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Sisältö

Asiakas hallituksen ja johdon agendalla

Mistä hallitus ja johtoryhmä puhuu?

Mitä mittareita hallitus ja johtoryhmä 
seuraa?

Mihin ollaan menossa?

Oma tuloksesi
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Asiakas hallituksen ja johdon agendalla

28-07-2021

Asiakastalouteen 
siirtyminen tarkoittaa 
strategisia valintoja

asiakkaan aseman 
nousemista myös hallitusten 
ja johtoryhmien agendalle. 
Selvitimme yritysten 
hallitusten ja johdon kanssa 
laajasti, kuinka asiakas on 
huomioitu suomalaisten 
yritysten strategiassa, ja 
miten asiakas näkyy 
hallitustyöskentelyssä ja 
johtoryhmissä..

Tutkimus julkaistiin 
keväällä 2018

ja se toteutettiin 
Hallituspartnerit, Board 
Professionals Finlandin ja 
Boardmanin verkostoissa.

Asiakkaalla on entistä 
enemmän valtaa ja 
valinnanvaraa

itselleen sopivien 
tuotteiden ja palveluiden 
valinnassa. Yrityksille tämä 
tarkoittaa, että 
kilpailukyvykkyydet luovat 
kilpailuetua vain, jos 
asiakas tunnistaa ne ja on 
valmis niistä maksamaan.

Heränneet ja Uinuvat
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Asiakkuudet eivät pääse 
hallituksen agendalle

”Käsitelläänkö hallituksen kokouksissa asiakkuuksien
kehittämiseen liittyviä asioita?”

28-07-2021

Jokaisessa kokouksessa 20 %
Hyvin aktiivisesti 12 %
Aktiivisesti 13 %

Heränneet 45%

Uinuvat 55%
Melko aktiivisesti 21 %
Jonkun verran 26 %
Ei lainkaan 7 %
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Strateginen 
asiakkuusosaaminen
Hallitus ja Johtoryhmä
Sekä Heränneissä että Uinuvissa yrityksissä 
uskotaan hallituksissa ja johtoryhmissä olevan 
strategista asiakkuusosaamista.

28-07-2021

Hallitus Johtoryhmä

On etsitty 74 %
On osaamista 88 %

43% On etsitty
49% On osaamista

Heränneet 45%

Uinuvat 55%

53% On etsitty
70% On osaamista

Uinuvat 55%

On etsitty 81 %
On osaamista 93 %

Heränneet 45%



PAGE | 6

Yrityksissä ei tiedetä, mitä on strateginen asiakkuusosaaminen

28-07-2021

Strateginen 
asiakkuusosaaminen on 
kuitenkin puutteellista ja 
määrittelemätöntä

”Millaista asiakaskokemuksen ja -
ymmärryksen osaamista 
johtoryhmässänne on?”

Yleiskokemusta 48 %
Rekry suoraan asiakkaalta. Jokaisella on vahva asiakaskokemus. Sekä B2B että B2C 
osaamista. Omakohtaista jatkuvaa asiakaskontaktointia. Asiantuntija. 
Liiketoimintajohtaja. Kaikilla on asiakaskokemuksia, niistä jokainen voi oppia ja lisätä 
osaamistaan. Toimialaklusterin palveluksessa ollut.

Toimintokokemusta 15 %
Pitkä linjajohdon kokemus myynnin ja markkinoinnin saralla. Markkinointijohtaja. 
Asiakaspalvelu. Myyntikokemus. Liiketoiminta-orientoitunut CFO.

Osaamisia 37 %
Asiakasonnellisuuden kehittäjä. Asiakkaan haasteiden ymmärtäminen. 
Asiakastarpeiden ymmärtäminen. Käyttäjäkokemus. Digi. Service Design. Customer
Journey. Segmentointi. Palvelumuotoilu. Asiakkuusstrategia. Asiakkaan arvoketju. 
Elinkaari. Keinoälyanalytiikka. Liiketoimintamallit. Kasvu. Palvelujen kehitys asiakkaan 
kanssa.
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Asenne on 
kunnossa –
työkalut ei

28-07-2021

84 % 39 %

”Liiketoimintaa kannattaa kehittää 
asiakkaalle tuotetun 
arvon näkökulmasta. 

”Olen kiinnostunut asiakkaistani.”

Erittäin paljon 65 %
Hyvin paljon 19 %

Täysin 42 %
Erittäin paljon 42 %

”Käyn aktiivista dialogia 
asiakkaidemme kanssa.

Erittäin paljon 17 %
Hyvin paljon 22 %

Täysin 17 %
Erittäin paljon 22 %

”Hyödynnän asiakasdataa 
päätöksenteossa. 



Mistä hallitus ja  
johtoryhmä 
puhuu?

28-07-20
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Mitä 
asiakkuuteen
liittyviä asioita 
hallitus 
käsittelee?

28-07-2021

Noin puolet hallituksista käsittelee
• Tulevaisuuden kilpailuetuja, 61%
• Kilpailuetujen kehittymistä, 53%
• Asiakkuuksien arvoa ja kehittymistä, 49%
• Asiakaskannattavuutta, 46%
• Asiakaspoistuma, 44%

~1/2 ei käsittele

>2/3 ei käsittele

>4/5 ei käsittele

Kolmannes hallituksista käsittelee
• Segmentointia: strategisia perusteita, 

kannattavuutta, kehitystä, 31%
• Kilpailuetuinvestointeja, 31%

Vajaa viidennes hallituksista käsittelee
• Asiakasinvestointeja ja niiden tuottoja, 17%
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Mitä 
asiakkuuteen
liittyviä asioita 
johtoryhmä 
käsittelee?

28-07-2021

Noin puolet johtoryhmistä käsittelee
• Asiakaskannattavuus, 61% 
• Tulevaisuuden kilpailuetuja, 52%
• Kilpailuetujen kehittymistä, 51%
• Asiakaspoistuma, 51%
• Asiakkuuksien arvo ja sen kehittyminen, 47%
• Segmenttien kehittyminen, 46%
• Segmentoinnin strategiset perusteet, 41%

~1/2 ei käsittele

>2/3 ei käsittele
Alle kolmannes johtoryhmistä käsittelee
• Kilpailuetuinvestointeja, 28%
• Asiakasinvestointeja, 27%
• Segmenttien kannattavuutta, 22%



Mitä mitataan?

28-07-20
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Mitä 
asiakkuuteen
liittyviä 
mittareita 
hallitus 
seuraa?

28-07-2021

2/3 hallituksista seuraa
• Asiakaskokemusta, 68%

Yli kolmannes hallituksista seuraa
• Poistumaa, 39%
• Asiakkuuksien arvoa ja kehitystä, 36%

~1/3 Ei seuraa

~1/2 Ei seuraa

<2/3 Ei seuraa

90% Ei seuraa

Noin puolet hallituksista seuraa
• Asiakaskokemusta, 68%
• Kannattavuutta, 56%
• Tuottoja, 49%
• Asiakasriskejä, 44%

Harva hallitus seuraa
• Asiakasinvestointeja, 15%
• Asiakkuuden elinkaaren arvoa, 7%
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Mitä 
asiakkuuteen
liittyviä 
mittareita 
johtoryhmä 
seuraa?

28-07-2021

3/4 johtoryhmistä seuraa 
• Asiakaskokemusta, 73%
• Tuottoja, 71%
• Kannattavuutta, 69%

Noin puolet johtoryhmistä seuraa
• Poistumaa, 58%
• Asiakasriskejä, 49%
• Asiakkuuksien arvoa ja kehitystä, 42%

~ 1/4 Ei seuraa

~ 1/2 Ei seuraa

80 - 90% Ei seuraa
Harva johtoryhmistä seuraa
• Asiakasinvestointeja, 21%
• Asiakkuuden elinkaaren arvoa, 9%



Onko asiakas teillä johdon ja
hallituksen agendalla?

28-07-20
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28-07-2021

Kassavirta
Haluatko kääntää yrityksesi asiakasarvon 
kassavirraksi?

Kannattavuus ja Kulttuuri
Nousisiko kannattavuus, jos jokainen 
yrityksessäsi tietäisi, miten hän omassa 
työssään luo kassavirraksi kääntyvää 
asiakasarvoa?

Kilpailuetu
Tiedätkö, mikä yrityksesi kilpailuetu on 
asiakkaiden mielestä, ja mitä se voisi 
tulevaisuudessa olla?

Autamme B2B yrityksiä 
tunnistamaan asiakasarvon 
lähteet, kehittämään 
liiketoimintaansa yhdessä 
asiakkaidensa kanssa ja 
mittaamaan kilpailuedun 
kehittymistä markkinassa 
sekä valituissa 
asiakassegmenteissä.
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Arvova auttaa sinua
kääntämään asiakasarvon
kassavirraksi, selvittämään
arvon tuottamisen pahimmat
pullonkaulat ja suuntaamaan
investoinnit oikein.

28-07-2021



Ota yhteyttä ja 
keskustellaan lisää!
Pia Rautakorpi

Customer Value Innovator

+358 400 505477

pia@arvova.com
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