin-

taa edistäisi toimintojen yli -ajattelun ja sitä mahdollistavan holistisen näkemyksen kasvatta-

minen työntekijän oman roolin tunnistamiseksi, miten hän tuottaa arvoa asiakkaille välillisesti 

tai välittömästi ja mikä hänen osansa on arvoketjussa. Toimintojen yli -ajattelua edistäisi Lah 

& Wood (2016, 96 – 97) esittämä ratkaisu rekrytoida customer growthiin asiantuntijoita, ketkä 

auttavat organisaatiota ymmärtämään kuinka asiakkaat käyttävät teknologiaa ja osaavat yh-

distää kokemuksensa tuotehallinnan kanssa sekä heillä kyky toimia horisontaalisesti organisaa-

tion toimintorajojen yli. Lah & Wood (2016, 96 – 97) myös suosittelevat näiden henkilöiden 

osallistamista muutoksen suunnitteluun ja jalkautukseen.  

Muutokseen edistämiseksi rekrytoinnissa on otettava huomioon teknologinen kehitys automaa-

tiossa ja asiakaspalvelubottiteknologiassa, koska 2010-luvun puolivälissä ei vielä ollut esimer-

kiksi asiakaspalvelubotin ja asiakaspalveluautomaation ylläpitäjän rooleja (Pettersen & Red-

bord 2019), jotka vaativat toisenlaisia taitoja, kuin Dixonin (2018; 2017) esittämät asiakaspal-

velutilanteisiin mukautuvat vuorovaikutustaidot. Asiakaspalvelun henkilöstön pysyvyyden kan-

nalta, automaation kehitys mahdollistaisi uusia urapolkuja ja pidempiä työsuhteita asiakaspal-

velussa kuin ennen (Pettersen & Redbord 2019). Nämä ovat oleellisia taitoja muutoksen läpi-

viennissä asiakaspalvelussa itsepalvelumahdollisuuksien lisäämiseksi ja mahdollistavat ajan-

käytön arvoltaan suurempien työtehtävien toteuttamiseen asiakaspalvelussa sekä lisäisivät 

työtyytyväisyyttä kohdeorganisaation customer growth -toiminnossa. 

5.5 Opinnäytetyön luotettavuus ja eettisyys 

Luotettavuus laadullisessa tutkimuksessa koostuu käsitteistä uskottavuus, luotettavuus ja eet-

tisyys. Uskottavuus syntyy tutkimusprosessin kuvauksesta, perusteluista ja analyysistä. Perus-

tellut, oikeanlaiset lähestymistavat ja menetelmät sekä päättelyketjujen kuvaus tutkimuson-

gelman ratkaisemiseksi ja tutkimuksen onnistumiseksi edustavat laadullisen tutkimuksen luo-

tettavuutta. Luotettavuuden tarkastelussa on olennaista käytettyjen metodien kuvaus ja tul-

kintojen jäljitettävyys. (Juuti & Puusa 2020, 168, 172, 179).  

Opinnäytetyössä käytetyt menetelmät ja niiden toteuttamisen kuvaus sekä tiedonkeruusta 

saadun aineiston käsittely ja sisällönanalyysi ovat kuvattu kirjallisesti, että kuvioin luotetta-

vuuden osoittamiseksi. Tapaustutkimus on tässä opinnäytetyössä perusteltua luotettavana 
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kehittämismenetelmänä, koska kohteena oli yksi organisaatio, tarkemmin sen toimintokoko-

naisuus ja tutkimusongelmassa keskityttiin löytämään vastaus tietyn ainutkertaisen tapahtu-

man tutkimiseen ja kehittämisen. 

Laadullisen tutkimuksen eettisyys varmistetaan menetelmillä ja analyysitavoilla, joita voidaan 

hyödyntää uudestaan missä tahansa tutkimuksessa. Tutkimuksen tavoite on saada hyviä asi-

oita aikaiseksi ja sen teon aikana taikka sen lopputuloksesta ei saa aiheutua haittaa sen koh-

teena oleville. (Juuti & Puusa 2020, 168.) Kaikenlaisen tahattoman haitan ehkäisemiseksi 

opinnäytetyötä tehdessä on luotu aineistonhallintasuunnitelma sekä turvattu anonymiteetti 

kaikissa työn vaiheissa. Tästä lisää kappaleessa 5.4. kehittämistyön tietosuoja. Käytetyt tie-

donkeruumenetelmät ja analyysitavat ovat valittu laadullista tutkimusta käsittelevästä kirjal-

lisuudesta, joten niiden uudelleenhyödyntämisehto toteutuu menetelmien eettisyyttä tarkas-

teltaessa.  

Opinnäytetyötä tehtäessä tekijä työskenteli kohdeorganisaatiossa asiakaspalvelutoimintojen 

johtajana. Hänellä ei ole ollut syytä vaikuttaa opinnäytetyön lopputulokseen vaan tämä työ 

on toteutettu tekijän omasta aloitteesta kehittyä roolissaan paremmaksi ja hankkia näke-

mystä asiakaspalvelutoimintojen kehittämiseksi. Tekijä ei myöskään hyödy tehdystä työstä ta-

loudellisesti, paitsi jos kohdeorganisaation asiakaspalvelu- ja hoitotoiminnot menestyisivät vä-

lillisesti tai välittömästi tämän työn tuotoksista. Jos näin tapahtuisi, olisi se osoitus työn ke-

hittämistehtävän onnistumisesta. 

5.6 Opinnäytetyön laajempi hyödynnettävyys ja jatkokehittämisaiheet 

Työn tietoperusta antaa lähtötiedot tuoteohjautuvalle organisaatiolle uudistaa asiakaspalve-

luaan ja asiakkaiden hoitotoimintoja esimerkiksi customer success -ajattelun tai LAER-mallin 

avulla. Käsiteltävä opinnäytetyön aihepiiri on laaja ja siinä edetään ilmiön taustoittamisen 

kautta sen aiheuttamaan muutokseen ja siitä johdettuihin käytännön toimenpiteisiin aina 

asiakasohjautuvasta mallista käytännön organisoitumiseen ja roolitukseen. XaaSin merkitystä 

yrityksen organisoitumiseen ja customer successia ei ole käsitelty aikaisemmin tutkimukselli-

sissa julkaisuissa asiakaspalvelu- ja hoitotoimintojen näkökulmasta, vaikka käsitteinä ne ovat 

jo yli viisitoista vuotta vanhoja.  

Asiakasohjautuvalle XaaS-liiketoimintamallilla toimivalle organisaatiolle työstä on hyötyä, 

koska opinnäytetyön tietoperustan pohjalta on luotu analyysirunko (Liite 1), jota voidaan 

käyttää asiakaspalvelu- ja hoitotoimintojen nykytilan arvioinnissa, tukeeko nykytila XaaS-lii-

ketoimintamallilla toimivan organisaation asiakaskeskeisyyden kehittymistä ja asiakkaan ar-

von maksimointia. Analyysirunko on työkalu, jolla nykytila voidaan selvittää analysoimalla 

seuraavia osa-alueita: 

1. Toiminnot 
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2. LAER, asiakkaiden sitouttamismalli 

3. Toimintojen roolit, tehtävät ja tavoitteet 

4. Rekrytointi ja koulutus. 

Jatkokehittämisaiheita nousi useita esille tietoperustaa kirjoittaessa ja analyysirunkoa raken-

taessa. Näistä toistuvasti esille nousi customer success -ajattelun jalkauttaminen organisaa-

tion kolmivaiheisen prosessin kautta toiminnon perustamisesta koko organisaation toimintojen 

yli leviävään ajatteluun. Aiheeseen liittyy myös vahvasti toimintojen yli- sekä asiakaskeskei-

sen ajattelun jalkauttaminen ja toiminta kautta organisaation. 

5.7 Kehittämistyön tietosuoja 

Tämän opinnäytetyön kohdeorganisaatiolta on pyydetty lupa kerätä tietoa opinnäytetyössä 

esitetyin tiedonkeruumenetelmin. Osana lupaprosessia kerättävän aineiston luonne selvitet-

tiin yrityksen tietoturvallisuusasioista vastaavalle. Kerätyssä aineistossa ei ole taloudellista 

tietoa yrityksen tilasta taikka sen asiakkaisiin liittyvää informaatiota. Lisäksi haasteltujen 

työntekijöiden ja muilla menetelmillä kerättyjen tietojen käsittelyssä on kiinnitetty erityistä 

huomiota anonymiteetin turvaamiseen. Tätä opinnäytetyötä varten on tehty aineistonhallinta-

suunnitelma (3.3 Aineistonhallinta), jossa määritellään kohdeorganisaatiolta saadun tiedonke-

ruuluvan mukaisesti kerätty aineisto tuhottavaksi tämän opinnäytetyön julkaisun jälkeen. 
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Liite 1: Analyysirunko tietoperustasta kuinka asiakaspalvelu- ja hoitotoiminnot tulisi organisoida XaaS-liiketoiminnassa.
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Liite 2: Haastattelukutsu 

Haastattelukutsu 

Hei 

Teen lopputyötä ylemmän ammattikorkeakoulun liiketalouden tutkintoon, aiheena asiakaspal-

velu- ja hoitotoimintojen organisoimisesta XaaS-liiketoiminnassa. 

Haastattelun tavoite ja kulku: 

- Haastattelen teitä Heeroksen asiakaspalvelu- ja hoito-organisaatioon nykytilasta (Cus-

tomer growth) seuraavista teemoita: 

o Toiminnot (= tiimit, roolit, tehtävät, tavoitteet) 

o Toimintojen yli -ajattelu (Customer growthin sisällä ja muiden toimintojen 

välillä) 

o Mittarit 

o Rekrytointi ja koulutus 

o Asiakaskokemus ja asiakaskeskeisyys. 

Haastatteluaineiston hallinta 

• Haastattelu tallennetaan, litteroidaan tekstiksi ja anonymisoidaan. 

• Haastateltavalla on pääsy litteroituun kirjoitussuojattuun aineistoon sisällön tarkistamiseksi. 

• Aineistoa käytetään selvittämään kohdeorganisaation asiakaspalvelu- ja hoitotoimintojen nykytila 

• Aineisto säilytetään korkeintaan kaksi vuotta haastattelijan henkilökohtaisessa pilvipalvelussa, jonka jälkeen 

aineisto tuhotaan. 
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Liite 3: Haastattelurunko 

Tavoite: 

Kerätä tietoa asiakaspalvelu- ja hoito-organisaation nykytilasta. 

Teemat ja apukysymykset 

Toiminnot 

- Miten on organisoiduttu nyt? 

- Mitä toimintoja organisaatiossa on, joissa toteutetaan välillisesti tai välittömästi asia-

kaspalvelua tai asiakkaiden hoitoa? 

- Ovatko toiminnot skaalautuvia 

Toimintojen yli -ajattelu (siilojen purkaminen), taloudelliset synergiat 

- Onko siiloutumista? 

- Haetaanko synergioita? 

- Miten näkyy toimintojen yli -ajattelu? 

LAER 

- Onko Konseptina tuttu? 

- Jos on mikä sen rooli on organisaatiossa? 

- Miten näkyy? 

Roolit 

- Mitä rooleja organisaatiossa on asiakaspalvelu tai asiakkaidenhoitotoiminnoissa tai 

sitä tukevissa toiminnoissa on? 

Tehtävät 

- Roolien tehtävät?  

Tavoitteet 

- Roolien tavoitteet? 

- Tukeeko tavoitteet: 

o Yhdessä toimimista 

o Rajojen yli toimimista 

o Asiakasta kohti toimintaa  

Mittarit 

- Mitä mittareita on? 

Rekrytointi ja koulutus 

- Mitä huomioitavaa rekrytoinnissa tai nykyisten koulutuksessa? 

Asiakaskokemus ja asiakaskeskeisyys 

- Miten asiakkaat kokevat palvelun? 

- Mikä on asiakaskeskeisyyden taso organisaatiossa? 
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Liite 4: Esitysaineisto 
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Liite 5: Sanasto 

Advisor-rooli 

Asiakkaan tarjoaman käyttöä syventävä rooli käyttöönotossa. 

Customer growth 

Organisatorinen yksikkö tai toiminto, johon on keskitetty kaikki asiakkuuden hoitoon- ja pal-

veluun liittyvät taidot ja kyvykkyydet 

Customer health score 

Asiakkuuden tilaa reflektoiva arvo, joka koostuu useista eri mittareista. 

Customer operations 

Customer growthiin sisältyvä yksikkö, jossa Automatisoidaan toistuvia asiakaspalveluproses-

seja, yhdenmukaistetaan niitä ja ylläpidetään sekä kehitettään asiakaspalveluun liittyvää au-

tomaatiota sekä asiakkaiden itsepalvelumahdollisuuksia. 

Customer services 

Asiakaspalvelutoiminto, joka voi sisältää esimerkiksi asiakastuen, käyttöönoton ja koulutuk-

sen. Yleensä XaaSin mukaisessa organisoinnissa osa Customer growth organisaatiota. 

Customer success 

SaaS-liiketoiminnasta syntynyt asiakaskeskeisyyteen perustuva konsepti, jossa kiteytyy asia-

kaskeskeisesti järjestäytynyt organisaatio, eri toimintojen keskinäinen yhteistyö ja filosofia, 

jonka mukaan koko organisaatio toimii asiakkaan hyväksi. Customer success keskittyy nykyis-

ten asiakkaiden pitämiseen, niiden uusiutuvan liikevaihdon maksimointiin, asiakkaiden palve-

lusopimusten uusimiseen ja systemaattisen asiakaskokemuksen ja -tyytyväisyyden ylläpitämi-

seen. Voi olla myös toimintona osa customer growth toimintoa. 

Customer success manager (CSM) 

Rooli customer success toiminnossa. Roolin tehtävät vaihtelevat tarjoaman mukaan: 

1.) Customer success manager paikkaa tarjoamassa olevia aukkoja tarjoamalla kiertoteitä tai 

muita ratkaisuja, jotta asiakas saa haluamansa lopputuleman. Tyypillisesti roolissa on taidoil-

taan tekninen työntekijä, joka on lähtöisin tuotekeskeisestä toiminnosta, kuten asiakastuesta 

tai -palveluista  
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2.) Customer success manager luo arvoa opastamalla asiakkaita käyttämään tarjoamaa tehok-

kaammin synnyttääkseen lisää arvoa. Hänellä on hyvät kommunikaatiotaidot, johtajan olemus 

ja liiketoiminnallista osaamista, joka mahdollistaa toimimisen asiakkaan strategisena neuvon-

antajana  

3.) Arvon maksimoijan rooli, jonka mahdollistaa hyvin suunniteltu ja toteutettu tarjoama 

Data-analytiikka 

Toiminto, joka kerää tietoa organisaation eri pisteistä ja prosesseista sekä jalostaa siitä oleel-

lisimmat tiedot liiketoiminnan tueksi. 

LAER 

Technology Services Industry Associationin (TSIA) esittelemä asiakkaiden sitouttamismalli. Asi-

akkuuden elinkaari jaetaan myyntiin (Land) , käyttöönottoon (Adopt), arvon maksimointiin 

(Expand) ja asiakkaan sopimuksen uusimiseen eli asiakassuhteen jatkamiseen (Renew) 

SaaS 

Katso XaaS 

Subscription-based 

Tilauspohjainen palveluiden toimitusmalli, joka mahdollistaa yritykselle ennustettavan ja uu-

distuvan liikevaihdon XaaS-liiketoimintamallilla toimimisessa, sekä erittäin hyvän kannatta-

vuuden tarjotuille palveluille. 

XaaS 

Pilvipalveluita kuvaavasta palvelullistamisesta käytetään lyhennettä XaaS eli X-as-a-Service, 

jossa X-kirjain tarkoittaa mitä vain tai kaikkea. Esimerkiksi SaaS tarkoittaa sovelluksia palve-

luna, Software-as-a-service. (Salo 2011, 12). 

 

 

 


