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Hei!
Sinulla on käsissäsi Intotalon Asiakkuuksien johtamisen opas.
Tervetuloa mukaan!
Tämän oppaan avulla opit ohjaamaan asiakkaitasi
ostopolulla eteenpäin, luokittelemaan asiakkaasi
tarkoituksenmukaisesti ja palvelemaan eri asiakasryhmiä
oikealla tavalla ja oikeissa kanavissa.
Lopputuloksena käytät aikasi asiakkuuksien hoitamisessa
tehokkaasti juuri siellä, missä siitä on eniten hyötyä.

Nyt ei muuta kuin eteenpäin ja laittamaan vinkkejä
käytäntöön!

Jari Junkkari
Asiakkuusjohtaja, valmentaja
Intotalo Oy
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Miksi asiakkuuksia pitää johtaa?
”Asiakkuus määritellään asiakkaana olemiseksi tai asiakassuhteeksi.”

www.suomisanakirja.fi

Miksi luet tällä hetkellä asiakkuuksin johtamisen opasta? Miksi asiakkuuksia pitää
johtaa?
Tässä muutamia syitä:
•

Asiakkuuden kehittyminen on
yleensä hidas prosessi.
Asiakassuhteen luominen on
ihmissuhdetyötä ja ihmissuhteen
kehittyminen vie aikaa. Matka
ensitapaamisesta kantaasiakkaaksi kestää usein 2-3
vuotta.

•

Asiakkuudet eivät etene itsestään,
vaan se vaatii aktiivista ja
päämäärätietoista kehittämistä ja
johtamista.

•

Asiakkuuksien määrätietoinen
johtaminen tuo yritykselle kasvua
ja liiketoiminnallista etua.

•

Kaikkia asiakkaita ei voi palvella samalla tasolla. Asiakkaiden luokittelu tuo
myyntiin tehoa ja säästää aikaa sinne, missä se luo parasta arvoa.

•

Jokainen asiakas haluaa olla sinun ykkösasiakkaasi. Tämä tunne on
tärkeää välittää asiakkaalle, olipa hän sitten pieni tai suuri asiakas.

”Asiakkuus on ennen kaikkea suhde. Asiakkuuksien luominen on ihmissuhdetyötä.”

- Jari Junkkari, Intotalo Oy
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Asiakaspolku
Asiakkuuden
muodostumisen
alkuvaiheessa asiakas
kulkee tiettyä polkua pitkin,
jonka vaiheet seuraavat
toistaan tarpeen
syntymisestä
ostopäätökseen ja
lisäostoihin asti.
Asiakkuuksien johtaminen on asiakkaan systemaattista johdattelua
asiakaspolun vaiheesta toiseen.

Jokaisessa polun vaiheessa asiakas käy läpi kysymyksiä, jotka ovat hänelle sillä
hetkellä akuutteja.
Olennaista on tarjota oikeaan aikaan oikeita vastauksia asiakkaan mielessään
pyöriviin kysymyksiin:
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On äärimmäisen tärkeää tunnistaa, missä polun kohdassa asiakkaasi on
kulloinkin menossa. Jos asiakas vasta miettii, minkälainen tarve hänellä onkaan,
on turhaa painostaa häntä ostopäätöksen tekoon.

”Väitöskirja-aineistossani suurin syy, miksi asiakas ei edistänyt matkaa, oli se, että
tietoa etsiessään asiakas ei saanut vuorovaikutuksellista kohtaamista, joka tuottaisi
hänelle arvoa.”

Pia Hautamäki, KTT, Tamk

Seuraavassa esimerkki Intotalon asiakaspolusta ja asiakkaan auttamisen keinoista
eri kanavissa:
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Asiakaspolun rakentamiseksi mieti seuraavia kysymyksiä:

•

Mitä asiakas tekee polun eri vaiheissa?

•

Mitä keinoja sinulla on auttaa asiakasta?

•

Mitä kanavia käytät asiakkaan auttamiseen?

•

Kuka tekee? Itse vai ulkopuolinen?

•

Mitä osaamista vaiheet vaativat?

Nyt kirjaa ylös sinun asiakaspolkusi:

”Myyntityö on asiakassuhteen rakentamista ja hyvänä pitämistä. Sitten kun
asiakkaalle syntyy tarve, hän ei halua lähteä ostamaan muualta, vaan kääntyy
meidän puoleemme.”

Tommi Virkki, Novosan Oy
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A1, A2, A3 -työkalu
Kaikkia asiakkaita ei kannata palvella samalla tasolla.
Suurin panostus kannattaa laittaa eniten liikevaihtoa tuottaviin asiakkaisiin, sillä
silloin käyttämäsi aikaresurssi saa todennäköisesti parhaan tuoton.

Vähemmän ostaviin asiakkaisiin ei kannata käyttää yhtä paljon aikaa, mutta
heitäkin täytyy pystyä palvelemaan riittävällä tasolla.
Lisäksi on huomioitava se, että tällä hetkellä vähän ostavista asiakkaista osassa on
potentiaalia kasvaa isompaan asiakkuuteen.
Miten asiakkuuksia kannattaisi luokitella? Varsinkin asiakasmäärän kasvaessa on
tärkeää tietää, mitkä asiakkuudet vaativat enemmän aikaa kuin toiset ja miten
resurssit kannattaa asiakkaiden kesken jakaa.

”Asiakasluokitus on apuna myyjän
arkisen työn suunnittelussa.
Potentiaalisimmat asiakkaat pidetään
palvelun kärjessä. Pienemmätkin
asiakkaat kuitenkin muistetaan ja he
saavat riittävää palvelua.”

Tommi Virkki, Novosan Oy

Asiakkuuksien johtamisessa ja
luokittelussa voidaan käyttää
kolmiluokkaista A1, A2, A3 -työkalua.
Tämän työkalun avulla luokittelet
asiakkaasi kolmeen luokkaan sen
perusteella, miten sitoutuneita he ovat palveluihisi.
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Jokaisessa yrityksessä asiakasluokittelu on hieman erilainen. Mieti seuraavaksi,
miten sinun yrityksessäsi hoidetaan eri asiakasluokkia:

Mitkä ovat kriteerisi A1-asiakkuudelle?

Kuinka ylläpidät A1-asiakkuuksia?

Kuinka varmistat, että A1-asiakkaiden asiointi on helppoa ja yhteydenpito
jatkuvaa?
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Mitkä ovat kriteerisi A2-asiakkuudelle?

Miten kehität potentiaalisia A2-asiakkuuksia kohti A1-asiakkuutta?

Miten ylläpidät yhteyttä A2-asiakkaisiin, joille ei ole potentiaalia A1-tasolle?

Minkälaisia asiakkaita haet? (Kriteereitä esim. liikevaihto, ”hyvät tyypit”,
kaupanteon helppous, sijainti, potentiaali tulevaisuudessa)

Mistä löydät uusia A3-asiakkaita?

Mikä on helppo ja kevyt ensiosto?

Keneltä A1-asiakkaalta voisit pyytää suosituksia uusien A3-asiakkaiden
löytämiseksi?
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Näitä kolmea asiakasluokkaa ei kannata palvella samalla tavalla. Silloin
resurssisi menevät hukkaan.

Pahimmillaan A1-asiakkaat lähtevät, koska aikasi ei riitä palvelemaan heitä
tarpeeksi hyvällä tasolla. Toisessa ääripäässä vietät kaiken aikasi
ykkösasiakkaittesi kanssa sillä seurauksella, että uusasiakashankinta unohtuu.
Asiakkaiden luokittelu auttaa sinua jakamaan resurssejasi asiakkaiden kesken
optimaalisella tavalla siten, että kaikki asiakkaasi kokevat saavansa palvelua
riittävällä tasolla.

Miten luokittelet asiakkaasi?
Asiakkaiden luokitteluun voidaan käyttää erilaisia kriteerejä. Jokaisen yrityksen
täytyy luoda omalle asiakaskunnalle omaan toimintaympäristöön sopiva
luokittelumalli.

Usein käytettyjä kriteerejä ovat esimerkiksi ostojen määrä, roolisi asiakkaan
liiketoiminnassa, potentiaali tulevaisuudessa tai ostajapersoona.
Esimerkki: Periaatteessa hyvän tulevaisuuden potentiaalin omaava asiakkuus voi
saada alemman luokituksen vastahakoisen ostajapersoonan vuoksi. Tai tällä
hetkellä vähäisesti tuottoa tuova asiakkuus voi saada korkeamman luokituksen
hyvän referenssiarvon takia.
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Voit käyttää asiakkaiden luokitteluun esimerkiksi seuraavanlaisia kriteerejä:

Voit esimerkiksi antaa kaikille asiakkaillesi pisteet asteikolla 1-3 jokaisesta
matriisin ruudusta. Siten saat pisteytettyä asiakkaasi ja suuntaviivaa luokitteluun.

”Asiakkaiden analysoiminen on todella iso työ, mutta se kannattaa.”

Tommi Virkki, Novosan Oy

Miten palvelet asiakkaitasi eri
tasoilla?
Mitä korkeammalla asiakkuustasolla asiakkaasi on, sitä enemmän resursseja
sinun kannattaa käyttää asiakkuuden hoitoon aikaa.
On tärkeää, että A1-asiakkaasi tuntevat olevansa erityisiä ja että heidän
asiakkuuttaan arvostetaan. Yhteydenpito A1-asiakkaisiin on henkilökohtaisempaa
kuin alemman luokan asiakkaisiin.
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A2- ja A3-asiakkaita palvellaan enemmän massana, mutta myös heitä on tärkeää
muistaa säännöllisesti.
Esimerkkejä eri asiakasluokkien palvelukeinoista:
A1: Tapaamiset, juhlat, kuukausikirjeet, someryhmät, nimetyt tiimit ja
asiakasvastaavat, sopimushinnat
A2: Kuukausikirjeet, henkilökohtainen myyntityö, tuotteistaminen
A3: Sisältömarkkinointi, messut, mainonta, myyntityö

Asiakasarvon 4-kenttätyökalu
Tämän työkalun avulla luokittelet asiakkaasi neljään kategoriaan sen mukaan,
miten paljon asiakkaan palvelu vie aikaa ja toisaalta miten paljon asiakkuus tuo
rahaa.

Paras ruutu on luonnollisesti oikea alakulma, jossa asiakas vie vain vähän aikaasi,
mutta tuo paljon rahaa.
Huonoin asiakasluokka sijaitsee vasemmassa yläkulmassa, vieden paljon aikaasi
mutta tuoden vain vähän rahaa.
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Asiakkauuksia kannattaa pyrkiä kehittämään kohti parasta ruutua, eli oikeaa
alakulmaa. Toisaalta paljon aikaa vievistä ja vähän rahaa tuovista asiakkuuksista
kannatta pyrkiä eroon, sillä ne syövät resurssejasi turhaan.

”Renkaanpotkijoihin ei kannata käyttää liikaa aikaa.”
Jari Junkkari, Intotalo Oy
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Vie asiat käytäntöön!
Nyt olet saanut käsiisi työkaluja, joiden avulla pääset alkuun tehokkaassa
asiakkuuksien johtamisessa.
Homma on siis tekemistä vaille valmis!
Kirjoita tähän suunnitelma, mitä toimenpiteitä aiot tehdä asiakkuuksien
johtamisen kehittämiseksi ja milloin toteutat ne.
Sen jälkeen olet jo pitkällä kehitystyössäsi. Sinun ei tarvitse muuta kuin seurata
suunnitelmaasi.

16

Parhaat rakentavat myyntiprosessinsa asiakkaiden arkeen sopivaksi eivätkä
pakota asiakasta toimimaan myyjän tavalla.

Kuvaaja: Junnu Lusa.

Case Novosan – miten asiakasmassa otetaan
haltuun?
Tommi Virkki, Novosan Oy
Kun yrityksen asiakkaiden määrä alkaa kasvaa, säännöllinen asiakassuhteiden
hoitaminen käy monimutkaisemmaksi. Novosan Oy:n toinen perustaja, yrittäjä
sekä myynnistä ja markkinoinnista vastaava Tommi Virkki kertoo tässä
blogiartikkelissa, miten vessa-arkea elävässä, nopeasti kasvaneessa yrityksessä
on otettu asiakkuuksien johtaminen haltuun.

Nopea kasvu vaatii asiakkuuksien hallintaa
Novosan Oy on wc-tilojen tuotteisiin, suunnitteluun ja ylläpitoon erikoistunut
yritys, jonka tavoitteena on tuoda vessoihin ekologisuutta, säästää vettä ja rahaa
sekä parantaa vessaviihtyvyyttä.
9 vuotta sitten perustettu yritys aloitti tuomalla tuhansien järvien maahan uutta
konseptia, vedettömiä pisuaareja. Nykyisellään Novosan hallitsee koko wc-tilojen
rakentamisen ja ylläpidon prosessin suunnittelusta toteutukseen ja ylläpitoon.
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Vessabisnestään nopeasti kasvattaneen Novosanin liikevaihto ylittää tänä vuonna
2 miljoonaa euroa ja asiakasrekisterissä on asiakkaita jo kolmatta tuhatta. Tänään
yritys on sikäli onnellisessa asemassa, että uusasiakashankintaa ei tarvitse
juurikaan tehdä. Novosanille tulee tällä hetkellä 50 uutta asiakasta kuukaudessa
”itsestään”, ilman suurempia myyntiponnisteluja.
Miten tällaisen asiakasmassan hallitseminen onnistuu? Mikä rooli asiakkuuksien

johtamisella on nopeasti kasvaneen yrityksen arjessa?

Kaikkia ei voi palvella samalla tasolla
Nelisen vuotta sitten Novosanilla havahduttiin siihen, että asiakkaita alkoi olla niin
paljon, että asiakkuuksien hallitseminen alkoi olla työn takana.

”Lähtökohtanamme on ollut aina, että haluamme palvella poikkeuksellisesti.
Nykyisin, kun yhdellä myyjällämme saattaa olla jopa 400 asiakkuutta, emme
kuitenkaan pystyneet enää palvelemaan kaikkia samalla tasolla”, Tommi Virkki
kertoo.

”Samalla havahduimme siihen, että joukkoon saattoi unohtua asiakkaita, joihin ei
oltu otettu yhteyttä vaikkapa vuoteen. Tarvitsimme työkalun, jonka avulla
kokonaisuuden hallitseminen olisi helpompaa.”

Avuksi asiakkuuksien johtamisen työkalu
Novosanilla otettiin härkää sarvista ja alettiin rakentaa käytännön työkalua
asiakkuuksien johtamisen avuksi. Työkalu jalostui mittariksi, joka luokittelee
asiakkuudet kolmeen luokkaan myyjän syöttämien tietojen perusteella.

Alkuvaiheessa urakka oli melkoinen, sillä kaikki jo olemassa olevat asiakkaat piti
saada luokitukseen mukaan.

”Luokittelussa oli todella iso työ ja se vaati paljon resursseja. Kun avaat 3000
yhteystiedon listan ja alat sitä käymään läpi, niin kyllähän se hetken puhalluttaa.
Ymmärsimme kuitenkin, että urakka helpottaa myöhempää työtä”, Virkki sanoo.
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Asiakkuuksien johtaminen helpottaa myyjän arkea
Novosanin asiakasluokitteluohjelma hioutui matkan varrella. Nykyisellään myyjät
syöttävät taulukko-ohjelmaan jokaisen asiakkaan kohdalle muun muassa
asiakkaan euromääräiset ostot, arvioidun referenssi- ja lisämyyntipotentiaalin
sekä ostajapersoonan arvion.
Ohjelma jakaa tietojen perusteella asiakkuudet kolmeen luokkaan (a1, a2 ja a3).
Tiedot tulevat näkyviin yrityksen taloushallintojärjestelmään sekä myyjien crmjärjestelmään.

”Luokitus on apuna myyjän arkisen työn suunnittelussa. Potentiaalisimmat
asiakkaat pidetään palvelun kärjessä. Pienemmätkin asiakkaat kuitenkin
muistetaan ja he saavat riittävää palvelua.”
Luokittelu ohjaa tekemään oikeita asioita oikeiden asiakkaiden kanssa.

”Jos luokittelua ei tehdä, on riskinä, että isossa joukossa asiakas alkaa tuntea, että
häntä ei huomioida ja sen seurauksena he eivät pian ole enää meidän
asiakkaitamme.”

Asiakassuhteesta täytyy pitää huolta
Tommi Virkin mukaan asiakkuuksien johtaminen on massiivisen asiakasjoukon
ryhmittelyä ja oikeiden toimien ohjaamista fiksusti asiakasjoukossa. Näin

pystytään pitämään huolta jo olemassa olevista asiakkaista parhaalla
mahdollisella tavalla.

”On erittäin tärkeää, että olemassa olevia asiakkaita ei unohdeta. Uuden
asiakassuhteen luominen vie todella paljon aikaa, joten kannattaa pitää kiinni siitä,
minkä on saavuttanut.”
Parhaat keinot asiakkaiden pitämiseen ovat Virkin mukaan oikea-aikainen
yhteydenpito ja henkilökohtainen palvelu. Tapaamiset ja asiakkaan kuuntelu

ovat ensiarvoisen tärkeitä.
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”Myyntityö on asiakassuhteen rakentamista ja hyvänä pitämistä. Sitten kun
asiakkaalle syntyy tarve, hän ei halua lähteä ostamaan muualta, vaan kääntyy
meidän puoleemme.”

Asiakkuuksien johtaminen on jatkuva työ
Asiakasluokittelu ei ole kiveen hakattu, vaan myyjät tekevät luokittelua
jatkuvasti ja päivittävät asiakkaiden tietoja tilanteiden
muuttuessa. Asiakkuuksia pyritään aktiivisesti kehittämään

kokonaisvaltaisemmiksi.

”Seuraava haasteemme on myös naisasiakaskunnan tavoittaminen ja myytävien
kokonaisuuksien kasvattaminen koskemaan kaikkia wc-tilojen tuotteita. Tämä
vaatii hyvää asiakkuuksien johtamista, se on meillä kaiken ytimessä”, Virkki
kuvailee.
Tommi Virkki painottaa, että tyytyväinen asiakas markkinoi automaattisesti.

”Tyytyväiset asiakkaat ovat meille erittäin tärkeitä referenssejä.”

Kova työ kannatti
Novosan on saanut asiakkuuksien johtamisen pyörimään siten, että se selkeästi
helpottaa myyjien työtä. Myyjällä on kokonaiskuva asiakasjoukostaan ja siitä,
ketkä ovat potentiaalisimpia ja tärkeimpiä asiakkaita ja ketkä taas voi jättää
esimerkiksi asiakaspalvelun hoidettavaksi.
A1-asiakkaiden tarpeet ovat prioriteettilistalla ensimmäisenä, mutta sitten kun
myyjällä on aikaa tai myyntiputkeen tarvitaan lisää ostajia, myyjä saa näppärästi
haettua omat asiakkaansa luokittelun perusteella.

”Asiakkaiden analysoiminen on todella iso työ, mutta se kannattaa. Nyt jos lähtisin
rakentamaan jotakin uutta, niin tekisin toki asiakkuuksien luokittelujärjestelmän
alusta asti. On kuitenkin mahtava fiilis, kun duuni on tehty ja tekeminen on
helpompaa sen jälkeen”, Tommi virkki hymyilee.
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Tämän oppaan sinulle tuotti Intotalo Oy
Me Intotalo Oy:ssä haluamme tehdä töitä paremman yritysjohtamisen puolesta.
Vuodesta 2001 lähtien yritysjohdon valmennusohjelmiimme on osallistunut
tuhansia yrittäjiä, johtajia ja avainhenkilöitä pienyrityksistä kansainvälisiin
pörssiyrityksiin. Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. alueelliset ELY-keskukset,
Kauppakamari ja keskinäinen vakuutusyhtiö Varma.
Valmennusotteemme on käytännönläheinen, keskusteleva ja
tekemiseen kannustava. Kaikki valmentajamme ovat itse yrittäjiä

tai kokeneita esimiehiä. Valmennuksemme tarjoavat testattuja
työkaluja käytännön työhön ihmisten johtamisen parissa.
Valmennuksiimme voit tutustua: www.intotalo.com
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