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Asiakastieto ja sen hyödyntäminen on oleellinen osa nykyaikaista liiketoimin-
taympäristöä sekä sen kehittämistä. Asiakassuhdetta pyritään ylläpitämään 
sekä tehostamaan nykyaikana yrityksissä asiakkuudenhallintajärjestelmillä, 
jotka vaativat toimiakseen asiakastietoa. Asiakkuudenhallintajärjestelmällä py-
ritään jakamaan organisaatiossa tietämystä asiakassuhteesta eri sidosryhmien 
käyttöön, jotta asiakassuhdetta voidaan kehittäää yrityksen kannalta mahdolli-
simman tuottavaan suuntaan. Tietämyksenhallinta sekä asiakastietämyksenhal-
linta ovat tärkeitä osia onnistuneessa asiakkuudenhallinnassa. Motivaationa 
tutkielmalla on tarve ymmärtää mitkä tekijät vaikuttavat asiakastietämyksen-
hallintaan asiakkuudenhallintajärjestelmässä, jotta se voidaan organisaatiossa 
ymmärtää asiakkuudenhallintajärjestelmää suunniteltaessa. Tässä tutkielmassa 
tarkasteltiin kirjallisuuden avulla, mitkä tekijät täytyy kirjallisuuden mukaan 
huomioida, mikäli pyrkimyksenä on asiakastiedon ja asiakastitietämyksen ja-
kaminen sekä hyödyntäminen asiakkuudenhallintajärjestelmän avulla organi-
saatiossa. Tämän jälkeen empiirisessä osiossa kartoitettiin laadullisen tapaus-
tutkimuksen avulla tutkimuksen kohteena olevan organisaation käytänteitä ja 
näkökulmia asiakastietämyksenhallintaa sekä asiakkuudenhallintaan. Empiiri-
sen osion pohjalta kartoitettiin siis nykyisiä käytänteitä ja mahdollisia paran-
nuksia nykytilaan. Tämän jälkeen tutkimuksen tuloksia vertailtiin kirjallisuu-
teen, jotta löydettiin tekijät joita organisaatiossa tulisi kehittää, mikäli tavoittee-
na on asiakastietämyksen hyödyntäminen asiakkuudenhallintajärjestelmän 
avulla. Tuloksena saatiin kehitysehdotuksia organisaatiolle, kun mietitään asi-
akkuudenhallintajärjestelmän käyttöönottoa. Tuloksien perusteella organisaati-
on tulee kiinnittää huomiota asiakaslähtöisyyteen, järjestelmään sekä tietämyk-
senhallinnan prosesseihin. 
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ABSTRACT 
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Customer knowledge and its utilization is important part of modern business 
environment. Customer relationship is tried to be managed and made more 
profitable with customer relationship management systems that require cus-
tomer information to work. With customer relationship management systems 
organizations try to divide knowledge of customer relationship within different 
stakeholders in organization in order to develop customer relationship to a 
more profitable one. Knowledge management and customer knowledge man-
agement is a key factor of successful customer relationship management. Moti-
vation for this study is to find out the factors that have effect on managing cus-
tomer knowledge in customer relationship management system so that organi-
zation can take these in to account when planning system implementation. In 
this thesis it was studied by literature review that what factors should be taken 
in to account if goal is to share customer information and knowledge and to 
exploit it with customer relationship management system. In empirical study it 
was studied by case study that what is the state and development ideas or or-
ganizations knowledge management and customer relationship management. 
After empirical part the findings were used to determine factors that should be 
developed in the organization if target state is to use customer relationship 
management system to exploit customer knowledge. Findings of the study 
point out the key factors to develop when planning a customer relationship 
management system. Key factors that has to be taken in to account in case or-
ganization are customer oriented culture, system and knowledge management 
processes. 

Keywords: customer knowledge, knowledge management, customer relation-
ship management, customer knowledge management 



KUVIOT 

KUVIO 1 Tiedon tasot ................................................................................................. 12 

KUVIO 2 Organisaation kyvykkyydet tietämyksenhallinnan näkökulmasta .... 17 

KUVIO 3 Asiakkuudenhallinnan prosessit ja asiakastietämyksenhallinta ......... 24 

KUVIO 4 Asiakkuudenhallinnan määritelmä ......................................................... 26 

KUVIO 5 Tietämyksenhallinnan prosessit asiakkuudenhallinnassa ................... 30 



TAULUKOT 

TAULUKKO 1 Tiedon määritelmä ja tietämyksen hallinta .................................. 14 

TAULUKKO 2 Tietämyksenhallinta asiakkuudenhallinan menestystekijänä ... 22 

TAULUKKO 3 Asiakastietämyksenhallintaan vaikuttavat tekijät 
asiakkuudenhallinnassa ............................................................................................. 34 

TAULUKKO 4 Yhteenveto ensimmäiseen kysymykseen kauppiaille ................ 44 

TAULUKKO 5 Yhteenveto toiseen kysymykseen kauppiaille ............................. 45 

TAULUKKO 6 Yhteenveto kolmanteen kysymykseen kauppiaille ..................... 46 

TAULUKKO 7 Yhteenveto neljänteen kysymykseen kauppiaille ....................... 46 

TAULUKKO 8 Kauppiaiden vastaukset tietämyksenhallintaan & 
organisaatioon liittyviin kysymyksiin tiivistetysti ................................................. 51 

TAULUKKO 9 Yhteenveto järjestelmään liittyvistä kysymyksistä kauppiaille . 54 

 
 



SISÄLLYS 

TIIVISTELMÄ ................................................................................................................. 2 

ABSTRACT ...................................................................................................................... 3 

KUVIOT ........................................................................................................................... 4 

TAULUKOT .................................................................................................................... 5 

SISÄLLYS ......................................................................................................................... 6 

1 JOHDANTO ........................................................................................................... 8 

1.1 Keskeiset käsitteet ........................................................................................ 9 

1.2 Motivaatio ..................................................................................................... 9 

2 TIETO JA TIETÄMYKSENHALLINTA ........................................................... 11 

2.1 Tiedon ja asiakastiedon määritelmä ........................................................ 11 

2.2 Tietämyksenhallinnan määritelmä.......................................................... 14 

2.3 Onnistunut tietämyksenhallinta .............................................................. 16 

2.4 Tietämyksenhallinnan infrastruktuuriset kyvykkyydet ...................... 17 

2.5 Tietämyksenhallinnan prosesseihin liittyvät kyvykkyydet ................ 19 

2.6 Tieto ja tietämyksenhallinta ..................................................................... 19 

3 TIETÄMYKSENHALLINTA JA ASIAKASTIETÄMYKSENHALLINTA 
SUHTEESSA ASIAKKUUDENHALLINTAAN ...................................................... 21 

3.1 Asiakastietämyksenhallinta ..................................................................... 23 

3.2 Tietämyksenhallinta ja asiakastietämyksenhallinta ............................. 25 

4 ASIAKKUUDENHALLINTA JA SEN JÄRJESTELMÄT ............................... 26 

4.1 Asiakkuudenhallinta käsitteenä .............................................................. 26 

4.2 Asiakkuudenhallintajärjestelmät ............................................................. 28 

4.3 Tietämyksenhallinnan prosessit asiakkuudenhallinnassa .................. 29 

4.4 Asiakkuudenhallinta ja asiakkuudenhallintajärjestelmät ................... 31 

5 YHTEENVETO KIRJALLISUUSKATSAUKSESTA ....................................... 32 

6 TUTKIMUKSEN METODOLOGIA .................................................................. 36 

6.1 Tutkimusongelma ...................................................................................... 36 

6.2 Tutkimusmenetelmä ................................................................................. 37 

6.3 Tiedonkeruumenetelmä ............................................................................ 39 

6.4 Kohdejoukko .............................................................................................. 41 

6.5 Tutkimuksen viitekehys ........................................................................... 41 



6.6 Kohdeorganisaatio ..................................................................................... 42 

7 EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN TULOKSET.................................................... 43 

7.1 Asiakastieto................................................................................................. 43 

7.2 Tietämyksenhallinta ja organisaatio ....................................................... 47 

7.3 Järjestelmä ................................................................................................... 52 

7.4 Myyjien vastaukset .................................................................................... 55 

7.5 Havainnot ja vertailu ................................................................................. 57 

7.5.1 Asiakastieto ....................................................................................... 57 

7.5.2 Tietämyksenhallinta ja organisaatio .............................................. 59 

7.5.3 Järjestelmä ......................................................................................... 65 

7.5.4 Myyjien vastaukset .......................................................................... 67 

7.6 Pohdinta ...................................................................................................... 69 

8 YHTEENVETO .................................................................................................... 72 

9 LÄHTEET ............................................................................................................. 75 

LIITE 1 HAASTATTELURUNKO .............................................................................. 79 

LIITE 2 KYSYMYSRUNKO ......................................................................................... 81 

LIITE 3 MYYJIEN VASTAUKSET .............................................................................. 83 



 

1 JOHDANTO 

Tämän Pro Gradu -tutkielman aihepiiri on asiakastietämyksenhallinta asiak-
kuudenhallintajärjestelmässä. Tarkemmin aihe rajataan asiakkaan kanssa vuo-
rovaikutuksessa toimivan organisaation asiakastietämyksen keräämiseen sekä 
hyödyntämiseen. Aihepiirin keskiössä ovat asiakastieto, tietämyksenhallinta, 
asiakkuudenhallinta sekä asiakkuudenhallintajärjestelmät. Aihepiiriä lähesty-
tään tietämyksenhallinnan näkökulmasta.  

Tarkoituksena on saada selville mitä tekijöitä kohdeorganisaatiossa tulisi 
kehittää, mikäli halutaan saavuttaa asiaskastietämyksen tehokas hallinta asiak-
kuudenhallintajärjestelmän avulla. Kirjallisuuskatsauksen perusteella etsittiin 
tekijät, jotka vaikuttavat asiakastietämyksenhallintaan asiakkuudenhallintajär-
jestelmän avulla ja niistä luotiin yhteenveto. Näiden perusteella muodostettiin 
haastattelut, joilla tutkittiin organisaation nykytilaa sekä näkemyksiä nykytilan 
parantamiseksi. Empiriassa tutkittiin, mikä on organisaatiossa asiakastietämyk-
senhallintaan liittyvien tekijöiden nykytila ja kuinka niitä tulisi mahdollisesti 
uudistaa. Empiria keskittyy enemmän organisaatioon ja ihmisiin, joiden käy-
tänteet sekä asenteet ovat toimivan asiakastietämyksen edellytys. Ilman niiden 
huomioimista, ei järjestelmä pysty yksin tuottamaan toivottua lopputulosta 
asiakastietämyksen parantamiseen organisaatiossa.  

Tarve tällaiselle tutkimukselle ilmeni kohdeorganisaatiossa, kun mietittiin 
asiakkuudenhallintaa sekä mahdollista järjestelmätukea asiakkuudenhallinnan 
toteuttamiseen. Tuli ilmi, että tarvittiin selvitystä mitkä tekijät vaikuttavat sii-
hen, että tietämyksenhallinta on mahdollisimman tehokasta asiakkuudenhallin-
tajärjestelmän käytön yhteydessä. Tutkielman tuloksia voitaisiin siten hyödyn-
tää järjestelmän valintaa ja käyttöönottoa suunniteltaessa. 

Tutkimus on toteutettu käyttäen tutkimusmenetelmänä laadullista tapaus-
tutkimusta. Tiedonkeruumenetelmänä on tutkielmassa puolistrukturoitu haas-
tattelu sekä kysely.  

Tutkielman rakenne koostuu kirjallisuuskatsauksesta, joka muodostaa 
tutkielman teoreettisen pohjan. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta tuotettuja lukuja 
ovat kaksi, kolme, neljä, viisi ja kuusi. Luku kaksi käsittelee tiedon määritelmää 
sekä tietämyksenhallintaa. Luku kolme käsittelee tietämyksenhallintaa sekä 
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asiakastietämyksenhallintaa. Neljäs luku käsittelee asiakkuudenhallintaa sekä 
asiakkuudenhallintajärjestelmiä. Viides luku vetää yhteen kirjallisuuskatsauk-
sen. Kuudes luku käsittelee empiirisen osion toteuttamisen ohjeita.  

Empiiriseen osioon perustuvia lukuja ovat seitsemän sekä kahdeksan. Lu-
ku seitsemän esittelee empiirisen osion tulokset sekä pohtii niiden merkitystä. 
Viimeinen eli kahdeksas luku vetää yhteen tutkimuksen sekä vastaa tutkimus-
kysymyksiin. 

1.1 Keskeiset käsitteet 

Asiakkuudenhallintajärjestelmä on järjestelmä, joka mahdollistaa asiakastie-
don keräämisen ja hyödyntämisen asiakassuhteen parantamiseksi. Järjestelmän 
avulla on tarkoitus kasvattaa tietämystä asiakkaista, luokitella asiakkaita asia-
kasryhmiin, ylläpitää tuottavia suhteita ja selvittää miten käsitellä tuottamatto-
mat asiakkaat. (Hendricks, Singhal & Stratman, 2007; Boulding, Staelin & John-
ston, 2005; Popovich ym., 2003; Foss, Stone & Ekinci, 2008).  

Ihmislähtöiset prosessit ovat asiakkuudenhallinnan prosesseja joissa 
asiakastietämyksen hankkimiseen tarvitaan järjestelmän ja asiakkaan väliin 
ihminen (Shang & Chen, 2007). 

Tietämys on perusteltu uskomus, joka kasvattaa yksilön kyvykkyyttä 
toteuttaa tehokkaita toimia (Alavi & Leidner, 2001).  

Tietämyksenhallinta on toimintaa, jossa organisaatio pyrkii johdetusti 
hyödyntämään syntyvää tietämystä liiketoiminnan parantamiseksi(Gold, 
Malhotra & Segars, 2001; Alavi & Leidnerin, 2001).   

Asiakastieto voidaan jaotella kolmeen osaan: 1) Tieto asiakkaille 2) Tieto 
asiakkaista ja 3) Tieto asiakkailta (Gebert, Geib, Kolbe & Brenner, 2003) ja sen 
luominen, säilyttäminen ja jakaminen organisaatiossa ovat tärkeää asiakassuh-
teen kehittämiselle (Shanks & Tay, 2001). 

1.2 Motivaatio  

Motivaationa tutkielmalle toimii pyrkimys ymmärtää ja kehittää organisaation 
toimintaa asiakkuudenhallinnassa asiakastietämyksen osa-alueella ja hyödyn-
tää sitä tulevaisuudessa järjestelmän avulla. Nykyaikana asiakkuudenhallintaa 
pyritään hoitamaan usein tehokkaasti, jotta asiakassuhteiden jatkuvuuden avul-
la saadaan liiketoiminallisia hyötyjä. Asiakastieto on keskeinen osa asiakkuu-
denhallintaa ja siten myös asiakkuudenhallintajärjestelmää, joten on tärkeää 
että se otetaan huomioon suunniteltaessa järjestelmän hyödyntämistä asiak-
kuudenhallinassa. Tietämyksenhallinta on myös todettu keskeiseksi menestys-
tekijäksi onnistuneessa asiakkuudenhallinassa. On siis tärkeää ymmärtää pro-
sessit, jotka vaikuttavat asiakastietämyksen hankintaan ja hallintaan, jotta asi-
akkuudenhallinta voi olla tehokkaasti toteutettu järjestelmää apuna käyttäen. 
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On myös tärkeää ymmärtää asiakasta ja tämän taustaa, jotta asiakaskoke-
mus ja siten asiakassuhde oli mahdollisimman hyvin onnistunut. Hiljaista tietoa 
vaativalla alalla on tärkeää, että tämä tieto on myös muiden organisaation si-
dosryhmien saatavilla. (Shang & Chen, 2007) 

Asiakaskokemuksen kannalta on tärkeää, että asiakas saa hyvää, hänelle 
yksilöllistä palvelua. Asiakaskokemus voidaan määritellä seuraavasti (Gentile, 
Spiller & Noci, 2007): Sarja interaktioita asiakkaan ja tuotteen, yrityksen, tai sen 
osan välillä, joka synnyttää reaktion (LaSalle & Britton, 2003; Shawn & Ivens, 
2005). Tämä kokemus on puhtaasti yksilöllinen eri tasoilla (rationaalinen, tun-
teellinen, aistittava ja hengellinen) (LaSalle & Britton, 2003; Schmitt, 1999). Sen 
arvioiminen riippuu vertailusta asiakkaan odotusten ja koetun yrityksen suun-
nasta tulevan vaikutuksen ja tarjoaman vastaavuudesta asiakkaan erilaisten 
kontakti- tai kosketuspisteiden kautta (LaSalle & Britton, 2003; Shawn & Ivens, 
2005). 

Sitä, että asiakas saa yhtenäistä ja tasalaatuista palvelua asioidessaan yri-
tyksen eri kosketuspinnoissa, voidaan parantaa tietämyksenhallinnalla. Asia-
kasta voidaan palvella parhaalla mahdollisella tavalla, kun on tieto hänen asi-
akkuutensa tilasta ja erityistarpeista on kaikkien eri organisaation sidosryhmien 
saatavilla, jotka voivat olla asiakkaan kanssa vuorovaikutuksessa. 

Tutkielman tavoitteena on ymmärtää mitkä seikat vaikuttavat organisaa-
tiossa asiakastietämyksenhallintaan asiakkuudenhallintajärjestelmän avulla ja 
miten sitä voitaisi kohdeorganisaatiossa tehostaa. Tähän tavoitteeseen pyritään 
pääsemään muodostamalla kirjallisuuskatsauksen avulla yhteenveto mitkä te-
kijät vaikuttavat asiakastietämyksenhallintaan asiakkuudenhallintajärjestelmil-
lä. Sen avulla tutkitaan organisaatiossa haastatteluin, mitä tekijöitä tulisi orga-
nisaation uudistaa. Näin pyritään tunnistamaan keinot kuinka luoda organisaa-
tiossa tehokkaampi asiakastietämyksenhallinta sekä avustamaan mahdollisen 
järjestelmän käyttöönottoa suunniteltaessa. Prosessit on tunnistettu kirjallisuu-
dessa keskisiksi asiakkuudenhallinnassa ja se on määritelty tekijäksi, johon ko-
ko asiakkuudenhallinta perustuu (Chen & Popovich, 2003). Prosessit ovat liike-
toiminnassa tärkeitä, koska ne sisällyttävät asiakkaan tarpeet sekä yrityksen 
tavoitteet yhteen palveluiden ja tuotteen toimitukseksi (Kumar & Reinartz, 2012, 
37). Tämän takia on tarpeen ymmärtää myös kohdeorganisaation nykyisiä pro-
sesseja, jotta voidaan nähdä miten tietämyksenhallinta toteutuu niissä ja miten 
sitä voitaisi parantaa. 
Tutkimuskysymykset:  

1) Mitkä tekijät vaikuttavat asiakastietämyksenhallintaan asiakkuu-
denhallintajärjestelmässä?  

2) Mitä organisaatioon ja ihmisiin liittyviä tekijöitä tulisi uudistaa, jot-
ta edellytykset asiakastietämyksenhallinnalle olisivat suotuisat? 
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2 TIETO JA TIETÄMYKSENHALLINTA 

Tässä kappaleessa määritellään aluksi mitkä ovat tiedon tasot, ja eritellään siitä 
tietämys. Sen jälkeen käsitellään mitä tarkoitetaan asiakastiedolla. Seuraavaksi 
kappaleessa käydään läpi mitä tarkoitetaan tietämyksenhallinnalla, miten se 
olisi mahdollisimman tehokasta ja mikä suhde sillä on tietojärjestelmiin. 

2.1 Tiedon ja asiakastiedon määritelmä 

Tietoa on määriteltyä kirjallisuudessa monella eri tapaa. On olemassa paljon 
erilaisia määritelmiä datalle, informaatiolle, tietämykselle ja älykkyydelle (Pirt-
timäki, 2007; Alavi & Leidner, 2001 ). Monesti tietämys käsitetään laajemmaksi 
kuin informaatio. Data ymmärretään yleensä informaatioasteikon alimmaksi 
tasoksi. (Pirttimäki, 2007) 

Davenportin ja Prusakin (1998) määritelmää on usein käytetty määritel-
mään data, informaatio ja tietämys ja se toimii määritelmänä tässäkin tutkimuk-
sessa. 

1) Data = Sarja erillisiä, objektiivisia faktoja tapahtumista. Esimerkiksi da-
ta ostotapahtumasta ei kerro syytä ostoon, vain määrät mitä ostettiin ja 
kuinka paljon. 

2) Informaatio = Tarkoituksenmukaisessa muodossa oleva viesti, jolla on 
lähettäjä sekä vastaanottaja. Informaation on tarkoitus ”tiedottaa” jota-
kin jostakin. Vastaanottoja määrittää, onko saatu viesti informaatiota 
vai ei. Informaation pitää tiedottaa vastaanottajaa jostakin. Data voi-
daan muuttaa informaatioksi esimerkiksi liittämällä siihen yhteyden, 
luokittelemalla, laskemalla, korjaamalla ja tiivistämällä. 

3) Tietämys = Sekoitus kokemusta, arvoja, kontekstuaalista informaatiota 
sekä asiantuntijuutta, joka tarjoaa viitekehyksen sisällyttää uusia ko-
kemuksia ja informaatiota. Peräisin ”tietäjistä” eli ihmisistä. Tietäjät 
käyttävät tietämystä. Organisaatioissa usein tietämys on sulautettuna 
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dokumenteissa, tietovarastoissa, rutiineissa, prosesseissa, käytännöissä 
ja normeissa. 

Kun dataan käsitellään ja sille annetaan merkitys, muuttuu se informaati-
oksi. Informaatio sen sijaan muuttuu tietämykseksi, kun se ymmärretään ja sitä 
hyödynnetään. (Alavi & Leidner, 2001; Davenport & Prusak, 1998) Se voidaan 
esittää (kuvio 1) portaikkona, josta nähdään tiedon tasojen suhteet ja kehitys.  

 
 

 
KUVIO 1 Tiedon tasot (Alavi & Leidner, 2001; Davenport & Prusak, 1998) 

Asiakastieto luo yhdessä informaatioteknologian kanssa pohjan onnistuneelle 
asiakkuudenhallinnan strategialle (Ngai, Xiu & Chau, 2003). Asiakastieto on 
tunnistettu tärkeäksi osaksi yrityksen menestymistä nykyaikaisilla markkinoilla. 
Yritykset pyrkivät lisäämään informaatiota ja tietoa asiakkaistaan saavuttaak-
seen kilpailuetua markkinoilla. Asiakastiedon luominen, säilyttäminen ja jaka-
minen organisaatiossa ovat myös tärkeitä asiakassuhteen kehittämiselle.  
(Shanks & Tay, 2001)  

Rowley (2002) määrittelee asiakastiedon kahteen luokkaan: 1) Tieto asiak-
kaista ja 2) Tieto joka asiakkailla on. Tieto asiakkaista sisältää tiedon potentiaa-
lisista asiakkaista. Tieto jota asiakkailla on sisältää esimerkiksi tietoa kohdealu-
eesta, johon tuote tai palvelu toimitetaan. 

 Gebert ym. (2003) määrittelevät asiakastiedot asiakkuudenhallintajärjes-
telmässä seuraavasti: 1) Tieto asiakkaille 2) Tieto asiakkaista ja 3) Tieto asiak-
kailta. Nämä voidaan tarkemmin määritellä seuraavasti (Davenport & De Long, 
1998;Hanks & Tay, 2001 ): 

1. Tieto asiakkaille tarvitaan asiakkuudenhallinnan prosesseissa tyydyt-
tämään asiakkaan tietotarpeet kuten tietoa tuotteista tai toimittajista.  
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2. Tietoa asiakkaista tarvitaan, jotta voidaan ymmärtää asiakkaiden mo-
tivaatiota ja palvella heitä personoidulla tavalla. Tämä sisältää asiak-
kaan historian, asiakassuhteet, vaatimukset, odotukset sekä ostostiedot.  

3. Tietoa asiakkailta tarvitaan jotta voidaan kehittää jatkuvasti palveluita 
ja tuotteita.  

 
Historiallisesti asiakastietoja on kerätty eri liiketoimintayksiköiden toimesta 
päivittäisten transaktioiden hoitamiseksi asiakkaiden kanssa ja yleensä se on 
sisältänyt asiakkaan nimen sekä yhteystiedot. Yritysten siirtäessä huomionsa 
tuotteista asiakkaisiin on johtanut yritykset keräämään asiakkaasta muutakin 
informaatiota. Tällaista tietoa ovat esimerkiksi käyttäytymistieto ja interaktio-
tieto. Asiakastiedon kannalta on liiketoiminnalle tärkeää sen laatu. (Shanks & 
Tay, 2001) Shanks ja Tay (2001) määrittelevät asiakastiedon laadun käyttäen 
Shanksin ja Darken (1998) luomaa viitekehystä käyttäen, jonka informaation 
laadun tasot ovat: syntaksinen, semanttinen ja pragmaattinen. 

1) Syntaksinen laatu asiakastiedossa: Syntaksinen laatu asiakastiedossa 
liittyy asiakastiedon rakenteeseen ja keskittyy enemmän muotoon kuin 
sisältöön. Tavoitteena on yhdenmukainen rakenne eri tietokannoissa 
esimerkiksi nimissä, osoitteissa, puhelinnumeroissa ja koodeissa joita 
käytetään asiakkaan luokitteluun.  

2) Semanttinen laatu asiakastiedossa: Semanttinen laatu asiakastiedossa 
koskee asiakastiedon sisältöä jonka asiakastiedon käyttäjä on sille an-
tanut. Tavoitteena semanttisessa laadussa olisi oikeellisuus sekä tark-
kuus. Tämä tarkoittaa, että organisaation jokaiselle asiakkaalle olisi tal-
lennettu asiakastiedot ja ne ovat oikein sekä vastaavat asiakasta oike-
assa liiketoimintaympäristössä. 

3) Pragmaattinen laatu asiakastiedossa: Pragmaattinen laatu asiakastie-
dossa koskee asiakastiedon käyttöä, ja vaihtelee sitä käyttävien henki-
löiden, tehtävien sekä organisatorisen kontekstin vaihtuessa. Prag-
maattisen laadun tavoite on hyödyllisyys sekä käytettävyys. Hyödylli-
syys asiakastiedossa tarkoittaa sitä, miten hyvin asiakastieto tukee 
henkilöä suorittamaan halutun tehtävän. Käytettävyys tarkoittaa sitä, 
miten helposti asiakastietoa päästään käyttämään ja hyödyntämään te-
hokkaasti. Jotta asiakastieto on hyödyllistä ja käytettävää, tulee sen olla 
helposti saatavilla, ajankohtaista, helposti ymmärrettävää sekä ytime-
kästä. 

Asiakastiedon voidaan siis todeta kirjallisuudesta löytyvän määritelmän perus-
teella olevan kuviossa 1 (s.12) esitetyn tiedon määritellyn mukaan dataa ja in-
formaatiota. Tämän perusteella on mahdollista jalostaa data ja informaatio tie-
tämykseksi, kun se ymmärretään ja sitä hyödynnetään. 
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2.2 Tietämyksenhallinnan määritelmä 

Tietämyksenhallinta tunnetaan kirjallisuudessa englanninkielisellä termillä 
knowledge management. Kilpaillakseen tehokkaasti, yritysten tulee käyttää 
hyväksi niiden nykyistä tietoa sekä luoda uutta tietoa, joka parantaa sen asemaa 
markkinoilla (Gold ym., 2001). Se miten tietämyksenhallinta määritellään, riip-
puu käytetystä tietämyksen määritelmästä. (Alavi & Leidner, 2001)  

Alavi ja Leidner (2001) tekivät artikkelissaan ”Knowledge management 
systems: Conseptual foundations and research issues” kirjallisuuskatsauksen 
jonka perusteella he kokosivat tiedon määritelmät ja niiden vaikutukset tietä-
myksenhallintaan sekä tietojärjestelmiin (taulukko 1). Näiden perusteella he 
määrittelivät tietämyksen ”perustelluksi uskomukseksi joka kasvattaa yksilön 
kyvykkyyttä toteuttaa tehokkaita toimia”. 

 

TAULUKKO 1 Tiedon määritelmä ja tietämyksen hallinta (Alavi & Leidner, 2001) 

Tietämyksen 
määritelmä 

Selite Merkitys tietämyk-
senhallinnalle 

Merkitys tietämyksenhallinta-
järjestelmille 

Tietämys on 
suhteessa 
dataan ja 
informaati-
oon 

Data on fakto-
ja, numeroita. 
Informaatio on 
prosessoitua 
dataa. Tietä-
mys on henki-
lökohtaista 
informaatiota 

Tietämyksenhallinta 
keskittyy tarjoamaan 
yksilöille mahdollises-
ti hyödyllistä infor-
maatiota ja toteuttaa 
tiedon sisäistämistä. 

Järjestelmä ei eroa paljon ole-
massa olevista järjestelmistä, 
mutta niitä tulee laajentaa siten, 
että ne auttavat käyttäjää sisäis-
tämään informaatiota. 

Mielentila Tietämys on 
tila, jossa tiede-
tään sekä ym-
märretään jo-
tain. 

Tietämyksenhallinta 
keskittyy tarjoamaan 
yksilöille mahdollises-
ti hyödyllistä infor-
maatiota ja fasilitoi 
tiedon sisäistämistä 

Mahdotonta koneellistaa tietä-
mystä. Järjestelmän rooli on 
tarjota tietämyksen lähteitä kuin 
tietämystä. 

Kohde Tietämys on 
kohde, joita 
varastoidaan ja 
manipuloi-
daan. 

Tietämyksenhallinnan 
tavoite on rakentaa ja 
hallita tietämysvaras-
toja. 

Järjestelmän rooli kerätä, kodi-
fioida ja tallentaa tietämystä. 

Prosessi Tietämys on 
prosessi jossa 
käytetään asi-
antuntijuutta. 

Tietämyksenhallinta 
keskittyy tietämyksen 
virtoihin ja prosessiin 
jossa luodaan, jaetaan 
ja levitetään tietämäs-
tä. 

Järjestelmän rooli on tarjota 
linkki eri tietämyksen lähteiden 
välillä ja näin taata laajempi ja 
syvempi tietämyksen virta. 

                         (Jatkuu) 
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TAULUKKO 1 (jatkuu) 

Pääsy informaati-
oon 

Tietämys on ehdol-
linen pääsystä kä-
siksi informaatioon. 

Tietämyksenhallinta 
keskittyy organisoi-
tuun tapaan päästä 
käsiksi tietämyk-
seen ja tietämyksen 
sisällön hakemi-
seen. 

Järjestelmän rooli 
on tarjota tehokkaat 
hakemisen ja nou-
tamisen mekanismit 
relevantin tietämyk-
sen löytämiseksi. 

Kyvykkyys Tietämys mahdollis-
taa vaikuttamisen 
tekoihin. 

Tietämyksenhallinta 
on ydinkyvykkyyk-
sien rakentamista ja 
strategisen tietotai-
don ymmärtämistä. 

Järjestelmän rooli 
on parantaa älyllistä 
pääomaa tukemalal-
la yksilön ja organi-
saation kyvykkyyk-
siä. 

 
 
Wiig (1997) määrittelee tietämyksenhallinnan tavoitteiksi: 

1) saada yritys toimimaan niin älykkäästi kuin mahdollista varmis-
taakseen menestyksensä sekä elinkelpoisuutensa  

2) muuten ymmärtää informaatiohyödykkeidensä paras arvo.  
 
Alavin ja Leidnerin (2001) mukaan tietämyksenhallinta viittaa organisaation 
kollektiivisen informaation tunnistamiseen ja hyödyntämiseen auttaakseen or-
ganisaatiota kilpailussa (von Krogh, 1998) sekä parantaakseen innovatiivisuutta 
ja reaktiivisuutta (Hackbarth, 1998). 

Tietämyksenhallinta voidaan nähdä datan (raaka-aineen) muuttamisena 
informaatioksi (valmis tuote) ja sen edelleen muuttamiseksi tiedoksi (jalostettu 
tuote). Tieto antaa valmiudet toimia ja tehdä päätöksiä jotka ovat arvoa tuotta-
via yksilölle sekä koko yritykselle. (Kanter, J. 1999) 

Tietämys on korkean tason informaatiota, jota voidaan käyttää päätöksiä 
tehtäessä. Tietämyksen ja informaation sekä datan välinen ero on siinä, että in-
formaatio on ”älyllisesti intensiivisempää” kuin IT-intensiivistä. Tietämys pe-
rustuu ihmisen tulkintaan ja voidaan jakaa joko hiljaiseen tai eksplisiittiseen 
tietoon. Hiljainen tieto ymmärretään alitajuisesti ja eksplisiitiinen tieto on joko 
kirjoitettua tai muuten ilmaistua. Jotta eksplisiittistä tietoa voidaan käyttää pää-
töksen teossa, tulee siitäkin tehdä ”hiljaista tietoa” eli ymmärtää se alitajuisesti. 
(Shanks & Tay, 2001) 

Tietämistä on vaikea ja monesti mahdoton hallita suoraan. Tietämyksen-
hallintaa voi johtaa vaikuttamalla ”tietäjään”. Tätä voidaan tehdä vaikuttamalla 
organisaation kulttuuria, ihmisiä, tekniikoita, rakenteita, järjestelmiä, strategioi-
ta yms. Näitä tekijöitä johtamalla, voidaan epäsuorasti vaikuttaa tietämysvaras-
toon ja tietämyksen virtaan. (Fahey, Srivastava, Sharon & Smith, 2001) 
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2.3 Onnistunut tietämyksenhallinta 

Onnistuneelle tietämyksenhallinnalle on tunnistettu eräänlaisia “kyvykkyyk-
siä” organisaation sisällä (Kuvio 2). Goldin ym. (2001) mukaan nämä kyvyk-
kyydet voidaan jakaa organisaation infrastruktuuria sekä prosesseja koskeviin 
kyvykkyyksiin. Nämä taas jakautuvat pienempiin osiin. Infrastruktuuria kos-
keviin kyvykkyyksiin sisältyvät teknologia, rakenne ja kulttuuri. Prosesseja 
koskevat kyvykkyydet jaotellaan tiedon hankintaan, konversioon, käyttöön ja 
suojaukseen. 

Yritysten tulee käyttää olemassa olevaa tietoa ja luoda uutta tietoa paran-
taakseen markkinaosuuttaan tehokkaasti. Tämä vaatii kykyä käyttää aiempaa 
tietoa tunnistamaan uutta tietoa, omaksua tätä tietoa sekä käyttää sitä luomaan 
uutta tietoa ja kyvykkyyksiä. Tiedon luominen, kuten muidenkin resurssien, 
tehdään kahden yleisluontoisen prosessin kautta joita ovat yhdistäminen sekä 
vaihto. Nämä prosessit vaativat sosiaalista pääomaa, joka voidaan määritel-
lä ”todellisten ja potentiaalisten resurssien sulautetuksi summaksi joka on ih-
missuhteiden verkoston kautta saatavilla ja sieltä saatua sosiaalisen yksikön 
toimesta.” (Cohen & Levinthal, 1990; Nonaka, 1994; Nahapiet  & Ghoshal, 1998; 
Gold ym., 2001)  
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KUVIO 2 Organisaation kyvykkyydet tietämyksenhallinnan näkökulmasta (Mukaillen 
Gold ym., 2001) 

2.4 Tietämyksenhallinnan infrastruktuuriset kyvykkyydet 

Seuraavaksi esitellään kolme tekijää, jotka mahdollistavat sosiaalisen pääoman 
maksimoinnin ja sitä kautta parantavat tietämyksenhallintaa organisaatiossa. 
Nämä tekijät liittyvät kuvion kaksi tietoinfrastruktuuriin liittyviin 
kyvykkyyksiin. Empiirisessä osuudessa tutkitaan tarkemmin organisaation 
näkemyksiä teknologiaan ja ihmisiin liittyvistä seikoista. 

Teknologia on keskeinen tekijä, joka auttaa sosiaalisen pääoman hyödyn-
tämisessä sekä uuden tiedon luomisessa. Gold ym. (2001) mukaan voidaan lin-
kittämällä organisaation informaatio- ja kommunikointijärjestelmä saavuttaa 
tila, jossa aiemmin hajanaiset tiedot voidaan integroida (Argyris & Schon, 1978; 
Duncan, 1972; Teece, 1998 ). Nämä integraation avulla luodut linkit voivat pois-
taa esteitä, joita syntyy luonnollisesti organisaation eri osien välillä. Yrityksen 
tulee investoida kattavaan infrastruktuuriin, joka tukee erilaisia tiedon ja kom-
munikaation kriittisiä muotoja. (Gold ym., 2001) Tietämyksenhallinnan kyvyk-
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kyydet nojaavat vahvasti tietojärjestelmäinfrastruktuuriin, jonka avulla esimer-
kiksi asiakkaasta voidaan tallentaa, hallita ja toimittaa tietoa liiketoimintapro-
sessien parantamiseksi (Croteau & Li, 2003).  

Teknologiaulottuvuudet, jotka ovat tietämyksenhallinnan kannalta tehok-
kaita, ovat Gold ym. (2001) mukaan mm. liiketoimintatiedon hallinta, yhteistyö, 
hajautettu oppiminen, tiedon löytäminen, tiedon kartoittaminen, mahdolli-
suuksien muodostaminen ja turvallisuus (Grant, 1996; Leonard, 1997). 

Liiketoimintatiedon hallinnan teknologiat mahdollistavat yrityksen gene-
roida tietoa kilpailusta ja taloudellisesta ympäristöstä laajemmin. Yhteistyö ja 
hajautetun oppimisen teknologiat mahdollistavat organisaation yksilöiden teh-
dä yhteistyötä eliminoiden rakenteelliset ja maantieteelliset haitat, jotka ovat 
ennen kyseisen toiminnan voineet estää. Tiedon löytämisen teknologiat mah-
dollistavat yrityksen löytää uutta tietoa joka on joko sisäistä tai ulkoista tietoa 
yritykselle. Tiedon kartoittamisen teknologiat mahdollistavat organisaatiolle 
tiedonlähteiden jäljittämisen luomalla luettelon yrityksen sisäisestä tiedosta, 
auttaen yritystä käyttämään sen olemassa olevaa tietoa. Mahdollisuuksien 
muodostamisen teknologiat jäljittävät tietoa asiakkaista, kumppaneista, työnte-
kijöistä tai toimittajista. Yrityksen on myös varmistettava tiedon turvallisuus 
siirrettäessä, luodessa tai tallennettaessa tietoa organisaatiossa ettei sitä varaste-
ta tai käytetä väärin. (Gold ym., 2001) 

Organisaatiorakenteet voivat estää tiedonvaihdon eri yksiköiden välillä. 
Mikäli organisaatiorakenne tukee yksilökohtaista tiedon ”rohmuamista”, on se 
haitaksi tiedonhallinnalle ja tiedon vaihdolle eri yksiköiden välillä. Organisaa-
tiorakenteiden tulisikin olla tiedonhallinnan näkökulmasta suunniteltu niin, 
että ne rohkaisevat tiedon jakamiseen ja yhteistyöhön organisaation rajojen ul-
kopuolelle. Organisaatiossa tulisi olla kannustinjärjestelmä, joka motivoi ja pal-
kitsee työntekijöitä tiedon kehittämisestä, jakamisesta ja toisten auttamisesta 
oman organisaation ulkopuolelle. Organisaation rakenne sekä palkkiojärjestel-
mät muodostavat kokonaisuutena tietämyksenhallinnan rakenteen. (Gold ym., 
2001) 

Organisaation kulttuuri on yksi tehokkaan tietämyksenhallinnan esteitä 
organisaatiossa. Vuorovaikutus yksiköiden tai ryhmien välillä on usein inno-
vaatioprosessin kannalta tärkeää ja työntekijöitä tulisi kannustaa siihen. Vuoro-
vaikutuksen tulisi olla sekä muodollista että epämuodollista, jotta tieto jaetaan 
myös niidenkin kesken, jotka eivät työskentele läheisesti asian parissa. Tämän 
tyyppinen vuorovaikutus on tärkeää, mikäli yritetään saada hiljainen tieto eks-
plisiittiseksi ja siirtymään organisaatiotasolle. Myös yrityksen visio sekä organi-
saation arvot ovat tärkeitä tietämyksenhallinnalle. Hyvin ilmaistu visio voi aut-
taa tietämyksen kasvua sekä saada tarpeellisuuden tuntoa päivittäiseen tekemi-
seen. (Gold ym., 2001) 
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2.5 Tietämyksenhallinnan prosesseihin liittyvät kyvykkyydet 

Seuraavaksi esitellään kyvykkyydet, jotka liittyvät organisaation tietämyksen-
hallinnan prosesseihin. Jotta organisaatio pystyy hyödyntämään infrastruktuu-
risia kyvykkyyksiä, täytyy tietämyksenhallinnan prosessit olla kunnossa. Näitä 
prosesseja ovat hankkiminen, konversio, soveltaminen ja suojelu. 

Hankkimisen prosessit liittyvät tiedon saamiseen ja keräämiseen. Myös 
innovointi on yksi tietämyksen hankkimisen muoto, jossa uutta tietämystä luo-
daan vanhan pohjalta. Tämä vaatii keskitettyä työskentelyä ja suurta kokemus-
ta uuden tiedon tunnistamiseksi sekä hankkimiseksi. Parantunut kyky käyttää 
olemassa olevaa tietoa ja uuden tiedon tehokkaampi hankkiminen on tiedon 
hankinnan tärkeä näkökulma. Myös yhteistyö toisten yritysten välillä on tärke-
ää tiedon hankkimiselle. (Gold ym.,2001) 

Konversioon liittyvät tietämyksenhallinnan prosessit ovat niitä, jotka kes-
kittyvät tekemään olemassa olevasta tietämyksestä hyödyllistä. Näitä ovat mm. 
tiedon organisointi, integrointi, yhdistäminen, rakenne, koordinointi ja jakami-
nen. Organisaation on luotava viitekehys tietämyksen järjestämiseksi, koska 
ilman sitä tietämys ei ole yhtenäistä eikä siitä synny keskustelua ja tietämys 
voimavarana on vaikea hallita. Eri yksilöiden eroava tietämys tulisi yhdistää 
hyödyn maksimoimiseksi ja sen tulisikin olla organisaation ensisijainen tehtävä 
tietämyksenhallinnan kyvykkyyksissä. (Gold ym.,2001) 

Soveltamisen prosessit liittyvät tietämyksen varsinaiseen käyttöön. Tiedon 
tehokas varastoiminen ja hakeminen mahdollistavat organisaation nopean pää-
syn tiedon hyödyntämiseen. Tämä on tärkeää, koska pysyäkseen kilpailukykyi-
senä, organisaation tulee luoda, siepata ja paikallistaa organisaation tietämys. 
Lisäksi on tärkeää, että tietämystä ja asiantuntijuutta jaetaan. (Gold ym.,2001) 

Suojelu liittyy turvallisuuteen ja tarkoittaa prosesseja, jotka on suunniteltu 
turvaamaan tietämystä organisaatiossa laittomalta käytöltä tai varkaudelta. 
Tämä on tärkeää, jotta yrityksen kilpailuetu ei häviä, mikäli tärkeä tietämys 
ajautuu vääriin käsiin. (Gold ym., 2001) 

2.6 Tieto ja tietämyksenhallinta 

Tämän kappaleen luvun tarkoitus on vetää yhteen toisessa pääluvussa käsitel-
lyt asiat. Tässä siis kootaan kirjallisuuteen perustuen näkemyksiä tiedosto sekä 
tietämyksenhallinnasta. Tämän luvun yhteenvedon avulla lukijan on helpompi 
jatkaa seuraavaan lukuun kolme. 

Tieto voidaan määritellä kolmeen eri tasoon: dataan, informaatioon ja tie-
tämykseen. Näistä tietämys on tärkeintä, ja sen avulla voidaan tehdä liiketoi-
minnallisia päätöksiä. Tämä vaatii kuitenkin ”tietäjän” ymmärrystä eli ”tietä-
jän” täytyy käsitellä ja käyttää hyödyksi informaatio, jotta tietämys syntyy. 
Asiakastiedon määritelmänä tässä tutkimuksessa käytetään kolmitasoista luo-
kittelua: 1) Tieto asiakkaille 2) Tieto asiakkaista ja 3) Tieto asiakkailta. Asiakas-
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tietokin on tiedon määritelmän mukaan juuri dataa sekä informaatiota, ja vaatii 
ymmärtämistä, jotta se muuttuisi tietämykseksi. 

Tietämyksenhallinnan tavoitteena on saada yritys ymmärtämään ja hyö-
dyntämään informaatiohyödykkeitään sekä muodostamaan datasta ja infor-
maatiosta korkeamman tason informaatiota, jota voidaan käyttää hyväksi pää-
töksiä tehdessä ja näin tuottaa hyötyä liiketoiminnalle. 

Jotta tietämyksenhallinta olisi mahdollisimman tehokasta, täytyy ottaa 
huomioon tietoinfrastruktuuriin ja tietoprosesseihin liittyvät kyvykkyydet. Ky-
vykkyyksistä tarkastellaan tämän tutkimuksen empiirisessä osuudessa tar-
kemmin ihmisiin ja organisaatioon liittyviä kyvykkyyksiä, sillä teknologiaa ei 
ole yrityksessä tähän tarkoitukseen olemassa. Siispä on loogista jättää tämä tar-
kastelu vähemmälle tutkimuksessa ja keskittyä niihin seikkoihin, jotka on olta-
va kunnossa ennen varsinaista järjestelmää. Organisaatiossa tutkittavia kyvyk-
kyyksiä ovat infrastruktuurisiin kyvykkyyksiin liittyvät organisaatiorakenne ja 
kulttuuri sekä prosesseihin liittyvät kyvykkyydet hankkiminen, konversio, so-
veltaminen ja suojelu. Näitä tutkitaan siltä osin, kuin ne liittyvät organisaatioon 
ja ihmisiin. 
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3 TIETÄMYKSENHALLINTA JA ASIAKASTIETÄ-
MYKSENHALLINTA SUHTEESSA ASIAKKUU-
DENHALLINTAAN 

Tässä luvussa esitellään, miten tietämyksenhallinta on suhteessa asiakkuuden-
hallintaan sekä mitä on asiakastietämyksenhallinta ja miten se on suhteessa asi-
akkuudenhallintaan. Tällä osoitetaan, miksi tietämyksenhallinta tulee huomioi-
da puhuttaessa asiakkuudenhallinnasta. 

Akateemisessa kirjallisuudessa tietämyksenhallinta on tunnistettu kriit-
tiseksi menestystekijäksi asiakkuudenhallinassa (Venturini & Gonzalez-Benito, 
2009). Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa (taulukko 2) on koottuna eri nä-
kemyksiä tietämyksenhallinnan tärkeydestä asiakkuudenhallinnassa. 

Kirjallisuudessa on tunnistettu, että vaadittu tieto markkinointia varten 
kerätään asiakkuudenhallinnassa tehokkaiden tietämyksenhallinnan prosessien 
kautta ja niistä saadulla tietämyksellä voidaan saavuttaa liiketoiminnallisia 
hyötyjä. Tietämyksenhallinta on siis yksi keskeinen alaprosessi onnistuneen 
asiakkuudenhallintajärjestelmän kokonaisuudessa. Asiakkuudenhallinnan nä-
kökulmasta tietämyksenhallinnan prosessit ovat kaikkia aktiviteettejä jotka ovat 
suunnattu markkinoinnissa käytettävän tiedon luomiseen sekä käyttöön. Näitä 
yrityksen tulee kerätä ja ylläpitää. (Zablah, Bellenger & Jonhston, 2004) Tietä-
myksenhallinnan prosessi voidaan jakaa kolmeen alaprosessiin 1) tiedon ke-
rääminen 2) tietämyksen luominen ja 3) tietämyksen jakaminen (Zablah ym., 
2004; Alavi & Leidner, 2001; Fahey ym., 2001) 
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TAULUKKO 2 Tietämyksenhallinta asiakkuudenhallinnan menestystekijänä 

Tekijä Tutkimuksen tyyppi Näkemys tietämyksenhallin-
nasta asiakkuudenhallinnan 
menestystekijänä 

Croteau & Li (2003)  Empiirinen, 57 yritystä, 
PLS-analyysi 

On tärkein yksittäinen tekijä 
asiakkuudenhallinnan onnis-
tumiseen. Mahdollistaa tehok-
kaan ja vaikutuksellisen asia-
kassuhteiden hoidon sekä 
osoittaa, että tietojärjestelmä 
infrastruktuuria hyödynnetään 
saavuttamaan hyötyä sekä 
luomaan tietämystä asiakkais-
ta. Tietämyksenhallinta on 
vahvasti sidoksissa teknologi-
seen valmiuteen, koska tietä-
myksenhallinta nojaa suuresti 
tietojärjestelmiin. 

Chen & Chen (2004) Exploratiivinen tutkimus, 
180 yritystä 12 eri toimialal-
ta, 36 haastattelua 

Tietämyksenhallinta on toinen 
useimmiten mainittu menes-
tystekijä haastatteluissa. Jaettu 
ala-luokkiin: tieto asiakkaista, 
tieto markkinasegmenteistä, 
tieto kilpailijoista, tiedon-
louhinta ja personointi. 

King & Burgess (2008) Teoreettinen, kehitetty kon-
septi asiakkuudenhallinta 
mallista ja käännetty se 
dynaamiseksi simulointi-
malliksi 

Osana mallin organisationaa-
lista kontekstia. Tietämyksen-
hallinnan kyvykkyydet vaikut-
tavat suoraan johdon tukeen, 
asiakkuudenhallinnan käyttä-
jiin ja projektiorganisaatioon. 
Tietämyksenhallinta on yksi 
asiakkuudenhallinnan proses-
seista ja yhteistyössä vuoro-
vaikutuksen hallinnan kanssa 
vaikuttaa hyötyihin. 

Chen & Popovich (2003) Ei käy ilmi Tietämyksenhallinta kriittistä, 
koska asiakkuudenhallintajär-
jestelmä keräävät, tallentavat 
ylläpitävät ja jakavat asiakas-
tietoa organisaatiossa. 
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3.1 Asiakastietämyksenhallinta 

Asiakastietämyksenhallinta voidaan nähdä johtamisen osa-alueena, jossa käyte-
tään tietämyksenhallinnan välineitä sekä käytänteitä tukemaan asiakastiedon 
vaihtoa organisaation sisällä sekä asiakkaiden ja organisaation välillä, käytetään 
asiakastietoa asiakassuhteiden hoitamiseen parantaakseen asiakassuhteiden 
hallintaan liittyviä prosesseja kuten asiakastyytyväisyyttä, asiakkaiden saavut-
tamista ja asiakassuhteiden tuottavuuden parantamista. (Rollins & Halinen, 
2005) Asiakkuudenhallinta ja tietämyksenhallinta tavoittelevat samaa tavoitetta, 
jatkuvaa parannusta organisaatiossa asiakkaan näkökulmasta. Näiden kahden 
yhdistämistä on kirjallisuudessa kutsuttu asiakastietämyksenhallinnaksi. (Sa-
lomann, Dous, Kolbe & Brenner, 2005) Asiakastietämyksenhallinta on jatkuva 
prosessi, jossa luodaan, levitetään ja käytetään asiakastietoa organisaation sisäl-
lä sekä organisaation ja sen asiakkaiden välillä. (Rollins & Halinen, 2005) 

Feng ja Tian (2005) määrittelevät asiakastietämyksen hallinnan dynaa-
miseksi ”kierrättämisen prosessiksi”, jossa hankitaan ja jalostetaan arvokasta 
asiakastietoa erilaisten polkujen ja toimintatapojen kautta sekä jaetaan ja levi-
tään asiakastietoa tarkoituksena edistää ja optimoida asiakassuhdetta asiakas-
keskeisessä organisaatiomallissa, kehyksessä sekä ympäristössä. 
Strategisessa mielessä Feng & Tianin (2005) mukaan asiakastietämyksenhallinta 
on eräänlainen asiakaskeskeinen johtamisen konsepti, joka tunnistaa asiakas-
tiedon merkittävänä strategisena voimavarana. Salomann, Dous, Kolbe ja Bren-
ner (2005) määrittelevät asiakastietämyksen hallinnan asiakastiedon   hyödyn-
tämiseksi asiakassuhteen hoitamisen parantamiseksi organisaatiossa. 

Salomann ym. (2005) loivat tutkimuksessaan mallin, jossa esitellään neljä 
kohtaa, joilla voidaan parantaa asiakkuudenhallinnan prosesseja asiakastietä-
myksen hallinnalla (kuvio 3). Seuraavaksi esitellään mallin sisältö kohdittain. 
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KUVIO 3 Asiakkuudenhallinnan prosessit ja asiakastietämyksenhallinta (Mukaillen Salo-
man ym., 2005) 

Strategian rooli on seuraava: Jotta voidaan hyödyntää asiakastietämyksenhal-
linnan prosessien potentiaali ja niiden tukeminen tarvittavalla järjestelmän käy-
töllä, täytyy asiakkaat johdon näkökulmasta tärkeäksi tietämyksen lähteeksi. 
Prosessien rooli on seuraava: Asiakkuudenhallinnan prosesseja hyödyttää asia-
kastieto parhaiten silloin, kun tietämyksenhallinnan prosessit ovat tarkoin in-
tegroituja asiakassuhteen hoitajan varsinaiseen työhön. Myös Davenport ja Gla-
ser (2002) tukevat tätä näkemystä väittämällä, että tiedonhallintaa voidaan par-
haiten toteuttaa integroimalla se osaksi varsinaisia liiketoiminnan ydinprosesse-
ja.  

Järjestelmien rooli on seuraava: Yhtenäinen näkymä asiakkaaseen ja tar-
peellisten järjestelmien integrointi on tärkeää asiakastietämyksenhallintaan. 
Tutkimuksessa tutkituissa yrityksissä, kaikissa kolmessa tämä oli kriittinen me-
nestystekijä. (Saloman ym., 2005) 

Muutoshallinnan tarkoitus on varmistaa, että asiakkuuksien hoitajat ovat 
valmiita taltioimaan ja jakamaan asiakastietoa. Organisaatiokulttuurin tulee 
motivoida työntekijöitään jakamaan heidän omaa tietämystään, asiakkaalle, 
asiakkaalta ja asiakkaasta muille ja hyödyntää muiden tuottamaa tietoa. (Salo-
man ym., 2005)  
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3.2 Tietämyksenhallinta ja asiakastietämyksenhallinta 

Tietämyksenhallinta on tärkeä osa asiakkuudenhallinnan onnistumista ja ne 
tavoittelevat samaa asiaa: asiakkaan näkökulmasta katsottuna parannusta or-
ganisaation toiminnassa.  

Asiakastietämyksenhallinta on toimintaa jossa hankitaan, jalostetaan ja 
jaetaan asiakastietoa tarkoituksena asiakassuhteen kehittäminen sekä hyödyn-
netään asiakastietoa parantamaan asiakassuhdetta. Asiakastietämyksenhallin-
nassa tunnistetaan asiakastieto tärkeäksi strategiseksi voimavaraksi. Asiakastie-
tämyksenhallinta sisältää myös asiakastiedon vaihtamisen organisaation ja asi-
akkaan välillä. Asiakkuudenhallinnan prosesseja voidaan parantaa tietämyk-
senhallinnalla ottamalla huomioon neljä seikkaa: strategia, prosessit, järjestel-
mät ja muutoshallinta.  Strategiassa on tärkeää nähdä asiakastietämys voimava-
rana liiketoiminnan kehittämiseen, prosesseissa on tärkeää sitoa tietämyksen- 
sekä asiakkuudenhallinnan prosessit osaksi päivittäistä työtä, järjestelmien on 
luotava integroitu tietovarasto yli organisaatiorajojen ja muutoksenhallinnan on 
autettava asiakastietämyksen hyödyntämisessä. Empiirisessä osiossa tutkitaan 
tarkemmin, miten nämä seikat ovat nykyisin organisaatiossa ja miten ne nähtäi-
siin tulevaisuudessa. 

Seuraavassa kappaleessa esitellään asiakkuudenhallinta käsitteenä sekä 
järjestelmänä. Asiakkuudenhallinta on osittain rinnakkaista tietämyksenhallin-
nan sekä asiakastietämyksenhallinnan kanssa ja pyrkii samaan lopputulokseen: 
tiedon perusteella voidaan muodostaa liiketoiminnassa käytettävää tietämystä. 
Tässä kappaleessa esitetty tietämyksenhallinta on tärkeä menestystekijä onnis-
tuneessa asiakkuudenhallinnassa. 
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4 ASIAKKUUDENHALLINTA JA SEN JÄRJESTEL-
MÄT 

Tässä luvussa käsitellään asiakkuudenhallinta sekä kokonaisuutena, että myös 
järjestelmänä. Luvussa käsitellään tarkemmin mitä hyötyjä asiakkuudenhallin-
nalla pyritään saavuttamaan, miten asiakkuudenhallintajärjestelmät voidaan 
luokitella ja mitkä ovat asiakkuudenhallinnan osa-alueet ja miten se on muut-
tunut teknologian kehittyessä. Lisäksi esitellään, mikä on ihmislähtöisten pro-
sessien merkitys asiakkuudenhallinnassa. 

4.1 Asiakkuudenhallinta käsitteenä 

Asiakkuudenhallinta tulee englannin kielen sanoista customer relationship ma-
nagement eli lyhennettynä CRM. Asiakkuudenhallintaa ei tule nähdä pelkäs-
tään teknologisena ratkaisuna, vaan siihen liittyvät yrityksen strategia, organi-
saatiokulttuuri sekä prosessit ja käytänteet (Payne & Frow, 2005). Asiakkuu-
denhallinta voidaan määritellä myös integroituna lähestymistapana asiakassuh-
teiden hoitoon keskittymällä asiakassuhteiden pysyvyyteen sekä asiakassuh-
teen kehittymiseen (Chen & Popovich, 2003). Paynen ja Frown (2005) artikkelis-
sa on esitetty, että asiakkuudenhallinta voidaan määritellä kolmella tavalla (ku-
vio 3), joko kapeasti ja taktisesti tai laajasti ja strategisesti. 

 

 
KUVIO 4 Asiakkuudenhallinnan määritelmä (Mukaillen Payne & Frow, 2005) 
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Nykyisellään asiakkuudenhallinta käsitteenä on muodostunut vanhoista 
opeista ja teorioista, joita on ollut käytössä pitkään. Näitä olemassa olevia 
ideoita sekä käytänteitä on yhdistetty ja hyödynnetty uusilla teknologisilla 
mahdollisuuksilla, organisaation uusilla muodoilla ja saatavilla olevalla datalla, 
jolloin on ollut mahdollista hallita asiakkuuksia uudella tavalla. (Boulding ym., 
2005 ) 

Parvatiyar ja Sheth (2001) määrittelevät asiakkuudenhallinnan kattavaksi 
strategiaksi ja prosessiksi joka hankkii, säilyttää ja on yhteydessä valittujen asi-
akkaiden kanssa luodakseen erinomaista arvoa yritykselle ja asiakkaalle. Siihen 
liittyy eri toimialojen integraatiota (markkinointi, myynti, asiakaspalvelu, toimi-
tusketju) saavuttaakseen suurempaa tehokkuutta ja vaikuttavuutta tuottaessaan 
arvoa asiakkaalle. Asiakkuudenhallinnan on tarkoitus parantaa markkinoinnin 
tehokkuutta.  

Zablah, Bellenger ja Jonhston (2004) määrittelevät tekemänsä kirjallisuus-
katsauksen perusteella asiakkuudenhallinnan jatkuvaksi prosessiksi, joka sisäl-
tää markkinointitiedon kehittämistä sekä vaikuttavuuden parantamista raken-
taakseen ja ylläpitääkseen tuottoja maksivoivan portfolion asiakkuuksista.  

Rababahin, Mohdin ja Ibrahmin (2011) tekemän kirjallisuuskatsauksen pe-
rusteella asiakkuudenhallinta määritellään seuraavasti: Asiakkuudenhallinta on 
asiakaslähtöisen kulttuurin rakentamista, josta luodaan strategia asiakkaiden 
hankkimiseksi, heidän tuottavuuden parantamiseksi ja asiakkaiden säilyttä-
miseksi. Tämän mahdollistaa tietojärjestelmä. Tavoitteena on saavuttaa hyötyä 
organisaatiolle sekä asiakkaille. 

 Asiakkaan ymmärtäminen on asiakkuudenhallinnan perspektiivistä ylei-
sin tavoite, mutta sen saavuttamiseksi on monia keinoja. Tunnistettuja asiak-
kuudenhallinnan strategioita ovat operationaalinen asiakkuudenhallinta (käsit-
telee päivittäisiä asiakkaisiin liittyviä toimintoja), analyyttinen asiakkuudenhal-
linta (käsittelee asiakasdatan analyysia) ja strateginen asiakkuudenhallinta 
(keskittyy asiakaskeskeiseen liiketoimintastrategiaan). (Aurelie & Laid, 2008)    

Jayaganesh, Shanks ja Carlsson (2004) määrittelevät artikkelissaan Peppers 
ym. (2000), Gummessonin (1999) ja Ryalsin ym. (2001) artikkeleihin pohjautuen 
asiakkuudenhallinnan määritellyksi menetelmäksi, joka mahdollistaa yritystä 
luomaan persoonallisen suhteen asiakkaidensa kanssa ja ylläpitämään tätä yh-
täjaksoisella tasolla. Asiakkuudenhallinta käsittelee yksilöllisen asiakassuhteen 
luomista, kehittämistä sekä parantamista huolellisesti valittujen asiakkaiden 
sekä asiakasryhmien kanssa, jotta voitaisi maksimoida heidän koko asiakkuu-
den elinkaaren arvo. 

Paynen & Frown (2005) mukaan asiakkuudenhallinta on strateginen lähes-
tymistapa, joka on keskittynyt luomaan parempaa arvoa sidosryhmille avain-
asiakkaiden ja asiakasryhmien asiakassuhteiden kehittämisen kautta. Asiak-
kuudenhallinta yhdistää asiakassuhteeseen liittyvän markkinoinnin potentiaa-
lin sekä informaatioteknologian luodakseen tuottoisia, pitkäaikaisia suhteita 
asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Asiakkuudenhallinta tarjoaa pa-
rantuneita mahdollisuuksia datan ja informaation käyttöön ymmärtääkseen 
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asiakasta ja luodakseen yhdessä arvoa asiakkaalle. Tämä tarvitsee toimiakseen 
organisaatiotasolla moniulotteisen integraation eri prosessien, ihmisten, käytän-
töjen ja markkinoinnin välillä. Tämän mahdollistaa IT sekä erilaiset sovellukset. 

Xun, Yenin, Lin ja Choun (2002) määritelmän mukaan asiakkuudenhallin-
ta on tietojärjestelmä-alan termi käytänteille, ohjelmistoilla ja internetkyvyk-
kyyksille, jotka auttavat organisaatiota hallitsemaan asiakkuuksiaan organisoi-
dulla tavalla. 

IT:n näkökulmasta määriteltynä asiakkuudenhallinta tarkoittaa koko or-
ganisaation tasolla integroitavia teknologioita, jotka toimivat yhdessä. Näitä 
ovat tietovarastot, verkkosivut, internet/extranet, puhelinpalvelut, kirjanpito, 
myynti, markkinointi ja tuotanto. Asiakkuudenhallinnalla on yhteyksiä myös 
toiminnanohjausjärjestelmiin. Toiminnanohjausjärjestelmän keskittyessä 
enemmän tukitoimintoihin keskittyy asiakkuudenhallinta asiakasrajapintaan. 
Erona asiakkuudenhallinnan ja toiminnanohjausjärjestelmän välillä on se, että 
toiminnanohjausjärjestelmä voidaan ottaa käyttööni ilman asiakkuudenhallin-
tajärjestelmää, kun taas asiakkuudenhallintajärjestelmä tarvitsee usein toimiak-
seen tukitoimintojen dataa toiminnanohjausjärjestelmän integraation kautta. 
(Bose, 2002) 

Richards ja Jones (2008) määrittelevät artikkelissaan asiakkuudenhallinnan 
sarjaksi liiketoiminta aktiviteetteja, joita tukevat teknologia sekä prosessit. Näitä 
aktiviteetteja ohjaa strategia ja tavoitteena on parantaa liiketoiminnan suoritus-
kykyä asiakkuudenhallinnassa. 

Vaikka asiakkuudenhallinnalla on paljon liittymäkohtia sekä näkökulmia 
teknologiaan, on se pohjimmiltaan toimintaa, joka perustuu liiketoimintapro-
sesseihin. Markkinointi, asiakkaan tuottavuus, elinkaaren arvo, asiakkuuden 
pitäminen ja tyytyväisyys luodaan liiketoimintaprosessien avulla. (Chen & Po-
povich, 2003) 

4.2 Asiakkuudenhallintajärjestelmät 

Nykyään asiakkuudenhallintaa toteutetaan tietojärjestelmien avulla eli asiak-
kuudenhallintajärjestelmillä. Asiakkuudenhallintajärjestelmät integroivat asia-
kasrajapinnan sekä tukitoiminnoissa tapahtuvat asiakkaan ”kosketuspisteet” 
yhdeksi näkymäksi asiakkaasta. Asiakkuudenhallintajärjestelmät keräävät, va-
rastoivat, ylläpitävät ja jakavat asiakastietämystä organisaatiossa. (Boulding 
ym., 2005; Chen ym., 2003) Yleisimpiä kosketuspisteitä ovat internet, sähköposti, 
suoramainonta, tekstiviestit, puhelinkeskukset, faxit ja myymälät (Venturini & 
Gonzalez-Benito, 2009).  

Asiakkuudenhallintajärjestelmä tarjoaa infrastruktuurin asiakkuudenhal-
linnalle ja toteuttaa pidemmän aikavälin asiakassuhteen luomisen. Se sisältää 
monia toiminnallisuuksia kuten automaattista myyntiä sekä markkinointia, tie-
donluohintaa ja toimintoja tukemaan päätöksen tekoa (Hendricks ym., 2007). 
Asiakkuudenhallintajärjestelemät auttavat hankkimaan sekä jatkuvasti lisää-
män asiakastietoa (Khodakarami & Chan, 2014).  
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Yleensä asiakkuudenhallintajärjestelmät luokitellaan kolmeen kategoriaan 
(Khodakarami & Chan, 2014): 

- Operationaalinen asiakkuudenhallinta 
- Analyyttinen asiakkuudenhallinta   
- Yhteistyöhön perustuva asiakkuudenhallinta 

Operatiivisen asiakkuudenhallinnan tavoitteena on automatisoida asiakkuu-
denhallinnan prosesseja tavoitteena parantaa niiden tuottavuutta sekä tehok-
kuutta (Khodakarami & Chan, 2014).  

Analyyttinen asiakkuudenhallinta pyrkii tuottamaan parempaa ymmär-
rystä yksittäisen asiakkaan käyttäytymisestä sekä tarpeista asiakastietovaras-
toista peräisin olevan datan mallintamisella sekä analysoinnilla. Näin voidaan 
luoda malleja ja tunnistaa asiakkaan ostokäyttäytymistä. Näitä analyysejä käy-
tetään avuksi liiketoimintapäätösten sekä toiminnan parantamiseen. (Raman, 
Wittman & Rauseo, 2006) 

Yhteistyöhön perustuvan asiakkuudenhallinnan tavoite on nimensä mu-
kaisesti yhdistää ja hallita eri kanavista tulevia asiakaita ja kerätä niistä tietoa 
(Khodakarami & Chan, 2014). Kumar ja Reinartz (2012, 35) määrittelevät tällai-
sen asiakkuudenhallinnan näkemyksen strategiseksi asiakkuudenhallinnaksi. 
Strategisen asiakkuudenhallinnan näkökulma on nähdä asiakas voimavarana, 
jolloin asiakas on liiketoiminnan hyödyn perusta. Tavoitteena on aktiivisesti 
kerätä ja syventää asiakastietämystä ja käyttää tätä tietämystä muovaamaan 
kanssakäymistä asiakkaiden kanssa maksimoiden asiakkaan elinkaaren arvon. 
(Kumar & Reinartz, 2012, 35)     
 
 
Greenberg (2001) esittää artikkelissaan kirjallisuuteen perustuen, että asiakkuu-
denhallintajärjestelmät mahdollistavat kolme asiaa: 

1) Analyyttisten työkalujen avulla on saavutettu yksi näkymä asiakkaaseen 
2) Asiakassuhteen hallinta yhdestä paikasta riippumatta kommunikaatio-

kanavasta (puhelin, henkilökohtainen käynti, verkkosivusto jne.) 
3) Parantaa tehokkuutta ja hyötyä prosesseissa jotka liittyvät asiakassuhtee-

seen.  

4.3 Tietämyksenhallinnan prosessit asiakkuudenhallinnassa 

Shangin ja Chenin (2007) mukaan järjestelmä ei pysty hoitamaan asiakkuutta, 
koska sen hoitamiseksi asiakkaan tiedon tarve tulee ymmärtää liiketoiminnan 
edustajien toimesta, kasvotusten tapahtuman kommunikaation tulee olla toteu-
tettuna asiakasrajapinnassa toimivien toimesta ja asiakaslähtöinen kulttuuri 
tulee muodostaa organisaation toimijoiden toimesta. Asiakkuudenhallintajär-
jestelmä, joka pyrkii tuottamaan hyötyä ja jakamaan tietoa juuri asiakasrajapin-
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nassa, voidaan määritellä asiakaslähtöiseksi asiakasrajapinta-tasoiseksi järjes-
telmäksi (Kumar & Reinartz, 2012, 23). Shang ja Chen (2007) tunnistavat, että 
asiakkuudenhallinnan tietojen käsittelyssä syntyy sekä eksplisiittistä että impli-
siittistä tietoa. Mitä enemmän implisiittistä tietoa tarvitaan, sitä enemmän asi-
akkuudenhallinta riippuu ihmislähtöisistä prosesseista. Tekijöitä, jotka vaikut-
tavat riippuvuuteen ihmislähtöisistä prosesseista: Asiakkaaseen liittyvät tekijät, 
prosessoitu informaatio, työntekijän kyvykkyydet ja organisaatio ympäristö. 
Nämä ovat kuvattuna kuviossa 5. 

 
KUVIO 5 Tietämyksenhallinnan prosessit asiakkuudenhallinnassa (Mukaillen Shan & 
Chen, 2007) 

1) Asiakkaaseen liittyvät tekijät: Asiakkaan ostopäätökseen vaikuttavat 
kaksi tarvetta, toiminnalliset tarpeet sekä emotionaaliset tarpeet. Emo-
tionaaliset tarpeet on vaikeampi saada selville kuin toiminnalliset tar-
peet, koska siihen vaaditaan ymmärrystä ja kasvokkain tapahtuvaa 
keskustelua.  Asiakkuudenhallintajärjestelmät eivät yleensä huomioi 
emotionaalisia tarpeita. Mitä suuremmat ovat asiakkaan emotionaali-
set tarpeet, sitä suurempi on riippuvuus ihmislähtöisistä prosesseista 
asiakkuudenhallinnassa. 

2) Prosessoitu informaatio: Asiakkuudenhallintajärjestelmä louhii asia-
kastietoa, luo yhtenäisen näkymän asiakkaaseen ja ennakoi ostoja. Asi-
akkuudenhallinnan prosesseissa syntyy kahdenlaista tietoa, hiljaista 
(implisiittistä) ja kirjoitettua/tallennettua (eksplisiittistä). Hiljainen tie-
to on esimerkiksi tietoa asiakkaan tarpeista tai ihmisen kokemuksen 
perusteella hankkimaa tietoa, tallennettu tieto voi olla esimerkiksi 
asiakastietoa ja ostohistoria tietoa. Hiljaista tietoa pystyy kuitenkin kä-
sittelemään vain ihminen, joka ymmärtää ja hyödyntää kirjoitettua 
asiakastietoa. Yritysten tulisi sekoittaa implisiittistä sekä eksplisiittistä 
tietoa saavuttaakseen parhaan hyödyn. Yritysten tulisi siis hyödyntää 
asiakkuudenhallinassa myös hiljaista tietoa. Mitä suuremmat ovat tar-
peet hiljaisella tiedolle (asiakkaan tarpeet, työntekijän kokemukset ja 
ihmisen tietämys), sitä suurempi on riippuvuus ihmislähtöisistä pro-
sesseista asiakkuudenhallinnassa. 

3) Työntekijän kyvykkyydet: Työntekijä on tärkeässä osassa asiakkuu-
denhallintaa ja heillä tulisi olla kyvykkyys kerätä rikasta asiakastietoa 
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asiakkaita palvellessaan. Mitä suurempi merkitys on työntekijän ko-
kemuksella ja tietämyksellä asiakkaista liiketoiminnassa, sitä suurempi 
riippuvuus ihmislähtöisistä prosesseista asiakkuudenhallinnassa. 

4) Organisaatioympäristö: Asiakkuudenhallinta tarvitsee asiakaslähtöisen 
liiketoimintaympäristön toimiakseen ja tukeakseen tehokkaasti mark-
kinointia, myyntiä ja palveluprosesseja. Asiakaslähtöinen organisaatio 
edellyttää ihmisten ja liiketoimintayksikköjen toiminnan parempaa 
koordinointia. Onnistunut asiakaslähtöinen organisaatio riippuu osas-
tojen välisten ristiriitojen rajoittamisesta, informaation jakamisesta or-
ganisaatiorajojen yli, hallintorakenteiden hajauttamisesta, osastojenvä-
listen resurssien koordinoinnista ja johdon palkitsemisesta markkinoi-
hin sidotuista tekijöistä kuten asiakastyytyväisyydestä. Asiakaslähtöi-
nen organisaatio vaatii työntekijöiltä ja johtajilta toimintamallia joka 
keskittyy asiakkaaseen ja tämän tarpeiden huomioimiseen. Mitä vah-
vempi on asiakaslähtöinen organisaatiokulttuuri, sitä suurempi on ih-
mislähtöisten prosessien merkitys asiakkuudenhallinnassa, koska asia-
kas tulee huomioida tarkoin. 

4.4 Asiakkuudenhallinta ja asiakkuudenhallintajärjestelmät 

Asiakkuudenhallinta voidaan määritellä monella tapaa. Tässä tutkielmassa asi-
akkuudenhallinta nähdään kokonaisvaltaisena strategiana, jonka apuna toimii 
tietojärjestelmä. Tämän luvun tarkoitus on tehdä yhteenveto pääluvussa neljä 
käsitellyistä asioista. 

Asiakkuudenhallintaa tehdään nykyään käyttäen apuna tietojärjestelmiä, 
jotka mahdollistavat asiakkaaseen yhtenäisen näkymän asiakkaan kontaktita-
vasta riippumatta sekä auttavat hyödyntämään, ylläpitämään ja jakamaan asia-
kastietoa organisaatiossa. Tämä mahdollistaa asiakkuuden tehokkaamman hal-
linna sekä sen kehittämisen. 

Asiakkuudenhallinassa ovat tärkeitä myös ihmislähtöiset prosessit, sillä 
järjestelmä ei voi aina hoitaa asiakassuhdetta kokonaisuudessaan. Mikäli liike-
toiminnassa tarvitaan paljon hiljaisen tiedon käyttämistä liiketoiminnan hoita-
miseksi, ovat ihmislähtöiset prosessit keskeisiä.  

Empiirisessä osuudessa tutkitaan ihmislähtöisistä prosesseista sitä, miten 
suuresti liiketoiminta riippuu hiljaisesta tiedosta ja miten organisaation tulisi 
kehittää ihmislähtöisiä prosessejaan. Lisäksi empiirisessä osuudessa pyritään 
selvittämään millaiset kyvykkyydet organisaatiossa olisi hyödyntää tietojärjes-
telmiä asiakkuudenhallinnan prosesseissa ja mikä on asiakkuudenhallinnan 
nykytila.  
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5 YHTEENVETO KIRJALLISUUSKATSAUKSESTA 

Kirjallisuuskatsauksen tuloksia käytetään empiirisen osion pohjana ja lisäksi se 
vastaa tutkimuskysymykseen: Mitkä tekijät vaikuttavat asiakastietämyksenhal-
lintaan asiakkuudenhallintajärjestelmässä? Yhteenvetotaulukosta (taulukko 3) 
voidaan nähdä, että vaikuttavia tekijöitä on neljä: Ihminen, Organisaatio, Järjes-
telmä ja Asiakastieto & Asiakastietämys. 

Asiakastiedolle on tärkeää sen laatu, koska sen avulla voidaan muodostaa 
tietämystä(Alavi & Leidner, 2001; Davenport & Prusak, 1998; Shanks & Tay, 
2001). Asiakastieto voidaan luokitella kolmeen osaan: 1) tieto asiakkaille 2) tieto 
asiakkaista ja 3) tieto asiakkailta. Asiakkuudenhoitajat keräävät, tallentavat ja 
jakavat asiakastietoa, josta voidaan muodostaa tietämystä. Mikäli datasta ja in-
formaatiosta muodostetaan tietämystä, sen laatu on oleellisessa osassa. Empiiri-
sessä osiossa keskitytään tutkimaan, miten organisaatio tällä hetkellä hyödyn-
tää tietoa asiakkaista ja tietoa asiakkailta sekä miten sitä pitäisi tehostaa. Asia-
kastiedon laatuun ei empiriassa oteta kantaa, mutta se tiedostetaan tärkeänä 
osana. 

Tietämyksenhallinta on toimintaa, jossa pyritään tunnistamaan organisaa-
tiolle tärkeät informaation lähteet jotta niitä voidaan kerätä, jakaa ja hyödyntää 
organisaatiossa. Tavoitteena tietämyksenhallinnalla on organisaation tehok-
kuuden ja tuottavuuden parantuminen. Tietämyksenhallinta on yksi keskeinen 
menestystekijä asiakkuudenhallintajärjestelmien käyttöönotossa. Mikäli tietä-
mystä halutaan hyödyntää järjestelmien avulla, on erilaisilla tietämyksen määri-
telmillä oma vaikutuksensa järjestelmään. Näissä määritelmissä esitetään järjes-
telmälle erilaisia rooleja tietämyksenhallinnan tukena. Näitä voidaan hyödyn-
tää suunniteltaessa asiakastietämysenhallintaa asiakkuudenhallintajärjestelmäl-
lä. Järjestelmän rooliksi jää tietämyksenhallinnassa tiedon tallentaminen, ke-
rääminen, järjestäminen sekä tiedon hyödyntämisen (tietämyksen luomisen) 
mahdollistaminen. Järjestelmän pitäisi siis pystyä parantamaan yrityksen älyl-
listä pääomaa sekä kyvykkyyksiä tietämyksenhallinnassa. (Alavi & Leidner, 
2001) Onnistunut tietämyksenhallinta tarvitsee onnistuakseen kyvykkyyksiä, 
joiden toteuttaminen on organisaation vastuulla. Tällaisia kyvykkyyksiä ovat 
Gold ym. (2001) mukaan tietoinfrastruktuuriin sekä tietoprosessiin liittyvät ky-
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vykkyydet. Tietämyksenhallinta ja asiakkuudenhallinta tavoittelevat samaa 
lopputulosta ja niiden yhdistämisestä käytetään termiä asiakastietämyksenhal-
linta. Asiakastietämyksenhallinta on toimintaa, jossa pyritään hallitsemaan 
asiakastietämystä organisaatiossa. Se käyttää tietämyksenhallinnan välineitä 
sekä käytänteitä ja se voidaan nähdä organisaatiossa johtamisen osa-alueena. 
Salomann ym. (2005) luoman mallin mukaan tulee huomioida neljä kohtaa, kun 
halutaan parantaa asiakkuudenhallinnan prosesseja asiakastietämyksenhallin-
nalla: strategia, prosessit, järjestelmät ja muutoshallinta.    

Organisaation merkitys tietämyksenhallinnassa asiakkuudenhallintajärjes-
telmän avulla on erittäin tärkeä, sillä sen tehtävä on luoda edellytykset organi-
saatiossa ihmisen toiminnalle. Organisaation on oltava asiakaslähtöinen, siis 
tunnistettava asiakas voimavaraksi ja pyrittävä tyydyttämään tämän tarpeet, 
jotta asiakkuudenhallinta olisi onnistunutta. Organisaation tietämyksenhallin-
nan kyvykkyysien on oltava kunnossa, koska niillä on myös vaikutusta asiak-
kuudenhallinnan ja asiakastietämyksen hallinnan onnistumiseen. Näitä kyvyk-
kyyksiä ovat organisaation tietoprosesseihin sekä tietoinfrastruktuuriin vaikut-
tuvat tekijät. Organisaation kulttuurin ja ympäristön on pystyttävä tukemaan 
sekä asiakkuudenhallintaa, että tietämyksen sekä asiakastietämyksenhallintaa, 
jotta se pystyisi hallitsemaan asiakastietämystä tehokkaasti. Tärkeää asiakkuu-
denhallinnalle on organisaation asiakaslähtöisyys. Organisaatio voi välillisesti 
vaikuttaa tietäjään, jotta tietämyksenhallinta voisi olla tehokasta. 

Järjestelmä ei pysty ”tietämään”, mutta se voi auttaa järjestelemään, luo-
maan ja jakamaan dataa sekä informaatiota, josta muodostetaan tietämystä ih-
misen toimesta. Asiakkuudenhallintajärjestelmät pyrkivät yhdistämään eri läh-
teistä saatua dataa ja informaatiota, jota voidaan organisaatiossa hyödyntää. 
Tässä tutkielmassa keskitytään juuri asiakkuudenhallintajärjestelmään asiakas-
tietämyksenhallinnan välineenä. Asiakkuudenhallintajärjestelmien tehtävä on 
tehostaa asiakkuudenhallinnan prosesseja yhdistämällä asiakkaan kontaktipis-
teet ja tarjoamalla siten asiakkuudenhoitajalle tietoa, tavoitteenaan liiketoimi-
nalliset hyödyt parantuneen asiakassuhteen ja asiakkaan kokeman arvon muo-
dossa. Järjestelmän tulee tukea tietämyksenhallinnan prosesseja, jotta asiakas-
tietämyksenhallinta olisi mahdollisimman tehokasta. Tässä tutkielmassa voi-
daankin puhua asiakkuudenhallinnasta, tietämyksenhallinnasta sekä asiakas-
tietämyksenhallinnasta rinnakkaisina käsitteinä. 

Ihminen vaikuttaa asiakastietämykseen hallintaan asiakkuudenhallintajär-
jestelmässä monella tapaa. Ihminen on järjestelmän ja asiakkaan välinen tärkeä 
linkki, joka on asiakaslähtöisessä ja tietämyslähtöisessä organisaatiossa oleelli-
nen huomio. Työntekijä vastaa tiedon keräämisestä ja tallentamisesta, tietämyk-
sen muodostamisesta ja sen hyödyntämisestä. Ilman ihmisen vaikutusta, ei 
synny datasta ja informaatiosta tietämystä, eli järjestelmä ei sitä voi automaatti-
sesti luoda. Asiakastietämyksenhallinnan prosessit pitäisi sitoa saumattomasti 
asiakkuuksien kanssa työskentelevien ihmisten prosesseihin. 

Jatkotutkimusaiheena empiiriseen osioon toimii tutkimuskysymys: Mitä 
organisaatioon ja ihmisiin liittyviä tekijöitä tulisi uudistaa, jotta edellytykset 
asiakastietämyksenhallinnalle olisivat suotuisat? 
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Empiirinen tutkimus toteutetaan laadullisena tapaustutkimuksena, jossa 
tiedonkeruumenetelmänä ovat puolistrukturoidut haastattelut sekä kyselylo-
make. 

TAULUKKO 3 Asiakastietämyksenhallintaan vaikuttavat tekijät asiakkuudenhallinnassa 

Tekijä Miten vaikuttaa Käytännön merkitys organi-
saatiossa  

Asiakastieto & Asia-
kastietämys 

Asiakkuudenhallinnan peruste-
kijä 
Organisaatiolle tärkeä voimava-
ra, jota tulisi hyödyntää. 
Tiedosta voidaan muodostaa 
tietäjän (ihmisen) avulla tietä-
mystä, jota voidaan käyttää 
hyödyksi päätöksiä tehdessä.  
 

Huomioitava erilaiset asiakas-
tiedon tasot ja laatu, jotta tietä-
mystä voidaan muodostaa te-
hokkaammin. 
Tiedon tasot: Tieto asiakkaille, 
tieto asiakkaista ja tieto asiak-
kailta. 
Tiedon laatu: Syntaksinen, se-
manttinen ja pragmaattinen 
Työntekijän tulisi yhdistää im-
plisiittistä ja eksplisiittistä asia-
kastietoa parhaan lopputuloksen 
saavuttamiseksi. 
Tietämyksen luomiseen tarvi-
taan tietoa (dataa ja informaatio-
ta), josta luodaan tietämystä. 
 

Tietämyksenhallinta Luo perusteet tietämyksenhal-
linnalle ja siirrolle organisaation 
kesken. 
Tärkeä menestystekijä asiak-
kuudenhallintajärjestelmän 
käyttöönotossa. 
Tavoitteena tehostaa organisaa-
tion tärkeän tietämyksen jaka-
mista eri sidosryhmien kesken. 

Tietämyksenhallinta huomioita-
va järjestelmää valittaessa sekä 
yrityksen prosesseja ja organi-
saatio kulttuuria suunniteltaes-
sa. 
Sidottava käytännön prosessei-
hin asiakkuudenhallinnassa. 
Voidaan käyttää asiakastietä-
myksenhallintaan 
Oltava kunnossa ennen asiak-
kuudenhallintajärjestelmää. 

Organisaatio Luo asiakaslähtöisen strategian.  
Luo tietämyksenhallinnalle 
sopivat edellytykset. 

Organisaation luotava strategia, 
joka tukee asiakkuudenhallintaa 
ja huomioitava tekijät jotka vai-
kuttavat tietämyksenhallintaan. 
Tunnistettava ja uudistettava 
prosessit jotka eivät tue asiakas-
tietämyksenhallintaa. 
Organisaation tuettava tiedon 
jakamista. 

                        (jatkuu) 
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Taulukko 3 (jatkuu) 

Ihminen  Vastaa asiakastiedon ke-
räämisestä asiakasrajapin-
nassa. 
Vastaa tiedon hyödyntämi-
sestä asiakasrajapinnassa. 
Vastaa keräämänsä asiakas-
tiedon laadusta. 
Ihmislähtöiset prosessit sitä 
tärkeämpi asiakkuudenhal-
linassa, mitä enemmän lii-
ketoiminta perustuu tietä-
myksen hyödyntämiseen. 

Työntekijän otettava vastuu 
asiakastietämyksen tallen-
tamisesta laadukkaana or-
ganisaation käyttöön. 
Ihmisen oltava kyvykäs 
hyödyntämään ja jakamaan 
tietämystä. 
Ymmärtävät asiakkaan 
tarpeet parhaiten. 

Järjestelmä Jakaa dataa sekä informaa-
tiota organisaatiossa, joka 
mahdollistaa tietämyksen 
muodostumisen. 
Kerää (mahdollistaa ke-
räämisen ihmisen toimesta 
tai tallentaa eri kosketuspis-
teistä) asiakastietoa eri kon-
taktipisteistä. 
Mahdollistaa asiakkaan 
analysoinnin asiakastietojen 
perusteella. 

Järjestelmä integroitava 
kaikkiin kontaktipisteisiin, 
joissa asiakastietoa käsitel-
lään. 
Käytettävä tukemaan tie-
tämyksenhallinnan proses-
seja. 
Asiakkuudenhallinnan 
apuväline. 
Tehostaa asiakkuudenhal-
linnan prosesseja. 
Tarjoaa infrastruktuurin 
asiakkuudenhallinnalle. 
Ei voi luoda tietämystä. 
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6 TUTKIMUKSEN METODOLOGIA 

Tässä luvussa tarkastellaan empiiristä tutkimusta ja perustellaan miksi tutki-
mus tehdään valituilla metodeilla ja miten ne tulisi toteuttaa. Aiemmissa 
osuuksissa on käsiteltynä teoria, joka luo pohjan empirialle. Tässä luvussa tar-
kemmin käsiteltävät asiat ovat: tutkimuskohteena oleva organisaatio, tutki-
musmenetelmä, tutkimuksen kulku ja perustellaan, miksi empiriaan tehtiin ky-
seisiä valintoja ja miten tuloksia analysoitiin. 

6.1 Tutkimusongelma 

Empiirisen osuuden tutkimuskysymys on seuraava: 
 

 Mitä organisaatioon ja ihmisiin liittyviä tekijöitä tulisi uudistaa, jotta 
edellytykset asiakastietämyksenhallinnalle olisivat suotuisat? 

Tähän kysymykseen haetaan vastausta kvalitatiivisen tutkimuksen avulla. 
Kvalitatiivinen tutkimus valittiin, koska se soveltuu hyvin silloin kun halutaan 
tutkia luonnollisia tilanteita, joita ei voi järjestää kokeeksi, halutaan saada tietoa 
tiettyyn tapaukseen liittyvistä syy-seuraussuhteista joita ei voi tutkia kokeen 
avulla (Metsämuuronen, 2005, 203). Lisäksi kvalitatiivisessa tutkimuksessa on 
mahdollista käyttää laadullisia metodeja, jotka mahdollistavat “tutkittavan ää-
nen ” pääsemisen kuuluviin (Hirsijärvi, Remes ja Sajavaara, 2004, 155). Tämä on 
oleellista, koska tietoa halutaan saada nykytilasta juuri organisaation ihmisiltä 
heidän omin sanoin, jotta voidaan ymmärtää ongelmakohtia. 
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6.2 Tutkimusmenetelmä 

Tämän tutkielman tutkimusmenetelmiä on kaksi: kirjallisuuskatsaus sekä laa-
dullinen tapaustutkimus. Kirjallisuuskatsauksessa kiinnitettiin huomiota kirjal-
lisuuden laatuun ja kirjallisuuskatsauksen systemaattisuuteen. Systemoitu kir-
jallisuuskatsaus alkaa Metsämuurosen (2005, 39) mukaan aihepiirin rajauksella 
sekä hyväksymis- ja poissulkukriteerien päättämisellä. Aihe rajattiin siis jo tut-
kimuksen alkuvaiheessa koskemaan asiakastietämyksenhallintaa asiakkuuden-
hallintajärjestelmän avulla. Aiheesta haluttiin löytää ne tekijät, jotka vaikuttavat 
tutkittavaan ilmiöön ja niiden perusteella voidaan suunnitella toimia organisaa-
tiossa. Tällöin esimerkiksi asiakkuudenhallintajärjestelmän käyttöönoton me-
nestystekijät on rajattu ulos siltä osin, kuin ne eivät liittyneet asiakastietämyk-
senhallintaan. Hyväksymis- ja poissulkukriteereillä on tarkoitus validoida tut-
kimukseen mukaan mahdollisemman edustava joukko luotettavia tutkimuksia. 
Tietojen hakua on resurssien puutteen vuoksi siis rajattava, ja päätettävä mistä, 
millä tavoin ja kuinka kauan tietoa haetaan. (Metsämuuronen, 2005, 39) Hyväk-
symiskriteereiksi päätettiin alussa seuraavat: Lähteeseen on viitattu muissa tut-
kimuksissa, se on julkaistu luotettavassa tieteellisessä tahossa ja se liittyy olen-
naisesti rajaukseen. Poissulkukriteereitä olivat hyväksymiskriteereistä kääntei-
set: Ei viittauksia muissa tutkimuksissa, julkaistu epäluotettavassa lähteessä 
(esimerkiksi konsulttiyrityksen blogi tms. verkkojulkaisu) sekä eivät vastanneet 
tutkimuksen rajausta. Hakukoneina käytettiin pelkästään Google scholar- ja 
Aisel- hakukoneita. Tietokannat ovat keskeisimpiä ja tärkeimpiä, kun haetaan 
alkuperäistutkimuksia. Lisäksi kaikki olivat tieteellisiä artikkeleita, joita voi-
daan pitää luotettavana. (Metsämuuronen, 2005, 36–39) Käytetyt hakusanat oli-
vat: CRM, customer relationship management, KM, knowledge management, 
customer knowledge management, CKM, business process design ja customer 
knowledge. Kirjallisuuteen perustuvassa tutkimuksessa on aiheena löytää vas-
taus tutkimuskysymykseen: Mitkä tekijät vaikuttavat asiakastietämyksenhallin-
taan asiakkuudenhallintajärjestelmässä? 

Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus on määritelty kokonaiseksi jou-
koksi erilaisia tulkinnallisia tutkimuskäytäntöjä (Metsämuuronen, 2005, 198). 
Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus valittiin siis, koska tutkimuksessa on 
mahdollista käyttää laadullisia metodeja, jotka mahdollistavat “tutkittavan ää-
nen ” pääsemisen kuuluviin (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara, 2004, 155). Tämä on 
oleellista, koska tietoa halutaan saada nykytilasta juuri organisaation ihmisiltä 
heidän omin sanoin, jotta voidaan ymmärtää ongelmakohtia. 

Laadullisista menetelmistä metodiksi valittiin tapaustutkimus, koska sen 
koettiin toimivan parhaiten tässä tutkimuksessa. Eriksonin ja Koistisen (2014, 5) 
mukaan tapaustutkimus sopii kun jokin tai usea seuraavista ehdoista täyttyy:  

 Mitä-, miten- ja miksi-kysymykset ovat keskeisiä. 

 Tutkijalla on vain vähän kontrollia tapahtumiin.  

 Aiheesta on tehty vähän empiiristä tutkimusta.  
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 Tutkimuskohteena on jokin tämän ajan elävässä elämässä oleva ilmiö. 

Koska tutkimuksessa haluttiin selvittää juuri nykytilaa ja miten nykytilaa ku-
vaillaan, miten asiakastietämykseen liittyviä prosesseja hoidetaan, miksi näin 
tehdään tai miksi nykytila kuvataan tietynlaiseksi, on juuri tapaustutkimus so-
piva. Metodologia on käyttökelpoista silloin, kun se palvelee käytännön tutki-
musta (Metsämuuronen, 2005, 198), ja tässä tutkimuksessa väite on tosi. Ta-
paustutkimukselle luonteenomaista on myös se, että sen avulla voidaan koota 
monipuolisesti tietoja (Metsämuuronen, 2005, 206). Tapaustutkimuksia voidaan 
määritellä useisiin eri luokkiin. Eriksonin ja Koistisen (2014, 11–13) mukaan ne 
voidaan jaotella sen mukaan, mikä on tutkimuksen tavoite, lähestymistapa, tut-
kimusprosessi ja tutkimustapa. Tämän tutkimuksen kannalta parhaiten sopii 
selittävä tapaustutkimus, jonka tavoitteena on saada selville, miksi tapaus on 
sellainen kuin se on ja miksi se on kehittynyt tällä tavalla. 

Helpoiten määriteltävissä sekä rajattavissa olevia tapaustutkimuksen koh-
teita ovat potilas- ja oppilastapaukset, oikeustapaukset, oppilaitosten koulutus-
ohjelmat sekä erilaisissa organisaatioissa toteutettavat projektit ja kehityshank-
keet. Vaikeimpia määriteltäviä ovat sen sijaan erilaiset muutosprosessit, tapah-
tumaketjut, monimuotoiset toimijoiden väliset suhteet sekä erilaiset ilmiöt. Tut-
kittavan tapauksen määrittäminen on kriittinen vaihe tutkimusta ja se voi ta-
pahtua joko ennen aineiston keruuta tai sen jälkeen. (Erikson & Koistinen, 2005, 
5-6) Eriksonin ja Koistisen (2005) mukaan yleensä tapaus rajataan tarkemmin 
koskemaan tutkittavan tapauksen kohteena olevaa yksikköä, ryhmää, projektia, 
ilmiötä tai prosessia, jolloin kontekstin muodostaa yritys. Yritys muodostaa 
myös ”näyttämön”, missä tutkimus tapahtuu. Konteksti on tärkeää, koska ta-
paustutkimus on lähestymistavaltaan usein kontekstuaalista ja tutkittavaa ta-
pausta halutaan ymmärtää osana tiettyä ympäristöä. Tutkimukseen on valittava 
kontekstin laajuus sen mukaan, kuin se on tarpeen tapauksen ymmärtämiseksi. 
Konteksti voidaan määrittää ulompaan ja sisempään kontekstiin. Ulompi kon-
teksti määrittää yrityksen taloudellisen, sosiaalisen ja poliittisen ympäristön 
sekä yrityksen toimialaympäristön ja sen kilpailullisuuden. Sisempi konteksti 
taas viittaa yrityksen omaan rakenteellisen, kulttuurilliseen ja poliittiseen ym-
päristöön. (Erikson & Koistinen, 2005; Pettigrew, 1997, 340-341) 

Myös tapauksen lähiympäristö vaatii määrittelyn. Lähiympäristö eli ta-
pahtumaympäristö on ikään kuin tapauksen ”näyttämö”, missä tapaus toimii 
tai toteutuu. (Erikson ja Koistinen, 2005) 

Tapaustutkimusta on myös kritisoitu ja on väitetty seuraavaa: Tapaustut-
kimuksesta puuttuu tieteellinen kurinalaisuus, yhden tapaustutkimuksen pe-
rusteella ei voida yleistää, se vaatii paljon resursseja sekä hyviä tapaustutkijoita 
on vaikea löytää (Järvinen & Järvinen, 1995, 54).  

Erikson ja Koistinen (2005) listaavat myös tapaustutkimuksen haasteita, 
joita ovat: Teoreettisten käsitteiden tai älyllisen rikkauden puuttuminen, epä-
selvä tapauksen tai tapausten määrittely raportointivaiheessa, epäselvä tai liian 
yleinen tutkimuskysymyksen määrittely, puutteellinen aineiston analysointi, 
heikot yhteydet aikaisempaan tutkimukseen, mitäänsanomaton raportointi ja 
kontribuution vähäinen pohdinta.  
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6.3 Tiedonkeruumenetelmä 

Empiirisessä osiossa on siis tarkoitus tutkia organisaatiossa: Mitä organisaa-
tioon ja ihmisiin liittyviä tekijöitä tulisi uudistaa, jotta edellytykset asiakastie-
tämyksenhallinnalle olisivat suotuisat? Tätä tarkoitusta varten, täytyy saada 
tietoa juuri organisaation sidosryhmiltä, jotta voidaan saada riittävä kuva siitä, 
mitä täytyy kehittää. Tulosten perusteella voidaan jatkossa suunnitella kehittä-
mistoimia, jotka poistavat ongelmakohtia organisaation tiedonhallinnassa ja 
edesauttavat siten mahdollisen järjestelmähankinnan toteuttamista. Tutkimus-
menetelmäksi valikoitui tähän tutkimukseen haastattelu sekä kyselylomakkeet. 
Tapaustutkimukselle onkin ominaista haastattelut muiden moninaisten lähtei-
den lisäksi. Tapaustutkimuksessa voi myös hyödyntää määrällisiä aineistoja. 
Useista aineistoja käyttämällä on tutkijalla rikastaa kuvaustaan ja tietämystään 
sekä saavuttaa tutkimuksen kannalta luotettava lopputulos. (Erikson & Koisti-
nen, 2005) Metsämuurosen (2005) mukaan haastattelua kannattaa aina käyttää, 
kun se on mielekäs tapa hankkia tietoa. Erityisen pohjautuen Hirsijärven ja 
Hurmeen (1985) tekstiin Metsämuuronen (2005) esittää seuraavan listan, mil-
loin haastattelu sopii erityisen hyvin: 

1. Kyseessä on koko väestöä koskeva satunaisotos tai jos kohdejoukko 
edustaa alhaista koulutustasoa  

2. Tutkittavilla on alhainen motivaatio 
3. Halutaan säädellä tutkimusaiheiden järjestystä 
4. Halutaan tulkita kysymyksiä tai täsmentää vastauksia 
5. Halutaan kadon jäävän mahdollisimman pieneksi 
6. Tutkimuksen luotettavuus voidaan tarkistaa muilla keinoilla 
7. Tutkitaan intiimejä tai emotionaalisia asioita 
8. Kartoitetaan tutkittavaa aluetta 
9. Halutaan kuvaavia esimerkkejä, ja kun 
10. Tutkitaan aihetta, josta ei ole objektiivisia testejä 

Haastattelu eroa keskustelusta siten, että haastattelulla on tavoite. Haastattelul-
la pyritään informaation keräämiseen ja on ennalta suunniteltua ja sillä on 
päämäärä. Haastattelu on hyvin joustava menetelmä, joten se sopii moniin eri-
laisiin tutkimustarkoituksiin. Koska haastattelussa ollaan suorassa kielellisessä 
vaikutuksessa tutkittavan kanssa, voidaan suunnata tiedonhankintaan tar-
kemmin myös itse tiedonhankinta tilanteessa. Myös vastauksen takana olevat 
motiivit voivat selvitä haastattelun aikana. Haastattelussa ilmenneiden ei-
kielellisten vihjeiden avulla voidaan ymmärtää vastauksia ja joskus jopa ym-
märtää merkityksiä toisin kuin aluksi oli ajateltu. (Hirsijärvi ja Hurme, 2001) 
Haastattelu on tietojen hankintaa siten, että tutkija keskustelee tutkittavan 
kanssa, joka on myös tutkimuksen tietolähde. Haastattelu on myös herkkä me-
netelmä, sillä haastateltava voi kokea haastattelun urkkimiseksi tai johdon jär-
jestämäksi valvontamenettelyksi. Haastateltu voi myös pyrkiä miellyttämään 
vastauksilla haastattelijaa, jolloin tulokset vääristyvät. (Järvinen & Järvinen, 
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1995, 98) Haastattelijan tulee tutkijana pyrkiä välittämään kuvaa haastateltavan 
ajatuksista, käsityksistä kokemuksista ja tunteista. (Hirsijärvi ja Hurme, 2001, 41) 

Haastattelu tulisi toteuttaa myös tiettyjen hyväksi havaittujen käytäntei-
den mukaan. Järvinen ja Järvinen (1995, 98) esittävät Kvalen (1983) tekstiin pe-
rustuvan listan näkökulmista, jotka tulee ottaa huomioon toteutettaessa kvalita-
tiivisen tutkimusotteen haastattelua: 

1. Haastattelu on keskittynyt haastateltavan elämismaailmaan 
2. Se pyrkii ymmärtämään ilmiöiden merkityksiä hänen elämismaailmas-

saan 
3. Se on kvalitatiivista 
4. Se on kuvailevaa 
5. Se on spesifiä 
6. Se on vapaata ennakko-oletuksista 
7. Se keskittyy tiettyihin teemoihin 
8. Se sallii moniselitteisyydet 
9. Se sallii muutokset 
10. Se riippuu haastattelijan herkkyydestä 
11. Se tapahtuu henkilöiden välisenä vuorovaikutuksena 
12. Se saattaa olla positiivinen kokemus 

Järvisen ja Järvisen (1995) mukaan on tärkeää myös se, että mikäli haastattelu 
liittyy työtehtäviin, haastattelijan tulisi pyrkiä selvittämään etukäteen haastatel-
tavan toimenkuva sekä asema organisaatiossa. Haastattelutilanteessa tulisi asi-
oita katsoa nimittäin haastateltavan näkökulmasta. 

Haastattelut voidaan jakaa kolmeen luokkaan: strukturoitu haastattelu, 
puolistrukturoitu haastattelu ja avoin haastattelu. (Metsämuuronen, 2005, 225) 
Tähän tutkimukseen valittiin haastattelumuodoksi puolistrukturoitu, sillä sen 
ajateltiin parhaiten tukevan tutkimuskysymyksen selvittämistä. Kysymykset 
muodostettiin kirjallisuuden avulla ja ne koottiin teemoittain, mutta vastauksia 
ei lukittu. Hirsijärven ym. (2003, 197) mukaan teemahaastattelu on lomake- ja 
avoimen haastattelun välimuoto, jossa aihepiirit tiedetään, mutta tarkka muoto 
ja järjestys puuttuvat.  Erityisen hyvin se sopii käytettäväksi tilanteissa, joissa 
kohteena ovat intiimit tai arat aiheet tai joissa halutaan selvittää heikosti tiedos-
tettuja asioita, kuten: arvostuksia, ihanteita ja perusteluja. (Metsämuuronen, 
2005, 226) Puolistukturoiduille haastattelulle on ominaista, että jokin haastatte-
lun näkökulma on lyöty lukkoon, mutta ei kaikkia. Kysymysten sanamuotoa 
voi vaihdella ja kysymykset ovat kaikille samat, mutta niitä ei ole sidottu vas-
tausvaihtoehtoihin (Hirsjärvi & Hurme, 2001, 47). 

Haastattelut suoritetaan kasvotusten tai organisaatiossa käytössä olevan 
Lync-ohjelmiston välityksellä, joka vastaa puhelinsoittoa, mutta toteutetaan 
tietokoneella. 

Organisaation myyjille toteutettiin kysely, jotta saatiin tehokkaasti kerät-
tyä vastauksia myös asiakasrajapinnassa toimivien toimesta.  Järvinen ja Järvi-
nen (1995, 147) määrittelevät kyselyn valmiilla sähköisellä tai paperilomakkeel-
la suoritettavaa tietojen hankintaa, jossa on valmiiksi kirjoitettu joukko kysy-
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myksiä joihin haastateltavan toivotaan vastaavan.  Kysely voi koskea koko tut-
kittavaa joukkoa tai vain osaa siitä (Järvinen & Järvinen, 1995, 147) 

Kysymykset kyselyyn muodostettiin teorian pohjalta. Kysymysrunko on 
nähtävissä liitteessä 2. Kysely lähettiin myyjille sähköisesti. 

6.4 Kohdejoukko 

Kohdejoukoksi tutkimukseen valittiin tutkimusongelman ja kontekstin muo-
dostaman rajauksen perusteella henkilöitä, joilla koettiin olevan paras tietämys 
asiakkaista käytännön tasolla organisaatiossa ja jotka olivat etäisyyden puolesta 
tutkijan haastateltavissa kohtuullisella vaivalla. Näitä ovat organisaation sidos-
ryhmistä kauppiaat ja heidän myymälöistään valitut myyjät. Myyjille suoritet-
tiin ajan säästämiseksi kysely. Kysely lähettiin 12 myyjälle, joista 7 vastasi kyse-
lyyn. 

Haastateltavat kauppiaat valittiin erikokoisista myymälöistä ja hieman eri-
laisella taustalla sekä sijainnilla tutkielman tilaajan toimesta. Tällä pyrittiin 
saamaan tutkimuksen kohdejoukkoon vaihtelua. Haastatellut kauppiaat valit-
sivat omasta organisaatiostaan myyjät, jotka olivat eniten tekemisissä kuluttaja- 
sekä projektiasiakkaiden kanssa päivittäisessä työssään. Tähän tutkielmaan 
haastateltiin kuutta kauppiasta. Kohdejoukko tutkimukseen sijaitsi Etelä-
Suomen alueella, noin 250 kilometrin sisällä pääkaupunkiseudusta. 

6.5 Tutkimuksen viitekehys 

Tutkimuksen viitekehyksen muodostaa kirjallisuuskatsauksen lopussa luotu 
taulukko (taulukko 3), josta selviää asiakastietämyksenhallinnalle oleelliset sei-
kat, joiden nykytilaa halutaan selvittää. Näitä ovat luvussa 2 esiintyvän (kuvio 2) 
Organisaation kyvykkyydet tietämyksenhallinnan näkökulmasta – viitekehyk-
sen soveltuvat osat, luvussa neljä esiintyvät tietämyksenhallinnan prosessit asi-
akkuudenhallinnassa (kuvio 4) ja luvussa kolme esiintyvä (kuvio 2) asiakkuu-
denhallinnan ja asiakastietämyksenhallinnan viitekehys. 

Näitä viitekehyksiä ja käytettiin siten että niiden pohjalta luotiin teemoja, 
ja teemoista tarkemmin kysymyksiä haastatteluihin. Näin saadaan tutkittua, 
miten kirjallisuuden perusteella olevat tärkeät tekijät asiakastietämyksen hal-
linnasta ovat nykytilassa sekä selvitettyä haastateltavien näkemyksiä aiheesta. 
Tämän pohjalta organisaatio voi suunnitella jatkokehitystoimia toimintansa 
tehostamiseksi. Teemoina kysymyksien luomisessa ovat organisaatio, tietämyk-
senhallinta, asiakastieto, ihminen ja järjestelmä. Eniten tietoa halutaan kerätä 
juuri organisaation ja ihmisen näkökulmasta, joten näistä teemoista on eniten 
kysymyksiä. 
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6.6 Kohdeorganisaatio  

Tutkimuksen kohdeorganisaatio toimii rauta-ja erikoiskaupan alalla, ja koostuu 
ylätason organisaatiosta sekä tähän organisaatioon kuuluvasta ketjuorganisaa-
tiosta sekä tähän ketjuorganisaatioon kuuluvista kauppiaista. Kauppiaat muo-
dostavat kuitenkin kohtalaisen itsenäiset kokonaisuudet ja voidaankin ajatella, 
että heillä on omat organisaationsa. Tässä tutkimuksessa ajatellaan kauppiaan 
organisaatio ylemmän tason organisaatioiden sisällä, vaikka tunnistetaankin 
niiden itsenäisyys. Organisaation liiketoiminta perustuu vahvasti päivittäiseen 
interaktioon asiakkaiden kanssa. 
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7 EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tässä luvussa käsitellään haastattelututkimuksessa saatuja tuloksia. Kysymyk-
set on jaettu teemoittain ja teemojen sisällä käsitellään kysymykset. 

7.1 Asiakastieto 

Asiakastiedosta tukittiin lähinnä asiakastiedon tasoja 2) Tieto asiakkaista ja 3) 
Tieto asiakkailta, sillä tutkimuksen tarkoituksena ei ollut tutkia mitä tietoa asi-
akkailla tulisi tarjota. Nämä sovitetiin organisaation liiketoiminnan kannalta 
relevantteihin osiin ja asiakkaan elinkaareen sekä selvitettiin mitä tietoa haasta-
teltavat haluaisivat eri elinkaaren vaiheessa.  

Ensimmäinen asiakastiedon näkökulmasta tehty kysymys oli millaista tie-
toa haluaisit saada asiakkaasta ennen asiakassuhteen alkua? Yhteenvetona tähän ky-
symykseen voidaan sanoa, että haluttiin tietoja, joilla potentiaalinen asiakas 
voitaisiin tunnistaa ja tälle voitaisiin lähettää oikeanlaista markkinointia, jotta 
tavoitteena olisi asiakassuhteen syntyminen. Lisäksi haluttiin tietää asiakkaan 
mahdollinen meneillä oleva projekti.  

H2 kertoi haastattelussa seuraavaa: ”mehän ei päästä suoraan kiinni asi-
akkaaseen, mutta tiettyihin asiakasryhmiin, joita voitaisiin lähestyä suoramark-
kinoinnilla, jotta päästäisiin tavoitteeseen A eli asiakaskohtaamiseen.” Lisäksi 
H2 nostaa esille, että asiakkaasta voitaisiin mahdollisesti selvittää tietoja kanta-
asiakasjärjestelmän kautta kohtaamatta asiakasta. Lisäksi asiakkaan mahdolli-
sesti tekemät testit yms., jotka antaisivat kaupalle tietoa asiakkaan kiinnostuk-
sen kohteista, nähtiin tärkeänä. Myös H5 nosti verkkoselailun ja pohti, voisiko 
sitä kautta saada potentiaalisille asiakkaille mainonta selailun perusteella. H3 
poikkeava mielipide saattoi johtua siitä, ettei kysymystä täysin ymmärretty. 
Seuraavassa taulukossa (taulukko 4) yhteenveto vastauksista ensimmäiseen 
kysymykseen: 
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TAULUKKO 4 Yhteenveto ensimmäiseen kysymykseen kauppiaille 

Kysymys:  H1 H2 H3 H4 H5 H6 

Mitä tie-
toa halu-
aisi saada 
asiakkaas-
ta ennen 
asiakas-
suhteen 
alkua? 

Asumis-
muoto 
tärkein, 
asunnon 
omistus-
suhde 

Tuottei-
den/palveluiden 
tarve, mieltymyk-
set, perusdemogra-
fia, maksukykyyn 
viittaavat seikat, 
asiakkaan verk-
koselailu kaupan 
sivuilla, tietoja 
joita voidaan käyt-
tää hyväksi asia-
kasta lähestyttäes-
sä 

Ei 
mie-
lipi-
dettä 

Tietoja 
jotka 
auttavat 
lähesty-
mään 
potenti-
aalista 
asiakasta, 
tulevat 
projektit, 
palvelui-
den tar-
ve, asu-
mismuo-
to, am-
matti, 
tulotaso. 
Projektin 
tyyppi ja 
tiedot 
tärkeim-
piä, sa-
moin 
taloudel-
liset edel-
lytykset 

Asumis-
muoto, 
vapaa-ajan 
asunto, 
verk-
koselailu 
data, tie-
dot raken-
nusluvista 

Projektin 
tyyppi, 
asumis-
muoto, 
vapaa-
ajan 
asunto 

 
Toinen asiakastietoon liittyvä kysymys: millaista tietoa haluaisit saada asiakkaasta, 
kun asiakassuhde on perustettu? tuotti yhtenäisiä vastauksia. Kävi ilmi, että kun 
asiakassuhde perustetaan, riittivät nykyisellään lomakkeella kerätyt projektin 
perustiedot tyydyttämään haastateltavien tarpeet. H5 nosti esiin ongelman, joka 
nykytilassa on: kartoituslomake on paperinen lomake ja se ei ole tallennettuna 
mihinkään järjestelmään, eli tieto ei ole yhteisesti saatavilla. Lähes kaikki 
haastatellut kertoivat keräävänsä jo nyt projektin kartoituslomakkeella tietoja 
asiakkaalta. H5 totesi, että asiakassuhdetta koskevilla tiedoille tulisi olla oma 
järjestelmä. Yleisesti kävi ilmi, että kauppiaat haluavat tietoja, jotta asiakkaalle 
voidaan osoittaa sopiva myyjä, tarjota oikeita tuotteita ja tehdä mahdollisesti 
lisämyyntiä. Seuraavassa taulukossa (taulukko 5) yhteenveto vastauksista 
toiseen kysymykseen: 
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TAULUKKO 5 Yhteenveto toiseen kysymykseen kauppiaille 

Kysymys  H1 H2 H3 H4 H5 H6 

Mitä tietoa 
haluaisi 
saada asi-
akkaasta, 
kun asia-
kassuhde 
on perus-
tettu? 

Samoja mitä 
kerätään nyt-
kin: yhteys-
tiedot, asia-
kassegmentti, 
millainen 
projekti, mil-
lainen raken-
nus. 

Projek-
tin 
tar-
kempi 
kartoi-
tus 
mitä 
teh-
dään 
nytkin. 

Ei mieli-
pidettä 

Osittain 
samoja 
kuin edel-
lä. Sen 
hetkisen 
projektin 
tiedot 
kartoite-
taan. 

Samoja mitä 
kerätään nyt-
kin: yhteys-
tiedot, asia-
kassegmentti, 
millainen 
projekti, mil-
lainen raken-
nus 

Projektin 
laajuus, 
projektin 
perus-
tiedot 

 
 

Kolmas kysymys millaista tietoa haluaisitte saada asiakkaalta asiakkuuden aikana? 
tuotti vastauksia suuremmalla hajonnalla. H1 ei kommentoinut aihetta tar-
kemmin, hän totesi myyjän saavan tarvittavat tiedot, koska on asiakassuhteessa 
tiiviissä vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Myös H6 kertoi asiakkaalle osoi-
tetun vastuumyyjän olevan tärkeässä roolissa asiakkaalta saadun tiedon ke-
räämisessä. Asiakkaan projektin etenemisen tila oli myös tässäkin vaiheessa 
esille noussut seikka, ja sen totesivatkin H2,H3,H4,H5. Lisäksi toivottiin tietoa, 
joka auttaisivat lisämyynnissä. H5 kertoi myös toiminnallisuuksista, jotka olisi-
vat hänen mielestään käyttökelpoisia asiakkuuden seurantaan asiakassuhteen 
aikana järjestelmällä: Ostohistorian perusteella voisi muodostaa valmiita tilasto-
ja, jotka näyttäisivät asiakassuhteen tilan. H2 kertoi myös haluavansa tietoa, 
jonka avulla voitaisi seurata onko asiakkaalle onnistuttu myymään määriteltyjä 
tuotteita. H4 toi ilmi myös hyvän huomion. Hänen mielestään hyvä asiakastieto 
voisi olla myös interaktiivista projektin aikana ja palaute olisi hyvä lisä kaupan 
käyttöön asiakassuhteen aikana. Seuraavassa taulukossa (taulukko 6) yhteenve-
to vastauksista kolmanteen kysymykseen: 
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TAULUKKO 6 Yhteenveto kolmanteen kysymykseen kauppiaille 

Kysymys:  H1 H2 H3 H4 H5 H6 

Mitä tie-
toa halu-
aisi saada 
asiak-
kaasta 
asiak-
kuuden 
aikana? 

Ei mie-
leen eri-
tyistä, 
myyjä 
saa tar-
vittavas-
ti kun on 
asiak-
kaan 
kanssa 
tekemi-
sissä 

Ostohistoria. 
Tätä voisi 
käyttää pro-
jektin ja 
myyntitavoit-
teiden seuran-
taan. 

Miten 
menee 
pro-
jektin 
aika-
na? 
Onko 
men-
nyt 
niin 
kuin 
on 
sovit-
tu? 

Samat 
kuin edel-
lä. Hyvä 
asiakastie-
to voisi 
olla inter-
aktiivista. 
Palaute. 
Projektin 
etenemi-
nen. 

Ensimmäis-
ten viikko-
jen tapah-
tumat, osto-
historia da-
tan hyödyn-
täminen, 
tilastoja 
sekä raport-
teja asiak-
kuuksista. 

Tietoa joka 
voisi johtaa 
lisämyyntiin 
tai parantaa 
asiakassuh-
detta. 

 
Neljäs asiakastietoon liittyvä kysymys oli millaista tietoa haluaisitte saada 
asiakkaalta asiakkuuden päättyessä / hiipuessa? Palautteen projektista nostivat esille 
H1,H3,H4,H5. Myös syyn, miksi projekti päättyi, halusivat tietää H2 ja H6. H2 
toi ilmi tärkeän seikan, että reagointi hiipuvaan asiakkuuteen pitäisi olla nopeaa, 
sillä kuluttaja projektit ovat usein lyhyitä. H3 kertoi myös, että heillä tahtoo 
jäädä monesti tekemättä eräänlainen ”jälkitarkistus” projektin onnistumisesta. 
Asiakas unohdetaan, kun hän ei enää asioi kaupassa. H4 ja H5 haastatteluissa 
ilmeni, että he haluaisivat tietää myös asiakkaan mahdollisista muista 
remonteista, jotta asiakasta voisi lähestyä myöhemmin uudestaan tämän tiedon 
perusteella. H4 kertoi myös, että asiakkaan projektin perusteella kerättyä tietoa 
voitaisiin hyödyntää jatkossa myös markkinoinnissa: esimerkiksi omakotitalon 
omistajia voitaisiin keväisin muistuttaa pihatöistä. Seuraavassa taulukossa 
(taulukko 7) yhteenveto vastauksista neljänteen kysymykseen: 

TAULUKKO 7 Yhteenveto neljänteen kysymykseen kauppiaille 

Kysymys:  H1 H2 H3 H4 H5 H6 

Mitä tietoa 
haluaisi 
saada asiak-
kaasta, asi-
akkuuden 
päättyessä / 
hiipuessa? 

Palaute 
projektista 

Syyt mik-
si ei osta 

Palaute 
projektista 

Palaute 
projektista, 
tulevat 
projektit 

Palaute 
projektista, 
tulevat 
projektit 

Syyt mik-
si asiak-
kuus lop-
pui? 
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7.2 Tietämyksenhallinta ja organisaatio  

Tämän aihealueen kysymykset liittyivät käytäntöihin, jotka liittyivät tietämyk-
senhallintaan ja organisaatioon. Niiden avulla pyrittiin selvittämään nykytilaa, 
miten koetaan tietämyksenhallinnalle tärkeät prosessit ja miten niitä voisi kehit-
tää. Tämän kappaleen lopussa on yhteenvetotaulukko, josta käy ilmi aihealueen 
kysymykset ja vastaukset tiivistetysti (taulukko 8). 

Ensimmäinen kysymys käsitteli sitä, näkevätkö kauppiaat asiakkaan tie-
donlähteen näkökulmasta voimavarana. Tarkka kysymys oli näettekö asiakkaan 
voimavarana tiedonlähteen näkökulmasta? Kaikki haastateltavat kokivat, että asi-
akkaan tiedot ovat tärkeä voimavara. H1 kertoi, että osa asiakaspalautteesta 
tulee kuitenkin oman jaksamisen vuoksi jättää huomioimatta, koska sitä tulee 
niin paljon. H3 sanoi, että se joka osaa asiakasta tulkita, saa tehtyä kaupat. On-
gelmaksi H3 kuitenkin näki sen, että asiakasta ei osata kuunnella ja tulkita tä-
män kertomusta. H5 totesi seuraavaa ” kyllä mä sanoisin näin, että me ollaan 
erikoiskaupan alalla, kyllä meidän pitäisi tavallaan tuntea sitä asiakasta.” Li-
säksi H5 arveli asiakkaan tuntemisen olevan tärkeämpää varsinkin pienemmillä 
paikkakunnilla ja pitkien asiakassuhteiden olevan merkityksellisiä. H2 kertoi 
seuraavaa: ”eiköhän se ole perusperiaate, että jolla on hyvä asiakastieto, on 
mahdollisuus tehdä enemmän kauppaa” H2 lisäsi myös, että erityisesti jos aja-
tellaan asiakasryhmiä ja nettikaupan sekä kivijalan yhdistämistä, voidaan käyt-
tää esim. verkkoselailun dataa hyödyksi siten, että varaudutaan kaupassa tuot-
teiden menekkiin.  

Toinen kysymys pyrki selvittämään organisaation käytänteitä asiakastie-
don keräämiseen sekä tallentamiseen, kysymys oli pyritäänkö asiakkailta saamaan 
systemaattisesti myynnin kannalta tärkeää tietoa kaupanteon/asiakkuuden luomisen 
yhteydessä ja tallennetaanko tällaista tietoa mihinkään? Lähes kaikilla oli käytössä 
organisaation yhteinen projektin kartoituslomake, johon tallennetaan perustie-
toja projektista. Vain H6 ei kertonut kyseisen lomakkeen olevan käytössä. Lo-
make täytetään siinä yhteydessä, kun asiakkaalle ollaan avaamassa asiakkuutta 
ERP-järjestelmään. Kaikki lomaketta käyttävät tunnistivat ongelmaksi tiedon 
välittymisen paperilomakkeelta. H2 lukuun ottamatta käytössä ei ollut mitään 
järjestelmää, johon moisia tietoja voisi tallentaa. Nykyiseen ERP-järjestelmään 
saa vain perustiedot ja suppean asiakassegmentin. Niinpä tieto jäi vain lomak-
keen täyttäjän haltuun. H2,H4 ja H5 nostivat esiin, että järjestelmä johon tietoja 
voisi tallentaa, olisi hyvä. H3 nosti esiin kiinnostavan seikan. Hänen mukaansa 
kuluttajien projektit ovat niin lyhyitä, että tietoja turha tallentaa hyödynnettä-
väksi myöhemmin. Kaupat tulisi hänen mukaan tehdä heti. H6 ilmaisi myös, 
että haluaisi saada palautteen kirjattua systemaattisemmin. Ongelma tiedon 
tallentamiseen ja jakamiseen liittyen on sama, mikä nousi esille asiakastietoon 
liittyvissä kysymyksissä.  

Kolmannen kysymyksen tarkoitus oli selvittää, onko organisaatiolla käy-
tössään käytänteitä tietämyksen luomiseen olemassa olevasta asiakastiedosta. 
Kysymys oli käytätkö olemassa olevaa tietoa asiakkaista luomaan uutta tietoa, joka 
auttaa liiketoiminnassa? Tätä ei juurikaan tehty kuluttaja-asiakaspuolella, ammat-
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tiasiakaspuolella kylläkin. Vain H2 oli selkeä prosessi kuluttaja-asiakkaiden 
seurantaan projektiasiakkaissa. H2 tarkkaili asiakkuuksien kehittymistä myyn-
tidatan avulla ja teki siitä päätelmiä asiakkuuden tilasta. Tämän jälkeen asiak-
kuuden vastuumyyjän tuli selvittää asiakkuuden tila. H1 ja H6 muodostivat 
tietämystä haastattelun perusteella ainakin myyntidatasta tuoteryhmittäin. Syy 
laskevaan myyntiin pyrittiin selvittämään tuoteryhmissä. H6 kertoi nykyisen 
ERP-järjestelmän soveltuvan huonosti asiakkuuksien helppoon seuraamiseen. 
Myös H4 sanoin olemassa olevien asiakkaiden laajamittaisen käsittelyn olevan 
niin aikaa vievää, ettei tähän ole juurikaan resursseja.  

Neljäs kysymys osaatko sanoa, keräävätkö myyjät ammattitaitoon-
sa/kokemukseen perustuen myynnin kannalta tärkeää tietoa, mitä ei tallenneta mihin-
kään yleisesti? selvitti oliko kauppiaiden tiedossa, josko organisaatiossa oli yksi-
löllisiä käytänteitä tiedon keräämiseksi myynnin edistämistä varten. Kaikki 
kauppiaat kertoivat, ettei tämä ole yleinen käytäntö kuluttaja-asiakkaiden puo-
lella. Yritysasiakkaiden puolella kerätään tietoa, H2 kertoi myyjien keräävän 
myös potentiaalisista ”liideistä” (liideillä tarkoitetaan tässä yhteydessä potenti-
aalista asiakasta) tietoa. H3 nosti esille jo aiemmin mainitsevansa seikan, jonka 
mukaan asiakkaista on turha kerätä tietoja, sillä kaupat tulee tehdä heti kun 
asiakas tavataan. H3 ei siis nähnyt tietojen tallentamiselle hyötyä. Käytäntönä 
tiedon kerääminen on siis kauppiaiden mukaan tuttu, mutta on painottunut 
yritysasiakkaiden pariin. Samaa keinoa tulisi organisaatiossa edistää myös ku-
luttaja-asiakkaiden puolella, mutta tiedon tulisi olla yleisesti kaikkien saatavilla 
tietämyksen- sekä asiakkuudenhallinnan perusteiden mukaisesti.  

Viidennen kysymyksen tarkoitus oli tutkia, miten kauppiaat kokivat asia-
kassuhteen vaarantuvan, mikäli siitä vastaava henkilö poistuu organisaatiosta. 
Kysymykseen onko vaarana, että myyjän lähtiessä häviäisi mahdollisuus hoitaa tehok-
kaasti asiakassuhdetta? Pääsääntöisesti tätä ei nähty kuin hetkellisenä ongelmana. 
Vain H1 näki, että asiakkaat seuraisivat myyjää luultavasti toiseen organisaa-
tioon. Muut kokivat, että asiakkaasta oli tallennettuna tarpeeksi tietoa, jotta 
asiakassuhde saataisiin hoidettua muiden myyjien toimesta. H2 totesikin, että 
projekti (ja sitä kautta ERP-järjestelmään perustetun) asiakkaan tiedoista löytyy 
esimerkiksi myyntihistoria, jota voidaan käyttää apuna. Lisäksi myyjien käyt-
tämät puhelinnumerot ovat organisaation omistuksessa. Yleisesti kuluttajapuo-
len remontointiprojekteissa, eivät kauppiaat nähneet myyjän vaihtumista on-
gelmaksi. H3 sanoikin, että asiakas on yleensä ”sitoutunut” tietyllä tavalla hoi-
tamaan projektin loppuun kaupan kanssa. H6 kertoi, että tuuraajalle on usein 
siirretty riittävästi tietoa asiakkuudesta. Vastausten perusteella ilmenee, että 
kauppiaat eivät koe suureksi ongelmaksi myyjän poistumista organisaation 
palveluksesta, vaan asiakkaasta oli jo nyt tarpeeksi tallennettuna tarpeeksi tie-
toa, jotta asiakasta voidaan palvella. Vaikka lisätiedolle ei nähdä tarvetta, voisi 
asiakassuhteen hoitaminen olla kuitenkin helpompaa, mikäli projektista olisi 
tallennettuna lisätietoa. 

Kuudes kysymys, miten teillä käsitellään asiakaspalaute? Selvitti organisaati-
on suhtautumista asiakkaalta saatuun palautteeseen ja sen käsittelyyn sekä 
hyödyntämiseen. H3 lukuun ottamatta kaikki haastateltavat mainitsivat organi-
saation pyrkivän kehittämään toimintaa saadun palautteen perusteella. Palaut-
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teita vastaanotettiin monesta eri lähteestä: suullista, netin kautta (sosiaalinen 
media, sähköposti, verkkosivut) sekä puhelimitse. Mikäli palaute kohdistui tiet-
tyyn myyjään, käytiin se soveliaissa tilanteissa läpi asianosaisten kanssa. Pää-
sääntöisesti kaikki kirjallinen palaute oli kaikkien työntekijöiden nähtävillä tau-
kotiloissa. Asiakaspalaute tunnistettiin tärkeäksi osaksi liiketoiminnan kehittä-
mistä.  

Seitsemäs kysymys onko organisaatiossa edistetty asiakastietämyksen jakamis-
ta myyjien kesken? Käsitteli asiakkaista muodostetun tietämyksen jakamista or-
ganisaation kesken ja sitä, onko sen jakamiseen käytänteitä. Vastauksista ilmeni, 
ettei kenelläkään ollut kuluttaja-asiakkaille käytänteitä asiakkuuksista tiedon 
jakamiseen. H1 kertoi, ettei normaaleilla myyjillä ole valmiuksia tunnistaa pro-
jektiasiakasta, joka on perustettu kaupan ERP-järjestelmään, suurista asiakas-
määristä johtuen. H2 mukaan olisi hyvä, mikäli kaikki voisivat tietää ja jollain 
tavalla tuntea ”top” asiakkaat. H2 koki, että asiakkuuksista tiedon vaihtaminen 
organisaation sisällä olisi hyvä asia. H3 näki, että tällaista tiedonvaihtoa tapah-
tuu työparien kesken. Ammattiasiakkaiden puolella sen sijaan asiakkuuksia 
käsitellään systemaattisesti H2 ja H4 mukaan. H4 mainitsi myös talomyyjän 
käyvän läpi omia asiakkuuksiaan viikkopalaverissa. H2:sen organisaatiossa 
vastuumyyjä seuraa vain omaa asiakkuuttaan. Voidaan nähdä, että myös tähän 
on olemassa enemmänkin ammattiasiakkaiden puolella, mutta ei ole systemaat-
tista kuluttaja-puolella. Suullinen keskustelu joko myyjien tai tiimien välillä oli 
vastausten perusteella yleisen tapa jakaa tietämystä.  

Kahdeksas kysymys miten tällaista tiedon jakamista voisi edistää? Liittyi edel-
liseen, ja pyrki kartoittamaan mikäli kauppiailla olisi ideoita organisaation 
asiakastietämyksen jakamiseen. H1 näki, ettei ole tarvetta edistää, koska projek-
tiasiakkaiden määrä on todella pieni. H2 näki että tällaista tiedonjakoa voisi 
hyödyntää järjestelmän lisäksi myös olemassa olevilla palaverikäytänteillä. H5 
ja H6 olivat vastakkaista mieltä palavereiden suhteen, johon heidän mielestään 
ei ollut aikaa. H3 nosti jälleen esiin työparien tärkeyden tiedonvaihdossa. H2, 
H4,H5 ja H6 olivat sitä mieltä, että jokin työkalu/tietojärjestelmä, josta voisi 
helposti käydä katsomassa asiakastietoja olisi sopiva tällaiseen tilanteeseen. H5 
sanoi myös myyjän motivaation asiakastietojen tarkastelun olevan tärkeä osa: ” 
Pitää myös muistaa mitkä ovat myyjän motivaatio kun hän tulee töihin? Mitkä 
tehtävät on tärkeitä hänelle? Hänen pitäisi tehdä 80 prosenttia ajasta myyntiä ja 
tavaratkin pitäisi saada hyllyyn, selvittää juttujakin. Tavallaan pitää pitää asiat 
tosi yksinkertaisina” H4 sanoi myös, että mikäli tiedon jakaminen olisi toteutet-
tu järjestelmällä, siitä pitäisi olla joku käytännön hyöty asioinnissa. 

Yhdeksäs kysymys miten koette asiakastiedon vaihdon ylätason organisaation ja 
teidän myymälänne välillä? Selvitti organisaation nykytilaa asiakastiedon vaih-
don näkökulmasta. Tarkoituksena oli selvittää, miten käyttökelpoista asiakas-
tietoa kauppiaat kokivat saaneensa ylemmältä organisaation tasolta. Pääsään-
töisesti saatua tietoa ei koettu liiketoiminnan kannalta merkittäväksi. Lähim-
mältä organisaatiolta (linjaorganisaatiolta) ei ollut saatu kuluttaja-asiakkaista 
tietoa. Kauppiaat kuitenkin uskoivat tulevan kanta-asiakasjärjestelmään perus-
tuvan työkalun parantavan tilannetta tulevaisuudessa. 
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Kymmenes onko tietoa asiakkaista, jota toivoisitte erityisesti saavanne organi-
saation ylätasoilta? Perusteella kartoitettiin toiveita halutuista asiakastiedoilta. 
Valmista tietoa potentiaalisista asiakkaista toivoivat H1,H2,H3 ja H4. H3 ideoi, 
voitaisiinko matkapuhelinten sijaintipalveluita käyttää myymälän ohi mene-
vien asiakkaiden tunnistamiseen ja mainonnan kohdistamiseen. H3 totesi että 
tuleva tieto kanta-asiakasjärjestelmästä riittää lyhyellä aikavälillä: ” tieto mitä 
lyhyellä aikavälillä tulemme saamaan, riittää meille että meillä on riittävästi 
aktiviteetteja kohdentaa markkinointia” H3 toivoi myös oman lähialueen asiak-
kaiden verkkokaupasta muodostettujen potentiaalisten asiakkaiden hyödyntä-
mistä ja näille markkinoinnin kohdentamista. H4 halusi tietoa yli ketjurajojen 
sekä esim. ruokakaupassa selkeästi ”mökkitavaraa” ostavien ihmisten tietoja 
markkinoinnin kohdistamista varten. 

Yhdestoista kysymys koetteko, että olisitte valmis jakamaan tietoa asiakkaista 
yli organisaatiorajojen muille kauppiaille/muille organisaation osille liiketoiminnan ja 
myynnin kehittämiseksi? Korosti näkemystä, että tiedon jakamisen pitäisi olla 
molemminpuolista. Molemminpuoliseen tiedonvaihtoon olisivat olleet valmiita 
H2, H4 ja H5. H3 oli sitä mieltä, että nykyiset järjestelmät keräävät ja jakavat 
tietoa muillekin hänen sitä pystymättä estämään. H3,H5 ja H6 nostivat esiin 
myös kilpailun. Saman alueen saman toimialan kaupoille eikä kilpaileville 
oman brändin ketjuille haluttaisi jakaa sellaista tietoa, jota voitaisiin käyttää 
kilpailussa heitä vastaan. 

Muutoshallintaa mittasi kahdestoista kysymys miten valmis koet olevasi joh-
tamaan muutosta / uuden opettelua? Organisaation omaa arviota siitä, miten muu-
toksia olisi vietävissä läpi. Kaikki haastatellut kokivat olevansa jollain tavalla 
valmiita, mutta H1,H2,H4 ja H6 kertoivat sen olevan kuitenkin työlästä. H3 ja 
H5 kokivat olevansa hyvin valmiita johtamaan muutosta sekä uuden opettelua. 
Muutoksen onnistumisen suhteen muutoksen ymmärtämiselle nostivat esiin 
H2, H4, H5 ja H6. 

Kolmastoista kysymys koetteko olevanne ihmislähtöinen organisaatio? selvitti 
organisaation näkemystä oman organisaation ihmislähtöisyydestä. Vain H6 
totesi kokevansa oman organisaation olevan ihmislähtöinen. Muut haastatelta-
vat kertoivat, että kehitettävää on ja ihmislähtöisyyteen on matkaa. H1 nosti 
haastattelussa esiin eri osastojen väliset rajat ihmislähtöisyyden esteeksi. Asia-
kas joutuu etsimään palvelua monelta eri osastolta, tai yhden osaston ihminen 
ei osaa palvella riittävällä tavalla. H5 nosti tässä yhteydessä esiin seikan, että 
myös satunainen mökkiasiakas tulisi ”tuntea” ja tälle pystyä tekemään riittä-
västi myyntiä. Tähän H5 mukaan ei mikään järjestelmä voi auttaa, vaan myyjän 
on osattava tehdä tarvekartoitus riittävällä tasolla. H6 sanoi, että asiakkaan tun-
temisen tärkeys korostuu asiakkaiden vähentyessä. 

14. Kysymys Miten käytännössä näkyy myyjän kokemus ja asiakkaan tuntemus 
kaupanteossa? selvitti miten myyjän kokemus ja asiakkaan tuntemus näyttäytyy 
organisaation kaupanteossa. Haastattelujen perusteella voidaan todeta, että mi-
käli asiakas tunnetaan ja myyjä on kokenut, on seuraava helpompaa: Myyjä 
pääsee nopeammin myymään ja tarjoamaan asiakkaalle sopivia ratkaisuja, hel-
pompi osoittaa ”mielenkiintoa” projektia kohtaan sekä osaa kysyä oikeat ky-
symykset asiakkaan tarpeiden tuntemuksen perusteella. Poikkeava tulos oli 
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kuitenkin H3 näkemys, jonka mukaan kokemuksella eikä asiakkaan tuntemuk-
sella ole niinkään väliä. Tärkeää on tuotetietous ja jos sitä ei ole, ei myyjä jaksa 
kohdata asiakasta eikä osoittaa asiakkuutta kohtaan mielenkiintoa. 

Viimeinen tietämyksenhallintaan & organisaatioon liittyvä kysymys oli 
hyödynnetäänkö tällaista kokemusta/tietämystä mihinkään? Tämän perusteella selvi-
si että vain H4:llä ja H5:llä oli omassa organisaatiossa käytänteitä, jotka liittyivät 
tiedon jakamiseen. H4:n organisaatiossa oli käsin tuotettua materiaalia sekä 
ulkoisessa järjestelmässä ylläpidettyjä ohjeistuksia. Myynnillisiä oivalluksia py-
ritään edistämään H4:n organisaatiossa myös markkinoinnissa ja kaupalla on 
käytössä facebook-tili, jonne tuotetaan mainoksia. H5:n organisaatiossa myyjien 
työtehtäviä ja työpisteitä kierrätettiin, jolloin myös myynnillinen osaaminen 
karttuu ja asiakkuuden hoitaja pystyy myymään laajempia kokonaisuuksia. 

TAULUKKO 8 Kauppiaiden vastaukset tietämyksenhallintaan & organisaatioon liittyviin 
kysymyksiin tiivistetysti 

Kysymys: Vastaukset 

Näettekö asiakkaan voimavarana tiedon-
lähteen näkökulmasta? 

Kyllä 

Pyritäänkö asiakkailta saamaan systemaat-
tisesti myynnin kannalta tärkeää tietoa 
kaupanteon/asiakkuuden luomisen yh-
teydessä ja tallennetaanko tällaista tietoa 
mihinkään? 

Tilin avauksen yhteydessä normaalit res-
kontratiedot, lähes kaikilla käytössä pro-
jektin kartoituslomake. Lomaketta ei tal-
lenneta sähköisesti muiden saataville (yh-
dessä kaupassa myyjän työpöytään). Muu-
takaan tietoa ei voi tallentaa yhteiseen jär-
jestelmään. 

Käytätkö olemassa olevaa tietoa asiakkais-
ta luomaan uutta tietoa, joka auttaa liike-
toiminnassa? 

Yritysasiakkaiden puolella systemaatti-
sempaa toimintaa. Nähtäisi tärkeäksi myös 
kuluttaja-asiakas puolella, mutta manuaa-
lista ja aikaa vievää työtä nykyisellään. H2 
seuraa projektiasiakkaiden myyntiä ja te-
kee päätelmiä asiakkuuden tilasta. 

Osaatko sanoa, keräävätkö myyjät ammat-
titaitoonsa/kokemukseen perustuen 
myynnin kannalta tärkeää tietoa, mitä ei 
tallenneta mihinkään yleisesti? 

Yritysasiakkaiden puolella systemaatti-
sempaa. H4 ilmoitti, että heidän myymä-
lässään osa kerää omiin tietovarastoihin 
tietoa. 

Onko vaarana, että myyjän lähtiessä hä-
viäisi mahdollisuus hoitaa tehokkaasti 
asiakassuhdetta? 
  

Pääsääntöisesti nähtiin, että asiakkaasta on 
tallennettu tarpeeksi tietoa, jotta asiakas-
suhdetta voidaan hoitaa. Nähtiin kuiten-
kin, että hetkittäinen notkahdus voi tulla. 

Miten teillä käsitellään asiakaspalaute? 
(jaetaanko tieto koko organisaatiolle, hyö-
dynnetäänkö sitä jotenkin) 

Kaikki käyvät läpi saadun palautteen, ja 
pyrkivät kehittämään toimintaansa sen 
perusteella.  

Onko organisaatiossa edistetty asiakastie-
tämyksen jakamista myyjien kesken? 

Kuluttajapuolella ei ole systemaattista, 
kauppiaat uskovat että tällä hetkellä tie-
donvaihtoa tapahtuu luonnollisesti henki-
löstön kesken. Ammattiasiakaspuolella on 
kuitenkin tähän olemassa käytänteitä. 

                         (jatkuu) 
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Taulukko 8 (jatkuu) 

Miten tällaista tiedon jakamista voisi edis-
tää? 

Pääsääntöisesti kävi ilmi, ettei ainakaan 
palavereissa. Suurin osa oli sitä mieltä, että 
yhteinen helppokäyttöinen järjestelmä 
voisi toimia. 

Miten koette asiakastiedon vaihdon yläta-
son organisaation ja teidän myymälänne 
välillä? 

Kanta-asiakastietoa ei pidetty tähän men-
nessä kovin höydyllisenä, uskottiin tule-
van järjestelmän tuovan muutoksia. Am-
mattiasiakaspuolella saatu tieto on yleensä 
ollut vanhaa. Kauppiaan oman rekisterin 
tieto on koettu tärkeämmäksi. 

Onko tietoa asiakkaista, jota toivoisitte 
erityisesti saavanne organisaation yläta-
soilta? 

Eri lähteistä kerättyä ”potentiaalisten asi-
akkaiden” listaa ja näille toteutettavaa 
markkinointia. Mahdollisesti asiakkaan 
antamia esitietoja. 

Koetteko, että olisitte valmis jakamaan 
tietoa asiakkaista yli organisaatiorajojen 
muille kauppiaille/muille organisaation 
osille liiketoiminnan ja myynnin kehittä-
miseksi? 

Kauppiaat voisivat jakaa tietoa, mikäli se 
olisi vastavuoroista. Kilpaileville ketjuille 
ei haluttaisi tietoa jakaa esim. keittiöre-
monteista. 

Miten valmis (tai miten koet omat resurs-
sit) olet johtamaan muutosta / uuden opet-
telua? 

Pääsääntöisesti koetaan olevan valmiita 
muutoksen johtamiselle. Muutokselle tulee 
olla hyvä perustelut, jotta sen voi viedä 
läpi. 

Koetteko olevanne ihmislähtöinen organi-
saatio? 

Suurin osa koki, että ei olla halutulla tasol-
la. Esimerkiksi osastojako koettiin asiakas-
lähtöisyyden kannalta huonoksi. 

Miten käytännössä näkyy myyjän koke-
mus ja asiakkaan tuntemus kaupanteossa? 

Asiakkaan tuntemuksen avulla päästään 
nopeammin myymään ja ehdottamaan 
oikeita ratkaisuja. Paremmat mahdollisuu-
det lisämyyntiin. 

Hyödynnetäänkö tällaista kokemus-
ta/tietämystä mihinkään? 

Ei suuressa mittakaavassa. Normaalin työn 
ohella tietämystä vaihtuu. Muutamalla 
kauppiaalla on tiedossa, että onnistumisia 
pyritään monistamaan jakamalla tietoa. 

 

7.3 Järjestelmä 

Järjestelmiin liittyvät kysymykset selvittivät asiakastietoihin liittyvien järjestel-
mien nykytilaa sekä sitä, miten kauppiaat näkisivät järjestelmän olevan yhdis-
tettävissä normaaliin kaupan myyntityöhön. Yhteenveto kysymyksistä ja vas-
tauksista löytyy kappaleen lopusta (taulukko 9) 

Ensimmäinen kysymys onko asiakkaiden tietoja helppo päästä tarkastelemaan 
nykyisistä järjestelmistä? Tuotti yhtenäisen vastauksen. Nykyisestä ERP-
järjestelmästä tietoja on helppo päästä katsomaan, mutta ne sisältävät vain sup-
peat perustiedot asiakkaasta. Näillä tiedoilla ei nähdä olevan kauheasti lisäar-
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voa asiakassuhteen hoitamisen kannalta. H1 oli käytössään uudempi ERP-
järjestelmä, ja hän kertoi siitä saatavien raporttien olevan vaikeita saada. H6 
sanoi, ettei hän pysty tekemään järjestelmällä kunnollisia asiakkuuden seuran-
taraportteja. 

Toinen kysymys Millainen teknologia olisi mielestäsi sopivaa, jotta asiakastieto-
ja voisi hyödyntää, niistä luoda tietämystä sekä jakaa tietoa & tietämystä? Voidaan 
tiivistää siten, että järjestelmän tulisi olla helppokäyttöinen, järjestelmän pitäisi 
olla käytettävissä samassa paikassa kuin myynti yms. päivittäiset prosessit, 
myyntitiedot olisivat integroituja ja järjestelmän tulisi tarjota valmiita analyyse-
jä sekä raportteja asiakkaista. Sen, että järjestelmä tulisi olla samasta paikasta 
käytettävissä kuin muutkin järjestelmät (integroituna toiminnanohjausjärjes-
telmään) nostivat esille H2,H3 ja H5. H4 ja H5 nostivat esille sen, että tallennet-
tavat tiedon pitäisi olla myös oikeasti käyttökelpoista. 

Kolmas kysymys miten järjestelmä voisi mielestänne tukea asiakkuudenhallin-
taa ja olisiko se yhdistettävissä normaaleihin myynti- & asiakaspalvelutapahtumiin? 
Tuotti eriäviä näkemyksiä. H1 oli sitä mieltä, että tietokonetta yleensä käytetään 
todella vähän myyntityön tukena. Hän uskoi, että sesongin ulkopuolella järjes-
telmää voitaisi käyttää paremmin. H2 näki järjestelmän voivan tukea hyvinkin 
asiakkuudenhallintaa ja olisi yhdistettävissä normaaleihin prosesseihin. Järjes-
telmän tulisi kuitenkin tukea mobiilikäyttöäkin. H2 mukaan esim. soitot voitai-
siin yhdistää järjestelmään, siten että asiakkaan tiedot avautuisivat suoraan. 
Kauppias nosti esille mielipiteen, jossa asiakkuudenhallintajärjestelmä voisi olla 
erillään muista järjestelmistä, kuten ERP-järjestelmistä. H3 oli sen sijaan toista 
mieltä. H3 totesikin seuraavaa: ”Tehhään joku excel-taulukko tai joku hieno 
taulukko johonkin erilleen niin höpöhöpö ei sitä kukaan käytä”. H3 oli kuiten-
kin sitä mieltä, että mikäli järjestelmä olisi integroitu hyvin päivittäiseen teke-
miseen esim. olisi yhteydessä myyntitarjouksen tekemiseen, voisi se tukea asi-
akkuudenhallintaa. H4 mukaan ollaan menossa siihen suuntaan, että järjestel-
män käyttö olisi arkipäivää asiakaspalvelussa. Järjestelmältä asiakkuudenhal-
linta vaatisi sopiakseen normaaleihin prosesseihin mobiilijärjestelmillä toimi-
mista. Järjestelmä voisi toimia tukena siten, että se nostaa esiin seikkoja joita 
tulee muistaa kysyä. H5 koki myös, että järjestelmä voisi tukea asiakkuudenhal-
lintaa ja olisi se yhdistettävissä normaaleihin prosesseihin. H5 kuitenkin huo-
mioi sen, että ihan jokaisen asiakkaan kohdalla ei tarvitsisi järjestelmää käyttää 
vaan sen voisi rajata suurempiin ostoksiin. Se voisi tukea asiakkuudenhallin-
taan H5 mukaan siten, että myyjä pääsee nopeasti perille asiakkaan tiedoista. 
Tämän seurauksena asiakkaalle tulee olo, että hänet otetaan tosissaan. Myyjä 
pystyy myös tekemään paremmin lisämyyntiä, mikäli tietää enemmän asiak-
kaasta. H5 ideoi myös sitä, että mikäli järjestelmään yhdistettäisiin ominaisuus 
kerätä palautetta asiakkailta, saisi palautteen helpommin kohdistettua myyjille. 
H6 totesi vain, että olisi yhdistettävissä sekä hän näkisi sen voivan tukea asiak-
kuudenhallintaa. 

Neljäs kysymys selvitti, mitä järjestelmä, joka olisi asiakkuudenhallinnan 
tukena sekä yhdistettävissä normaaleihin prosesseihin, vaatisi järjestelmältä 
sekä myyjältä. Kysymykseen mitä se vaatisi mielestäsi järjestelmältä ja myyjältä? 
Tästä kysymyksestä nousi esille se, että järjestelmän tulisi kauppiaiden mielestä 
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olla niin helppokäyttöinen, ettei se vaatisi myyjältä sen erikoisempia ominai-
suuksia. H2 totesi, että myyjillä on valmiudet, mutta tämä on enemmän kysy-
mys myynnin malliin liittyen. Kysymys miksi tietoja tallennetaan, tulisi ymmär-
tää jotta organisaatio alkaa kerätä tietoa. Muutoksen tulisi olla kulttuurissa, sillä 
kontrollin kautta pakottaminen on hidasta. Myös H6 mainitsi organisaatiokult-
tuurin muutoksen: tarvittaisiin uusi johtamistapa osastoilla, jonkun on vastat-
tava kuluttajamyynnistä sekä projektimyynnistä. Tämä tulisi organisoida pa-
remmin myymälässä. H5 mainitsi järjestelmän ominaisuuksiksi myös pelkiste-
tyn näkymän rivimyyjille, jotta sitä olisi helpompi sekä nopeampi käyttää. 

Viides ja viimeinen kysymys oli käytättekö nykyisiä asiakkaisiin liittyviä ra-
portteja/työkaluja oman toiminnan kehittämiseksi? Kysymyksen vastauksista nous-
sut yksi yhtenäinen seikka oli, että projektiasiakkaissa tämäkään ei ole syste-
maattista muilla kuin H2:lla. Kanta-asiakasjärjestelmästä saaduilla asiakkaisiin 
liittyvillä raporteilla ei koettu olevan liiketoiminnallista merkitystä. Organisaa-
tion ylätasolta saatavia asiakastyytyväisyys raportteja kertoivat H2 sekä H5 
käyttävänsä oman toiminnan ymmärtämiseksi sekä parantamiseksi. 

TAULUKKO 9 Yhteenveto järjestelmään liittyvistä kysymyksistä kauppiaille 

Kysymys Vastaus 

Onko asiakkaiden tietoja helppo päästä 
tarkastelemaan nykyisistä järjestelmistä 

Nykyinen järjestelmä ei mahdollista muuta 
kuin perustiedot, niitä helppo katsoa. Asi-
akkuuden seuranta kankeaa. 

Millainen teknologia olisi mielestäsi sopi-
vaa, jotta asiakastietoja voisi hyödyntää, 
niistä luoda tietämystä sekä jakaa tietoa & 
tietämystä? 

Helppokäyttöinen, asiakastiedon ja myyn-
nin osalta integroitu. Käytön pitäisi olla 
hyödyllistä ja järjestelmän tarjota valmiita 
analyysejä. 

Miten järjestelmä voisi mielestänne tukea 
asiakkuudenhallintaa ja olisiko se yhdistet-
tävissä normaaleihin myynti- & asiakas-
palvelutapahtumiin? 

Pääsääntöisesti voisi tukea ja olisi yhdistet-
tävissä normaaleihin prosesseihin. H1 ja 
H4 sanoivat, että heillä ei ole järjestelmien 
käyttö arkipäivää vielä myyntityössä. Mo-
biilikäytön nostivat esiin H2 ja H4. 

Mitä se vaatisi mielestäsi järjestelmältä ja 
myyjältä? 

Järjestelmän käytön pitäisi olla niin help-
poa ettei vaadi myyjältä erityistaitoja.  
Käyttöön pitäisi tulla rutiinia, jotta se opi-
taan. H2 ja H6 näkivät tämän enemmän 
johtamiseen sekä kulttuuriin liittyvänä 
kysymyksenä. 

Käytittekö nykyisiä asiakkaisiin liittyviä 
raportteja/työkaluja oman toiminnan ke-
hittämiseksi? 

Asiakkuuksien raportteja seurataan 
enemmän yritysasiakkaissa. Kaikki kaup-
piaat kuitenkin käyttävät ERP-järjestelmän 
raportteja oman toiminnan kehittämiseksi. 
H2 seuraa myös projekti/kuluttaja-
asiakkaita-. H3 näkee ERP järjestelmän 
raportit jo ”vanhana” tietona kuluttajilla. 
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7.4 Myyjien vastaukset 

Nimetön kysely lähetettiin 12 myyjälle, joista 7 vastasi kyselyyn. Vastauspro-
sentti oli siis 58 prosenttia. Seuraavassa taulukossa on koostettu myyjien vas-
taukset. Huomioitava, että nähtävästi yksi vastaaja oli ymmärtänyt as-
teikon ”väärin päin”. Tarkempi yhteenveto vastauksista löytyy liitteestä kolme. 

Ensimmäinen kysymys Kerään tietoja asiakkaasta selvitti minne myyjät ke-
räsivät tietoa asiakkaasta. Suurin osa vastaajista keräsi tietoa kartoituslomak-
keisiin sekä kaupan järjestelmiin. Myös omat muistiinpanot sekä henkilökoh-
tainen tietokone mainittiin 

Toinen kysymys Millaisia tietoja keräät asiakkaasta osoitti, että asiakkaasta 
kerättiin perustietoja sekä asiakkaan projektiin ja asumismuotoon liittyviä tieto-
ja. 

Kolmas kysymys Näen asiakkaan ja tämän mieltymykset sekä tarpeet tärkeänä 
voimavarana liiketoiminnalle kartoitti kuinka asiakaslähtöinen organisaatio on. 
Kaikki paitsi yksi vastaaja (vastasi luultavasti asteikon väärältä puolelta) olivat 
väitteen kanssa joko samaa tai täysin samaa mieltä. 

Neljäs kysymys Hyödynnän olemassa olevaa tietoa asiakkaasta asiakaspalvelussa 
ja myynnissä selvitti kuinka tietoa hyödynnetään. Vastauksista ilmenee että 
kaikki paitsi yksi vastaaja (vastasi luultavasti asteikon väärältä puolelta) olivat 
väitteen kanssa joko samaa tai täysin samaa mieltä. 

Viides kysymys Myymälän henkilökunnan toimesta pystyttäisiin tuottamaan 
tietoa asiakkaista, joka voisi auttaa muita työpaikkani työntekijöitä myynnin edistämi-
sessä tai asiakaspalvelun parantamisessa kartoitti myyjien näkemyksiä miten asia-
kasrajapinnassa toimivat myyjät kokivat voivansa tuottaa liiketoiminnassa 
hyödyllistä tietoa. Vastauksista ilmenee että kaikki paitsi yksi vastaaja (vastasi 
luultavasti asteikon väärältä puolelta) olivat väitteen kanssa joko samaa tai täy-
sin samaa mieltä. 

Viides kysymys Mikä motivoisi sinua keräämään asiakkaasta monipuolisesti tie-
toja, jotka auttaisivat myynnin edistämisessä ja asiakaspalvelussa tutki sitä, miten 
myyjää voitaisiin kannustaa keräämään tietoa asiakkaasta tehokkaammin. Vas-
tauksista voidaan päätellä, että suurin yksittäinen tekijä on tiedon hyödynnet-
tävyys myynnin kehittämiseen ja sitä kautta oman palkkauksen parantuminen. 
Esille nousi myös työssä onnistuminen sekä aika. Tiedon tulisi olla nopeaa ke-
rätä. 

Kuudes kysymys Koetko että, että jokin asia voisi tehdä tällaisen tiedon kerää-
misen ja hyödyntämisen helpommaksi selvitti minkä myyjät voisivat kokea tiedon 
keruuta helpottavaksi tekijäksi. Tutkimusdata nosti esille sen, että selkeät pro-
sessit sekä järjestelmä nähtiin tehokkaammaksi keinoksi tiedon keräämisen hel-
pottamiseksi. 
Seitsemäs kysymys Mitä ulkoista tietoa asiakkaista haluaisit, joka helpottaisi myyntiä 
ja asiakaspalvelua selvitti mitä tietoa myyjät haluaisivat saada asiakkaasta. Tut-
kimusdatan perusteella myyjät haluaisivat tietoa joka auttaa heitä myynnissä 
sekä asiakkaan tuntemisessa. 
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Kahdeksas kysymys Miten koet että tällainen tieto voisi helpottaa myyntiä ja 
asiakaspalvelua selvitti myyjien näkemyksiä asiakastiedon käyttötarkoituksesta. 
Vastauksissa nousi esille se, että tiedon avulla voitaisiin saada enemmän kaup-
paa sekä palvella asiakasta paremmin. Myös asiakkaan palvelukokemuksen 
parantuminen nousi esille. 

Yhdeksäs kysymys Voisin ylläpitää / kerätä asiakkaasta tietoja myyntitapahtu-
man tai asiakastapaamisen yhteydessä? (Esim. asiakkaan kiinnostuksen kohteet tai 
suunnitteilla olevat projektit?) tutki sitä, miten myyjät näkivät tiedonkeräämisen 
soveltuvan päivittäisiin prosesseihin. Vastauksista ilmenee että kaikki paitsi 
yksi vastaaja (vastasi luultavasti asteikon väärältä puolelta) olivat väitteen 
kanssa joko samaa tai täysin samaa mieltä. 

Kymmenes kysymys Mitkä tekijät voivat mielestäsi estää asiakastietojen kerää-
misen normaalissa myynnin tilanteessa kartoitti mitä mahdollisia ongelmia tietojen 
kerääminen voisi aiheuttaa päivittäisessä työssä. Vastausten perusteella tekijöi-
tä ovat myyjän ammattitaito ja halukkuus kerätä tietoa, asiakkaan sulkeutunei-
suus sekä eri osastoiden välillä oleva kilpailu jolloin tietoa ei haluta jakaa. 

Yhdestoista väite Myynnin maksimoimiseksi pyrin kartoittamaan asiakkaiden 
tarpeet mahdollisimman perusteellisesti sekä pyrin tuntemaan asiakkaan mahdollisim-
man hyvin kartoitti miten hyvin asiakaslähtöisyys ja tiedon kerääminen tapah-
tuu nykytilassa. Kaikki yhtä vastaajaa lukuun ottamatta olivat väitteen kanssa 
täysin samaa mieltä.  

Kahdestoista väite Olen valmis opettelemaan uusia toimintatapoja ja työkaluja 
selvitti kuinka valmiita myyjät ovat muutokseen. Tutkimusdatan perusteella 
myyjät ovat valmiita uuden opetteluun. 

Kolmastoista väite Tarvitsen tietokonetta työtehtävien hoitamiseen tutki kuin-
ka paljon tietokonetta käytetiin myyjän päivittäisessä työssä. Kaikki vastaajat 
vastasivat tarvitsevansa tietokonetta lähes jatkuvasta tai useasti päivässä. 

Neljästoista kysymys Kuinka usein käytät vapaa-ajalla tietokonetta, tablettia, 
älypuhelinta yms. laitteita mittasi kuinka tuttuja erilaiset laitteet olivat myyjille. 
Vastausten perusteella kaikki käyttivät myös vapaa-ajallaan ko. laitteita.  

Viidestoista väite Koen usein tarvitsevani apua tietokoneen käyttöön tutki sitä, 
miten myyjät kokivat oman osaamisensa tietokonetta käyttäessään. Suurin osa 
ei kokenut tarvitsevansa apua, mutta osa oli väitteen kanssa hieman eri mieltä.  

Kuudestoista kysymys Käytätkö apunasi tällä hetkellä jostain järjestelmästä 
saamiasi asiakastietoja myynnin edistämiseen mittasi kuinka nykyisten järjestel-
mien asiakastietoa hyödynnettiin. Noin puolet vastanneista ei käyttänyt ole-
massa olevia asiakastietoja apuna ja puolet käyttivät. 

Seitsemästoista kysymys Kuinka kauan olet käyttänyt kaupan järjestelmiä mit-
tasi kuinka kauan nykyisiä järjestelmiä oli jo käytetty. Suurin osa vastaajista oli 
käyttänyt kaupan järjestelmiä yli 10 vuotta. 

Kahdeksastoista väittämä Käytän kaupan järjestelmiä sujuvasti mittasi miten 
nykyisten kaupan järjestelmien käyttö koettiin. Vastaajat olivat joko täysin sa-
maa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä. 

Yhdeksästoista kysymys Millaista koulutusta tai tukea tarvitsisit järjestelmien 
käyttöön yleisesti kartoitti, mitkä asiat nykytilassa ovat koulutusta vaativia. Vas-
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tausten perusteella kävi ilmi, että haluttiin saada asiakasraportteihin liittyvää 
lisäkoulutusta. 

7.5 Havainnot ja vertailu 

Tutkielman kirjallisuuskatsauksessa oli tarkoitus selvittää, mitkä tekijät vaikut-
tavat asiakastietämyksenhallintaan asiakkuudenhallintajärjestelmässä. Empiiri-
sessä osiossa pyrittiin selvittämään organisaation nykytilaa ja kirjallisuuden 
perusteella muodostaa tuloksista kehityskohteita organisaatiossa. Tässä luvussa 
vertaillaan empiirisen tutkimuksen aineistoa kirjallisuuskatsaukseen. 

7.5.1 Asiakastieto 

Tämän kappaleen on tarkoitus vertailla saatuja vastauksia teoriaan. Mahdolliset 
kehitysehdotukset esitetään myöhemmin pohdinta kappaleessa. Empiirisen 
osion ensimmäiset kysymykset liittyivät asiakastietoon, joka on tunnistettu kir-
jallisuudessa tärkeäksi asiakkuudenhallinnan sekä liiketoiminnan kehittämisen 
kannalta. Kysymyksillä pyrittiin selvittämään, millaista asiakastietoa kauppiaat 
haluaisivat saada asiakkaistaan. Kysymykset sidottiin asiakassuhteen eri vai-
heisiin: ennen asiakassuhteen syntymistä, asiakassuhteen perustuessa, asiak-
kuuden aikana ja asiakkuuden päättyessä.  

Vertailua teoriaan ensimmäisestä kysymyksestä millaista tietoa haluaisit 
saada asiakkaasta ennen asiakassuhteen alkua?: 

Pääosin kauppiaiden toiveet asiakastiedosta liittyivät tietoon jonka avulla 
tunnistettaisiin potentiaalinen asiakas ja kohdistettaisiin tälle mainontaa, jonka 
tavoitteena olisi asiakassuhteen synty. Mainonnan tehostaminen onkin yksi asi-
akkuudenhallinnan tavoitteista (Zablah ym., 2004; Parvatiyar & Sheth, 2001). 
Asiakassuhteen syntyessä ja sen jatkuessa olisi tärkeää saada tietoa jolla asia-
kasta voidaan palvella paremmin sekä tehdä tälle lisämyyntiä. Asiakassuhteen 
päättyessä haluttaisiin saada palautetta projektista oman toiminnan kehittä-
miseksi sekä tietoa mahdollisesti tulevista projekteista, jotta asiakaskasta voitai-
siin lähestyä kohdistetummin tulevaisuudessa. On tärkeää tietää, mitä tietoja 
kauppiaat pitävät tärkeinä liiketoiminnalleen. Tieto, jota asiakkaasta haluttiin, 
sopi kirjallisuudessa Gebert ym. (2003) esittämään asiakastiedon määritelmään: 
1) tieto asiakkaille 2) tieto asiakkaista ja 3) tieto asiakkailta. Koettiin, että tällais-
ta tietoa voisi toimittaa myös organisaation ylätaso verkkoselailun ja verkko-
palvelun avulla. 

Vastaukset voidaan nähdä painottuvan enemmän operationaalisen sekä 
analyyttisen asiakkuudenhallinnan alueelle. Operatiivisen asiakkuudenhallin-
nan tavoite on juuri automatisoida asiakkuudenhallinnan prosesseja, joita ovat 
juuri asiakassuhteeseen syntymiseen tähtäävä, mahdollisimman hyvin kohdis-
tettu markkinointi. Verkkoselailun hyödyntäminen taas viittaa analyyttiseen 
asiakkuudenhallintaan, jonka tavoite on tuottaa parempi ymmärrys yksittäisen 
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asiakkaan käyttäytymisestä sekä tarpeista dataa analysoimalla ja mallintamalla.  
(Khodakarami & Chan, 2014)  

Vertailua teoriaan toisesta kysymyksestä millaista tietoa haluaisit saada asi-
akkaasta, kun asiakassuhde on perustettu? 

Lähes kaikki haastatellut ilmoittivat, että nykyiselläänkin kerätään tietoja 
asiakkaasta paperisille kartoituslomakkeelle, jonka tietosisältö on riittävä ja 
koskee projektin tietoja. Halutut tiedot olivat teoriaosuudessa käytetyn määri-
telmän mukaan (Davenport & De Long, 1998;Hanks & Tay, 2001) tietoa asiak-
kaista (haluttiin käyttää ymmärtämään asiakkaan motivaatiota asioinnissa pal-
velun parantamiseksi ja personoimiseksi). Kuten kirjallisuuskatsauksessa todet-
tiin, organisaation tulee kerätä asiakastietoa, koska se on yksi kilpailutekijä sekä 
asiakkuudenhallinnan perustekijä. Organisaatiolla on siis käytössä Gold 
ym.(2001) sekä Salomannin (2005) mainitsemia tärkeitä tietämyksenhallinnan 
prosesseja, joilla asiakastietoa pyritään keräämään. Asiakastieto on kirjallisuu-
dessa todettu tärkeäksi osaksi yrityksen menestymistä nykyaikaisilla markki-
noilla, kilpailuedun saavuttamiseen ja asiakassuhteen kehittymiselle. Asiakas-
tieto luo lisäksi informaatioteknologian kanssa pohjan onnistuneelle asiakkuu-
denhallinnan strategialle. (Ngai ym., 2008; Shanks & Tay, 2001) 

 H5:n mainitsema sopivan asiakastiedon tallentamiseen ja hallinnointiin 
sopivan järjestelmän puute on myös kirjallisuudessa tunnistettu ongelma. Jär-
jestelmän rooli on asiakkuudenhallinnassa kirjallisuuden mukaan asiakkuu-
denhallinnassa juuri tarjota tietovarasto yli organisaatiorajojen (Salomann ym., 
2005) sekä tarjota kyvykkyyksiä tietämyksenhallinnalle (Gold ym., 2001). Järjes-
telmä on yksi Gold ym. (2001) mainitsemia infrastruktuurisiakyvykkyyksiä. 
Järjestelmän rooli on tunnistettu lisäksi muutenkin tärkeäksi seikaksi tietämyk-
senhallinnassa, se auttaa juuri esiin nousseessa tiedon tallentamisessa sekä tar-
jota mekanismi tiedon hakemiseen (Alavi & Leidner, 2001). 

Kolmannen kysymyksen millaista tietoa haluaisitte saada asiakkaalta asiak-
kuuden aikana? vertailu teoriaan tuotti seuraavaksi esiteltäviä havaintoja: 

H1 totesi että myyjä saa automaattisesti tarvittavan määrän tietoa asiak-
kaasta, koska on asiakkaan kanssa vuorovaikutuksessa.  Myös H6 nosti esiin 
vastuumyyjän tärkeyden tiedon keräämisessä. H1 ja H6 kommentit vastuumyy-
jän tärkeydestä tukevat kirjallisuudessa esitettyä väitettä, jonka mukaan ihmi-
nen on tärkeässä osassa asiakkuudenhallintajärjestelmien sekä asiakkuudenhal-
linnan onnistunutta toimintaa (Shang & Chen, 2007). Myyjän huomioiminen 
tiedon kerääjänä onkin tärkeää, koska asiakkuuden hoitamiseen tarvitaan ihmi-
nen ja ihmislähtöisten prosessien tarve korostuu asiakkuudenhallinnassa, mikä-
li liiketoiminta nojautuu paljon asiakasrajapinnassa emotionaalisten tarpeiden 
ymmärtämiseen, asiakkaalta saatuun hiljaiseen tietoon sekä myyjän kyvykkyy-
teen. (Shang & Sheng, 2007) Edellä mainittu on näyttää olevan tutkimuksen 
kohteena olevassa organisaatiossa totta.  

Asiakkaan projektin etenemisen tila haluttiin myös tietää tarkemmin tässä 
vaiheessa. Sen nosti esille neljä haastateltavaa. Teoriassa asiakkuudenhallinta-
järjestelmän rooliksi on nostettu myös erilaisten kontaktikanavoiden kautta 
saapuvan asiakastiedon hallinnoiminen, jota palautekin on (Boulding ym., 2005; 
Popovich ym., 2003). Kuten kirjallisuuskatsauksessa todettiin, tietämyksenhal-
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linnan näkemyksen mukaan järjestelmän rooli on jakaa ja tallentaa asiakkaasta 
saatua tietämystä, jota projektin etenemisenkin voidaan nähdä olevan.  

Neljännen kysymyksen millaista tietoa haluaisitte saada asiakkaalta asiakkuu-
den päättyessä / hiipuessa? Analyysi tuotti seuraavia tuloksia: 

Vahvimmin nousi esille palautteen saaminen päättyneestä projektista. Tä-
tä halusivat kerätä tehokkaammin neljä haastateltua. H3 kertoi, että asiakas 
useasti unohdetaan, kun hän lakkaa asioimasta kaupassa. Palaute on tärkeää 
organisaation kehittämiseksi, joten sitä on tärkeä kerätä. Asiakaslähtöinen or-
ganisaatio on tärkeä asiakkuudenhallinnassa ja yksi onnistuneen asiakaslähtöi-
sen organisaation edellytys onkin palkitseminen asiakastyytyväisyyden perus-
teella. (Rahabah ym., 2010; Shang & Chen, 2007)  H4 ja H5 nostivat myös esille 
sen, että he haluaisivat saada tietoa asiakkaalta hänen seuraavista projekteista. 
Tämän tiedon avulla voitaisiin kohdistaa markkinointia asiakkaalle tehok-
kaammin. Tällaisen tiedon kerääminen olisi linjassa asiakastietämyksenhallin-
nan periaatteiden sekä asiakkuudenhallinnan määritelmän mukaista toimintaa 
jonka avulla pyritään asiakassuhteen pysyvyyteen sekä asiakkaiden saavutetta-
vuuteen (Rollins & Halinen, 2005; Chen & Popovich, 2003). 

7.5.2 Tietämyksenhallinta ja organisaatio 

Empiirisen toisen osion tavoite oli tutkia yrityksen organisaation nykytilaa sekä 
ideoita tulevaisuuden tilasta tietämyksenhallinnasta alueella. Onnistunut tietä-
myksenhallinta on kirjallisuuskatsauksen perusteella yksi osa onnistunutta asi-
akkuudenhallintaa: se mahdollistaa tehokkaan ja vaikutuksellisen asiakassuh-
teiden hoitamisen, vaikuttaa asiakkuudenhallinnan käyttäjien sekä organisaati-
on johtoon ja on kriittistä ja auttaa jakamaan ja hallinnoimaan tietämystä orga-
nisaatiossa. Tietämyksenhallinta on kuitenkin vahvasti tietojärjestelmiin sidot-
tua. Onnistuneessa tietämyksenhallinnassa yritys käyttää hyväksi nykyistä tie-
toa sekä luo uutta tietoa, pyrkimyksenä parantaa liiketoimintaa. Organisaation 
tehtävä tietämyksenhallinnassa on tarjota kyvykkyyksiä, joiden avulla voidaan 
saavuttaa onnistunut tietämyksenhallinta. Koska asiakkuudenhallinnan sekä 
tietämyksenhallinnan tavoitteet ovat suurilta osin samat ja tehokas asiakkuu-
denhallinta edellyttää toimivaa tietämyksenhallintaa, voidaan tässä tutkielmis-
sa käsitellä aiheita rinnakkaisina. 

Tutkimusdatan perusteella yrityksen nykytila on seuraava:   
Ensimmäisestä kysymyksestä näettekö asiakkaan voimavarana tiedonlähteen 

näkökulmasta? haastateltavat näkivät asiakastiedon tärkeänä voimavarana liike-
toiminnan kannalta, joskin yksi haasteltava nosti esille sen, ettei asiakasta osata 
aina kuunnella. Kirjallisuuden perusteella asiakas tulisi nähdä tärkeänä tiedon-
lähteen näkökulmasta, joten organisaation näkemys on linjassa kirjallisuuden 
kanssa. Kirjallisuudessa painotetaan, että asiakas tulisi strategiassakin tunnistaa 
prosessien ja innovoinnin lähteenä liiketoiminnan kannalta. (Feng & Tian, 2005; 
Salomann ym., 2005)  

Toinen kysymys pyritäänkö asiakkailta saamaan systemaattisesti myynnin kan-
nalta tärkeää tietoa kaupanteon/asiakkuuden luomisen yhteydessä ja tallennetaanko 
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tällaista tietoa mihinkään? Nosti esiin sen, että kauppiailla oli käytössään lomake, 
joilla kerättiin asiakkaasta ja tämän projektista tietoa. Myös tässä, kuten asiakas-
tietoihin liittyvissä kysymyksissä, nousi esille sopivan järjestelmän puute. Ke-
rätty tieto jäi paperisena usein harvojen tietoon, eikä tiedon jakoa sekä hyödyn-
tämistä tapahtunut. Organisaation tulisi kirjallisuuden perusteella luoda ky-
vykkyyksiä, joista tietämyksen jakamiseen sekä hyödyntämiseen sopiva järjes-
telmä kuuluu. Järjestelmän merkitys tietämyksenhallinnassa on juuri tarjota 
informaation lähteitä, jakaa informaatiota sekä mahdollistaa tiedon tallentami-
nen sekä yhteen kerääminen. (Alavi & Leidner, 2001 ; Gold ym., 2001 )  

Kolmannesta kysymyksestä käytätkö olemassa olevaa tietoa asiakkaista luo-
maan uutta tietoa, joka auttaa liiketoiminnassa? Selvisi se, että vain yhdellä haasta-
teltavista tämä oli kuluttaja-asiakkailla prosessin tasolla. Kaksi haastateltavaa 
kertoi katsovansa lähinnä myyntejä tuoteryhmittäin. Ammattiasiakkaiden 
myynnissä tällaista toimintaa kuitenkin harjoitettiin. Kirjallisuuden perusteella 
organisaation tulisi yhdistellä tietoja asiakkaista pyrkimyksenä luoda uutta tie-
toa, jota voidaan käyttää liiketoiminnan kehittämiseen.  

Neljännestä kysymyksestä osaatko sanoa, keräävätkö myyjät ammattitaitoon-
sa/kokemukseen perustuen myynnin kannalta tärkeää tietoa, mitä ei tallenneta mihin-
kään yleisesti? Selvisi, ettei tällaisia käytänteitä ole kuluttaja-asiakkaiden parissa. 
Tätäkin kerättiin kyllä systemaattisesti yrittäjä-asiakkaiden parissa. Kirjalli-
suuskatsauksen yhteenvedosta selviää, että asiakastietoa tulisi kerätä tietoa asi-
akkaista, koska sen perusteella voidaan muodostaa tietämystä. Asiakkuuden-
hoitaja eli myyjä on myös tärkeä linkki asiakkaan sekä järjestelmän välillä tie-
don taltioimisessa.  

Viides kysymys onko vaarana, että myyjän lähtiessä häviäisi mahdollisuus hoi-
taa tehokkaasti asiakassuhdetta? Toi ilmi sen, että kauppiaat eivät nähneet juuri-
kaan vaaraa sille, että asiakassuhteen hoitaja poistuisi organisaation palveluk-
sesta. Haastatellut näkivät, että asiakassuhteen hoitamiseen oli nykyiselläänkin 
riittävästi tietoa ja asiakkaat ovat ikään kuin sitoutuneet jo projektin aloittaes-
saan asiakkaiksi.  Tieto asiakkaan perustiedoista on kuitenkin laskutuksen takia 
kaupan järjestelmissä. Gold ym. (2001) mukaan organisaation on varauduttava 
onnistuneessa tietämyksenhallinnassa turvaamaan tietämys siten, ettei kilpai-
luetu häviä tietämyksen hävitessä organisaatiosta. Tällaista uhkaa ei kuitenkaan 
organisaatiossa pidetty todennäköisenä. 

Kuudes kysymys miten teillä käsitellään asiakaspalaute? Nosti esiin sen, että 
asiakaspalaute tunnistettiin tärkeäksi organisaation kehittämiseen. Tämän ke-
räämiseen kauppiailla itsellään oli välineitä sekä palautetta kerättiin sekä jaetiin 
myös organisaation ylätasolta. Palaute on tietoa asiakkailta, joka on tärkeää ja 
sitä pitäisi käyttää organisaation kehittämisessä (Gebert ym., 2003, ). Organisaa-
tion tulisi kirjallisuudessa esitettyjen tietämyksenhallinnan periaatteiden mu-
kaan tunnistaa omalle liiketoiminnalleen tärkeät tietämyksen lähteet joita voi-
daan käyttää hyödyksi liiketoiminnassa ja jakaa sitä tietoa organisaatiossa jotta 
se olisi kaikkien hyödynnettävissä. 

Seitsemäs kysymys onko organisaatiossa edistetty asiakastietämyksen jakamista 
myyjien kesken? Tuotti havainnoin, ettei organisaatiossa ollut systemaattisesti 
edistetty tätä kuluttaja- ja projektiasiakkaiden puolella. Ammattiasiakaspuolella 
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tietoa jaettiin systemaattisemmin. Kirjallisuuden mukaan tulisi organisaation 
edistää tietämyksen jakamista organisaatiossa, sillä se on liiketoiminalle tärkeää.  

Kahdeksas kysymys miten tällaista tiedon jakamista voisi edistää? Voidaan 
tulkita siten, että tehokkaimmaksi keinoksi tiedon jakamiseen olisi järjestelmä. 
Tässä kuitenkin H5 nosti esiin seikan, jossa on mietittävä myyjän motivaatiota 
käyttää järjestelmää. Myös H4 kertoi, että järjestelmän tulisi palvella jotain käy-
tännön hyötyä. Tämä havainto on linjassa kirjallisuuden kanssa, jonka mukaan 
organisaation asiakkuudenhallinta toteutetaan nykyään yleensä järjestelmän 
avustamana. Myös tietämyksenhallinnan periaatteiden mukaan järjestelmän 
roolina on edistää tietämyksenhallintaa.  

Yhdeksäs kysymys miten koette asiakastiedon vaihdon organisaation ylätason ja 
teidän myymälänne välillä? Toi ilmi sen, että kauppiaat eivät kokeneet saaneensa 
tähän mennessä kovinkaan käyttökelpoista tietoa organisaation kehittämiseen 
tai asiakassuhteiden hoitoon. Kuten kirjallisuuskatsauksesta käy ilmi, organi-
saation tulisi jakaa tietämystä asiakkaista koko organisaation läpi kaikille sidos-
ryhmille. Tuloksesta voidaan todeta, että organisaation nykytila ei ole kirjalli-
suuden esittämän määritelmän mukaisella tasolla. Tulevaisuudessa haasteltavat 
näkivät kuitenkin tilanteen parantuvan tulevan uuden kanta-asiakastietoon pe-
rustuvan järjestelmän avulla. 

Kymmenes kysymys onko tietoa asiakkaista, jota toivoisitte erityisesti saavanne 
organisaation ylätasoilta? Tuotti samankaltaisia vastauksia kuin asiakastietoon 
liittyvissä kysymyksissä. Kauppiaat halusivat tietoa siitä, ketkä olisivat potenti-
aalisia asiakkaita. Lisäksi H4 toivoi tietoa yli organisaation rajojen. Toivottu 
tieto oli Gebert ym. (2003) mukaista tietoa asiakkaista, jolla pyritään ymmärtä-
mään asiakkaan motivaatiota. Myös asiakkuudenhallinnan perusteisiin kuuluu 
kirjallisuuden perusteella juuri markkinoinnin tehostaminen asiakassuhteessa.  

Yhdestoista kysymys koetteko, että olisitte valmis jakamaan tietoa asiakkaista 
yli organisaatiorajojen muille kauppiaille/muille organisaation osille liiketoiminnan ja 
myynnin kehittämiseksi? Selvitti sen, että kauppiaat olisivat valmiita molemmin-
puoliseen tiedonvaihtoon toisten kauppiaiden sekä organisaatioyksikköjen vä-
lillä. Lisäksi nousi esille, että oman liiketoiminnan kilpailijoille ei kuitenkaan 
haluttu jakaa tietoa, mitä voitaisiin käyttää hyödyksi samalla alueella kilpailta-
essa. Kirjallisuuden mukaan organisaation tulisi edistää asiakastiedon sekä tie-
tämyksen jakamista organisaation sisällä yli organisaatiorajojen, jotta tietämystä 
voitaisiin hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti (Salomann ym., 2005; Gold 
ym. 2001) Vastauksista voidaan tulkita, että näkemys tiedon jakamisesta on sa-
mansuuntainen kuin kirjallisuudessa tunnistettu onnistuneen asiakkuuden- ja 
tietämyksenhallinnan menestystekijät. 

Kahdestoista kysymys miten valmis koet olevasi johtamaan muutosta / uuden 
opettelua? Paljasti tutkimusdatan avulla sen, että kaikki kokivat olevansa valmii-
ta johtamaan muutosta sekä uuden opettelua. Neljä haastateltavaa kertoi sen 
olevan kuitenkin työlästä. Tässä nousi esiin myös se, että neljä haastateltavaa 
nosti esiin tärkeän seikan muutoksen johtamisessa: muutos pitää ymmärtää 
jotta se voi tapahtua tehokkaasti. Koska kirjallisuuden mukaan tietämyksen 
sekä asiakkuudenhallinta edellyttää organisaatiolta tiettyjä uudistuksia järjes-
telmiin, prosesseihin sekä strategiaan, on muutoksen johtaminen tärkeää. Or-
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ganisaatio näyttää tutkimusdatan perusteella olevan valmis muutoksen läpi-
vientiin. 

Kolmastoista kysymys koetteko olevanne ihmislähtöinen organisaatio? selvitti 
sen, että organisaatiossa ei koettu täysin, että ollaan halutulla tasolla ihmisläh-
töisyydessä. H1 nosti myös esille sen, että osastojen rajat muodostavat esteitä 
ihmislähtöisyydelle. Asiakaslähtöisyys koettiin kuitenkin tilaksi, johon tulisi 
pyrkiä. Kirjallisuuden mukaan (Shan ja Chen, 2007) mitä vahvempi on asiakas-
lähtöinen organisaatiokulttuuri, sitä tärkeämpää on ihmislähtöisten prosessien 
merkitys asiakkuudenhallinassa. Asiakkuudenhallinta perustuu myös kirjalli-
suuden mukaan asiakaslähtöisyyteen (Rababah ym., 2011; Shan ja Chen, 2007).  

Neljästoista kysymys Miten käytännössä näkyy myyjän kokemus ja asiakkaan 
tuntemus kaupanteossa? Toi ilmi sen, että mikäli asiakas tunnetaan voi kokenut 
myyjä nopeammin ja tehokkaammin tarjota asiakkaalle sopivia ratkaisuja, 
osoittaa ”mielenkiintoa” asiakkaan projektia kohtaan ja kysyä oikeat kysymyk-
set asiakkaan tarpeiden perusteella. Eli myyjän hankkimalla asiakastietämyk-
sellä on merkitystä kaupanteossa. Kirjallisuuden mukaan (Shan ja Chen, 2007) 
mitä suurempi merkitys on asiakkaan tuntemuksella sekä työntekijän koke-
muksella, sitä tärkeämmässä roolissa on ihminen asiakkuudenhallinnassa jär-
jestelmän ja asiakkaan välissä. Organisaatiossa voidaan tutkimusdatan perus-
teella todeta olevan merkitystä asiakkaan tuntemuksella sekä myyjän koke-
muksella. 

Viidestoista kysymys hyödynnetäänkö tällaista kokemusta/tietämystä mihin-
kään? Selvitti sen, että vain kahdella haastatetulla oli olemassa käytänteitä, jois-
sa hyödynnettiin myyjän kokemusta/tietämystä. Kirjallisuuskatsauksen perus-
teella organisaation tulisi jakaa ja hyödyntää organisaatiossa olevaa tietämystä 
eri sidosryhmien kesken, jotta sillä voitaisiin saavuttaa hyötyä liiketoiminnassa. 

Vaikka asiakastieto tunnistettiin tärkeäksi osaksi, sitä ei kuitenkaan sys-
temaattisesti voinut kerätä koko organisaation käyttöön. Asiakastiedon hank-
kimiseen oli keskitytty systemaattisemmin yritysasiakkaiden keskuudessa. Ku-
luttaja-asiakkailla tiedon kerääminen keskittyi enemmänkin laskutustilin yh-
teydessä tapahtuvaan perustietojen keräämiseen sekä projektinkartoituslomak-
keen täyttämiseen. Järjestelmään tallennettavat tiedot ovat kuitenkin suppeat ja 
tarkempi asiakkaalta saatu tieto kartoituksesta jää paperisena versiona jakamat-
ta koko organisaation käyttöön. Haastateltavat kokivat, ettei kunnon välinettä 
tällaisen tiedon tarjoamiseen ole. Haastateltavien mukaan ei ole myöskään sys-
temaattista kerätä asiakkaasta asiakassuhteen aikana ”rikastettua” asiakastietoa, 
joka voisi auttaa myynnin sekä asiakaspalvelun kehittämisessä. Nykytilassa 
kuitenkin nähtiin, että kerätyt tiedot olisivat riittäviä asiakassuhteen jatkumi-
seen, vaikka asiakassuhteen hoitaja lähtisi organisaatiosta. Organisaatiossa ei 
ollut tiedossa, että myyjätkään systemaattisesti keräisivät tai rikastaisivat asia-
kastietoa omiin tietovarastoihinsa.  

Tietämystä asiakkaista ei kuluttaja-asiakkaista systemaattisesti jaettu or-
ganisaatiossa, vaan luotettiin, että asiakastieto sekä tietämys vaihtuvat normaa-
leiden vuorovaikutussuhteiden muodossa myymälän arjessa. Osa näki tällaisen 
tietämyksen jakaminen kuitenkin käyttökelpoisena, osa kun näki ettei tähän 
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ollut juurikaan tarvetta. Tietämyksen jakamiseen parhaana keinona nousi esiin 
helppokäyttöinen järjestelmä, josta kaikki pääsisivät tarkastelemaan tarvittaessa 
tietoja. Nykyisiin palavereihin ei nähty asiakastietämyksen jakamisen sopivan. 
Asiakkaista jaettiin tietämystä haastattelujen perusteella enemmän ammatti-
asiakkaiden puolella, joten käytänteet olivat jo periaatteessa tuttuja. H2 nosti 
esille tärkeän organisaatioon liittyvän seikan, jonka mukaan koko myyntiin tu-
lisi suhtautua systemaattisemmin, jotta tietämyksen jakamisella olisi hyötyä. 

Kauppiaat kokivat että organisaation ylätasolta saatu tieto asiakkaista ei 
ole ollut heille yksittäisen asiakkaan näkökulmasta liiketoiminallisesti niin mer-
kityksellistä. Organisaatiolta toivottiin enemmän tietoa kanta-
asiakasjärjestelmästä yli ketjurajojen, sekä helposti hyödynnettävää valmista 
informaatiota joilla suunnitella myyntiä ja markkinointia. Lähitulevaisuudessa 
nähtiin kuitenkin organisaation ylätasolta tulevan uuden työkalun tuovan uu-
sia mahdollisuuksia ja tietoa asiakkaista. Pääsääntöisesti kauppiaat olisivat 
valmiita jakamaan keräämäänsä asiakastietoa myös muille ketjuille, kunhan ne 
eivät kilpailisi asiakkaista samoissa tuoteryhmissä. 

Asiakkuudenhallinnan kannalta tärkeään aiheeseen, ihmislähtöiseen or-
ganisaatioon tuli mielenkiintoinen havainto: organisaatioissa ei koettu olevan 
sillä tasolla, missä olisi haluttu olla. Osastoihin perustuva organisaatiomalli sai 
moitteita, organisaatiossa saatettiin mieltään liiketoiminta ”itsepalveluksi” 
myyjien toimesta sekä asiakkaita ei tunnettu omasta mielestä tarpeeksi hyvin. 
Muutama haastateltava tosin kertoi olevansa hyvällä tasolla. Ihmislähtöisyys 
sekä asiakkaan tunteminen tunnistettiin kuitenkin tärkeäksi. 

Mikäli asiakas sekä tämän tarpeet tunnetaan, pystyy kokenut myyjä hel-
pommin ehdottamaan asiakkaalle parempia ratkaisuja, myymään enemmän 
tuotteita, parantamaan asiakkaan kokeman ”henkilökohtaisuuden” tasoa sekä 
luomaan luottamusta. Tästä voidaan päätellä, että asiakkaan tietojen jakaminen 
voisi auttaa muitakin myyjiä saavuttamaan nopeammin tietämyksen tason, joka 
mahdollistaa tehokkaamman myynnin sekä asiakaspalvelun. Asiakas kokee 
myös saavansa yhtenäisempää ja yksilöllisempää asiakaspalvelua, kun myyjä 
tietää jo valmiiksi jotain hänen projektistaan ja osaa kysyä oikeita kysymyksiä. 
Hyvä asiakaskokemus perustuukin siihen, että yrityksen tarjoama vastaa asiak-
kaan odotuksia sekä on yhtenäistä kaikista kontaktipisteistä (LaSalle & Britton, 
2003; Shawn & Ivens, 2005). 

Myyjien kokemusta sekä tietämystä asiakkaista ei hyödynnetä organisaa-
tiossa haastattelujen perusteella kovinkaan aktiivisesti eikä siihen ole selkeitä 
käytänteitä. Muutama haastateltava kertoi, että myyjien tietämystä hyödynne-
tään markkinoinnissa sekä työkierrossa pyritään jakamaan tietoutta. 

Haastatellut kokivat muutosjohtamisen haastavaksi alueeksi, mutta us-
koivat pystyvänsä muutoksen läpivientiin. Muutoksien läpiviennissä on kui-
tenkin haastateltujen mukaan tärkeää selkeät ohjeistukset miksi jotain tehdään. 
Muutokseen tulisi varautua hyvin ja sen tulisi näkyä myös käytännön proses-
seissa ja organisaatiokulttuurissa.  
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Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksen sekä haastattelujen tuloksen perus-
teella organisaatioon ja tietämyksen jakamiseen voi ehdottaa seuraavia paran-
nuksia: 

Organisaation tulisi tarjota kauppiaille infrastruktuuri tietämyksenhallin-
taan, eli tässä tapauksessa työkalu asiakastietämyksen jakamiseen ja hyödyn-
tämiseen organisaatiossa. Gold ym. mukaan (2001) infrastruktuurin tarjoami-
nen onkin organisaation tehtävä onnistuneessa tietämyksenhallinnassa. Myös 
Salomann ym. (2005) kertovat, että mikäli halutaan parantaa asiakkuudenhal-
linnan prosesseja asiakastietämyksen hallinnalla, tulee käytössä olla järjestelmä 
jonka tietovarasto on integroitu yli organisaatiorajojen. Yhtenäinen näkymä asi-
akkaaseen oli Saloman ym. (2003) oli kriittinen menestystekijä onnistuneessa 
asiakkuudenhallinnassa kaikissa tutkituissa kolmessa yrityksessä. 

Kun tämä asiakastiedon hallintaan tarkoitettu työväline olisi käytettävissä, 
tulisi asiakastietoa kerätä organisaatiossa systemaattisemmin. Lisäksi asiak-
kuuksien hoitajia tulisi rohkaista taltioimaan ja jakamaan asiakastietämystä (Sa-
lomann ym., 2005) ja tässä toimisi Gold ym. (2001) mukaan apuna organisaa-
tiokulttuuri kannustinjärjestelmä joka motivoi sekä palkitsee työntekijöitä tie-
don kehittämisestä, jakamisesta sekä toisten auttamisesta. Myös asiakkaista 
muodostettua tietämystä tulisi hyödyntää ja tallentaa muidenkin saataville. 
Asiakastiedon keräämin on tärkeää, sillä se muodostaa yhdessä informaatio-
teknologian kanssa pohjan asiakkuudenhallinnalle (Ngai ym. , 2003).  Asiakas-
tiedon luominen, säilyttäminen ja jakaminen organisaatiossa ovat myös tärkeitä 
asiakassuhteen kehittämiselle (Shanks & Tay, 2001).  

Tutkimusdatasta käy ilmi, että asiakastieto ei juurikaan systemaattisesti 
pystytä organisaatiossa jakamaan.  Asiakastiedon tallentamista voisivat ohjata 
asiakastiedon tasot: tieto asiakaista sekä tieto asiakkailta. Tietoa asiakkaista käy-
tetään heidän motivaationsa ymmärtämiseksi sekä palvelun personoimiseksi. 
Tietoa asiakkailta tarvitaan palveluiden ja tuotteiden kehittämiseksi. (Gebert 
ym., 2003) Tietämyksenhallinta on siis perusta onnistuneelle asiakkuudenhal-
linnalle (Venturini & Gonzalez-Benito, 2009) ja Alavin ja Leidnerin (2001) mu-
kaan tietämyksenhallinta on informaation tarjoamista sekä tietämyksen sisäis-
tämistä, tiedon sisäistämisen edistämistä. Myös Gold ym. (2001) painottavat 
onnistuneessa tietämyksenhallinnassa tiedon jakamisen merkitystä ja sen riip-
puvuutta myös organisaatiokulttuurista. Asiakastietämyksen jakamista tulisi 
siis organisaatiossa edistää, jotta useammalla henkilöllä olisi edellytykset hoitaa 
asiakkuuksia tehokkaammin. 

Muita organisaatioon liittyviä tietämyksenhallinnan ja asiakkuudenhal-
linnan kulmakiviä ovat muutosjohtaminen ja asiakaslähtöisyys (Salomann ym., 
2005 ; Shang  & Chen, 2007). Muutoksen läpivienti koettiin olevaan haastavaa, 
mutta toteutettavissa. Onnistuneen muutoksen läpivientiin tarvittiin tutki-
musdatan perusteella muutoksen ymmärtämistä sekä selkeitä prosesseja. Asia-
kaslähtöisyys koettiin pääsääntöisesti siten, ettei tarvitulla tasolla vielä oltu. 
Esiin nousi organisaation myynti- ja asiakaspalveluprosesseihin sekä ostoraken-
teeseen liittyviä seikkoja. Asiakkuudenhallinta on asiakaslähtöisyyteen perus-
tuvaa toimintaa, joten ilman sitä asiakkuudenhallinta on vaarassa epäonnistua 
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ja mitä enemmän liiketoiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen, sitä tärkeämpiä 
ovat ihmislähtöiset prosessit (Shang & Chen, 2007 ).  Tämä on tutkimusdatasta 
ehkä tärkein esille noussut seikka, joka vaatii organisaation tasolta kehitystä. 

Organisaation tehtävä on onnistuneessa tietämyksenhallinnassa siis tarjota 
kyvykkyyksiä, joista yksi liittyy konversioon: organisaation tulee keskittyä te-
kemään olemassa olevasta tietämyksestä hyödyllistä ja jakaa sitä tietämystä or-
ganisaatiossa (Gold ym.,2001). Kauppiaat kokivat, ettei heille vielä ollut tarjottu 
organisaation ylätasolta tällaista tietoa. Tämä voisi olla yksi kehityskohde orga-
nisaatiossa.  Erityisesti toivottiin organisaation ylätasolta apua potentiaalisten 
asiakkaiden tavoittamiseen markkinoinnin kautta sekä tietoa olemassa olevista 
asiakkaista.   

 Monesta vastauksesta nousi ilmi, että prosesseja sekä käytänteitä tietä-
myksenhallintaan oli käytössä yritysasiakaspuolella. Näin oli uuden tiedon 
luomisessa olemassa olevan pohjalta, tietojen keräämisessä sekä asiakastietä-
myksen jakamisessa. Organisaatiossa on siis käytössään prosesseja, jotka ovat 
tietämyksenhallinnan sekä asiakkuudenhallinnan periaatteiden mukaisia käy-
tänteitä: olemassa olevasta tiedosta muodostettiin uutta, tietoa kerättiin ja se 
tunnistettiin tärkeäksi sekä tietoa jaettiin organisaatiossa. Voisi uskoa, että or-
ganisaation on helpompi omaksu näitä käytänteitä myös kuluttaja-
asiakaspuolelle. 

Teorian mukaan, mitä enemmän liiketoiminta perustuu myyjän tietämyk-
seen ja asiakkaan tuntemiseen, sitä tärkeämpi on asiakkuudenhoitajan rooli asi-
akkuudenhallinassa järjestelmän välissä (Shan ja Chen, 2007). Haastattelujen 
perusteella voidaan havaita, että kokenut ja asiakassuhteesta tietävä myyjä pys-
tyy helpommin tekemään lisämyyntiä, tarjoamaan kokonaisuuksia sekä ehdot-
tamaan oikeita ratkaisuja. Tämän perusteella voidaan todeta, että kohdeorgani-
saatiossa myyjä on asiakkuudenhallinassa avainroolissa.  

7.5.3 Järjestelmä 

Järjestelmiin liittyvien kysymysten avulla tutkittiin, mikä on organisaation tar-
joamien järjestelmien sekä työkalujen nykytila asiakkuudenhallinnan sekä tie-
tämyksenhallinnan näkökulmasta.  

Ensimmäiseen kysymykseen onko asiakkaiden tietoja helppo päästä tarkastele-
maan nykyisistä järjestelmistä? Liittyvästä tutkimusdatasta kävi ilmi, että nykyi-
set järjestelmät eivät mahdollista laajoja ja kovin käyttökelpoisia tietoja asiak-
kuudenhallinnan näkökulmasta. Olemassa oleviin asiakastietoihin on kuitenkin 
jokseenkin helppo päästä käsiksi. Tutkielman kirjallisuuskatsauksessa todettiin, 
että organisaatiossa olisi oltava tietämyksenhallintaa sekä asiakkuudenhallintaa 
tukeva järjestelmä. Haastatteluista voi nähdä, että tällaista tukea ei nykyinen 
järjestelmä tarjoa. 

Toinen kysymys Millainen teknologia olisi mielestäsi sopivaa, jotta asiakastieto-
ja voisi hyödyntää, niistä luoda tietämystä sekä jakaa tietoa & tietämystä? Toi ilmi sen, 
että haluttiin myyntidataan integroitu järjestelmä, järjestelmän tulisi olla asiak-
kuudenhallintaan ja tiedon tallentamiseen samassa paikassa kuin myyntilauk-
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set yms. normaalit prosessit. Tämä vahvistaa kirjallisuuden näkemystä siitä, 
että järjestelmä tulisi olla integroitu tietovarastojen suhteen sekä sidottavissa 
päivittäisiin prosesseihin (Argyris & Schon, 1978; Davenport & Glaser, 2002, 
Duncan, 1972; Salomann ym., 2005, Teece, 1998; ).  

Kolmas kysymys miten järjestelmä voisi mielestänne tukea asiakkuudenhallin-
taa ja olisiko se yhdistettävissä normaaleihin myynti- & asiakaspalvelutapahtumiin? 
Mittasi sitä miten järjestelmän nähtiin käytettäväksi päivittäisissä prosesseissa, 
joka on kirjallisuuden mukaan tärkeää asiakastietämyksen sekä sitä myötä asi-
akkuudenhallinnassa (Salomann ym., 2005). Haastateltavat kokivat pääsääntöi-
sesti, että järjestelmä olisi yhdistettävissä normaaleihin prosesseihin ja voisi tu-
kea asiakkuudenhallintaa. Ilmi tuli myös tarve mobiilikäytölle, joka nähtiin tär-
keäksi päivittäisistä prosesseista puhuttaessa. Haastattelun tuloksista käy ilmi, 
millainen teknologia olisi hyödyllistä asiakastiedon hyödyntämiseen, tietämyk-
sen luomiseen ja näiden jakamiseen. Haastateltujen mukaan järjestelmän tulisi 
olla helppokäyttöinen, siinä tulisi olla integroituja asiakastietoja eri järjestelmis-
tä, myyntidatan tulisi olla hyödynnettävissä sekä sen tulisi tarjota valmiita nä-
kymiä sekä analyyseja. H1 ja H4 kuitenkin kertoivat, ettei järjestelmien käyttö 
ole arkipäivää päivittäisessä myyntityössä. On tärkeää, että tietämyksenhallinta 
olisi integroitavissa asiakkuudenhoitajan, tässä tapauksessa myyjän, varsinai-
seen työhön. Asiakkuudenhallinnan prosesseja nimittäin hyödyttää asiakastieto 
parhaiten silloin, kun tietämyksenhallinnan prosessit ovat integroitu varsinai-
seen työtön sekä tiedonhallinta voidaan toteuttaa parhaiten integroimalla se 
ydinprosesseihin. (Davenport & Glaser, 2002; Saloman ym., 2005) 

Neljännen kysymyksen mitä se vaatisi mielestäsi järjestelmältä ja myyjältä? 
Tutkimusdatan perusteella järjestelmän tulisi olla niin helppo, ettei se vaadi 
mitään erityistä myyjältä. H2 ja H6 nosti esille mielenkiintoisen seikan. Heidän 
mukaansa tämä on enemmän organisaatioon liittyvä kysymys: organisaation 
tasolla pitää ymmärtää tiedon tallentamisen tarve sekä hyöty ja johtamiskult-
tuurissa tulisi huomioida myös kuluttaja-sekä projektiasiakkaiden myynnin 
johtaminen.  Kirjallisuudessa myös Salomann ym. (2005) ja Gold ym. (2001) 
nostavat esille tietämyksenhallinnan onnistumisen riippumisen organisaation 
kulttuurista. Haastateltujen huomiot siis tuntuvat vahvistavan teoriaa. H5 nosti 
esille myös rutiininomaisen käytön, jotta järjestelmästä saadaan täysi hyöty. 
Tämä tukee kirjallisuuden näkemystä, että asiakkuuden sekä tietämyksenhal-
linta on sidottava asiakkuudenhoitajan päivittäisiin prosesseihin. 

Viides kysymys käytättekö nykyisiä asiakkaisiin liittyviä raportteja/työkaluja 
oman toiminnan kehittämiseksi? Paljasti sen, ettei tämä ole systemaattista kuin 
yhdellä haastatelluista. Yritysasiakkaiden puolella tähänkin oli enemmän pa-
nostettu. Kanta-asiakasjärjestelmän pohjalta tuotettuja tietoja eivät haastatellut 
nähneet liiketoiminnan kehittämisen kannalta kovin merkittäviksi nykytilassa. 
Goldin ym. (2001) mukaan tehokkaan kilpailun saavuttamiseksi yrityksen pitäi-
si käyttää nykyistä tietoa hyväksi ja luoda uutta tietoa, joka parantaa sen ase-
maa markkinoilla. Haastatellut kuitenkin muodostivat tietämystä etsimällä syi-
tä myyntiraporteissa ilmeneviin poikkeamiin. 

Tutkimustuloksista selviää myös, mitkä tekijät haastateltavien mielestä 
vaadittaisiin sekä myyjältä että järjestelmältä, että järjestelmä soveltuisi päivit-
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täisiin prosesseihin. Haastateltavien mielestä järjestelmän pitäisi olla niin help-
pokäyttöinen, ettei se vaadi myyjältä mitään. Samalla tämä on vaatimus järjes-
telmälle. Haastattelussa nousi esille myös rutiinin merkitys, jotta se voisi olla 
osa arkipäiväisi prosesseja. H2 ja H6 näkivät järjestelmän käytön vaatimukseksi 
enemmänkin kulttuurin ja johtamiseen liittyvänä kysymyksenä, ei niinkään jär-
jestelmän kyvykkyyteen tai myyjän osaamiseen. Heidän mukaansa järjestelmän 
käyttö päivittäisessä prosessissa vaatisi ymmärrystä miksi tietoja tulisi tallentaa 
sekä johtamistavan muutoksen. Johtamistavan muutos nähtiin siten, että jon-
kun on otettava osastoilla vastuu kuluttajamyynnistä, jotta asiakkuutta tulisi 
hallittua paremmin. 

Nykyisten järjestelmien kautta seurataan lähinnä yritysasiakkaiden myyn-
tejä ja muodostetaan niiden pohjalta johtopäätöksiä. Tietämystä kuitenkin kaik-
ki haastateltavat muodostavat raporteista tuoteryhmä tasolla.  Nähdään että 
jokin alue ei myy ja pyritään selvittämään syy siihen. Vain H2 seurasi aktiivi-
sesti kuluttajien myyntejä järjestelmien kautta. Kuten aiemmin mainittu, orga-
nisaation ylätason tarjoamia tietoja ei voitu vielä hyödyntää toiminnan kehittä-
miseksi.  

7.5.4 Myyjien vastaukset  

Myyjien vastauksista käy ilmi, että he keräävät asiakkaista tietoa paljon välineil-
lä, jotka eivät ole suoraan kaikkien saatavilla. Kartoituslomake, jonka ongelmal-
lisuuden tietämyksen jakamisen näkökulmasta nostivat esille myös haastatelta-
vat. Kaksi kyselyyn vastannutta kertoi keräävänsä tietoa myös muualle; exceliin 
sekä kontaktointikaavakkeelle ja omalle henkilökohtaiselle koneelle. Kerätty 
tieto oli osoitetietoa, tarjouksia, tulevaisuuden suunnitelmia sekä muita projek-
tiin liittyviä tarkentavia tietoja. Myös kyselyyn vastanneet myyjät näkivät asi-
akkaan ja tämän mieltymykset sekä tarpeet tärkeänä voimavarana liiketoimin-
nalle. Tämän on organisaatiossa positiivinen seikka, koska osoittaa asiakasläh-
töistä ajattelua, joka on asiakkuudenhallinnan perusta. Se on myös linjassa asia-
kastietämyksenhallinnan mallin kanssa, jonka yksi tärkeä tekijä on asiakastie-
tämyksen näkeminen tärkeäksi lähteeksi liiketoiminnan parantamisessa (Salo-
mann ym., 2005).  Asiakaslähtöisyyttä tukee myös se seikka tutkimusdatasta, 
että kaikki vastanneista pyrkivät kartoittamaan asiakkaiden tarpeet mahdolli-
simman perusteellisesti sekä tuntemaan asiakkaan. 

Tutkimusdata myös osoitti, että myyjät luovat tietämystä nykyisellään 
olemassa olevasta tiedosta. Järjestelmästä saatua ilmoitti käyttävänsä vain puo-
let, kun taas yleisesti lähes kaikki kertoivat hyödyntävänsä olemassa olevaa 
asiakastietoa myynnin edistämisessä. Tästä voidaankin päätellä, että suuri osa 
organisaation käyttökelpoisesta tietämyksestä ei ole tallennettuna nykyisiin 
järjestelmiin. Tämä on kirjallisuuskatsauksen perusteella ongelmallista, koska 
tieto ei pääse leviämään, eivätkä muut hyödyntämään sitä. Positiivista oli, että 
myyjät osasivat hyödyntää jo nykyisellään tietoa uuden tiedon luomiseen ja 
hyödynsivät sitä. He siis loivat tietämystä jostain toisesta tiedosta eli toiminta 
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voidaan nähdä tietämyksenhallinnan muotona (Kanter, 1999). Tällainen tieto 
tuottaa arvoa koko yritykselle. 

Lähes kaikki kokivat, että oma organisaatio pystyy tuottamaan sellaista 
tietoa, joka voisi auttaa muita työntekijöitä myynnin ja asiakaspalvelun edistä-
miseen.  Myyjien motivointi perustuu tutkimustulosten perusteella pääsääntöi-
sesti myynnin parantuminen ja sitä kautta myyntitavoitteiden saavuttaminen. 
Provisiopalkka mainittiin kahden kyselyyn vastanneen toimesta, tietoa kerää-
mällä olisi mahdollista saada myyntiä ylös ja sitä kautta vaikuttaa omaan palk-
kaukseen. Yksi haastateltava nosti esille myös sen, että tietojen keräämiseen 
motivoisi tietojen keräämisen helppous/vaivattomuus. Kaksi vastaajaa kertoi 
myös työssä onnistumisen motivoimaan tietojen keräämiseen. Kyselyyn vas-
tanneet kokivat, että selkeät prosessit olisivat suurin tekijä, joka tekisi tiedon 
keräämisen ja hyödyntämisen helpommaksi. Seuraavana tuli järjestelmä ja 
kolmantena koulutus. Yksi vastaajista kertoi, että esitieto kaavake voisi helpot-
taa tiedon keräämisessä ja hyödyntämisessä. 

Myyjät toivoivat saavansa tietoa ostokäyttäytymiseen ja budjettiin liittyen 
sekä asumismuotoa. K4 vastasi, että tietoa pitää joskus ”kalastaa” ja siksi myy-
jän on hyvä päästä lähelle asiakasta. K6 nosti esille mielenkiintoisen seikan, 
jonka mukaan hän haluaisi tietoa muilta osastoilta tietoa asiakkaan asioinnista 
sekä tietoa asiakkaan muille osastoille kertomista suunnitelmista hankkia. Tä-
mä olisikin tietämyksenhallinnan periaatteiden mukaista, koska tiedon pitäisi 
liikkua organisaation eri yksiköiden välillä. (Gold ym., 2001) K4 vastasi myös 
nykyisellään pyrkivänsä selvittämään asiakkaan mieltymykset, toiveet ja haa-
veet. Myyjät kokisivat että tällainen tieto voisi auttaa saamaan enemmän myyn-
tiä, luomaan asiakkaalle tuntemus että häntä arvostetaan, osataan tarjota oikeita 
ratkaisuja sekä selvennetään todellisia tarpeita. Lähes kaikki kokoivat, että voi-
sivat ylläpitää tietoa myös normaaleissa prosesseissa (myyntitapahtu-
man/asiakastapaamisen yhteydessä). Tämä on tärkeää, sillä tietämyksenhallin-
nan ja asiakkuudenhallinnan prosessit tulisi olla integroituna teorian mukaan 
juuri päivittäisiin toimiin. (Salomann ym, 2005 ; Davenport ja Glaser, 2002) Es-
teenä tällaiselle asiakastietojen keräämiselle normaaleissa prosesseissa nousi 
esiin muutamia seikkoja. Myyjän osaamisen asiakastietojen hankkimiseen nos-
tivat esiin kolme vastannutta. Myös asiakkaiden haluun antaa tietoja viittasivat 
kahden vastanneen vastaukset. Yksi vastanneista arvioi, että tiedon keräämisen 
esteenä voisi olla osastojen välinen kilpailu. Tämä on teorian mukaan haitallista 
tietämyksenhallinnalle. Uusia toimintapoja ja työkaluja ovat valmiita opettele-
maan kaikki. 

Kaupan järjestelmiä oli käyttänyt yli kymmenen vuotta vastaajista 71% ja 
3-5 vuotta 29%. Suurin osa ei kokenut tarvitsevansa apua useasti tietokoneen 
käyttöön ja yksi vastaajista koki tarvitsevansa sitä usein. Kaikki tarvitsivat tie-
tokonetta työtehtävien päivittäiseen hoitamiseen sekä käyttivät sitä (ja muita 
älylaitteita) myös vapaa-ajallaan. Kaikki kokivat kaupan järjestelmien käytön 
joko sujuvaksi tai lähes täysin sujuvaksi. Järjestelmien käyttöön toivottavaa li-
säkoulutusta/tukea tarvittaisiin raportoinnissa (kaksi vastannutta) ja yleiseen 
ERP-järjestelmän käyttöön. Tästä voisi tulkita, ettei myyjillä olisi vaikeuksia 
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käyttää uusiakaan järjestelmiä asiakkuudenhallinnan tukemiseen ja päivittäi-
sessä työssä tietokone on muutenkin tärkeätyöväline. 

7.6 Pohdinta 

Tutkimuksen perusteella voi huomata, että organisaatiossa on monia tietämyk-
senhallintaa tukevia seikkoja, mutta myös monia kehityskohteita. Ehkä tär-
keimpänä, ja asiakkuudenhallinnan sekä asiakkuudenhallintajärjestelmän edel-
lytyksenä, tulisi kiinnittää huomiota organisaation kulttuuriin. Sekä asiakkuu-
denhallinnan ja tietämyksenhallinnan perustan muodostaa tietynlainen organi-

saatiokulttuuri, jossa toteutetaan asiakaslähtöisyyttä, tunnistetaan asiakkaalta 
saatu tieto voimavaraksi, jaetaan tätä tietoa sekä pyritään luomaan liiketoimin-
taa parantavaa tietämystä tämän perusteella. Organisaation tulisi tukea tällaista 
toimintaa organisaatiokulttuurin sekä teknologisin välinein kaikilla tasoilla, 
jotta tietämyksen- sekä asiakkuudenhallinta olisi mahdollisimman tehokasta. 

Vertailtaessa kauppiaiden sekä myyjien vastauksia asiakaslähtöisyydestä, 
nousi esille mielenkiintoinen seikka case-organisaatiosta. Suurin osa kauppiais-
ta totesi, että asiakaslähtöisyydessä, eli asiakkaan kuuntelussa ja tarpeiden sel-
vittämisessä, oli paljon parannettavaa. Kyselyyn vastanneet asiakasrajapinnassa 
toimivat myyjät taas poikkeuksetta vastasivat toimivansa asiakaslähtöisen or-
ganisaation perusperiaatteen mukaisesti (yksi vastanneista oli mahdollisesti 
vastannut asteikkoon käänteisessä järjestyksessä). Koska asiakaslähtöisyys 
muodostaa asiakkuudenhallinnan perusteet, tulisi organisaation panostaa sii-
hen, että kaikilla tasoilla asiakkaan mieltymykset sekä tarpeet pyritään selvit-
tämän mahdollisimman tarkasti, jotta häntä voidaan palvella parhaalla mahdol-
lisella tavalla. 

Case-organisaatiossa tutkimusdatan perusteella sekä kauppiaat ja myyjät 
näkivät asiakkaalta saatavan tiedon tärkeänä voimavarana. Koettiin myös, että 
tällaista tietoa voitaisi ylläpitää normaaleissa prosesseissa, sekä voitaisiin tuot-
taa tietoa joka voisi auttaa organisaation muita myyjiä liiketoiminnassa. Nyky-
hetkellä organisaatiolta kuitenkin puuttuu selkeä väline tällaisen tiedon tallen-
tamiseen ja jakamiseen. Perinteiset paperiset lomakkeet ja omalle tiekoneelle 
tallennetut muistiinpanot hyvin harvoin voivat tehokkaasti jakaa tietoa organi-
saatiossa. Mikäli organisaatio haluaisi parantaa tietämyksenhallintaa sekä asia-
kastiedon keräämistä, jakamista ja hyödyntämistä, tulisi panostaa parhaiten 
organisaation tarpeita vastaavaan asiakkuudenhallintajärjestelmään. Järjes-
telmän valinnassa tulisi painottaa kauppiaiden ja myyjien vaatimuksia järjes-
telmälle, joita tämän tutkielman tutkimusdatan mukaan ovat: helppokäyttöi-
syys, nopeus ja myyntidataan integroitavuus. Lisäksi järjestelmän pitäisi tarjota 
valmiita näkymiä ja analyysejä kauppiaille, jotta tietämystä olisi tästä informaa-
tiosta helpompi muodostaa. Vastausten perusteella mietittäessä, millaista tukea 
organisaatio voisi tuottaa asiakastiedon osalla ennen asiakassuhteen alkua, olisi 
juuri potentiaalisten asiakkaiden analysointi sekä markkinoinnin kohdistami-

sen mahdollistaminen heille. Se tehtäisiinkö tällainen asiakkuudenhallintajär-
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jestelmällä vaiko organisaation muulla välineellä, jää tämän gradun tarkastelun 
ulkopuolelle. Organisaatio voisi myös tarjota asiakkaille näkymiä, jotta asiakas 
voi antaa tietojaan etukäteen esimerkiksi verkkosivuille tehdyn portaalin avulla. 

Myyjien vastausten perusteella kyky käyttää järjestelmiä on jokseenkin 
hyvä, joten ongelmia ei luultavasti ilmene paljon itse järjestelmän käytön saralla. 
Hyväkään järjestelmä ei kuitenkaan poista edelläkin mainittujen organisaation 
muiden oleellisten kyvykkyyksien tärkeyttä. Tähän liittyen on syytä huomioida 
kahden haastateltavan kauppiaan huomio siitä, mitä vaatisi asiakastiedon ak-
tiivisempi kerääminen sekä hyödyntäminen: Pitäisi ymmärtää miksi tietoja tal-
lennetaan ja sen tulisi olla organisaation kulttuurissa, jotta tietoja aletaan aktii-
visesti kerätä. Lisäksi tarvittaisiin uusi johtamistapa kuluttaja-ja projektimyyn-
tiin, koska tarvitaan että jollakin on vastuu heille tapahtuvasta myynnistä. Myy-
jät kokivat, että heitä motivoisi tietojen keräämiseen sen helppous sekä asiak-
kaan tarpeiden parempi tyydyttäminen, mutta yleisin vastaus oli kuitenkin 
kaupan onnistuminen. Myyjätkin olisivat siis tutkimusdatan perusteella haluk-
kaampia keräämään juuri myynnin kannalta relevanttia tietoa, joka auttaa 
kaupan syntymiseen ja mahdollisesti provisiopalkan muodossa oman tulotason 
paranemiseen. Organisaation tulisi keskittyä selvittämään tarkemmin mitä täl-
lainen tieto olisi, jotta tietoa tulisi tallennettua ja käytettyä mahdollisimman pal-
jon.  

Lisäksi organisaation ylätasolta kaupoille tarjottavan tiedon ja informaati-
on ei koettu olevan sillä tasolla, että sitä voisi käyttää liiketoiminnan kehittämi-
seen tai asiakkuuksien hallintaan. Kävi ilmi, että suurin osa kauppiaiden toi-
vomista tiedoista olisi mahdollista kerätä käyttäen jo organisaation ylätasolla 
olevaa dataa ja järjestelmäinfrastruktuuria: kanta-asiakasjärjestelmän tarjoa-
maa tietoa voitaisiin soveltavin osin analysoida sekä tarjota kauppiaalle tai to-
teuttaa kauppiaskohtaista markkinointia tämän perusteella. Myös nykyisiä 
verkkopalveluita voisi käyttää hyödyntämään asiakkaan esitietojen keräämi-
seen sekä potentiaalisten asiakkaiden hankkimiseen. Asiakastietojen käsittelyyn 
ja varsinkin kanta-asiakasjärjestelmän hyödyntämiseen liittyy varmasti paljon 
avonaisia kysymyksiä, jotka tulisi organisaatiossa selvittää.  

Kauppiaiden vastauksissa nousi myös useasti esiin, että tietämyksen- ja 
asiakkuudenhallinnan käytänteitä oli käytössä yritysasiakkaiden parissa työs-
kenneltäessä. Huomionarvoista olisi organisaatiossa selvittää nämä käytänteet 
sekä mahdollisesti niiden hyödyt ja haitat, sekä soveltuvin osin hyödyntää tätä 
myös kuluttaja-asiakkuuksien pariin. Jostain syystä organisaatiossa ei ole vielä 
nähty tarpeelliseksi esim. jakaa tietoa parhaista projekti-asiakkuuksista organi-
saation sisällä. Mielenkiintoinen seikka olisi tutkia, miksi näin on? Onko syy 
todellinen, kuten puuttuva liiketoiminnallinen hyöty, vaiko eikö kuluttajan-
asiakassuhteen tiedonjakamista ole vain tiedostettu tärkeäksi seikaksi? 

Mikäli muutoksia organisaatiossa aletaan viedä läpi, tulisi siihen suhtau-
tua huolella. Vaikka myyjät vastasivat olevansa valmiita oppimaan uusia käy-
tänteitä ja toimintamalleja sekä kauppiaat olevansa pääsääntöisesti valmiita 

johtamaan muutosta (vaikkakin kokivat sen haasteelliseksi), olisi kuitenkin 
asiakkuudenhallintajärjestelmän ja siihen liittyvien taustaprosessien muodos-
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taminen sekä läpivienti haastavaa. Haastatteluistakin kävi ilmi, että muutos 
tulisi ymmärtää tarkoin ja sen tulisi tarjota jotain käyttökelpoista, jotta se onnis-
tuisi. Koska asiakkuudenhallinta sekä sen vaatiman tiedon kerääminen ja hyö-
dyntäminen tapahtuvat asiakasrajapinnassa pääsääntöisesti myyjän toimesta, 
tulisi erityishuomiossa muutoksessa olla juuri asiakkuudenhoitajat eli myyjät 
sekä asiakkuuden- ja tietämyksenhallinnan prosessien saaminen osaksi päivit-
täistä toimintaa. Monesta tietämyksenhallintaan liittyvästä vastauksesta kävi 
ilmi, että tietämyksen muodostamista sekä jakamista tapahtuu enemmän yrittä-
jäasiakkaiden puolella. Organisaation tulisi tutkia, voidaanko yritysasiakkai-

den puolella olevia käytänteitä hyödyntää soveltuvin osin myös kuluttaja- sekä 
projektiasiakkaiden asiakkuuden- sekä tietämyksenhallinnassa.  

Kaikessa organisaatiossa tapahtuvassa ja pohdinnassa on syytä ottaa 
huomioon myös uudistuva EU:n yleinen tietosuoja asetus, joka korvaa henki-
lötietolain. Tämä laki tuo paljon uutta ajateltavaa organisaatiolle, kun mietitään 
asiakastietojen keräämistä, säilyttämistä ja hyödyntämistä. 

Tämän tutkielman kaikki tulokset eivät suoraan ole yhdistettävissä kaik-
kiin toimialoihin, koska tutkimus tehtiin rauta ja erikoiskaupan alalla toimivaan 
organisaatioon, jonka liiketoiminta perustuu joissain osin asiakkaan tuntemi-
seen sekä tämän tarpeiden kartoittamiseen. Liiketoiminnassa lähes poikkeuk-
setta ollaan vuorovaikutuksessa ihmisten kesken asiakaspolun aikana. Muut 
erikoiskaupan alalla toimivat organisaatiot voivat myös hyödyntää tutkimuk-
sen tuloksia, mikäli liiketoimintamalli perustuu toistuvaan asioimiseen ja asi-
akkaan tarpeiden ymmärtämiseen. Kirjallisuuskatsauksen tuloksia voidaan kui-
tenkin käyttää myös muilla toimialoilla ymmärtämään asiakastiedon ja tietä-
myksen suhdetta asiakkuudenhallintaan. Tutkimustulosten yleistettyvyydessä 
tulee pitää mielessä myös tutkimuksen rajoitteista johtuva laajuus. Pro gradu – 
tutkielmassa kohdejoukko jäi resurssien puutteessa kohtalaisen suppeaksi, ja 
voi olla, että laajemmalla kohdejoukolla olisi saavutettu tarkempia sekä moni-
puolisempia tuloksia. Lisäksi tutkimustulosten laatua voi heikentää tutkijan 
kokemattomuus haastattelututkimuksen tekemisestä. 
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8 YHTEENVETO 

Tämän luvun tarkoituksena on koota yhteen tutkielman aineistosta heränneitä 
kysymyksiä sekä johtopäätöksiä ja vastata tutkimuskysymyksiin. Aihe rajattiin 
koskemaan organisaatio X liiketoimintayksikköjen itsenäistä asiakkuudenhal-
lintaa sekä koko organisaation välillä tapahtuvaa tietämyksen jakamista. 

Tämä pro gradu – tutkielma tehtiin osana työsuhdetta tilaajaorganisaatio 
X:lle, jonka tarve oli ymmärtää mitkä tekijät organisaatiossa vaikuttavat asia-
kastietämyksenhallintaan asiakkuudenhallinnassa sekä mitä tekijöitä organisaa-
tiossa tulisi uudistaa tämän tiedon perusteella. Tähän pyrittiin vastaamaan pro 
gradu – tutkielmassa toteuttamalla ensiksi kirjallisuuskatsaus jonka avulla sel-
vitettiin asiakastietämyksen hallintaan vaikuttavat tekijät asiakkuudenhallinta-
järjestelmässä. Tutkielman toinen eli empiirinen osio suoritettiin tapaustutki-
muksena ja tutkimusdata koostui haastatteluista organisaation kauppiaille sekä 
heidän kauppojensa myyjille tehdyistä kyselyistä. Tutkimuksen tarkoituksena 
oli siis selvittää tarkemmin kauppiailta sekä myyjiltä tietoa keräämällä, mitkä 
heidän prosesseista ja näkemyksistään eivät olleet linjassa kirjallisuuskatsauk-
sesta löydettyjen vaikuttavien seikkojen kanssa. Liiketoiminnallinen motiivi oli 
auttaa mahdollisen järjestelmäprojektin esikartoituksessa, jotta nähdään mitä 
tekijöitä tulisi ottaa huomioon itse mahdollisesti hankittavan järjestelmän lisäksi. 
Edellä mainittu olikin tutkielman suurin motivaatio. 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena oli selvittää, mitkä teki-
jät vaikuttavat asiakastietämyksenhallintaan asiakkuudenhallintajärjestelmässä. 
Vastauksena tähän saatiin se, että tietämyksenhallinta on tärkeä osa asiakkuu-
denhallintaa ja ne usein tavoittelevatkin samaa asiaa: asiakasrajapinnassa ta-
pahtuvaa parannusta organisaation toimintaan parantuneen asiakastiedon 
hyödyntämisen avulla. Asiakastieto on tärkeä osa tietämyksenhallintaa sekä 
asiakkuudenhallintaa, ja sen keräämistä ja hyödyntämistä voidaan parantaa 
asiakastietämyksenhallinnalla, joka pyrkii hankkimaan, jalostamaan ja jaka-
maan asiakastietoa tarkoituksena parantaa asiakassuhdetta ja hyödyntää asia-
kastietoa sen parantamiseen. Asiakastietämyksenhallinnan kannalta on oleellis-
ta, että organisaatiossa on kunnossa seuraavat asiat: strategia, joka tunnistaa 
asiakastietämyksen tärkeäksi liiketoiminnan kehittämisen välineeksi, prosessit 
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joissa asiakkuudenhallinta ja tietämyksenhallinta on sidottu käytännön työhön, 
järjestelmä joka toimii integroituna tietovarastona yli organisaatiorajojen sekä 
muutoksenhallinta joka rohkaisee asiakkuudenhoitajia taltioimaan ja jakamaan 
asiakastietoa ja tietämystä. Tietämyksenhallinta, joka on siis tärkeä osa asiak-
kuudenhallintaa edellyttää toimiakseen organisaatiolta tiettyjä kyvykkyyksiä. 
Näitä ovat infrastruktuuriset sekä prosesseihin liittyvät kyvykkyydet. Infra-
struktuuriset kyvykkyydet ovat teknologia, rakenne ja kulttuuri. Prosesseihin 
liittyvät kyvykkyydet sen sijaan ovat hankinta, konversio, soveltaminen ja suo-
jelu. 

Empiirisessä osiossa haastattelut toteutettiin puolistrukturoidun haastatte-
lun avulla, jossa oli kysymyksiä kolmesta aihealueesta: asiakastiedosta, tietä-
myksenhallinnasta sekä organisaatiosta ja järjestelmästä. Haastateltavaksi vali-
koitui organisaation puolelta kuusi kauppiasta. Lisäksi lähetettiin kysely 12 
kauppiaan valitsemalle myyjälle, joista vastaus saatiin seitsemältä. Kysymyksil-
lä selvitettiin nykyisiä käytänteitä asiakastietoon sekä tietämyksenhallintaan 
liittyen, ehdotuksia sen parantamisesta sekä yleistä valmiutta käyttää järjestel-
miä. Haastattelujen sekä kyselyjen perusteella saadusta tutkimusdatasta ja kir-
jallisuuskatsauksesta muodostettiin näkemys, jonka perusteella pyrittiin vas-
taamaan toiseen tutkimuskysymykseen: ” Mitä organisaatioon ja ihmisiin liitty-
viä tekijöitä tulisi uudistaa, jotta edellytykset asiakastietämyksenhallinnalle olisi 
suotuisa?” 

Kokonaisuutena voidaan todeta, että organisaation on kohtalaisen kyvy-
käs tietämyksenhallintaan sekä asiakkuudenhallintaan: asiakas nähdään tär-
keänä tiedonlähteen näkökulmasta ja organisaatio pyrkii asiakaslähtöisyyteen. 
Jo nyt organisaatiolla on olemassa käytänteitä asiakastiedon keräämiseen orga-
nisaation alatasolla (kaupoilla) sekä myös organisaatio jakaa tietoa ylätasolta 
kauppiaille. Lisäksi haastatteluista käy ilmi, että tilanteen uskotaan kohenevan 
tulevaisuudessa. 

Tutkimusten havainnoista voidaan muodostaa monia kehityskohteita. 
Selkeimpiä kehityskohteita olivat järjestelmään ja sitä kautta tapahtumaan tie-
don ja tietämyksen hallintaan sekä jakamiseen liittyvät tekijät.  Seuraavaksi lis-
tataan tutkielman pohjalta mahdollisia kehityskohteita organisaatiolle suoritus-
järjestyksessä ja vastataan samalla empiirisen osion tutkimuskysymykseen. 

1) Asiakaslähtöisyys on saavutettava kaikilla organisaation tasoilla. Tut-
kimusdatasta ilmenee, etteivät kaikki pitäneet organisaation asiakas-
lähtöisyyttä riittävällä tasolla. Vaikka myyjät kokivatkin olevansa asia-
kaslähtöisiä, ylätasolla ei aina koettu asiaa samoin. Asiakkuudenhal-
linnan ja tiedonkeräämisen näkökulmasta asiakaslähtöisyys on perus-
edellytys. Tämän jälkeen asiakastiedon kerääminen ja hyödyntäminen 
on helpompi sisäistää ja saada toimivaksi prosessiksi. 

2)  Järjestelmä, joka tukee asiakasrajapinnassa asiakastiedon keräämisessä, 
jakamisessa sekä hyödyntämisessä olisi saatava organisaatiossa kaik-
kien sidosryhmien käyttöön. Näin varmistetaan, että tieto todellakin 
on kaikkien saatavilla ja tukee tietämyksen muodostumista. Tulisi 
varmistaa myös, että järjestelmä soveltuu asiakkuudenhoitajan eli 
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myyjän päivittäiseen työhön. Asiakkuudenhallintaan voitaisiin hyö-
dyntää jo osittain olemassa olevaa IT-infrastruktuuria. Nykyisten jär-
jestelmien/ratkaisujen avulla voitaisiin tarjota asiakkaalle mahdolli-
suus antaa esitietoja projektistaan sekä kohdentaa sopivia kohderyh-
miä tavoitteena saada aikaan asiakastapaaminen myymälässä. Myös 
kanta-asiakasjärjestelmän kautta saatava tieto organisaation koko ta-
solta tulisi hyödyntää soveltuvin osin, mikäli sen käyttö on mahdollista. 

3) Tietämyksenhallinnan prosesseja sekä periaatteita tulisi ottaa käyttöön. 
Organisaation tulisi miettiä omia prosessejaan sekä toimintatapoja si-
ten, että tieto olisi saatavilla organisaatiossa kaikkien sitä tarvitsevien 
kesken, tietoa tallennetaan, siitä muodostetaan tietämystä sekä tietä-
mystä asiakkaista jaetaan. Tähän voidaan mahdollisesti hakea käytän-
teitä yritysasiakkaiden parista, sillä tällä alueella organisaatiossa oli 
olemassa tiedonjakamisen käytänteitä. Myös organisaation muut tie-
tämyksenhallinnan edellytykset tulisi olla kunnossa, kuten muutoshal-
linta, tiedonjakamiseen kannustava organisaatiokulttuuri sekä organi-
saation rakenne, joka ei kannusta tiedon ”panttaamiseen”. On myös 
tiedostettava myyjän tärkeä rooli asiakkuudenhoitajana sekä tiedon 
kerääjänä olennaisessa osassa asiakassuhteen aikana ja sen päättyessä. 
Näin huomiota tulee kiinnittää paljon myyjien toimintaan järjestelmän 
ja asiakkaan välissä. 
 

On huomioitava, että edellä mainitut vaativat organisaatiolta muutoksia monel-
la tasolla. Huomioitavaa kuitenkin on, että tutkimusdatasta käy ilmi, että sekä 
kauppiaat ja myyjät ovat positiivisesti suuntautuneet muutoksenhallinnan nä-
kökulmasta. Kauppiaat kokevat pystyvänsä läpiviemään muutosta ja myyjät 
ovat valmiita oppimaan uutta. Tutkimusdatasta kävi myös ilmi, että kauppiai-
den mukaan muutoksen läpiviemisen ydin on muutoksen ymmärtäminen jo-
kaisella tasolla. Miksi jotain tehdään, täytyy olla ymmärrettynä ja sillä tulee olla 
konkreettiset lopputulokset, ennen kuin se tulee menemään läpi. Muutoksella 
tulisi olla myös konkreettinen hyöty päivittäisessä tekemisessä, jotta se olisi 
helpompi viedä läpi. Organisaation tulee myös huomioida lähitulevaisuudessa 
vaikuttava uusi EU:n tietosuojalaki, joka tulee muuttamaan asiakastietojen kä-
sittelyä, varastointia ja hyödyntämistä. 

Jatkotutkimusaiheena tutkimusdatasta nousi esiin mielenkiintoinen seikka: 
Miten asiakasta tulisi aktivoida antamaan tietoa projektistaan ja itsestään orga-
nisaation käyttöön? Tätä tutkimalla olisi mahdollista ymmärtää, mitkä tekijät 
vaikuttavat asiakastiedon keräämisen tehokkuuteen esim. verkkopalveluissa. 
Sen avulla voitaisiin rakentaa asiakaspalvelutilanne ja organisaation projektia-
asiakasta tukevat web-pohjaiset sovellukset siten, että tiedon saaminen olisi 
tehokasta ja se palvelisi myös asiakasta mahdollisimman tehokkaasti. Tämä 
jatkotutkimus palvelisi myös muita organisaatioita kuin case-organisaatiota. 
Lisäksi tällainen tutkimus palvelisi myös muita toimialoja, koska asiakastieto ja 
sen kerääminen sekä hyödyntäminen ovat tärkeässä roolissa monella toimialal-
la. 
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LIITE 1 Haastattelurunko 

I.  Asiakastieto 

1. Mitä tietoa haluaisi saada asiakkaasta ennen asiakassuhteen alkua? 
2. Mitä tietoa haluaisi saada asiakkaasta, kun asiakassuhde on perustettu? 
3. Mitä tietoa haluaisi saada asiakkaasta asiakkuuden aikana? 
4. Mitä tietoa haluaisi saada asiakkaasta, asiakkuuden päättyessä / hii-

puessa? 

II. Tietämyksenhallinta ja organisaatio 

5. Näettekö asiakkaan voimavarana tiedonlähteen näkökulmasta? 
6. Pyritäänkö asiakkailta saamaan systemaattisesti myynnin kannalta 

tärkeää tietoa kaupanteon/asiakkuuden luomisen yhteydessä ja tal-
lennetaanko tällaista tietoa mihinkään? 

7. Käytätkö olemassa olevaa tietoa asiakkaista luomaan uutta tietoa, joka 
auttaa liiketoiminnassa? 

8. Osaatko sanoa, keräävätkö myyjät ammattitaitoonsa/kokemukseen 
perustuen myynnin kannalta tärkeää tietoa, mitä ei tallenneta mihin-
kään yleisesti? 

9. Osaatko sanoa, keräävätkö myyjät ammattitaitoonsa/kokemukseen 
perustuen myynnin kannalta tärkeää tietoa, mitä ei tallenneta mihin-
kään yleisesti? 

10. Onko vaarana, että myyjän lähtiessä häviäisi mahdollisuus hoitaa te-
hokkaasti asiakassuhdetta? 

11. Miten teillä käsitellään asiakaspalaute? 
12. Onko organisaatiossa edistetty asiakastietämyksen jakamista myyjien 

kesken? 
13. Miten tällaista tiedon jakamista voisi edistää? 
14. Miten koette asiakastiedon vaihdon ylätason organisaation ja teidän 

myymälänne välillä? 
15. Onko tietoa asiakkaista, jota toivoisitte erityisesti saavanne organisaa-

tion ylätasoilta? 
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16. Koetteko, että olisitte valmis jakamaan tietoa asiakkaista yli organisaa-
tiorajojen muille kauppiaille/ muille organisaation osille liiketoimin-
nan ja myynnin kehittämiseksi? 

17. Miten valmis koet olevasi johtamaan muutosta / uuden opettelua? 
18. Koetteko olevanne ihmislähtöinen organisaatio? 
19. Miten käytännössä näkyy myyjän kokemus ja asiakkaan tuntemus 

kaupanteossa? 
20. Hyödynnetäänkö tällaista kokemusta/tietämystä mihinkään? 

 
III. Järjestelmä 

 
21. Onko asiakkaiden tietoja helppo päästä tarkastelemaan nykyisistä jär-

jestelmistä? 
22. Millainen teknologia olisi mielestäsi sopivaa, jotta asiakastietoja voisi 

hyödyntää, niistä luoda tietämystä sekä jakaa tietoa & tietämystä? 
23. Miten järjestelmä voisi mielestänne tukea asiakkuudenhallintaa ja oli-

siko se yhdistettävissä normaaleihin myynti- & asiakaspalvelutapah-
tumiin? 

24. Mitä se vaatisi mielestäsi järjestelmältä ja myyjältä? 
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LIITE 2 Kysymysrunko 

Kysymys/Väittämä Vastauksen vaihtoehdot 

Kerään tietoa asiakkaasta Vaihtoehdot: Kaupan järjestelmiin, 
kartoituslomakkeisiin, omiin muis-
tiinpanoihin, Muualle, mihin? (avoin 
vastaus) 

Millaisia tietoja keräät asiakkaasta? Avoin vastaus 

Näen asiakkaan ja tämän mieltymyk-
set sekä tarpeet tärkeänä voimavara-
na liiketoiminnalle 

1. täysin eri mieltä 2. jokseenkin eri 
mieltä 3. ei samaa eikä eri mieltä 4. 
jokseenkin samaa mieltä 5. täysin sa-
maa mieltä  

Hyödynnän olemassa olevaa tietoa 
asiakkaasta asiakaspalvelussa ja 
myynnissä 

1. täysin eri mieltä 2. jokseenkin eri 
mieltä 3. ei samaa eikä eri mieltä 4. 
jokseenkin samaa mieltä 5. täysin sa-
maa mieltä 

Myymälän henkilökunnan toimesta 
pystyttäisiin tuottamaan tietoa asiak-
kaista, joka voisi auttaa muita työ-
paikkani työntekijöitä myynnin edis-
tämisessä tai asiakaspalvelun paran-
tamisessa 

1. täysin eri mieltä 2. jokseenkin eri 
mieltä 3. ei samaa eikä eri mieltä 4. 
jokseenkin samaa mieltä 5. täysin sa-
maa mieltä 

Mikä motivoisi sinua keräämään asi-
akkaasta monipuolisesti tietoja, jotka 
auttaisivat myynnin edistämisessä ja 
asiakaspalvelussa? 

Avoin vastaus 

Koetko että, että jokin asia voisi tehdä 
tällaisen tiedon keräämisen ja hyö-
dyntämisen helpommaksi? 

Selkeät prosessit, koulutus, järjestel-
mä, en koe että tällaisesta olisi hyö-
tyä, Muu (avoin vastaus vaihtoehto) 

Mitä ulkoista tietoa asiakkaista halu-
aisit, joka helpottaisi myyntiä ja asia-
kaspalvelua? 

Avoin vastaus 

Miten koet että tällainen tieto voisi 
helpottaa myyntiä ja asiakaspalve-

Avoin vastaus 
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lua? 

Voisin ylläpitää / kerätä asiakkaasta 
tietoja myyntitapahtuman tai asiakas-
tapaamisen yhteydessä? (Esim. asi-
akkaan kiinnostuksen kohteet tai 
suunnitteilla olevat projektit?) 

1. täysin eri mieltä 2. jokseenkin eri 
mieltä 3. ei samaa eikä eri mieltä 4. 
jokseenkin samaa mieltä 5. täysin sa-
maa mieltä 

Mitkä tekijät voivat mielestäsi estää 
asiakastietojen keräämisen normaa-
lissa myynnin tilanteessa? 

Avoin vastaus 

Myynnin maksimoimiseksi pyrin kar-
toittamaan asiakkaiden tarpeet mah-
dollisimman perusteellisesti sekä py-
rin tuntemaan asiakkaan mahdolli-
simman hyvin.  
 

1. täysin eri mieltä 2. jokseenkin eri 
mieltä 3. ei samaa eikä eri mieltä 4. 
jokseenkin samaa mieltä 5. täysin sa-
maa mieltä 

Olen valmis opettelemaan uusia toi-
minta tapoja ja työkaluja 
 

1. täysin eri mieltä 2. jokseenkin eri 
mieltä 3. ei samaa eikä eri mieltä 4. 
jokseenkin samaa mieltä 5. täysin sa-
maa mieltä 

Tarvitsen tietokonetta työtehtävien 
hoitamiseen 

1. Lähes jatkuvasti / useasti päiväs-
sä 2. Kerran tai pari kertaa päivässä 3. 
Muutaman kerran viikossa 4. Har-
vemmin 5. En varsinaisesti tarvitse 
tietokonetta työtehtävien hoitoon  

Kuinka usein käytät vapaa-ajalla tie-
tokonetta, tablettia, älypuhelinta yms. 
laitteita? 

1. Lähes jatkuvasti / useasti päiväs-
sä 2. Kerran tai pari kertaa päivässä 3. 
Muutaman kerran viikossa 4. Har-
vemmin 5. En varsinaisesti tarvitse 
tietokonetta työtehtävien hoitoon  

Koen usein tarvitsevani apua tieto-
koneen käyttöön 

1. täysin eri mieltä 2. jokseenkin eri 
mieltä 3. ei samaa eikä eri mieltä 4. 
jokseenkin samaa mieltä 5. täysin sa-
maa mieltä 

Käytätkö apunasi tällä hetkellä jos-
tain järjestelmästä saamiasi asiakas-
tietoja myynnin edistämiseen? 

Avoin vastaus 

Kuinka kauan olet käyttänyt kaupan 
järjestelmiä? 

0-1 vuotta, 1-3 vuotta, 3-5 vuotta, yli 
10 vuotta 

Käytän kaupan järjestelmiä sujuvasti 1. täysin eri mieltä 2. jokseenkin eri 
mieltä 3. ei samaa eikä eri mieltä 4. 
jokseenkin samaa mieltä 5. täysin sa-
maa mieltä  

Millaista koulutusta tai tukea tarvitsi-
sit järjestelmien käyttöön yleisesti? 

Avoin vastaus 

 



83 

LIITE 3 Myyjien vastaukset 

Kysymys Vastauksen tyyppi 

Kerään tietoa asiakkaasta Kaupan järjestelmiin = 67% 
Kartoituslomakkeisiin =  83% 
Omiin muistiinpanoihin = 33% 
Muualle, mihin? = 33%: 
K1 =Asiakasexcel + kontaktointikaa-
vake 
K2= Henkilökohtaiselle työkoneelle 

Millaisia tietoja keräät asiakkaasta? Avoin vastaus = 71,4 %: 
K1 = työtilanne, tarjoukset / tarjous-
pyynnöt , kaupat ,tulevat kohteet / 
ennakkolaskenta,tulevaisuuden 
suunnitelma 
K2= -nmi ja osoite, sähköposti, puhe-
linnumero  -millaisella budjetilla lii-
kutaan  -mikä on aikataulu koska ti-
lan pitäisi olla valmis  -
kosteusmittaukset  -
asbestitutkimukset  -haluaako asiakas 
asennuspalvelun/avaimet käteen 
periaatteella  -tarvitseeko hakea re-
monttirahaa/tililuottoa 
K3= Talon iän, asuinalueen, mahdol-
liset tulevat remonttitarpeet. 
K4= Asiakkaan remonttiin liittyviä 
tietoja. Mittoja, valokuvia, 3D piir-
roksia / mallenteita.. 
K6= Minkälainen kohde - keittiö, kph 
tai jokin muu kodin tila.  Tietenkin 
asiakkaan nimi, osoite puh. ja e-mail 

Näen asiakkaan ja tämän mielty- 2. jokseenkin eri mieltä= 14%  
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mykset sekä tarpeet tärkeänä voi-
mavarana liiketoiminnalle 
 

4. jokseenkin samaa mieltä = 29% 
5. täysin samaa mieltä = 57% 
 

Hyödynnän olemassa olevaa tietoa 
asiakkaasta asiakaspalvelussa ja 
myynnissä 

1. täysin eri mieltä = 14& 
4. jokseenkin samaa mieltä = 14%  
5. täysin samaa mieltä= 71% 

Myymälän henkilökunnan toimesta 
pystyttäisiin tuottamaan tietoa asi-
akkaista, joka voisi auttaa muita 
työpaikkani työntekijöitä myynnin 
edistämisessä tai asiakaspalvelun 
parantamisessa 
 

1. täysin eri mieltä = 14% 
3. ei samaa eikä eri mieltä = 14%  
5. täysin samaa mieltä = 71% 

Mikä motivoisi sinua keräämään 
asiakkaasta monipuolisesti tietoja, 
jotka auttaisivat myynnin edistämi-
sessä ja asiakaspalvelussa? 
 

Avoin vastaus = 85.7% 
K1 = Myynti- ja tuottotavoitteiden 
saavuttaminen, Bonukset / myyntitu-
loksen palkinto, Työssä onnistumi-
nen 
K2 = Ykkösenä on työn ilo ja työsken-
tely asikaspalvelussa/suunnittelussa.  
Myöskin se, että työ on palkitsevaa, 
on ihana nähdä kuinka voin auttaa 
asiakkaita  jotka eivät osaa tehdä pää-
töksiä ja kun nämä on suunniteltu, 
lopputulos on mitä mainioin. Asiakas 
ei yleensä huomaakkaan, että hän on 
kuin onkin itse kuitenkin  tuo suun-
nittelun tehnyt ja valinnut materiaa-
lin. Olen silloin osannut oikeat koh-
dat  linkittää, tämä on sitä palkitse-
mista.  Oikeiden tuotteiden ja materi-
aalin valinta ja opastaminen. Myös 
tiedon jakaminen on tärkeää. Tässä 
kun onnistuu niin sana kulkee ja uu-
sia asiakkaita tulee lisää :) 
K3 = Palkkaus ja aika. Asennus-
myynnille ei juurikaan jää aikaa osas-
tolla työskentelyn vuoksi - teen sitä 
varsinaisen työni ohessa. Yleensä ai-
ka ei riitä vaikka asennusmyynti sitä 
paljon vaatisi. En myöskään saa mi-
tää provosio. tm.palkkausta normaa-
lin palkkani lisäksi, kuten talon muut 
asennus- ja keittiömyyjät. 
K4 = Nykyinen 100% provisiopalkka 
motivoi keräämään kaiken tarvitta-
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van tiedon, jotta kauppaan päästäi-
siin. Joka kerta se ei kuitenkaan ole 
mahdollista. 
K5 = Tietojen keräämisen help-
pous/vaivattomuus ja nopeus. 
K6= Saadaan lisämyyntiä 
 

Koetko että, että jokin asia voisi 
tehdä tällaisen tiedon keräämisen ja 
hyödyntämisen helpommaksi? 

1. Selkeät prosessit = 86% 
2. Koulutus= 57% 
3. Järjestelmä=71% 
4. en koe että tällaisesta olisi hyötyä  
5. Muu (avoin vastaus vaihtoehto) = 
14% :  
K1 = Esitietokaavake 
 
 

Mitä ulkoista tietoa asiakkaista ha-
luaisit, joka helpottaisi myyntiä ja 
asiakaspalvelua? 
 

Avoin vastaus = 71.4% 
K1 = Tulevat työmaat / kohteet  - 
Asiakkaan työtilanne / ostokäyttäy-
tyminen 
K2 = Minun kohdallani asiakkaan 
pohjapiirustus, onko kerrostalo pien-
talo...ym ja tuo budjetti  Tämä no-
peuttaa kaupantekoa ja päätöksiä. 
K4= Kartoittamalla pyrin selvittä-
mään asiakkaan mieltymykset, toi-
veet ja haaveet. Samalla selvitän mi-
ten kokenut ostaja asiakas on ja liit-
tyykö hänen ostamiseen ennemmin 
kylmät faktat ja hinta vai tekeekö hän 
ostopäätöksensä enemminkin tunteen 
ohjaamana.. Se, että kaltaista tietoa 
asiakas ei yleensä kerro sitä kysyttä-
essä vaan tieto pitää 'kalastaa' voi 
hankaloittaa ko. tiedon keruuta. Ky-
syjän tulisi päästä lähelle asiakasta, 
jotta hänestä saadaan irti kaikkein 
oleellisin tieto.. 
K5= Esim. asumismuoto. 
K6= Muilta osastoilta tietoa, mitä 
ovat hankkineet/hankkimassa. 

Miten koet että tällainen tieto voisi 
helpottaa myyntiä ja asiakaspalve-
lua? 
 

Avoin vastaus = 71.4 %  
K1 = Saan enemmän kauppaa 
K2 = Tällä luodaan uskottava tilanne, 
että asiakkaasta välitetään ja kauppa-
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hetki on tärkeä.  Asiakas arvostaa tätä 
tilannetta ja on helpottunut, että hän-
tä autetaan. 
K4= Kauppaa vaikeuttaa se asia, että 
asiakas tekee yleensä esteen myyjän 
ja itsensä väliin todellisilla syillä ja 
todellisilta kuulostavilla syillä. Jos 
myyjä osaa antaa ratkaisun todellisiin 
syihin (asiakkaan ongelmakohtiin 
mihin hän on ostamassa ratkaisua) 
niin kauppa yleensä syntyy auto-
maattisesti. Jos myyjä epätarkkuut-
taan vastaa vain todellisilta kuulosta-
viin syihin jää asiakas hyvin usein 
miettimään... 
K5= Vaikuttaa esim. remonttiratkai-
suihin. 
K6 = Selventää asiakkaan todellisia 
tarpeita 

Voisin ylläpitää / kerätä asiakkaasta 
tietoja myyntitapahtuman tai asia-
kastapaamisen yhteydessä? (Esim. 
asiakkaan kiinnostuksen kohteet tai 
suunnitteilla olevat projektit?) 
 

1. täysin eri mieltä = 14% 
4. jokseenkin samaa mieltä = 29%  
5. täysin samaa mieltä = 57% 

Mitkä tekijät voivat mielestäsi estää 
asiakastietojen keräämisen normaa-
lissa myynnin tilanteessa? 

Avoin vastaus = 71.4 % 
K1 = Myyjillä omasta mielestä liikaa 
työtä, Myyjät eivät uskalla kysyä työ-
tilanteesta / kohteista , Koulutus 
K2 = Jos asiakkaalla on salainen pu-
helinnumero tämä yleensä viittaa 
siihen, että tiedot  ovat suppeat. Täl-
löin pitää noudattaa asiakkaan toivei-
ta, että tietoja ei jää.  Harvassa ta-
pauksessa näitä tulee vastaan.  Yleen-
sä asiakkaa ovat avoimia. 
K4 = 1) Myyjän ammattitaito  2) 
Asiakas on niin sulkeutunut, että vas-
tauksia ei yksinkertaisesti saa hänestä 
ulos 
K5 = Myyjien muutosvastaisuus. Asi-
akkaitten epäluulot. 
K6 = Eri osastojen välinen 'kilpailu'. 
Toisaalta meillä joidenkin osastojen 
välillä tämä yhteistyö toimii loista-
vasti. 
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Myynnin maksimoimiseksi pyrin 
kartoittamaan asiakkaiden tarpeet 
mahdollisimman perusteellisesti 
sekä pyrin tuntemaan asiakkaan 
mahdollisimman hyvin.  
 

1. täysin eri mieltä  = 14% 
5. täysin samaa mieltä = 71 %  

Olen valmis opettelemaan uusia 
toiminta tapoja ja työkaluja 
 

1. täysin eri mieltä  = 14% 
5. täysin samaa mieltä = 71 %  

Tarvitsen tietokonetta työtehtävien 
hoitamiseen 

1. Lähes jatkuvasti / useasti päivässä 
= 100%  
 

Kuinka usein käytät vapaa-ajalla 
tietokonetta, tablettia, älypuhelinta 
yms. laitteita?  

1. Useasti päivässä = 86%   
2. Kerran tai pari kertaa päivässä  = 
14% 
 

Koen usein tarvitsevani apua tieto-
koneen käyttöön 

1=Täysin eri mieltä = 57% 
2=Osittain eri mieltä = 14% 
3=En samaa enkä eri mieltä = 14% 
5=Täysin samaa mieltä = 14% 

Käytätkö apunasi tällä hetkellä jos-
tain järjestelmästä saamiasi asiakas-
tietoja myynnin edistämiseen? 

1= Kyllä= 43% 
2= Ei = 57% 

Kuinka kauan olet käyttänyt kaupan 
järjestelmiä? 0-1 3-5 vuotta = 29% 

0-2 yli 10 vuotta = 71% 

 

Käytän kaupan järjestelmiä sujuvas-
ti 
 

4. jokseenkin samaa mieltä = 57%  
5. täysin samaa mieltä = 43 %  
 

Millaista koulutusta tai tukea tarvit-
sisit järjestelmien käyttöön yleises-
ti? 

K2 = Kyllä voisi juuri joitain raportte-
ja olla asiakkaista jotka ovat olleet 
juuri minun asiakkaitani, mistä esim. 
näkyisi tuotteet, asennuspalvelu 
mahd. reklamaatiot ym.  Tämä aut-
taisi kyllä muitakin myyjiä jos itse ei 
ole paikalla.  Nyt en ainakaan löydä 
järjestelmästä näitä kovinkaan hel-
posti, monen mutkan kautta.  Enkä 
näitä yleensä haekkaan. 
K4 = Esim. raportointi SAPissa olisi 
mielenkiintoista osata. Voiko esimer-
kiksi selvittää asiakkaan ostokäyttäy-
tymistä työprojektien ulkopuolella 
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voisi olla toinen mielenkiintoinen 
osattava.. 
K5 = En tällä hetkellä koe tarvitsevani 
tukea, mutta organisaation järjestel-
miin pitäisi saada vauhtia ja rutkasti! 
Toiminnanohjausjärjestelmä ja net-
tiyhteydet ovat aivan liian usein ai-
van liian hitaita. 
K6 = SAP:in käyttöön liittyvää lisä-
koulutusta 

 


