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ASIAKKUUKSIEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN SAAS-LIIKETOIMINNASSA  

Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona suomalaiselle markkinoinnin ja viestinnän 

pilvipalveluita tarjoavalle teknologiayritykselle. Työ käsittelee toimeksiantajan 

asiakkuuksien johtamisen nykytilaa ja työn tavoitteena oli tuottaa kehitysehdotuksia 

asiakkuuksien johtamisen kehittämiseen kyseisessä case-yrityksessä. 

 

Asiakkuuksien arvon kasvattaminen on yksi tärkeimmistä osa-alueista SaaS-

liiketoiminnassa (Software as a Service). Asiakkuuksien hyvä hoitaminen pienentää 

asiakaspoistumaa, lisää uusia myynnin mahdollisuuksia ja tuottaa yritykselle 

menestyviä sekä kannattavia asiakkaita. Tästä syystä asiakkuuksien johtamiseen tulisi 

yrityksissä kiinnittää erityistä huomiota. 

 

Opinnäytetyön tavoitteiden saavuttamiseksi perehdyttiin ensin asiakkuuksien 

johtamisen teoriaan ja sen jälkeen suoritettiin puhelimitse neljä teemahaastattelua. 

Haastateltavina oli case-yrityksen henkilöstöstä kolme asiakkuuspäällikköä sekä 

myyntijohtaja. 

Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että case-yrityksen asiakkuuksien johtaminen vaatii 

kehitystoimenpiteitä. Yrityksen käytössä olevat työkalut, joilla asiakkuuksista kerätään 

tietoja, eivät toimi kasvaneen asiakasmäärän vuoksi. Lisäksi data on pirstaloitunut eri 

järjestelmiin. Nykyisellä CRM-työkalulla ja asiakkuuspäälliköiden työkuormalla, yritys ei 

myöskään pysty kehittämään asiakkuuksiaan tarpeeksi proaktiivisesti. 

Kehitysehdotuksina esitetään mm. CRM- ja laskutusjärjestelmän integrointia, 

asiakkuuksien hoitomallien päivittämistä sekä uusien mittareiden käyttöönottoa 

asiakkuustyössä. 
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DEVELOPING ACCOUNT MANAGEMENT IN SAAS BUSINESS 

This thesis was commissioned by a Finnish technology company providing marketing 

and communications cloud services. The thesis deals with the current state of the case 

company’s account management and the goal was to come with development 

proposals and ideas for the development of account management in the case 

company. 

Increasing the value of customer relationships is one of the most important areas in the 

SaaS (Software as a Service) business. Good customer relationship management 

reduces customer exit, increases new sales opportunities and generates successful 

and profitable customers for the case company. For this reason, special attention 

should be paid to account management in companies. 

In order to achieve the goals of the thesis, the theory of account management is first 

introduced and then four thematic interviews conducted by telephone. Three of the 

case company's personnel were interviewed, as well as the sales director. 

The results reveal that the account management of the case company requires 

development measures. The tools used by the company to collect data on customer 

relationships do not work due to the increased number of customers. In addition, the 

data is fragmented into different systems. With the current CRM tool and the workload 

of account managers, the company has neither been able to develop its accounts 

proactively enough. Development proposals include e.g., Integration of the CRM and 

invoicing system, updating of account management models and introduction of new 

measurement indicators in account management work. 
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1 JOHDANTO 

Yritysten välisen kilpailun ja digitalisaation tuomien mahdollisuuksien kasvaessa 

organisaatioilla on yhä enemmän vaihtoehtoisia tahoja, joilta ne voivat ostaa 

tarvitsemansa tuotteen tai palvelun. Tämä on yksi monista syistä, joiden vuoksi 

asiakkaan menestymiseen tähtäävä liiketoiminta on viime vuosien aikana nostanut 

päätään erityisesti SaaS-liiketoiminnan (Software as a Service) parissa toimivissa 

yrityksissä. Software as a Service, suomeksi ”ohjelmisto palveluna”, on ohjelmiston 

jakelumalli, jossa sen sijaan, että ohjelmisto ladattaisiin käytettäväksi tietokoneelle, 

palveluntarjoaja ylläpitää ohjelmistoa pilvessä. Käyttäjät voivat tämän ansiosta käyttää 

ohjelmistoa verkkoselaimen kautta.  

 

Älykkäät organisaatiot ovat Bergströmin ja Leppäsen (2018) mukaan aina osanneet 

huolehtia hyvistä asiakkaistaan ja pyrkineet luomaan arvoa asiakkaalle jokaisessa 

kohtaamispisteessä. Asiakassuhteiden hoitaminen ei siis ole mikään uusi ilmiö. Viime 

vuosien aikana se on kuitenkin noussut yhä vahvemmin keskeiseksi ajattelutavaksi 

yrityksissä. (Bergström & Leppänen, 2018) Tästä huolimatta monella yrityksellä on vielä 

paljon opittavaa ja kehitettävää, mikäli he haluavat saada asiakkuuksien oikeanlaisesta 

johtamisesta parhaimman mahdollisen hyödyn irti. Tämä opinnäytetyö pyrkii edistämään 

asiakkuuksien johtamista suomalaisessa SaaS-yrityksessä. Työn tarkoituksena on 

tarjota tarvittava teoriapohja ja kehitysehdotuksia asiakkuuksien johtamiseen, joita yritys 

pystyy jatkossa hyödyntämään strategisen tavoitteensa saavuttamisessa. 

 

Tämä opinnäytetyö tehdään toimeksiantona vuonna 2005 perustetulle 

teknologiayritykselle, joka tarjoaa asiakkailleen pilvipohjaisia viestinnän- ja 

markkinoinnin ohjelmistoja. Koska tutkimuksessa käsitellään myös liiketoiminnallisesti 

salaisia asioita, joita ei haluta julkaista laajemman joukon tietoon, 

toimeksiantoyrityksestä käytetään tässä työssä nimitystä case-yritys tai kohdeyritys. 

 

Vuodesta 2019 alkaen case-yritys on jakanut asiakkaitaan erilaisiin asiakasluokkiin ja 

luonut eri asiakasluokille omat hoitomallit. Tämän opinnäytetyön tarve muodostui, kun 

yrityksessä heräsi tarve tarkemmalle asiakkuuksien luokittelulle ja hoitomalleille. 

Yrityksessä koettiin resurssien jakautuvan liian tasaisesti ns. eriarvoisten asiakkuuksien 

kesken. Lisäksi isoimmilta asiakkuuksilta puuttui yksityiskohtainen asiakkuuden 

hoitosuunnitelma (engl. Account Plan). 
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Työn aiheen valinta sai case-yrityksen tarpeen lisäksi alkunsa opinnäytetyön tekijän 

mielenkiinnosta asiakkuuksien johtamisen kehittämistä kohtaan. Opinnäytetyön 

laatimisen aikana tekijä on ollut case-yrityksessä töissä jo useita vuosia eri positiossa. 

Case-yrityksessä pyritään yhä enemmän asiakaskeskeiseen liiketoimintaan, jonka 

avulla pyritään erottautumaan yhä paremmin kilpailijoista. Tämä opinnäytetyö on 

tarpeellinen, sillä yrityksellä X on tarve selkeälle käsikirjalle erilaisten asiakkuuksien 

hoitamisen ja kehittämisen tueksi. 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli antaa kehitysehdotuksia case-yrityksen 

asiakkuuksien johtamiseen. Ennen tämän opinnäytetyön laatimista kohdeyrityksessä on 

käytetty yhtä paljon aikaa niin strategisiin, paljon yrityksen palveluista maksaviin 

asiakkaisiin, kuin vähemmän maksaviin asiakkaisiin, joiden merkitys ei strategisesti ole 

yritykselle kovin merkittävä. 

 

Tutkimusta rajattiin kolmen kysymyksen avulla: 

1. Kuinka asiakkuuksia johdetaan tällä hetkellä case-yrityksessä? 

2. Millaisia toimintatapoja päivittäisessä työskentelyssä käytettävien asiakkuuksien 

hoitomallien tulee sisältää? 

3. Miten asiakkuuksien johtamista ja hallintaa voidaan kehittää case-yrityksessä? 

 

Opinnäytetyön teoriapohja on kasattu sekä kotimaisia että vieraskielisiä kirjallisia ja 

digitaalisia lähteitä hyödyntäen. Teoriaosuudessa käsitellään aluksi yleisesti 

asiakkuuksien johtamista ja asiakkuusstrategiaa. Näitä taustatietoja tarvitaan toimivien 

asiakkuuksien hoitomallien kehittämisessä. Teoriapohjassa tarkastellaan myös teoriaa 

hoitomallien sisällöstä ja toteuttamisesta. 

 

Tämä työ toteutetaan kvalitatiivista menetelmää hyödyntäen, sillä tutkimuksessa 

halutaan selvittää millä tavoin eri asiakkuuksia tulisi johtaa ja kehittää. Tutkimus tehdään 

teemahaastatteluna puhelimitse. Haastattelutulosten ja teorian pohjalta 

pyritäänmuodostamaan case-yritykselle kehitysehdotuksia asiakkuuksien johtamisen 

tueksi. 
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Tutkimus koostuu kahdesta pääosiosta, teoria- ja empiriaosuudesta. Teoriaosuuden 

tarkoituksena on pohjustaa tutkimuksen empiriaosuutta ja antaa tarvittava tietopohja 

työn toteuttamista varten. Teoriaosassa on kaksi päälukua. Luku 2 käsittelee 

asiakkuuksien johtamista, joka muodostuu asiakasstrategioista ja asiakkuuksien 

arvonmuodostumisesta, asiakkuuksien segmentoinnista sekä avainasiakkuuksien 

johtamisesta. Luvussa 3 kuvataan asiakkuuksien hoitomallien merkitystä, sisältöä ja 

kehittämistä. Samassa luvussa tarkastellaan hoitomalleja asiakaskeskeisyyden 

näkökulmasta ja määritellään mallia asiakkuuksien suunnitelmalliselle kehittämiselle.   

 

Myös empiriaosuus muodostuu kahdesta pääluvusta. Luku 4 sisältää 

toimeksiantoyrityksen esittelyn ja asiakkuuksien hallinnan nykytilanteen kartoituksen 

yrityksessä. Luvun 4 yritysesittely ja nykytilan kartoitus rakentuvat case-yrityksen 

olemassa olevista materiaaleista ja opinnäytetyön laatijan omasta tiedosta, jota on 

kartutettu yrityksessä X työskenneltäessä. Luvussa 5 kuvataan kehitysehdotukset, jotka 

pohjautuvat teorian soveltamiseen käytännössä sekä työn tekijän omiin kokemuksiin. 

 

Tutkimuksen keskeisimpiä käsitteitä ovat asiakkuuksien johtaminen sekä asiakkuuden 

hoitomalli. Asiakkuuksien johtaminen perustuu asiakastietoon, asiakasymmärrykseen 

sekä asikasanalyyseihin. Se on toimintaa, jonka perimmäisenä tarkoituksena on 

kasvattaa asiakkuuksien arvoa ja luoda arvokkaita asiakkuuksia yritykselle. (Mäntyneva, 

2001, ss. 29-30) 

 

Asiakkuuksien hoitomallit ovat puolestaan teoreettisia malleja, joiden avulla yritys 

hallinnoi eri tavoin luokittelemiaan asiakkaita. Jokaiselle asiakasluokalle voidaan 

määritellä oma hoitomallinsa. Hoitomalli on ikään kuin käsikirja, johon on kirjattu ylös 

yrityksen ja asiakkaan kohtaamisen kulku ja kohtaamispisteet (Storbacka & Lehtinen, 

2005, ss. 76-79). Hoitomallit pitävät siis sisällään toimintaohjeet siitä, miten yrityksen ja 

asiakkaan tulisi käyttäytyä kohtaamistilanteissa. 

 

Keskeiset käsitteet ja niiden yhteys toisiinsa sekä asiakkuuksien hallintaan liittyviin 

muihin teemoihin on kuvattu kuviossa 1. 
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Kuvio 1. Keskeiset käsitteet 
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2 ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN 

Asiakassuhteiden hoitaminen ei ole uusi ilmiö. Älykkäät organisaatiot ovat aina osanneet 

huolehtia hyvistä asiakkaistaan ja pyrkineet luomaan arvoa asiakkaalle jokaisessa 

kohtaamispisteessä. Viime vuosien aikana asiakkuuksien hallinta ja johtaminen on 

kuitenkin yhä vahvemmin noussut keskeiseksi ajattelutavaksi ja nykyään yrityksissä 

kiinnitetään entistä enemmän huomiota asiakassuhteiden systemaattiseen ylläpitoon, 

hyödyntämiseen ja arvon luontiin. Yritysten onkin tunnettava asiakkaansa, kuunneltava 

heitä ja oltava vuorovaikutuksessa asiakkaidensa kanssa säännöllisesti. Asiakkuuksien 

hallinta on kokonaisuus, jolla yritykset luovat, ylläpitävät ja kehittävät asiakassuhteitaan 

yhdessä asiakkaidensa kanssa. (Bergström & Leppänen, 2018) 

 

Asiakkuuksien johtaminen perustuu asiakastietoon, asiakasymmärrykseen sekä 

asikasanalyyseihin. Perimmäisenä tarkoituksena on luoda arvokkaita asiakkuuksia. Kun 

ymmärretään, miten asiakkuuden arvonmuodostus tapahtuu kullekin osapuolelle, 

voidaan rakentaa vahvoja, jatkuvia ja menestyviä asiakkuuksia. Arvonmuodostuksen 

ymmärtäminen toimii asiakkuuksien johtamisen lähtökohtana. Kannattavat asiakkuudet 

puolestaan toimivat koko liiketoiminnan perustana (Mäntyneva, 2001, ss. 47-48). Ilman 

kannattavia asiakkuuksia ja tyytyväisiä asiakkaita ei yrityksellä ole mahdollisuuksia 

selviytyä ja kasvaa markkinoilla, Mäntyneva toteaa. On erittäin tärkeää osata tunnistaa 

ne asiakkuudet, joiden hoito saattaa hukata yrityksen aikaa ja rahaa, sekä ennen kaikkea 

ne asiakkuudet, jotka ovat erityisen kannattavia yritykselle. 

 

Asiakkuudet tulee nähdä yrityksen pääomana ja jotta yrityksen pääoma kehittyisi, on 

asiakkuuksia kehitettävä oikealla tavalla. Asiakkuudet ovat yrityksen ydinpääoma, sillä 

ilman asiakkuuksia eivät yritykset menesty. Mäntynevan mukaan asiakkuuksien hallinta 

parantaa myynnin ja markkinoinnin tehokkuutta, mikä taas vaikuttaa liiketoiminnan 

kokonaiskannattavuuteen. Voidaankin todeta, että yritykset, jotka oppivat virheistään ja 

muuttavat prosesseja oppimansa mukaan, menestyvät myös asiakkuuksien johtamisen 

saralla ja tätä kautta tekevät kannattavaa liiketoimintaa. (Lemmens, 2014) Voidaan 

sanoa, että kaikki asiakkuudet ovat arvokkaita, kun niitä hoidetaan ja johdetaan oikealla 

tavalla. Kaikki on kiinni suunnitelmallisesta tekemisestä. Koska useimmiten yrityksissä 

asiakkuuksien hallinnan resurssit ovat kuitenkin rajallisia, niiden käyttö tulee 

asiakasstrategioiden avulla kohdentaa mahdollisimman optimaalisiin kohteisiin, parhaan 

tuloksen aikaan saamiseksi. (Mäntyneva, 2001, s. 54) (Bergström & Leppänen, 2018) 
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Kuten todettu, asiakkuuksien johtamisen yksi tärkeimmistä tavoitteista on asiakkuuksien 

arvon kasvattaminen, joka muodostuu asiakkuuksien analysoinneista ja 

asiakasstrategioiden kehittämisestä. Toisin sanoen, mietitään tavat, miten olemassa 

olevien asiakkuuksien ostoja kasvatetaan (lisä- ja ristiinmyynti). Asiakassuhteen 

syventämisessä toimittajan on kyettävä näyttämään, kuinka se lisää arvoa asiakkaan 

liiketoimintaan. (Lemmens, 2014) Usein asiakkaat odottavatkin, että yritys, joka on häntä 

jo aikaisemmin palvellut, tuntee asiakkaan, hänen tilanteensa, ostohistoriansa sekä 

ostoprosessinsa. Lisäksi asiakkaan antamille tiedoille odotetaan saatavan vastinetta 

yritykseltä ja sen odotetaan vaikuttavan yrityksen toimintaan. Kasvavan kilpailun myötä 

yksittäisen yrityksen on erittäin vaikea vaikuttaa asiakkaidensa odotuksiin, sillä asiakkaat 

oppivat jatkuvasti myös yrityksen kilpailijoilta, joiden kanssa he asioivat. (Hellman, 2003, 

s. 51) 

 

Asiakkuuspääomasta puhuttaessa, tarkoitetaan käytännössä asiakkuuden tuomaa 

arvoa ja sen tuottamia resursseja yritykselle. Kun yritys haluaa kasvattaa omaa 

asiakkuuspääomaansa, on erilaiset asiakkuudet tunnettava mahdollisimman syvällisesti. 

Asiakkuuksien johtamisessa tulee huomioida yrityksen ja asiakkaan yhteisen 

menneisyyden lisäksi myös yhteinen tulevaisuus. Yrityksen on pyrittävä tunnistamaan 

asiakkuuksiensa tulevaisuuden tarpeet ja tiedettävä, miten sitouttaa asiakkaitaan entistä 

paremmin yritykseen. Kaikki lähtee liikkeelle asiakasymmärryksestä ja 

asiakasstrategiasta. (Lehtinen, 2004, s. 161) (Storbacka & Lehtinen, 2005, ss. 76-69) 

(Lehtinen, 2009) Seuraavassa luvussa keskitytään asiakkuusstrategian merkitykseen 

asiakkuuksien johtamisessa.  
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2.1 Asiakkuusstrategia 

Asiakkuuksien hallinnasta ja johtamisesta puhuttaessa on tärkeää ymmärtää myös 

asiakkuusstrategian käsite. Kyseiselle käsitteelle löytyy kirjallisuudesta useita toisiaan 

lähellä olevia määritelmiä. Hellman, Peuhkurinen ja Raulas kuvaavat asiakasstrategian 

olevan liiketoiminnan lähtökohta – se ajatuksellinen perusta, jolla yritystä johdetaan. 

Perinteisesti yrityksen johto laatii vallitsevan ajattelumallin mukaiset strategiat ja 

tavoitteet liiketoiminnalle ja yrityksen menestystä mitataan niiden perusteella, he 

jatkavat. (Hellman;Peuhkurinen;& Raulas, 2005, s. 51) 

 

Ala-Mutkan ja Talvelan (Ala-Mutka & Talvela, 2004, ss. 46-49)mukaan 

asiakasstrategialla tarkoitetaan asiakas- ja markkinalähtöisesti tarkasteltua strategiaa. 

Asiakasstrategian tulisi heidän mukaansa ajatella olevan koko organisaation toimintaan 

ja kilpailukykyyn vaikuttava asia. Storbacka ja Lehtinen puolestaan määrittävät 

asiakasstrategian toiminnaksi, jonka tavoitteena on hoitaa asiakkuuksia ja maksimoida 

asiakkuuden arvo. (Storbacka & Lehtinen, 2005, s. 51) 

 

Asiakkaiden strateginen merkitys yrityksille on nykypäivänä kasvanut aiemmista 

vuosista, mikä näkyy asiakkaisiin, asiakassuhteisiin ja asiakaskommunikaatioon liittyvän 

suunnittelun lisääntymisenä yrityksissä. Asiakkaisiin liittyvä kokonaisuus on kasvanut 

niin laaja-alaiseksi, että liiketoimintastrategian tavoitteet eivät ole tarpeeksi selkeitä 

kattamaan myös asiakasnäkökulmaan liittyviä päämääriä sekä tavoitteita. 

Asiakasstrategiaa tulee siksi Hellmanin mukaan ajatella aina osana 

liiketoimintastrategiaa. Liiketoimintatavoitteiden perusteella määritellään 

asiakastavoitteet, joista johdetaan asiakasstrategia. Tämä toteutetaan kuitenkin 

huomioiden organisaation liiketoimintastrategia. (Hellman, 2003, ss. 84-85) 

 

Keskeisenä ajatuksena asiakasstrategiassa tulisi olla asiakassuhteen tuottavuus, eli 

Return on Relationship (ROR). Mittarin avulla tarkastellaan useimmiten aineettomia-

asioita, joita ei välttämättä voida mitata numeerisesti. ROR mittaakin esimerkiksi 

asiakassuhteen kestävyyttä ja lujuutta. Se ilmenee pitkäaikaisessa asiakassuhteessa 

luottamuksena, suositteluhalukkuutena ja jakamisena. Luottamus on hyvin tärkeä 

ominaisuus ROR:ssa.  

(Rubin, 2020) Myös Lehtisen (Lehtinen, 2004, s. 157) mukaan asiakasstrategian 

päätavoitteena on saada asiakas tuottamaan mahdollisimman paljon resursseja. 
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Asiakaslähtöisellä ajattelulla ja asiakkuuksien johtamisella pyritään luomaan ja 

kehittämään yrityksen kilpailukykyä. Tämän kaiken mahdollistamiseen yritys tarvitsee 

hyvän asiakkuusstrategian. Jotta yritys pystyy synnyttämään kilpailukyvyn kautta etuja, 

on sen tehtävä asiakasryhmittelyä perustuen mm. asiakaskäyttäytymiseen. Tällä 

tarkoitetetaan erilaisten asiakkuuksien mallintamista erilaisiin prosesseihin. (Storbacka 

& Lehtinen, 2005, s. 121) (Bergström & Leppänen, 2018, s. 6.4). Analysoimalla 

tarkemmin jo olemassa olevia asiakkuuksia voidaan havaita niiden vaiheissa, 

asiakkuusrakenteissa ja vaihdannassa olevan eriäväisyyksiä, minkä vuoksi näitä 

hoidetaan eri tavalla. Asiakkuusstrategioita määriteltäessä onkin syytä selvittää 

asiakkuuksien nykytila tutkimalla esimerkiksi ostohistoriaa ja asiakaskäyttäytymistä. 

(Storbacka & Lehtinen, 2005, s. 121) (Bergström & Leppänen, 2018, s. 6.4) 

 

Asiakasstrategia suunnitellaan yrityksen strategian pohjalta asiakkaiden ja markkinoiden 

näkökulmasta. Yleinen strategia saatetaan sellaiseen muotoon, että siitä pystytään 

muodostamaan asiakasluokkakohtaisia tavoitteita. (Ala-Mutka & Talvela, 2004, ss. 46-

49) Asiakkuuksien luokittelu puolestaan vaatii asiakkuuksien tarkempaa tarkastelua. 

Yritysten on tiedettävä, kuinka arvokkaita asiakkuuksia heillä on, jotta he pystyvät 

luomaan toimivia asiakasluokituksia. (Storbacka & Lehtinen, 2005, ss. 29-30) 

 

Asiakasstrategian perustana organisaation tulee siis määritellä yrityksen 

asiakasluokitukset, jotta voidaan määritellä jokaiselle eri luokalle omat hoitomallinsa. 

Asiakasluokkien avulla osataan kohdistaa resurssit oikealla tavalla oikeisiin asiakkaisiin. 

(Ala-Mutka & Talvela, 2004, ss. 46-49) Seuraavat kappaleet paneutuvat tarkemmin 

asiakkuuksien arvon määrittämiseen ja asiakkaiden luokitteluun. 

2.2 Asiakkuuksien arvonmuodostuminen 

Asiakkuuden arvoa voidaan mitata monella eri mittarilla. Näistä yleisimpiä ovat 

asiakkuuden rahallinen volyymi, asiakkuuden kesto, asiakkuuden koko elinkaaren 

kannattavuus, asiakasosuus, asiakkuuden lujuus, asiakkuuden referenssiarvo sekä 

osaamisarvo. Tärkeimmäksi asiakkuuksien arvon mittariksi määritetään usein kuitenkin 

asiakkuuden kannattavuus (Storbacka & Lehtinen, 2005, ss. 29-30) (mm. Hannus, 2004, 

s. 140; Mäntyneva, 2001, s. 47; Storbacka & Lehtinen, 2005, s. 29-30).  
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Mäntynevan (2001, s. 47-48, 54) sekä Storbackan ja Lehtisen (2005, s. 30) mukaan 

asiakkuuden kannattavuus saadaan vähentämällä asiakkuuden tuotoista asiakkuuden 

kustannukset. Kertomalla asiakkuuden ostojen määrä samaisen asiakkuuden 

myyntikatteella, saadaan asiakkuuden tuotto laskettua. Asiakaskohtaisiin kustannuksiin 

lukeutuvat asiakkuuden hankinta-, kehittämis- ja säilyttämiskustannukset. Kun 

asiakkuuden tuotot ovat kustannuksia suuremmat, asiakkuus tuottaa positiivista 

kassavirtaa yritykselle. Myös Bergström ja Leppänen (2018) ovat käsitelleet 

asiakkuuden arvoa vastaavan määritelmän kautta, josta alla esitetty kuvio. 

 

Kuvio 2. Asiakkuuden arvon määrittely (Bergström & Leppänen, 2018). 

 

Asiakkuuden kannattavuuteen vaikuttaa myös asiakassuhteen kesto tai toisin sanoen 

asiakkuuden elinkaaren arvo (engl. Customer Life Time Value). Kannattavuutta täytyy 

mitata säännöllisesti tietyllä aikavälillä, eikä yhden mittaustuloksen perusteella ole 

järkevää tehdä hätiköityjä johtopäätöksiä. Asiakkuuden arvoa määriteltäessä tulee 

muistaa myös kannattamattomat, mutta potentiaaliset asiakkuudet. Nämä asiakkuudet 

eivät välttämättä tällä hetkellä ole merkittävän arvokkaita yritykselle, mutta 

tulevaisuudessa ne voivat sitä olla. Tämän vuoksi on asiakkuuden arvoa arvioitava koko 

asiakkuuden elinkaarta silmällä pitäen. (Hannus, 2004, s. 140) (Mäntyneva, 2001, ss. 

47-48) (Storbacka & Lehtinen, 2005, s. 30) 

 



 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Samuel Sihvola 

11 

Lehtinen (Lehtinen, 2004, s. 125)  ja Hannus (Hannus, 2004, s. 140) ovat sitä mieltä, 

että yksi tapa laskea asiakkuuden arvo on verrata asiakaskohtaista volyymia koko 

yrityksen volyymiin. Suurivolyyminen asiakas voi olla yritykselle merkittävä riski, sillä 

menettäessään tämän asiakkuuden tappiot voivat olla hyvin kohtalokkaita koko 

organisaation kannalta. Asiakkuuden liikevaihtoa ei voi myöskään unohtaa asiakkuuden 

arvoa määriteltäessä. Asiakassuhde, joka ei ole kannattavuudeltaan erinomainen, voi 

kuitenkin olla yrityksen liikevaihdon näkökulmasta erittäin merkittävässä roolissa.  

Myös osaamis- ja suositteluarvo ovat tärkeitä mittareita asiakassuhteen kehittämisen 

kannalta ja tämä tulee huomioida asiakkuuden kokonaisarvoa arvioitaessa. 

Osaamisarvolla tarkoitetaan asiakkaan omaa osaamista, joka usein on sellaista, mitä 

yritys itse ei omista. Yleensä korkean osaamisarvon asiakkuudet ovat haastavia sekä 

aikaa vieviä, eikä heidän kannattavuusarvonsa siksi ole aina tältä kannalta tarkasteltuna 

kovin korkea. Samanaikaisesti nämä asiakkaat pakottavat yrityksen kuitenkin viemään 

toimintaansa eteenpäin sekä jatkuvasti kehittämään sitä. Asiakkaiden aktiivista 

osaamispanosta kaivataankin jatkuvasti, jotta kehitys on positiivista. (Storbacka & 

Lehtinen, 2005, s. 31) 

Yhtä tärkeä asiakkuuden arvon mittari on myös asiakkaan suositteluarvo, eli ns. 

referenssiarvo. Asiakas voi toimia merkittävänä referenssinä, kun yritys pyrkii 

hankkimaan uusia asiakkaita tai toisaalta kun halutaan laajentaa nykyisen asiakkuuden 

arvoa lisäostoilla. (Bergström & Leppänen, 2018, s. 6.5)  

2.3 Asiakkuuksien segmentointi 

Kuten kappaleessa 2.1 käy ilmi, asiakasstrategian perustana organisaation tulee 

määritellä yrityksen asiakasluokitukset, jotta voidaan määritellä jokaiselle eri luokalle 

omat hoitomallinsa. Muodostettujen asiakasluokkien avulla osataan kohdistaa resurssit 

oikealla tavalla oikeisiin asiakkaisiin. (Ala-Mutka & Talvela, 2004, ss. 46-49) Asiakkaiden 

luokittelulle löytyy kirjallisuudessa useita synonyymeja. Tunnettuja ovat esimerkiksi 

asiakkaiden ryhmittely ja asiakkaiden segmentointi. 

 

Kurvisen ja Sepän (Kurvinen & Seppä, 2016) mukaan asiakkaiden luokittelu on sitä, kun 

asiakkaat luokitellaan liiketoimintatavoitteiden mukaan erilaisiksi ryhmiksi, joille luodaan 

arvoa. Se auttaa suunnittelemaan yrityksen tarjoamaa asiakasarvoa sekä ennustamaan 
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asiakkaiden tarpeita, mieltymyksiä, suhtautumista ja käyttäytymistä. Tämä ryhmittely 

toimii pohjana asiakasymmärrykselle.  

 

Asiakkuudet luokitellaan siis sen mukaan, kuinka arvokas ja tärkeä asiakassuhde on 

yritykselle. Yrityksen tehdessä asiakasluokituksia on huolehdittava, ettei luokitusten 

pohjaksi valita liian monta kriteeriä. Niitä on hyvä olla monesta eri näkökulmasta, mutta 

kaikkien asiakasluokkien kanssa työskentelevien on oltava samaa mieltä kriteerien 

tarpeellisuudesta. (Hannus, 2004, s. 140) (Heiman, 2011, ss. 17-18) 

 

Mäntyneva (Mäntyneva, 2019) on listannut tyypillisiä asiakaskannan luokittelukriteereitä. 

Nämä on esitetty lyhyesti taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Asiakaskannan luokittelukriteereitä (Mäntyneva, 2019) 

 

 

Sen sijaan, että yritykset pyrkivät tarjoamaan kaikille samaa viestiä tai palvelua, on 

tärkeää erilaistaa tarjonta asiakasryhmän mukaan. Onnistunut segmentointi auttaa 

fokusoimaan resurssit oikeisiin ja kannattaviin asiakkaisiin. Kaikki yritykset pystyvät 

erottelemaan ainakin avainasiakassegmenttinsä, koska ilman niitä liiketoiminnalla ei 

välttämättä ole tulevaisuutta. Näitä asiakkaita kohdellaan hyvinkin yksilöllisesti, ja usein 

heille on nimetty omat asiakasvastaavat, joiden kanssa he voivat asioida mieleisellään 

Asiakaskannan segmentointikriteereitä 

Liikevaihto asiakkaalle 
Liikevaihdonkasvupotentiaali 

asiakkuuden suhteen 
Osuus asiakkaan ostoista 

Asiakkaan 
markkinaosuus 

Kilpailijoiden asema 
asiakkuuden suhteen 

Asiakkuuden 
taloudellinen vakaus 

Asiakaskate Asiakkaan toimiala 
Potentiaalinen ostaja 

uusille tuotteillemme ja 
palveluillemme 

Asiakkuuden arvo 
elinkaarellaan 

Maantieteellinen sijainti 
Asiakastarvetta vastaava 

tarjoamamme 

Asiakkaan imago Strateginen yhteensopivuus 
Kontaktit asiakasyrityksen 

ylimpään johtoon 
ja omistajiin 

Asiakkuuden kesto Hintataso Kassavirtanäkymät 
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tavalla. Mitä paremmin asiakasvastaava tuntee omat asiakkuutensa, sitä 

hedelmällisempi suhde on molemmille osapuolille. (Kurvinen & Seppä, 2016) 

 

Asiakkuuksien kannattavuuteen liittyvä ryhmittely voidaan tehdä Mäntynevan 

(Mäntyneva, 2019, s. 35) mukaan kaksivaiheisesti. Aluksi pyritään hahmottamaan 

asiakkuuksien nykyinen kannattavuus ja keräämään tähän liittyvää informaatiota. 

Käytettävissä olevan informaation pohjalta asiakkaat pyritään ryhmittelemään 

kannattavuutensa mukaan. Kuviossa 2 esitetty koko asiakaskannan kannattavuuden 

muodostuminen osoittaa, että aluksi kokonaiskannattavuus nousee nopeasti muutaman 

erityisen hyvin kannattavan asiakkuuden myötä ja saavuttaa huippunsa jossain 

vaiheessa. Tämän jälkeen kokonaiskannattavuus laskee, kun asiakaskantaan lisätään 

sitä alentavia kannattamattomia asiakkuuksia. Toisen vaiheen tavoitteena on tunnistaa 

nimenomaan yrityksen kannattavat asiakkuudet: minkä tyyppiset asiakkaat ovat kaikkein 

kannattavimpia ja mitkä puolestaan kannattamattomia. Vaikka tätä usein tulkitaan niin, 

että suurimmat asiakkaat tuovat merkittävän osan liikevaihdosta, tämä ei suoraan 

tarkoita, että ne toisivat merkittävän osan kannattavuudesta. Huonoimmassa 

tapauksessa suuret asiakkuudet voivat olla myös hyvin tappiollisia. Kuten 

aikaisemminkin mainittu, yrityksen tappiolliset asiakkuudet vähentävät koko yrityksen 

asiakaskannan kannattavuutta ja siten myös arvoa. (Mäntyneva, 2019) 

 

 

 

Kuvio 3. Asiakaskannattavuus koko asiakaskannassa (Mäntyneva, 2019) 
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Mikäli asiakkuuksien kannattavuustarkastelussa havaitaan, että tietyt avainasiakkuudet 

– eli merkittävimmät asiakkuudet (esitellään tarkemmin seuraavissa kappaleissa) – ovat 

hyvin tai kohtalaisen tappiollisia, kyseisten asiakkuuksien hoidossa keskeisen tavoitteen 

tulisi olla kannattavuuden palauttaminen.  Asiakaskannattavuus korostuu myös silloin, 

kun pyritään löytämään vastausta kysymykseen mistä asiakkuuksista haemme 

kannattavaa kasvua ja miten. Asiakkuuksien nykyisen kannattavuuden hahmottamisen 

ja siihen liittyvän ryhmittelyn jälkeen on mahdollista siirtyä niiden todennäköiseen 

kannattavuuteen tulevaisuudessa ja sen pohjalta tehtävään segmentointiin. 

Asiakkuuksien kannattavuutta analysoitaessa voidaan saada yllättäviäkin tuloksia: 

esimerkiksi ostojen määrä ei välttämättä ole suorassa yhteydessä kannattavuuteen. 

Suurimmat asiakkuudet ansaitsevat tarkankin analyysin. (Mäntyneva, 2019) 

 

Yksittäiseen asiakkuuteen kytkeytyvät tavoitteet riippuvat asiakkuuden aiemmasta 

kannattavuudesta ja tulevaisuuden kannattavuuspotentiaalista. Kannattavuus paranee 

yleensä asiakkuuden keston pidentyessä, mutta alkuvaiheen kannattavuutta rasittavat 

asiakkuuden hankkimisesta ja käynnistämisestä aiheutuvat kustannukset. 

Asiakastyytyväisyys lujittaa asiakasuskollisuutta, mikä näkyy monesti lisäostoina. 

Avainasiakkuuksien kannattavuuden huomioon ottaminen ja kehittäminen parantavat 

olennaisesti koko yrityksen kannattavuutta. Tämä johtuu lähtökohtaisesti siitä, että 

kyseiset asiakkuudet tuovat merkittävän osan yrityksen liikevaihdosta. (Mäntyneva, 

2019) 

 

Yrityksen on mahdollista hahmottaa asiakasluokka-, eli segmenttikohtaisia toimenpiteitä, 

kun asiakasluokitukset ovat kunnossa. Toimenpiteiden tarkoituksena on syventää 

nykyisiä asiakkuuksia ja säilyttää kannattavimmat asiakkuudet. (Mäntyneva, 2001, s. 54) 

Onnistuneen segmentoinnin perusteella pystytään siis käsittelemään asiakasryhmiä 

tehokkaammin asiakasarvoon pohjautuen. Kyetään hyödyntämään segmenttejä 

kohdistamalla asiakaspalvelun prioriteetteja, räätälöimällä tuotteita tai palveluita, 

tarjoamalla ostoetuuksia tai palvelemalla asiakasta yksilöllisemmin. Segmenttien 

hyödyntäminen helpottaa asiakkaiden sitouttamista ja auttaa resurssien 

kohdentamisessa tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Segmentoinnin hyödyt on helppo 

nähdä, mutta juuri oikeiden asiakasryhmien tunnistaminen voikin olla haastavaa. 

(Kurvinen & Seppä, 2016) 
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Asiakasluokittelun haastavin vaihe on segmenttien tehokas käyttöönotto. Jokaiselle 

segmentille tulisi löytyä asiakaslupaus, joka linkittyy segmentin tarjoamaan ja tapaan 

palvella heitä. Koko yritykselle tulisi olla kristallinkirkasta, kuinka tuo asiakasarvo näkyy 

käytännössä ja kuinka siitä kerrotaan kullekin asiakassegmentille. Erityisesti 

asiakasvastaavien on helpompaa pitäytyä vanhassa, varsinkin jos uudet 

segmentointimallit muuttavat yrityksen strategista fokusta erilaiseksi. Siksi sisäisellä 

myynnillä on tärkeä rooli uusien segmentointimallien vahvistamisessa. (Kurvinen & 

Seppä, 2016) 

 

Seuraavaksi käsitellään avainasiakkuuksien johtamista, joka on merkittävässä roolissa 

asiakkuuksien hoitomallien suunnittelussa sekä asiakkuuksien kehittämisessä. Ketkä 

ovat avainasiakkaita ja miten heitä tulisi palvella?  

2.4 Avainasiakkuuksien johtaminen (Key Account Management) 

Kuten aiemmista kappaleista käy ilmi, asiakkuudet ovat yksi yrityksen keskeisimmistä 

resursseista. Yritys tarvitsee asiakkaitaan sekä olemassaolonsa että kasvunsa 

turvaamiseksi. Avainasiakkuudet ovat Mäntynevan (2019) mukaan asiakkuuksia, joilla 

on erityisen tärkeä merkitys yritykselle ja pitkävaikutteinen vaikutus sen toimintaan. 

Yrityksen kaikki asiakkuudet eivät siis ole avainasiakkuuksia. On tärkeää huomioida 

myös se näkökulma, etteivät avainasiakkuudet välttämättä ole aina volyymiltaan 

suurimpia asiakkaita. (Mäntyneva, 2019) Avainasiakkuuksien johtaminen, englanniksi 

Key Account Management (KAM), on viime vuosien aikana noussut ilmiöksi yritysten 

keskuudessa ja käsitettä käytetäänkin yhä useammissa yrityksissä. 

 

Tyypillisesti asiakkaat arvostavat, että heidät nimetään avainasiakkaaksi ja hoidetaan 

sellaisena. Arvostusta lisää myös se, että heillä on myyvässä organisaatiossa 

yhteyshenkilö, joka on perehtynyt ostavaan yritykseen ja heidän tarpeisiinsa. 

Avainasiakaspäällikkö (engl. Key Account Manager) on henkilö, joka hoitaa myyvän 

yrityksen edustajana liikesuhdetta yhteen tai useampaan avainasiakkuuteen. 

Avainasiakastoiminta on luonteeltaan ja hyvin toteutettuna systeeminen kokonaisuus. 

Avainasiakastoiminnan käyttöönoton ja organisaatiossa tapahtuvan yhdenmukaisen 

sisäistämisen näkökulmasta on tärkeää selkeyttää, mitä avainasiakkuuksilla tarkoitetaan 

yrityksessä ja miten niitä hoidetaan. Keskeisenä osa-alueena KAM-taipaleen 
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alkuvaiheessa on avainasiakkuuksien valintaprosessi, joka edellyttää omat 

valintakriteerinsä. (Mäntyneva, 2019) 

 

Avainasiakaspäällikön tai asiakkuuspäällikön tehtävänkuva ja tavoitteet on syytä 

määritellä selkeästi. Asiakaspäällikön tulisi hoitaa asiakkuutta sekä myös kehittää sitä. 

Tätä ei kuitenkaan pysty käytännössä tekemään yksin, vaan työhön on tarpeen osallistaa 

eri sidosryhmiä organisaatiossa. Tämä edellyttää lähtökohtaisesti keskeisten 

asiakkuuden hoitoon ja kehittämiseen liittyvien sidosryhmien tunnistamista ja kyseisten 

sidosryhmien motivointia tukemaan asiakkuuden hoitoa ja kehittämistä. Mäntynevaa 

(2019) mukaillen, tyypillisiä työkaluja ja mittareita avainasiakkuudeen hoitoon ovat muun 

muassa:  

- CRM-työkalu 

- Asiakkuussuunnitelmat, esimerkiksi vuosikello 

- Asiakaspalaverien ja kehityssuunnitelmien läpikäyntiin liittyvät suunnitelmat ja 

työpohjat, uusien myyntimahdollisuuksien tunnistamiseen 

- Asiakaskannan luokitteluun liittyvät analyysit ja mittarit 

- Asiakastyytväisyys ja asiakaskokemus (NPS = Net Promoter Score) 

- Asiakaskannattavuus ja asiakkuuden kasvu 

 

Kuten alaluvussa 1.2 on todettu, yrityksen kannattavan kasvun keskeinen edellytys on 

nykyisten asiakkuuksien kasvu. Kokonaisasiakkuuden kasvattamiseksi olisi hyvä tietää 

asiakkaan tarpeet ja odotukset useamman eri tuoteryhmän näkökulmasta. Jos 

asiakkaan tarve ei kasva tietyllä tuote- tai palvelualueella, silloin keskeinen keino on 

pyrkiä ristiinmyymään hänelle muita tuotteita tai palveluita. Yritykset yleensä pyrkivät 

kannattavuuden ja siten taloudellisen voiton maksimointiin. Myös avainasiakkuuksien 

johtamisessa keskeinen intressi liittyy kannattavan kasvun tukemiseen. Yrityksen 

kannattavuuteen vaikuttavat myyntituottojen määrän lisäksi olennaisesti niiden 

aikaansaamisesta aiheutuneet kustannukset yritykselle. Asiakkuuden kate on lyhyesti 

määriteltävissä asiakkuuden tuottojen ja kustannusten väliseksi erotukseksi. Koska 

yrityksen myyntitulot tulevat asiakkailta, on selvitettävä, ovatko yksittäiset asiakkuudet 

tai asiakasryhmät kannattavia. (Mäntyneva, 2019)  

 

Kuten aiemmin kävi ilmi, yrityksen kaikki asiakkuudet, myös avainasiakkuudet, 

tarvitsevat selkeät luokittelut, hoitomallit sekä kehittämissuunnitelmat. Seuraavissa 

luvuissa keskitytään asiakkuuksien kehittämiseen sekä hoitomalleihin. 
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3 ASIAKKUUKSIEN KEHITTÄMINEN JA HOITOMALLIT 

Tässä luvussa keskitytään hoitomallien toteuttamiseen ja niiden sisältämiin 

toimenpiteisiin. Lisäksi avataan St. Gallenin toteuttamaa viitekehystä asiakkuuksien 

johtamisessa. 

3.1 Hoitomallien merkitys 

Uusien asiakkaiden hankkiminen on monin verroin kalliimpaa, kuin nykyisten 

asiakkuuksien ylläpitäminen. Nykyiset ja tyytyväiset asiakkaat ostavat tuotteita ja 

palveluita myös paljon todennäköisemmin lisää (lisä- ja ristiinmyynti) kuin uudet 

asiakkaat, joten yritysten on erittäin kannattavaa panostaa nykyisiin asiakkuuksiin ja 

niiden arvon kasvattamiseen (lisää euroja yritykselle). Yritysten resurssit eivät 

kuitenkaan läheskään aina riitä kohtelemaan kaikkia asiakkaita samalla tavalla. Siksi 

yritysten onkin määriteltävä, ketkä ovat strategisesti merkittäviä asiakkaita ja 

kohdennettava suurin osa resursseista heihin. (Heiman, 2011, s. 17) (Kortelainen & 

Kyrö, 2015, s. 77) 

 

Storbacka ja Lehtinen (Storbacka & Lehtinen, 2005, ss. 76-79) määrittelevät 

asiakkuuksien hoitomallit ns. käsikirjaksi, johon on laitettu ylös yrityksen ja asiakkaan 

kohtaamisen kulku ja kohtaamispisteet. Hoitomallit pitävät sisällään toimintaohjeet siitä, 

miten molempien osapuolten tulisi käyttäytyä kohtaamistilanteissa. Hoitomalleihin ei 

tietysti pystytä kirjaamaan ylös aivan kaikkea, joten yllättäviä tilanteita tulee 

asiakassuhteissa vastaan aina. Näistä tilanteista yrityksien on kuitenkin opittava ja 

oppimisen seurauksena kehitettävä mm. toimintaohjeita tilanteiden mukaan, jotta 

asiakassuhteita pystytään kasvattamaan ja kehittämään jatkossakin eteenpäin. 

 

Mäntynevan mukaan (Mäntyneva, 2019) yksi keskeisimmistä ongelmista asiakkuuksien 

kehittämisessä on se, ettei suunnitteluun panosteta tarpeeksi. Vaikka yritys pystyisikin 

valitsemaan avainasiakkuudet omasta asiakaskannastaan, usein riittämättömästi 

konseptoituun toimintamalliin, toiminnan rakenteeseen, tiedon saatavuuteen ja 

voimavarojen puutteellisuuteen liittyvät ongelmat rajoittavat menestyksellisen 

avainasiakastoiminnan toteuttamista.  Koko asiakaskannan tarkastelussa on syytä 

huomioida, että yksittäiset asiakkuudet voivat olla sitoutumisensa suhteen eri 

kehitysvaiheessa matkallaan kohti aitoa kumppanuutta myyvän ja ostavan yrityksen 
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välillä. Asiakaskannan tarkastelussa on mahdollista pyrkiä tunnistamaan lisä- ja 

ristiinmyyntimahdollisuuksia yksittäisten asiakkuuksien kohdalla. Tämä pohjaa siihen, 

miten muissa asiakkuuksissa on saatu kasvatettua asiakaskohtaista myyntiä. Näin 

avautuu yhteinen polku liiketoiminnan kasvattamisen suunnitteluun tulevaisuudessa. 

Pidemmän aikavälin tarkastelu on tässä yhteydessä perusteltua, koska 

yritysasiakkuuksiin liittyvissä ostopäätöksissä viive tarpeen tunnistamisesta varsinaiseen 

ostotapahtumaan voi viedä useita kuukausia tai vuosia. 

3.2 Hoitomallit asiakassegmenttien mukaan 

Hoitomallit ohjeistavat resurssien kohdentamista niille asiakkuuksille, jotka ovat 

yritykselle kannattavimpia. Yritykset, jotka tuntevat asiakkuutensa erittäin hyvin, pystyvät 

ennakoimaan asiakkaidensa käyttäytymistä parhaiten ja tarjoamaan palvelua oikeaan 

aikaan, oikeille asiakkaille. (Mäntyneva, 2001, ss. 13-15)  

 

Hoitomalli on siis yrityksen käytännön tehtävistä koostuva suunnitelma, jota pääosin 

asiakasvastaavat noudattavat ja toteuttavat. Yrityksen onkin mietittävä, miten 

työntekijöiden on toimittava kunkin asiakasluokan kohdalla. Nämä päätökset kootaan 

asiakasluokkakohtaisiksi asiakkuuksien hoitomalleiksi. Toimintatavat eivät koske 

kuitenkaan pelkästään asiakasvastaavien tekemistä, vaan ne määrittelevät koko 

organisaation pelisäännöt jokaiselle asiakasluokalle. Toimintatavoista voidaan 

useimmiten keskustella yhdessä asiakkaiden kanssa. Toimintatavoilla määritellään, mitä 

organisaation tulisi tehdä asiakkuuden parantamiseksi ja mitä voitaisiin mahdollisesti 

tehdä yhdessä asiakkaan kanssa. (Kortelainen & Kyrö, 2015, s. 78) (Lehtinen, 2004, s. 

161) 

 

Jokaiselle asiakasluokalle on luotava oma hoitomallinsa ja kehittämissuunnitelma, jotta 

toimenpiteet vastaavat kyseisen asiakasluokan tarpeita ja odotuksia. Hoitomallien 

ohjeiden ja toimintatapojen tulee olla tarpeeksi konkreettisia, jotta jokaisen 

asiakasluokan asiakkaan kanssa työskentelevän, on niitä helppo noudattaa. Näiden 

mallien avulla yritys pystyy varmistamaan myös tasaisen laadun asiakkaiden kanssa 

työskentelyyn. Asiakkaiden osallistaminen hoitomallien suunnitteluun on erittäin tärkeää. 

Asiakasvastaava yksin ei voi täysin tietää, miten asiakas todellisuudessa haluaa tulla 

kohdelluksi ja mikä on oikea tapa hoitaa juuri tätä tiettyä asiakassuhdetta. (Rubanovitsch 

& Valorinta, 2009, ss. 91-92) 
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Hannus (Hannus, 2004, s. 142) määrittelee asiakkuuksien hoitomallien yhdeksi 

päätavoitteeksi kohdistaa käytettävissä olevat resurssit oikein asiakasluokkia kohden. 

Esimerkissä (Taulukko 2) kuvataan, miten asiakkaita tulisi kohdella asiakasluokittain. 

Taulukko 2. Asiakkuuksien hoitomallit (mukaillen Hannus, 2004, 142; Bergström & 

Leppänen, 2018). 

Asiakkuusluokka Asiakkuuksien hoitomalli ja kuvaus 

Muutettavat asiakkuudet  • Maksavat vähän, eivätkä 

todennäköisesti kasva = 

kannattamaton asiakkuus 

• Kustannustehokkaat hoitotavat, esim. 

verkkopalvelujen käyttö pääasiallisena 

myynti- ja palvelukanavana 

Strategiset mahdollisuudet, eli kehitettävät 

asiakkuudet 

• Hyödyntämätöntä potentiaalia 

• Asiakkuussuunnitelma kunkin 

asiakkuuden osalta. Syvyys riippuu 

asiakkuuspotentiaalista. Nimetyt 

vastuuhenkilöt. 

• Panostus asiakassuhteen 

kasvattamiseen ja tätä tukevat 

konseptit, esimerkiksi asiakkuuden 

vuosikello ajattelu 

Avainasiakkuudet, eli säilytettävät 

asiakkuudet 

• Kompakti asiakkuussuunnitelma 

kullekin avainasiakkuudelle 

• Maksavat todennäköisesti paljon 

• Nimetyt asiakkuusvastuuhenkilöt 

• Säännölliset johdon tapaamiset 

• Panostus asiakassuhteen 

kasvattamiseen ja tätä tukevat 

konseptit, esimerkiksi asiakkuuden 

vuosikello ajattelu 

Strategiset ja arvokkaimmat asiakkuudet • Kattava ja jatkuvasti päivitettävä 

asiakkuussuunnitelma kullekin 

strategiselle asiakkuudelle 

• Nimetyt päätoimiset 

asiakkuusvastuuhenkilöt 

• Säännölliset johdon tapaamiset ja 

yhteiset työseminaarit 

• Räätälöidyt lisäarvopalvelut 
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3.3 Asiakkuuksien suunnitelmallinen kehittäminen 

Sveitsiläisen St. Gallenin yliopiston kehittämä malli avainasiakkuuksien johtamiseen on 

suunniteltu yritysten käytännön tarpeisiin ja antaa hyvät lähtökohdat asiakkuuksien 

järjestelmälliselle kasvattamiselle. Taulukko 3:n esimerkissä (Biit, 2020) on kuvattu 

kyseisen mallin eri vaiheet kohta kohdalta. 

 

Taulukko 3. St. Gallenin malli (Biit, 2020) 

 Analysoi Suunnittele Toteuta 

Strategia Asiakkaan 

strategia & 

toimintaympäristö 

(PESTEL) 

SWOT Asiakkaalle 

kerrottava tarina 

Ratkaisut Mitä on myyty 

aikaisemmin?  

Miten kilpailijat 

toimivat? 

Mitä tullaan 

myymään 

Noudata 

suunnitelmaa 

Ihmiset Asiakkaan 

ihmiset 

Omat ihmiset Kuka tapaa ketä? 

Johtaminen Mitä on tehty? Tuleva vuosikello Johtaminen 

Mittaaminen Aikaisemmat 

KPI:t 

Tulevat KPI:t 1-to-1-johtaminen 

mittareiden avulla 

 
 

Analysointi 

 

Strategiatasolla asiakasta tarkastellaan kahdella eri tasolla. Toimintaympäristön 

tarkastelu auttaa ymmärtämään, minkälaiset ulkopuoliset voimat asiakkaaseen 

vaikuttavat. Asiakkaan strategian hahmottaminen puolestaan selkeyttää, miten asiakas 

pyrkii asemoitumaan. Analysointi auttaa ymmärtämään asiakkaan tilannetta ja tätä 

kautta päästään tutkimaan, mitä asiakkaalle on myyty. Tämä toimii pohjana sille, kuinka 

asiakkuutta lähdetään jatkossa kasvattamaan. Päätöksiä tekevät kuitenkin aina ihmiset, 

ja siksi onkin tunnettava asiakkaan päässä eri päätöksentekijät. Analysointivaiheessa on 

syytä myös tarkastaa, miten asiakkuutta on aikaisemmin johdettu ja miten asiakas on 
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itse toiminut. Mittaaminen toimii avainasemassa, jotta asiakkuutta voidaan kehittää 

tavoitteellisesti. Onkin syytä selvittää, miten asiakkuutta on aikaisemmin mitattu ja 

minkälaisia tuloksia on saavutettu. (Biit, 2020) (Gartner, 2020) 

 

Suunnittelu 

 

Suunnitteluvaiheen työkaluna toimii hyvin SWOT-analyysi, joka auttaa hahmottamaan 

myyjäyrityksen omat vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet sekä uhat suhteessa 

asiakkuuteen. Asiakkaille ei pyritä tarjoamaan satunnaisesti kaikkea, vaan tulee pohtia 

mitkä ratkaisut aidosti auttavat asiakasta. Suunnitteluvaiheessa määritellään myös oman 

henkilöstön roolit suhteessa asiakkuuteen, esimerkiksi kuinka usein asiakasta tavataan 

ja millä kokoonpanolla. Lisäksi on hyvä ottaa huomioon, millä tavoin oman henkilöstön 

osaamista voidaan kehittää. Kun on suunniteltu mitä asiakkaalle myydään ja miten 

myyntityö hoidetaan, syntyy tämän pohjalta suunnitelma tehtävistä toimenpiteistä. 

Toimenpidesuunnitelman apuna toimii moderni CRM-järjestelmä, jonne voidaan 

aikatauluttaa valmiiksi aktiviteettejä ns. vuosikellon mukaisesti. Suunnitteluvaiheessa 

päätetään myös, minkälaisia KPI-mittareita käytetään jatkossa asiakkuuden 

mittaamiseen. (Biit, 2020) (Gartner, 2020) 

 

Toteutus 

 

Toteutusvaiheessa korostuu ensisijaisesti johtaminen, kun tehdyt suunnitelmat on 

vietävä käytäntöön. On tärkeää kertoa asiakkaalle visio tulevaisuudesta ja miten tuohon 

visioon on mahdollista päästä. Vaikka asiakkuuksien johtaminen onkin ikään kuin 

parisuhteen kehittämistä, on loppujen lopuksi tavoitteena asiakkaan arvon 

kasvattaminen, eli myynnin lisääminen. Asiakkuuden kasvattaminen vaatiikin kovaa 

myyntityötä ja on hyvä muistaa, että pelkästään asiakaspalvelua parantamalla ei 

asiakkuutta voida kasvattaa. (Gartner, 2020) Toimivassa asiakkuuksien 

johtamismallissa tiedetään tarkasti, ketkä asiakasta tapaavat ja mitä tapaamisissa 

sovitaan. Kun kaikki yhteydenpito asiakkaaseen on läpinäkyvää, pystyy 

asiakkuusvastaava johtamaan toimintaa datan avulla mahdollisimman tehokkaasti. 

Suunnitteluvaiheessa määritellyt KPI:t auttavat seuraamaan tavoitteiden toteutumista, 

mutta pelkkä numeroiden seuranta ei aina riitä. Mittareita tulee silti käyttää 

järjestelmällisesti johtamisen tukena, ja ne toimivat myös pohjana asiakasvastaavien 1-

to-1-valmentamiseen. (Biit, 2020) (Gartner, 2020) 
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Mittaaminen 

 

Asiakkuuksien johtamista ei voida mitata samalla tapaa, kuin uusien asiakkaiden 

hankinnassa, eli liidien muuttumisella tapaamisiksi ja sitä kautta kaupoiksi. Tarvitaan 

uusia, erilaisia mittareita. Alla esimerkkejä muutamista mahdollisista mittareista 

mukaillen St. Gallenin mallia, Biit Oy:ta sekä opinnäytetyön tekijän omia kokemuksia: 

 

Myynti 

- Myynnit vs. tavoite (MRR) 

- Myyntimahdollisuuksien pipeline 

- Mitä on tarjottu vs. mitä on myyty 

- Asiakkuuden kannattavuus 

 

Tuotteet ja palvelut 

- Eri palveluiden ja tuotteiden suhteellinen osuus asiakkuudesta 

 

Ihmiset 

- Asiakastyytväisyys, kyselyt asiakkaille neljännesvuosittain 

- Tapaamisten lukumäärä vs. tavoite 

- Onko tavattu oikeita ihmisiä 

- Onko osallistettu oikeita ihmisiä tapaamisiin asiakkaan kanssa 

 

Projektit 

- Projektien toteutuma vs. budjetti  

 

Referenssiarvo 

- Asiakkaan referenssiarvo case yritykselle 

 

Osaamisarvo 

- Asiakkaan osaaminen pakottaa case yrityksen kehittymään nopeammin 

ja tehokkaammin 

 

Kun on saatu määriteltyä lähtökohdat ja teoria asiakkuuksien johtamisen kehittämiselle 

arvonmuodostuksen, luokittelujen, hoitomallien sekä kehittämissuunnitelmien pohjalta, 
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päästään luvussa 4 kuvailemaan case-yrityksen nykytilannetta sekä antamaan 

kehitysehdotuksia toimintaan. 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tämä luku esittelee tutkimuksen metodologian ja perustelee tehdyt tutkimusvalinnat. 

Luku kuvaa tutkimusaineiston keräämisen sekä analysoinnin. Pyrkimyksenä on 

osoittaa tehtyjen valintojen tarkoituksenmukaisuus. 

4.1 Laadullinen tutkimus 

Laadullisessa tutkimuksessa pyritään ymmärtämään kohteen laatua, ominaisuuksia ja 

merkityksiä kokonaisvaltaisesti. Tämä työ on laadittu kvalitatiivista, eli laadullista 

tutkimusmenetelmää hyödyntäen, sillä tutkimuksessa haluttiin selvittää millä tavoin eri 

asiakkuuksia tulisi johtaa ja kehittää.  

 

Tutkimus on toteutettu teemahaastatteluna puhelimitse. Teemahaastattelu sopii 

käytettäväksi tapauksiin, joissa tutkija joutuu kysymään asioita, joiden ilmaisemiseen 

vastaajan sekä haastattelijan tarvitsee mahdollisesti käydä avointa eskustelua riittävän 

ja tarpeeksi kattavan vastauksen saamiseksi.  

 

Haastattelu on etukäteen jäsennelty haastattelu, jossa haastattelijalla on laatinut 

valmiiksi avoimet kysymykset aihepiiriin liittyen. Kysymysten esittämisjärjestys on tässä 

tapauksessa kuitenkin kaikille haastateltaville sama. Näin pyritään luomaan aineisto, 

joka on vertailukelpoista ja tietojenkäsittely tapahtuu nopeasti, joka olikin yksi 

tutkimuksen aineistonkeruun toivottu ominaisuus. Vaikka haastatteluilla pyrittiin 

löytämään joitakin yleistettäviä tuloksia, oli tarkoituksena myös pyrkimys lisätä yleistä 

ymmärrystä tutkimusaiheeseen liittyen.  

 

Haastattelutulosten pohjalta pyrittiin muodostamaan case-yritykselle kehitysehdotuksia 

asiakkuuksien johtamisen tueksi. 

4.2 Aineiston hankinta 

Tutkimusaineisto on kasattu kohdeyrityksen henkilöstöä ja sisäistä sekä ulkoista 

viestintä- sekä muuta materiaalia hyödyntäen. Koska tutkimus tarkastelee yritystä, 

jonka palveluksessa tutkimuksen laatija on ollut jo useamman vuoden ajan, on sisäisen 

tiedon hankinta järjestynyt kohtalaisen vaivattomasti. Kyseisen yrityksen tuntemus 



 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Samuel Sihvola 

25 

olikin tärkein syy kohdeyrityksen valintaan. Tutkijan oman tietämyksen lisäksi on tiedon 

keräämisessä hyödynnetty teemahaastatteluita puhelimitse. 

4.3 Teemahaastattelu 

Haastattelut toteutettiin tarkoin valituille asiakkuuspääliköille sekä myyntijohtajalle, jotka 

ovat työskennelleet yrityksessä useamman vuoden ja ne toteutettiin ennalta sovittuna 

ajankohtana.  Puhelinhaastatteluun päädyttiin siitä syystä, että tutkimuksen tekijä koki 

sen tässä tapauksessa ajankäytöllisesti tehokkaimpana keinona saada kattavat 

keskustelut aikaiseksi. Koska jokainen vastaaja vastaa samoihin kysymyksiin, on 

tulosten yhdenmukainen analysointi helpompaa.  

 

Haastattelut toteutettiin strukturoituina, eli kysymykset oli asetettu haastateltaville 

etukäteen. Haastattelurunko (ks. liite 1) lähetettiin neljälle henkilölle, joilla koettiin olla 

eniten tietämystä tutkimuksen aiheeseen liittyen. Heistä kaksi työskentelee 

asiakkuuspäälikkönä yrityksessä, yksi asiakkuuspäällikkönä ja myyntitiimin vetäjänä 

sekä yksi myyntijohtajana, joka vastaa koko suomen myynnin johtamisesta. Vastaukset 

saatiin kaikilta valituista. 

 

Puhelinhaastattelu todettiin myöhemmin osin epäonnistuneeksi, sillä 

puhelinhaastatteluja ei nauhoitettu ja täten muistiinpanot olivat sen varassa, kuinka 

hyvin tutkimuksen laatija muisti kirjoittaa asiat ylös haastattelun aikana. Myöskin 

pienestä vastaajajoukosta johtuen kyselyä voidaan pitää osittain hieman 

epäonnistuneena alkuperäiseen suunnitelmaan nähden. Vastaukset tuovat kuitenkin 

arvokasta tietoa asiakkuuspäälliköiden sekä myyntijohtajan näkemyksistä ja 

ajatuksista.  

4.4 Aineiston analysointi 

Haastatteluiden vastaukset käsiteltiin yhdistämällä kunkin kysymyksen vastaukset 

allekkain samaan Word-tiedostoon. Tämän jälkeen vastauksista korostettiin ne kohdat, 

joiden katsottiin olevan tutkimuksen kannalta merkittävimpiä. Kaikki haastateltavat ovat 

olleet jo useita vuosia yrityksen palveluksessa.  
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5 NYKYTILANNE CASE-YRITYKSESSÄ 

Viidennen luvun tarkoituksena on tutustuttaa lukija case-yritykseen ja sen 

liiketoimintaan. Luvussa käsitellään myös yrityksen asiakkuuksien hallinnan 

nykytilannetta.  

5.1 Kohdeyritys 

Tutkimuksen kohdeyritys on suomalainen teknologiayritys, joka on osa suurempaa 

konsernia. Konsernin emoyritys kehittää ja hallinnoi omistamiaan yhtiöitä, joista 

merkittävin on eräs kansainvälisesti toimiva digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän 

ohjelmistoja palveluperiaatteella tarjoava yritys – tämän opinnäytetyön kohdeyritys. 

Kohdeyrityksen liiketoiminta pohjautuu SaaS-malliseen (Software as a Service) 

liiketoimintaan. Uusiutuvan liikevaihdon osuus liiketoiminnasta oli 80 % vuonna 2020 (77 

% vuonna 2019). Yrityksellä on Suomen lisäksi toimintaa Euroopassa, Aasiassa ja Lähi-

Idässä. Vaikka yritys toimiikin kansainvälisesi, keskitytään tässä tutkimuksessa 

ainoastaan Suomen toimialueeseen. Yritys on jatkanut voimakasta panostusta omaan 

tutkimus- ja tuotekehitystoimintaansa. Tuotekehitys tapahtuu tuotetiimeissä, joiden 

tavoitteena on julkaista uusia ohjelmistoversioita asiakkaiden käyttöön useita kertoja 

vuodessa. Yritys toi 2020 tiimiensä käyttöön uuden projektihallinta -järjestelmän 

tuotekehityksen koordinointiin ja ohjaukseen. Tuotekehityksen osalta kohdeyritys jatkoi 

nykyisten tuotteidensa kehittämistä kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Se investoi myös 

tietoturvan kehitykseen ja henkilöstönsä koulutukseen. Vuoden 2020 lopussa yrityksen 

järjestelmillä oli yli 10 000 loppukäyttäjää ja noin 3 500 yritysasiakasta globaalisti. 

(Yrityksen edustajat, 2020) 

5.2 Asiakkuuksien johtamisen nykytilanne 

Case-yrityksen nykytilanne kartoitettiin haastattelemalla yrityksen asiakkuuspäälliköitä ja 

myyntijohtajaa, jotka kaikki ovat työskennelleet yrityksessä useita vuosia. Case-yrityksen 

asiakkuustiimin työtehtäviin kuuluvat asiakkuuksien hoito sekä lisämyynti asiakkuuksille.  

Case-yrityksessä pyritään varmistamaan asiakkuuksien hoito ja kehitys eri 

asiakkuusluokille mahdollisimman hyvin, mutta käytännössä nykyiset hoitomallit, 

asiakasmäärät ja pirstaloitunut data eri järjestelmiin hankaloittavat työn tekemistä 

proaktiivisesti. 
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Asiakkuuksia luokitellaan tällä hetkellä esimerkiksi CRM-järjestelmässä ja 

laskutusjärjestelmässä melko vaihtelevin perustein, riippuen luokittelun tekevästä 

asiakkuuspäälliköstä. Myös hoitokäytännöt vaihtelevat asiakkuuden hoitajasta riippuen, 

vaikka nykyiset hoitomallit onkin suhteellisen selkeästi kirjoitettu auki yritykseen 

sisäiseen koulutusportaaliin. 

 

Yksi merkittävä haaste kohdeyrityksessä tällä hetkellä on, että asiakkuustyö on 

oikeastaan hyvin paljolti reaktiivista työtä, josta tulisi päästä proaktiiviseen 

asiakkuustyöskentelyyn, jossa asiakasvastaa johtaa asiakkuutta – ei päinvastoin. 

Asiakkuuksista on saatavilla paljon dataa, mutta haasteena on yleisesti se, että se on 

jakaantunut useampaan eri järjestelmään ja sen laatu on vaihtelevaa.  

 

Asiakastasojen määrittelemiseen case-yritys käyttää tällä hetkellä mallia, jossa 

asiakkaat jaetaan neljään eri kategoriaan. Resurssien käyttöä asiakkuuksien 

hoitamiseen ohjaa asiakkaiden segmentointi kyseisiin, toisistaan eroaviin kategorioihin. 

Jokaisen kategorian asiakkaisiin kohdistetaan tiettyjä toimenpiteitä. Asiakkaan 

sijoittumista tiettyyn kategoriaan määrittelee asiakkuuden koko (euroja yritykselle) ja 

asiakkaan kasvupotentiaali (lisäeuroja yritykselle). Kategorisoinnin tavoitteena on ohjata 

asiakkuuksien hoitajien resurssit tehokkaasti. Näin jokainen asiakas saa oikeaa palvelua 

oikealta henkilöltä. 

 

Asiakkaiden eri hoitomalleista huolimatta case-yrityksellä ei kuitenkaan ole tarkasti 

määritelty, mitä eri asiakastasoille tarjotaan, ja suunnitelmallinen asiakkuuden 

johtaminen puuttuu erityisesti strategisesti suurimpien asiakkuuksien kohdalla. Myös 

lisää mittareita tarvitaan asiakkuustyön tueksi. Kuukausilaskutus (engl. monthly recurring 

revenue) ohjaa sitä, ketkä asiakkaista ovat prioriteettilistan kärjessä. Yrityksessä 

koetaan, että automatiikka ja datan helppo saatavuus CRM-järjestelmässä helpottaisivat 

työtä huomattavasti. (Yrityksen edustajat, 2020) 

 

Case-yrityksessä uuden asiakkaan käyttöönottoprosessi ja asiakkaan luovutusprosessi 

on mallinnettu ja koettu nykymallilla toimivaksi. Asiakkuuden elinkaaren varrella olevista 

kosketuspisteistä on olemassa yleiset pelisäännöt. Kun käyttöönotto on toteutettu 

projektipäällikön toimesta (käyttökoulutus järjestelmään pidetty), pyritään sopimaan 

ensimmäinen tilannekatsaus tai kehityspalveri. Kyseisessä palaverissa asiakkuudesta 
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vastaava henkilö esittelee itsensä ja tekee kartoitusta siitä, miten myydyn tuotteen tai 

palvelun käyttö on lähtenyt käyntiin ja mitä muita mahdollisuuksia on laajentaa 

yhteistyötä. Tällä hetkellä käytäntö on, että asiakkaita tavataan ja/tai kontaktoidaan 

kerran kuukaudessa, kvartaalissa, puolivuosittain tai vuosittain, riippuen asiakkaalle 

valitusta hoitomallista. Case-yrityksessä koetaan, että olisi tärkeää saada dataa siitä, 

keitä asiakkaita kannattaa tavata useammin ja keitä henkilöitä tulisi tavata asiakkaan 

organisaatiossa. 

 

Vaikka aiemmin mainitut kosketuspisteet olisikin yrityksessä määritelty, niiden 

seuraaminen on tällä hetkellä melko hankalaa. Tämä johtuu siitä, ettei CRM:stä saada 

kunnollista näkymää siitä, keitä henkilöitä asiakkaan organisaatiossa on tavattu ja ketä 

olisi hyvä tavata. Yksi asiakkuuden kriittinen piste on asiakaspoistuman osalta siinä, jos 

asiakasvastaava pitää tapaamisia ainoastaan käyttäjän kanssa, eikä osallista 

asiakasyrityksen johtoa ollenkaan kehityspalavereihin mukaan. Case-yrityksessä onkin 

huomattu asiakaspoistumaa tarkasteltaessa, että kilpailijat ovat myyneet suoraan 

organisaation johdolle. Ei siis ole selkeää dataa siitä, onko tavattu tai kontaktoitu oikeita 

ihmisiä organisaatiossa – heitä, jotka vaikuttavat päätöksentekoprosessiin. 

 

Case-yrityksessä kaksi tärkeintä asiakkuudenhoitajien menestyksen mittaria ovat 

myyntitavoite sekä asiakaspoistuma (engl. CHURN), joiden saavuttamiseen vaikuttaa 

merkittävästi asiakaspäällikön oma työnsuunnittelu päivä- ja viikkotasolla, oma 

proaktiivinen ote asiakkuuksista, sekä tietysti asiakassalkun koko (määrällinen) ja se, 

mitä yrityksen tarjoamia ratkaisuja asiakkailla on jo käytössä. Case-yritys seuraa myös 

aktiivisesti asiakkaiden suositteluindeksiä sekä asiakaspoistumaa. Asiakkuuksien 

kannattavuuteen liittyviä mittareita ollaan ottamassa case-yrityksen edustajien mukaan 

käyttöön lähitulevaisuudessa. (Yrityksen edustajat, 2020) 
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6 KESKEISIMMÄT LÖYDÖKSET JA 
KEHITYSEHDOTUKSET 

Case-yrityksen yrityskulttuuriin kuuluu asiakkaiden hyvä palvelu ja siitä se on myös 

tunnettu asiakkaiden keskuudessa. Kaiken kaikkiaan case-yrityksen asiakkuuksien 

johtaminen on hyvällä tasolla. Asiakkuuksien proaktiivinen johtaminen ja kehittäminen 

lähtee ihmisistä, ja jokaisen yrityksen työntekijän on sisäistettävä, että asiakkuuksien 

johtaminen lähtee liikkeelle omasta proaktiivisesta tekemisestä ja oman 

työnsuunnittelusta. 

 

Asiakastasot on määritelty ja resurssit kohdistettu kohdeyrityksessä melko 

onnistuneesti. Kosketuspisteiden määrittely ja datan saatavuus ovat ne alueet, jotka 

eivät tällä hetkellä täytä täyttä potentiaaliaan. Muita ilmenneitä haasteita olivat seuraavat 

seikat: 

• Vähiten maksavien asiakkaiden hoitomalli. Vähemmän maksavat asiakkaat on 

tarkoitus siirtää markkinointitiimin ja tukitiimin hoidettavaksi, jolloin vapautetaan 

asiakasvastaavien resursseja palvella enemmän maksavia asiakkaita 

proaktiivisesti 

• KPI-mittarien puuttuminen asiakkuuksista, muun muassa myynnillinen tavoite 

per asiakas 

• Myyty vs. tarjottu näkymä CRM:ssä, eli onko asiakkaalle ehdotettu ja tarjottu 

muita ratkaisuja 

• Talousluvut CRM:ssä, nähtäisiin yhdestä näkymästä asiakkuuden kokonaisarvo 

yritykselle sekä pystyttäisiin ennustamaan dataan pohjautuen asiakkuuden 

tulevaisuuden arvoa 

• Organisaatiokartan puuttuminen CRM:ssä, tämän avulla nähtäisiin, että ketä on 

organisaatiosta tavattu ja ketä pitäisi tavata 

• Asiakkuuksien hoitomallien päivitys, jotta saadaan yhteneväisempi luokittelu 

asiakkaista asiakkuuspäälliköiden kesken 

• Account Plan työkalu strategisesti tärkeimmille / eniten maksaville asiakkuuksille: 

PESTEL analyysi, SWOT analyysi, kilpailija-analyysi, mitä ratkaisuja asiakkaalla 

käytössä, palaveri ja kommunikointi suunnitelma  
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6.1 Mittarit asiakkuuksille 

Mittaaminen on case-yrityksessä hyvällä tasolla, mutta siitäkin löytyy kehitettävää. Tällä 

hetkellä mittarina toimii asiakasvastaavan myyntitavoite sekä asiakaspoistuman brutto-

osuus asiakkuudenhoitajan salkussa.  Tarvittaisiin kuitenkin lisää mittareita 

asiakkuustyön kehittämiseksi. Alla on esitetty muutamia ehdotuksia: 

 

• Yksittäisen asiakkuuden kannattavuus yritykselle 

• Eri tuotteiden ja palveluiden osuus asiakkaan laskutuksesta 

• MRR-kasvutavoite per asiakas per vuosi 

• Tapaamismäärä tavoite per asiakas 

• Asiakastyytväisyys: eriteltynä tuotekohtaisesti ja asiakkuudenhoitajan arvosana 

erikseen 

• Asiakkaan referenssiarvo ja osaamisarvo 

• Myyty vs. tarjottu data  

• Onko tavattu oikeita ihmisiä asiakkaan päässä, organisaatiokartta CRM:ssä 

 

Näiden mittareiden avulla olisi kenties mahdollista kohdistaa asiakkuudenhoitajan 

resursseja entistä tarkemmin asiakkuuksille asiakkaan kannattavuuteen perustuen, 

palkitsemaan asiakkuudenhoitajaa myös pehmeiden arvojen kautta 

(asiakastyytyväisyys) sekä kasvattamaan asiakkuuksia nopeammin (MRR-tavoite 

asiakkuudelle sekä myyty vs. tarjottu data). 

6.2 Asiakkuuksien luokittelu ja hoitomallit 

Case-yrityksen asiakkuuksien hoitomalli on salassa pidettävä ja sitä ei julkaista 

sellaisenaan tämän opinnäytetyön yhteydessä. Voidaan kuitenkin mainita, että 

nykyisellään se mukailee taulukossa 2. esitettyä mallia asiakkuuksien luokittelusta. Alla 

on esitetty työn tekijän kehitysehdotuksia hoitomalleihin liittyen: 

Määritellään konkreettiset euromäärät eri asiakkuustasoille, joka mahdollistaa 

tarkemman luokittelun kokonaisvaltaisesti ja saadaan kokonaiskuvassa 

asiakkuuksien luokittelut samalle tasolle organisaatiossa. Nyt esimerkiksi paljon 

maksava tarkoittaa eri asiaa asiakkuuspäällikkö Y:lle ja eri asiaa asiakkuuspäällikkö 

Z:lle. 
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Asiakkaan kannattavuus yhtenä luokittelukriteerinä. Vaikka asiakas maksaisi 

yritykselle vuositasolla paljon, mutta on silti kannattamaton yritykselle syystä tai 

toisesta, tulisi miettiä, kuinka asiakkuudesta saataisiin kannattava. 

 

Asiakkaan toimiala luokittelukriteerinä. Toimialakohtaiset hoitomallit helpottavat 

asiakkuuspäälliköiden työtä, mikäli pystytään antamaan esimerkkejä toimialoista, 

jonne on tehty merkittävää lisä- ja ristiinmyyntiä tietyillä tavoilla ja tietyille toimialoille. 

 

Vähemmän maksavien asiakkuuksien siirtäminen asiakaspalvelutiimin ja 

markkinoinnin hoidettavaksi. Tällä siirrolla saadaan lisää tunteja viikossa 

asiakkuuspäälliköille enemmän maksaviin asiakkuuksiin käytettäväksi. Täten myös 

potentiaalisesti tuottamaan enemmän euroja yritykselle. Vähemmän maksavat 

asiakkaat olisivat tässä tapauksessa niin sanottua ”vapaata riistaa”, josta voisivat 

myös uusmyynnin puolella työskentelevät myyjät hyötyä merkittävästi lisäkauppojen 

seurauksena.  

6.3 Datan saatavuus ja automatiikka 

Kohdeyrityksessä on saatavilla dataa asiakkuuksista, mutta data löytyy käytännössä 

neljästä eri järjestelmästä: CRM:stä, laskutusjärjestelmästä, järjestelmistä, joita 

asiakkaalla on käytössään sekä projektinhallintajärjestelmistä. 

 

Kosketuspisteitä onkin siis hieman vaikea määritellä ilman asiaankuuluvaa dataa. 

Tarvittavan datan avulla asiakkuuspäälliköt pystyisivät seuraamaan esimerkiksi sitä, 

kuinka asiakkaat käyttävät tuotetta. Esimerkiksi asiakkuudesta vastaava henkilö saisi 

ilmoituksen, kun asiakkaan käyttäjä käyttäisi tuotetta ensimmäisen kerran onnistuneesti. 

Se voisi olla ensimmäinen kosketuspiste, ja siitä olisi hyvä lähteä kehittämään 

asiakkuutta. Kosketuspisteiden määrittely toisi myös johdonmukaisuutta asiakkuuksien 

hoitamiseen ja kehittämiseen. Asiakkuuspäällikkö esimerkiksi saisi tiedon, jos asiakkaan 

tuotteen käyttö on merkittävästi vähentynyt suhteutettuna aikaisempaan 

tarkastelujaksoon. Tämän tyylinen seuranta vaatii tuotekehitykseltä panostusta ja 

priorisointia asiakaskeskeisyyteen, mutta kohdeyrityksessä on jo otettu ensimmäiset 

askeleet asian kehittämiseksi. 
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Viestinnän automatiikan avulla pystyttäisiin kohdentamaan oikeaan aikaan, oikeita 

viestiä, oikealla sisällöllä tietyissä tilanteissa oleville asiakkuuksille. Esimerkiksi, kun 

asiakas on käyttänyt ennalta määritetyn määrän tuotetta, voisi hänelle lähteä 

automaattisesti viesti, jossa kartoitettaisiin, miten tuotteen käyttö sujuu ja onko tarve 

lisäpalveluille. Viestinnän automatiikkaa voisi myös hyödyntää silloin, kun asiakas ei ole 

käyttänyt tuotetta vähään aikaan. Tällöin käyttäjille lähtisi viesti, jossa kartoitettaisiin 

nykytilannetta ja mahdollista tarvetta lisäpalveluille. Tämä olisi proaktiivista toimintaa, 

johon asiakkuuden hoitamisessa pyritäänkin. Lisäksi asiakaspäälliköiden manuaalinen 

työ vähentyisi, jonka seurauksena he voisivat keskittää resurssinsa enemmän maksaviin 

asiakkuuksiin. Viestinnän automatiikka on toteutettavissa 

markkinoinninautomaatiotyökalulla, johon data tuodaan CRM:stä ja käytössä olevista 

tuotteista. Lisäksi viestinnän automatiikkaa voisi hyödyntää vähemmän maksaville 

asiakkuuksille hoitomallina. 

 

Mikäli edellä mainitut järjestelmät integroitaisiin osaksi case-yrityksen CRM-järjestelmää, 

voitaisiin yllä lueteltujen asioiden lisäksi analysoida: 

 

• Yksittäisen asiakkuuden kannattavuutta yritykselle, mikä ohjaa asiakkaan 

luokittelua ja näin myös asiakkuuspäällikön työskentelyä 

• Määrittää myynnillinen kasvutavoite per asiakas, mikä ohjaa asiakkuuspäällikön 

työtä, kun on selkeä myyntitavoite määritelty asiakkuudelle 

• Tapaamismäärä tavoite per asiakas, mikä ohjaa asiakkuuspäällikön työtä 

tapaamaan tarpeeksi usein asiakasta 

• Myyty vs. tarjottu data, joka ohjaa asiakkuuspäällikköä tekemään suunnitelman, 

jota myydä seuraavaksi asiakkaalle 

6.4 Account Plan 

Account Plan, suomeksi asiakkuussuunnitelma, oli tarkoitus ottaa käyttöön isoimmissa 

asiakkuuksissa case-yrityksessä. Account Planin tarkoituksena on auttaa 

asiakkuuspäällikköä myymään älykkäämmin ja tehokkaammin omille asiakkailleen. 

Vuoden 2020 aikana case-yrityksessä suunniteltiin ja lähes lanseerattiin yhdessä 

myyntijohdon ja asiakkuuspäälliköiden kanssa Account Plan 1.0, jossa oli määritelty 

muun muassa myynnillinen kasvutavoite per asiakas, mitä ratkaisuja on asiakkaalla 

käytössä sekä yritykseltä että kilpailijoilta, ja mitä muita kumppanuuksia asiakkuudella 
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on. Käyttöönotto kuitenkin pysäytettiin työn tekijän toimesta, johtuen hieman ontuvasta 

työkalusta, jolla asiakkuuspäälliköiden olisi pitänyt alkaa ylläpitämään 

asiakkuussuunnitelmaa. Ajatuksena oli, että isoimmille asiakkuuksille olisi luotu Account 

Planit Excelillä ja tuotu ne osaksi CRM-järjestelmää. Tässä kuitenkin huomattiin kaksi 

haastetta jo ennen virallista lanseerausta: 

 

1. Kuinka saada jo nyt melko reaktiiviset asiakkuuspäälliköt täyttämään erillinen 

Excel jo osittain CRM:stä löytyvistä tiedoista, sekä lisäksi päivittämään kyseistä 

Exceliä tasaisin väliajoin. Käytännössä tämä olisi ollut tuplatyötä, sillä osa 

tiedoista jo löytyy CRM:stä. Haasteena on kuitenkin, ettei tuota olemassa olevaa 

tietoa ole tällä hetkellä järkevässä muodossa näkyvillä CRM-järjestelmässä. 

 

2. Vaikka kohdeyritys saisikin asiakkuuspäälliköt täyttämään Account Plan -Excelit 

asiakkuuksille ja tuotua nämä tiedostot CRM:ään, tätä dataa ei voida hyödyntää 

CRM-raporteissa ja analytiikassa, sillä ne olisivat erillisiä tiedostoja 

asiakkuuksien alla. 

 

Näiden kahden tiedostetun haasteen tuloksena kohdeyrityksessä onkin ryhdytty 

toimenpiteisiin CRM:n kehittämisen osalta, jotta saadaan luotua Account Planit 

mahdollisesti suoraan CRM:ssä, tai vaihtoehtoisesti hankitaan erillinen Account Plan -

työkalu, joka integroidaan CRM:n ja laskutusjärjestelmän kanssa. 
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7 YHTEENVETO 

Tämä opinnäytetyö saatiin toimeksiantona Case yritykseltä ja se käsittelee 

asiakkuuksien johtamisen kehittämistä kohdeyrityksessä. Tämän opinnäytetyön tarve 

muodostui, kun yrityksessä heräsi tarve tarkemmalle asiakkuuksien luokittelulle ja 

hoitomalleille. Työn tarkoituksena on tarjota tarvittava teoriapohja ja kehitysehdotukset 

asiakkuuksien johtamiseen, joita yritys pystyy jatkossa hyödyntämään strategisen 

tavoitteensa saavuttamisessa.  

 

Työn alussa tutkimus rajattiin kolmen kysymyksen avulla: 

1. Kuinka asiakkuuksia johdetaan tällä hetkellä case yrityksessä? 

2. Millaisia toimintatapoja päivittäisessä työskentelyssä käytettävien asiakkuuksien 

hoitomallien tulee sisältää? 

3. Miten asiakkuuksien johtamista ja hallintaa voidaan kehittää case yrityksessä? 

 

Teoriaosuudessa tarkasteltiin opinnäytetyön aihetta kirjallisten ja digitaalisten lähteiden 

avulla. Teoriaosuus koostui yhteensä kahdesta eri luvusta. Teoriaosuuden 

ensimmäisessä luvussa käsiteltiin asiakkuuksien johtamista yleisesti. Asiakkuuksien 

johtaminen muodostuu asiakasstrategioista ja asiakkuuksien analysoimisesta. 

Asiakkuuksien johtamisen tavoitteena on aina lähtökohtaisesti asiakkuuksien arvon 

nostaminen. 

 
Toinen teoriaosuuden pääluku käsitteli asiakkuuksien hoitomallien sisältöä ja 

asiakkuuksien kehittämistä. Asiakkuuksien hoitomallit ovat asiakasstrategian 

toteuttamista käytännössä. Hoitomallien tarkoituksena on toimia asiakkuuspäälliköiden 

käsikirjana, joka pitää sisällään toimenpiteitä päivittäiseen työskentelyyn eri 

asiakasluokkien kanssa.  

 

Empiriaosuudessa esiteltiin toimeksiantoyritys, jolle tutkimus toteutettiin. 

Yritysesittelyssä kartoitettiin yrityksen liiketoimintaa ja tutustuttiin tarkemmin yrityksen 

asiakkuuksien johtamisen nykytilanteeseen. Kuitenkaan kovin syvällistä kertomusta tai 

analyysia case-yrityksestä ei tässä tutkimuksessa pystytty kertomaan, jotta kohdeyritys 

pysyy salassa. 
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Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisella eli laadullisella tutkimusmenetelmällä suorittamalla 

teemahaastattelu case-yrityksen asiakkuuspäälliköille sekä myyntijohtajalle. 

Tutkimustulosten perusteella kartoitettiin kohdeyrityksen nykyiset haasteet 

asiakkuuksien johtamisen saralla. Kuten luvussa 4.3 todetaan, puhelinhaastattelu ei 

välttämättä ollut kaikista parhain toteuttaa haastattelut, vaan esimerkiksi online-palaveri, 

jonka olisi voinut nauhoittaa olisi toiminut paremmin, jotta keskustelu olisi saatu suoraan 

tallennettua verkkoon. Lisäksi työn tekijän oman aikataulun vuoksi ei päästy 

haastattelemaan kuin neljää eri henkilöä organisaatiossa. Tästä syystä vaihtoehtoisena 

haastatteluna olisi voinut hyödyntää esimerkiksi sähköpostilla lähetettävää 

kyselylomakketta koko asiakkuuspäällikkö henkilöstölle, jonka avulla oltaisiin 

mahdollisesti saatu laajempi aineiston tutkimuksen tueksi. 

 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa otettiin huomioon, että tutkimuksessa on 

käytetty lähdekriittisesti erilaisia aiheeseen liittyviä lähteitä. Haastattelut suoritettiin 

tarkoin valituille henkilöille ja ne toteutettiin ennalta sovittuna ajankohtana.  

 

Tutkimuksen kehitysehdotuksissa käytiin läpi teoriasta, haastatteluista ja työn tekijän 

oman kokemuksen kautta nousseita kehitysehdotuksia. Pienestä näytteestä huolimatta 

pystyttiin luomaan case-yritykselle toteutuskelpoisia kehitysehdotuksia. Keskeisinä 

kehityskohteina nousivat esiin asiakkuuksien KPI-mittarit sekä datan saatavuus. 

 

Tutkimuksessa käsiteltiin liiketoiminnallisesti salaisia asioita ja tästä syystä tutkimuksen 

kaikkia tuloksia ei voida julkistaa, eikä niitä voida hyödyntää välttämättä case-yrityksen 

ulkopuolella. Opinnäytetyön alussa todettiin tutkimuksen olevan hyvin tarpeellinen. 

Työssä esitetyt kehittämisehdotukset sisältävät kuitenkin tarvittavia toimenpiteitä, joita 

case-yritys pystyy hyödyntämään päivittäisessä työskentelyssään asiakkaidensa 

kanssa. Tutkimuksessa saavutettiin opinnäytetyön tavoite, joten voidaan olettaa 

tutkimustulosten olevan hyvin hyödyllisiä kohdeyritykselle.  

 

Jatkotutkimusaiheena voitaisiin tutkia asiakastyytyväisyyttä kyselyllä, jolla saataisiin 

laajempi otanta. Jatkotutkimus voitaisiin toteuttaa tutkimalla kehitysehdotusten 

toteutumista tietyn ajanjakson jälkeen. Erityisen kiinnostavaa olisi tutkia asiakkuuksien 

johtamisen laadun paranemista. Näin saataisiin selvitettyä kehitysehdotusten 

hyödyllisyys asiakkuuksien johtamisessa. 
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LIITTEET 

 

Liite 1. teemahaastattelu 

 

Teemahaastattelu   

1. Miten asiakkuuksia johdetaan yrityksessä tällä hetkellä?  

2. Riittävätkö nykyiset tiedot asiakkuuksista, kun tarkastellaan asiaa myynnin ja 

markkinoinnin näkökulmasta? Jos ei niin mitä tietoja asiakkuuksista tulisi jatkossa 

kerätä näitä osa-alueita tukemaan?  

3. Mihin alueeseen asiakkuuksien johtamisessa koet tarvitsevan lisää tukea tai dataa?  

4. Millainen asiakkuusstrategia yrityksellä on käytössä?  

5. Onko asiakkaat segmentoitu selkeästi? Millä perusteilla segmentointi on tehty?  

6. Onko asiakkuuksista kaikki kannattavia yrityksen menestyksen kannalta?  

7. Miten asiakkuuksia kehitetään yrityksessäsi?  

9. Mitä ominaisuuksia CRM-järjestelmältä toivot?  

10. Miten näet yrityksen asiakkuuksien johtamisen tulevaisuudessa? 
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