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Uuden asiakkaan hankkiminen maksaa paljon, 
senhän me jo tiedämme. Siksi olemassa olevat 
asiakkaat kannattaa pitää iloisina. Ja mikäpä pitäi-
si asiakkaan paremmin tyytyväisenä kuin se, että 
palvelun tarjoaja tietää, mitä asiakas tarvitsee, ja 
millaisista ratkaisuista hän saattaisi juuri tänään 
olla kiinnostunut. 

Pienten kivijalkaputiikkien henkilökohtainen 
palvelu on jo vuosikymmeniä perustunut asiak-
kaan tuntemiseen, eikä taustalle tarvita sen kum-
mempaa tietojärjestelmää kuin yrittäjän hyvä 
kasvomuisti ja innokas asiakaspalveluasenne. Va-
kioasiakkaiden mieltymykset muistetaan, ja satun-
naistenkin kävijöiden tarpeista voi päätellä paljon 
kasvokkain kohdatessa. Kun yrityksen koko kasvaa 
ja kohtaamiset siirtyvät verkkoon, asiakas muuttuu 
helposti kasvottomaksi. Paraskaan ihmistuntemus 
ei enää riitä, tarvitaan jotakin muuta. Tarvitaan 
järjestelmällisesti kerättyä ja jäsenneltyä tietoa 
asiakkaasta ja hänen tarpeistaan ja toiveistaan – 
tarvitaan dataa.

Asiakkuuksien hallinnan näkökulmasta datan 
käytön voi jakaa kolmeen osaan. Ensin keskity-
tään datan keräämiseen: millaista tietoa kannattaa 
tallentaa, mihin, ja mistä lähteistä sitä saadaan? 
Tämän jälkeen eri lähteiden tiedot yhdistetään 
toisiinsa eheän kokonaiskuvan rakentamiseksi. Kol-
mannessa vaiheessa pohditaan sitä, millä kaikilla 
tavoilla valmista tietopankkia voidaan hyödyntää. 

1. Datan suunnittelu 
ja tallentaminen
Kaikki hyvä alkaa huolellisesta suunnittelusta. Mil-
laista tietoa asiakkaista kannattaa kerätä? Vastaus 
on yksinkertainen: asiakkaista kannattaa kerätä 
sellaista tietoa, mistä liiketoiminnalle on hyötyä. 

Datalla asiakasuskollisuuteen

Käsitys siitä, millaisella tiedolla on oikeasti merki-
tystä asiakkuuden hallinnassa, vaihtelee yrityksen 
osastolta toiseen. Siksi tiedonkeruun suunnitte-
luun kannattaa varata aikaa kaikilta avainhenkilöil-
tä. Datatarpeiden kartoitus on vahvasti strategista 
työtä, ja se aloitetaan usein peruskysymyksistä: 
Miksi meidän yrityksemme on olemassa, ja millai-
sia tavoitteita sillä on? Millaista tietoa tarvitaan 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi? Mitä minun 
täytyy tietää asiakkaastani, jotta voisin palvella 
häntä paremmin?

Kun tiedon tarpeet on kartoitettu, alkaa sen 
kerääminen ja tallentaminen. Asiakastiedon hallin-
nan keskiössä on CRM-järjestelmä, johon tallenne-
taan olennaiset tiedot asiakkaasta (mm. nimi, de-
mografiat, käytössä olevat palvelut, tilaushistoria, 
asiakaspalvelun yhteydenotot). Web-analytiikka 
– esimerkiksi Google Analytics – kerää tietoa sii-
tä, miten ja millaisilla laitteilla kävijät käyttävät 
verkkosivustoa ja/tai verkkokauppaa. Erilaiset kyse-
lytutkimukset (asiakastyytyväisyystutkimus, verk-
kosivuston kävijätyytyväisyystutkimus, profiilitut-
kimukset jne.) puolestaan tarjoavat pehmeämpää 
tietoa käyttäjän mieltymyksistä ja tyytyväisyydestä 
palveluun, ja niiden avulla voidaan myös helposti 
kartoittaa käyttäjien toiveita palveluiden kehittä-
misen suhteen. Käytössä voi olla myös mainon-
nanhallintajärjestelmä, joka profiloi käyttäjiä digi-
taalisten mainosten jakelun näkökulmasta. Näiden 
lisäksi tietenkin olemassa on koko joukko muitakin 
datalähteitä aina kvalitatiivisista tutkimuksista 
henkilökunnan hiljaiseen tietoon. 

2. Datan yhdistäminen
Viime vuosina markkinointimaailma on kohissut 
Big Datan ympärillä. Totuus on kuitenkin se, ettei 
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datan määrä ratkaise: pienet ja keskisuuret datat 
ovat yhtä tärkeitä ja usein tärkeämpiäkin kuin 
suuret massiiviset dataoksennukset. Dataa ei var-
sinaisesti puutu maailmasta, ja valtava osa siitä 
on lähinnä servereitä ja pilvipalveluita turhaan 
turvottavaa ongelmajätettä – hyödyllisen datan 
mukana tulee aina aimo annos hyödytöntä, ja tar-
peellinenkin tieto muuttuu nopeasti tarpeettomak-
si, jos siihen ei reagoida. Pahimmassa tapauksessa 
suunnitteluvaihe on unohtunut kokonaan, joten 
on päätetty kerätä ja tallentaa ”kaikki”. Tuloksena 
on hähmäinen datasuo, jossa kukaan ei osaa suun-
nistaa.

Big Data -ajatus ei laajasti ymmärrettynä kui-
tenkaan liity datan määrään, vaan kattavuuteen 
– siihen, että datalähteet integroituvat toisten 
datalähteiden kanssa holistisen kokonaiskuvan ra-

kentamiseksi. ”Verkkokaupan myynti kasvoi 15 %” 
on toki tärkeää tietoa liiketoiminnan kehitykselle, 
mutta asiakkuuden hallintaan se ei tarjoa työkalu-
ja. Keskiarvojen sijaan haluamme tietää, mitä Matti 
etsi viime viikolla verkkokaupastamme, ostiko hän 
lopulta tuotteen, tehtiinkö kaupat verkossa vai 
myymälässä, oliko Matti tyytyväinen verkkokau-
pan toimivuuteen, missä Matti asuu, kuinka vanha 
Matti on ja kuinka paljon Matti on viimeisen vuo-
den aikana käyttänyt ostoksiin yrityksessämme, 
mikäli verkko- ja kivijalkakaupan ostokset yhdis-
tetään. 

Jotta dataan pystytään lisäämään tieto käyttä-
jän henkilöydestä, käyttäjä on pyrittävä tunnista-
maan kohdatessa. Yksityisyyttämme suojellaan, 
joten tunnistamiseen tarvitaan aina asiakkaan 
suostumus. Siksi meitä pyydetään verkossa rekiste-
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röitymään palveluun ja kirjautumaan sisään, ja sa-
masta syystä meidän toivotaan höyläävän kanta-
asiakaskorttiamme kaupan kassalla asioidessam-
me. Erilaiset jäsenyydet ja kanta-asiakasohjelmat 
ovat siis monille yrityksille tarjouksineen arvokas 
sitouttamiskeino, mutta samalla ne tarjoavat tavan 
kerätä personoitua dataa.

Aina, kun puhutaan henkilökohtaisesti käyttä-
jään liittyvästä tiedosta, sen liikuttelussa on oltava 
erityisen varovainen. Käyttäjien henkilökohtaisia 
tietoja ei koskaan tallenneta esimerkiksi web-
analytiikkadataan. Useimpien web-analytiikkatyö-
kalujen käyttöehdoissa kävijän henkilökohtaisten 
tietojen eli niin sanottujen PII-tietojen (Personally 
Identifiable Information) on yksiselitteisesti kiellet-
ty, vaikka laki sen sallisikin (tosin myös laki asettaa 
tiukat rajoitukset henkilökohtaisen tunnistamisen 
mahdollistavan käyttäjädatan välittämiseen eri-
tyisesti EU:n ulkopuolella sijaitseville palvelimille). 
Siksi tarvitaan jokin muu yksilöivä muuttuja – vaik-
kapa anonyymi asiakasnumero – jonka avulla eri 
datalähteiden tiedot voidaan yhdistää toisiinsa, ja 
lopulta palauttaa CRM-järjestelmästä löytyvään 
tarkempaan tietoon käyttäjän henkilöydestä.  

Kun yhdistävä muuttuja on valittu, on pidettävä 
huoli siitä, että se löytyy samanlaisena kaikista ke-
rätyistä datoista. Web-analytiikassa asiakasnume-
rolle voidaan luoda oma muuttujansa, ja asiakkaan 
sisäänkirjautumistiedon avulla sama kävijä voidaan 
tunnistaa myös eri päätelaitteiden yli. Yrityksen 
omilla sivuilla pyörivät kyselytutkimukset kannat-
taa yhdistää web-analytiikkaan, jolloin analytiikan 
kävijätunnistus ulottuu myös kyselyyn ja toisaalta 
web-analytiikan taustatietoja voidaan käyttää ky-
selydatan taustamuuttujina. Muissa kuin verkossa 
pyörivissä kyselyissä asiakasnumeron voi tietenkin 
kysyä vastaajalta. Kaupan kassalla asioidessa kan-
ta-asiakaskorttia höyläävän kävijän asiakasnumero 
tallentuu järjestelmään. 

Sitten, kun sama avainmuuttuja löytyy eri järjes-
telmistä, useat datalähteet on mahdollista yhdistää 
yhdeksi suureksi datapankiksi. Tuloksena syntyy si-
tä itseään: Big Dataa.

3. Datan käyttäminen
Kun dataa on kerätty ja yhdistelty, on aika ryhtyä 
toimiin. Täydellisestäkään tietopankista ei ole mi-
tään iloa, jos sitä ei kukaan käytä. 

Yksi keskeisimpiä datan käyttötarkoituksia on 
aina ymmärryksen lisääminen. Kun asiakkaiden 
polut ja tyypilliset elinkaaren vaiheet ymmärre-
tään, on päätösten teko helpompaa. Ymmärrykses-
tä voidaan edetä saumattomasti segmentointiin 
eli erilaisten asiakastyyppien tunnistamiseen ja 
ryhmittelyyn. Segmenttitietoa voidaan hyödyntää 
laajasti esimerkiksi palveluiden tuotteistamisessa 
ja verkkosivuston rakenteen suunnittelussa.

Asiakkuuden hallinnan kannalta tietopankkien 
keskeisimmät hyödyt liittyvät kuitenkin viestin-
tään. Kun data on kunnossa, voi markkinoija va-
listuneesti arvata, mistä tuotteista tai palveluista 
tämä asiakas saattaisi olla kiinnostunut, ja milloin 
on oikea aika lähestyä asiakasta. Imurin ostaneel-
le asiakkaalle kannattaa parin kuukauden päästä 
ostoksesta kaupata pölypusseja, ja skifisarjakuvia 
ahmiva kirjakauppa-asiakas ilahtuu uusimmasta 
Brian K. Vaughanin Saga-albumista tarjoushintaan. 
Viestinnän kohdennus eli targetointi lisää mainon-
nan tehoa, ja loppuasiakaskin tutustuu viesteihin 
mieluummin silloin, kun tarjolla on todennäköisesti 
juuri häntä kiinnostavia tuotteita. Sisältöä kannat-
taa varioida suorapostitusten ja sähköpostikirjei-
den lisäksi myös verkkokaupassa ja digitaalisissa 
mainosverkostoissa.

Yksinkertaisimmillaan viestien kohdennus voi 
tarkoittaa muutamaa eri versiota uutiskirjeestä, 
mutta mitä tarkemmalle tasolle edetään ja mitä 
useampi kanava kohdennukseen valjastetaan, sitä 
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hankalampaa variointi on manuaalisesti. Tähän 
tarvitaan markkinoinnin automaatiota eli järjestel-
mää, joka osaa annettujen reunaehtojen puitteissa 
luoda ja ajastaa tietylle asiakkaalle sopivat nostot 
automatisoidusti. Kun järjestelmän käyttämä data 
on laadukasta ja luotettavaa, lopputuloksena lä-
hetetyt viestit tuntuvat vastaanottajasta relevan-
teilta. Markkinointi muuttuu hiljalleen palveluksi 
ja asiakas pysyy tyytyväisenä – ja lopulta aiempaa 
useammin myös asiakkaana.

Mira Mäkiranta 
Senior Web Analyst, Quru Oy 

Google Regional Trainer
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Offline- ja online-datan yhdistelmässä 
on markkinoijan Graalin malja

Asiakasymmärrys ja asiakkaan valinta-arkkitehtuu-
rin muutosten tunnistaminen yhdistettynä oikea-
aikaiseen markkinointiin ja myyntiin nousevat 
kriittisiksi menestystekijöiksi. Edellä mainittuihin 
tarvittava data, niin perinteinen kuin digitaalinen-
kin, on olemassa ja odottamassa hyödyntämistä. 
Datan kerääminen ei ole kenellekään ongelma, 
sen jalostaminen ja ymmärtäminen markkinoinnin 
käytössä näyttäisi olevan. Offline- ja online-datan 
kombinaatio yhdistettynä relevanttiin tarinaan 
asiakasrajapinnoilla on palvelumarkkinoinnin yti-
messä. Ei pitäisi olla enää uusi asia kenellekään, 
mutta yllättävän tiukassa näyttää perinteinen koh-
deryhmä- ja mediasuunnittelu edelleen olevan. Nyt 
jos koskaan on vanhat ja pölyttyneet toimintatavat 
ja -mallit haudattava ja otettava askel kohti ihmis-
ymmärryksestä johdettua markkinointia media- ja 
kanavariippumattomasti. Media ei ohjaa, vaan ylei-
sö ja sen käyttäytyminen ohjaa. Asiakas on kuskin 
paikalla ja tulee olemaan. Markkinoijan tehtävä on 
adaptoitua tähän matkaan kuunnellen ja opastaen 
oikeaan suuntaan.  

Ihmisymmärryksessä on toimivan 
markkinoinnin yhtälö
Kun asiakkaasta on tullut pysyvästi pomo, perin-
teinen myyntisuppilo ja markkinoinnin vuosikello-
ajattelu eivät enää toimi. Ennen myyjä haki ostajaa, 
nyt ostaja hakee myyjää. Ennen myyjä etsi liidejä, 
nyt liidi etsii myyjää. Tämä on perustavaa laatua 
oleva ajattelutavan muutos. Myynnin ja markki-
noinnin ajankäytön ja toimintatapojen pitää muut-
tua merkittävästi asiakkaiden ostokäyttäytymisen 

muutoksen myötä. Ensinnäkin ymmärrys siitä, että 
et ole myyntiprosessissa vaan asiakkaan ostopro-
sessissa on lähtökohta ajattelu- ja toimintatavan 
muutokselle. Työntävä myynti ja markkinointi on 
muuttunut kuuntelevaksi ostopolun asiantuntija-
palveluksi, joka pitäisi pystyä integroimaan asiak-
kaan ostopolun joka vaiheeseen pienintä yksityis-
kohtaa myöden. Ihmisistä etäällä olevat brändit 
tulevat kuolemaan elleivät ole sitä jo tehneet.

Kuuntelevaan ja tunnistettavaan asiakkaan 
ohjaamaan palvelevaan myyntiin tarvitaan niin 
offline- kuin online-dataa. Se vaatii erinomaisen 
vahvan adaptaation kaikilla rajapinnoilla, joiden 
kohtaamispisteissä käydään tärkein kilpailu luotta-
muksesta ja asiakassuhteen lujuudesta. Ei riitä että 
kuulee, on osattava myös kuunnella. Tämä vaatii 
täyskäännöstä tuotekeskeisyydestä asiakaskeskei-
syyteen, jossa kaikki rajapinnat ovat synkronoitu 
asiakkaiden palvelemiseen. Parhaimmillaan asiakas 
ja yritys muodostavat win-win symbioosin, jossa 
rajat poistuvat ja vaihtaminen ei ole enää vaihto-
ehto.

Ihminen haluaa oppia, löytää, tehdä tai ostaa 
tuotteita ja palveluita nopeasti. Jos tässä hetkessä 
et ole asiakkaan harkintalistalla tai brändisi asiak-
kaan verkkokalvolla helposti saatavilla, olet hävin-
nyt pelin. Niissä hetkissä, joissa ostajan aikomus on 
vahva ja nopeasti päättävä pystyt ostoaikeeseen 
vielä vaikuttamaan kohdennetulla juuri hänelle 
relevantilla sisällöllä. Edellä mainittu ei ole mah-
dollista vanhoilla markkinoinnin vuosikelloilla ja 
perinteisellä media- ja kohderyhmäsuunnittelul-
la. Markkinoinnin vuosikellon voit heittää roskiin 
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saman tien ja alkaa ajattelemaan uudella tavalla. 
Hetkissä, joissa asiakas ja yritys kokevat yhteisen 
jaetun arvon, syntyy ylivoimainen kilpailuetu. 

Toimivan markkinoinnin yhtälö on seuraava: 
”offline-data 
+ online-data 
+ tarina 
+ palveleva myynti
= menestys”

Offline- ja online-datan symbioosi
Digitaalinen ekosysteemi tarjoaa symbioosille täy-
dellisen kasvualustan. Jatkuvan vuorovaikutuksen 
mahdollisuus ja molempia osapuolia hyödyttävä 
aitoon ymmärrykseen perustuva dialogi mah-
dollistaa pitkät ja hedelmälliset asiakassuhteet. 
Symbioosissa kilpailuetu muodostuu reaaliaikaisen 
käyttäytymisen, tarpeiden, motiivien, kontekstien 
ja ostoaikeen synteesistä. Yksinkertaistettuna tä-
mä tarkoittaa yrityksen adaptoitumista asiakkaan 
ostokäyttäytymiseen, johon rakennetaan sisällön 
ja ostoaikeen matriisi. Asiakaskokemus paranee 
kohisten ja tyytyväinen asiakas kertoo kokemuksis-
taan myös muille varsinkin sosiaalisessa mediassa 
ja face-to-face, jolloin yrityksen sosiaalinen brän-
diarvo kasvaa.

Kun tunnistat ja tunnet markkinoiden luonnolli-
sen kysynnän, asiakkaiden liikkeen ja sen nopeuden 
sekä oman yrityksen tarjoaman position asiakkaan 
harkintalistalla omat kanavasi ja mediasi tavoitta-
vat yhä suuremman osan potentiaalisista ja ny-
kyisistä asiakkaista. Tähän tarvitset niin perinteis-
tä- kuin digitaalista dataa ja näiden yhdistelmää. 
Sisältömarkkinointi on kysynnän luomisen, löydet-
tävyyden ja myyntikonversion ytimessä. On pystyt-
tävä ymmärtämään ostopolun tekijät ja ihmisen 
käyttäytyminen eli missä kategoriassa pelataan, 
millä impulssiherkkyydellä ja valinnan intensiteet-

titasoilla. Tästä ymmärryksestä syntyy dataohjatun 
markkinoinnin viitekehys, jonka sisällä hyvin hoi-
dettu automaatio yhdistettynä merkitykselliseen ja 
vaikuttavaan tarinaan saa kassakoneen laulamaan. 

Datassa on tarina, tarinassa on tulos
Tarinallistamista markkinoinnissa pitää lisätä. 
Markkinoijan tehtävä on rakentaa tarina asiakkaan 
lähtökohdista, ei omista, käyttää dataa tarinan to-
distusvoimassa ja rakentaa sellainen sisällöllinen 
arvolupaus, jossa asiakas kokee myynnin palveluna. 
Paljon näkee edelleen markkinointia jossa tarinaa 
rakennetaan omista lähtökohdista, ei asiakkaan 
lähtökohdista, ja sitten ihmetellään kun konversiot 
jäävät alas ja ovipumppu ei laula. Tarinalla välität 
tunteen ja tunne jos mikä on tärkeää dialogissa. 
Tarinalla muotoilet tuotteesta tai palvelusta ko-
kemuksen. Itse tarina, sen merkitys, vivahteet ja 
sävy vaihtelevat segmenttikohtaisesti. On osattava 
lukea ja kuunnella ostajaa, ostajan motiiveja, to-
dellista käyttäytymistä. Tarinaa ei tarvitse keksiä, 
kaikki tarvittava informaatio on jo olemassa. Paik-
kasidonnaisuus ja reaaliaikainen dialogi kuluttajien 
ja brändien välillä tulee kasvamaan merkittävästi. 
Hyvinkin pitkälle viedyt kustomoidut ja käyttäjä-
kohtaiset sisällöt vievät kohdennetun markkinoin-
nin konversiot ihan uudelle tasolle.

Tarve- ja motiivipohjaiset segmentoinnit tulevat 
yhdistymään online-kanavissa reaaliaikaisesti asi-
akkaan hetkeen. Nykyteknologialla eri kanavat ja 
kohtaamispisteet on suhteellisen helppo tunnistaa. 
Kun rakennat näihin kohtaamispisteisiin ja hetkiin 
oikean sisällön niin alkaa tapahtua. Asiakaskoke-
mukseen panostavat yritykset valtaavat markkinat. 
Markkinoijalle luulisi olevan hyvinkin vapauttavaa, 
jos mainonnan kohdennuspäätökset tehdään tie-
toon pohjautuen, ei hihavakiolla. Ensin valitaan 
dataperusteisesti oikeat yleisöt ja kanavat, sitten 
vasta mediat. Luotettava ja reaaliaikainen ihmisen 
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tarpeisiin, motiiveihin sekä kontekstiin pohjautuva 
data yhdistettynä ostoaikeeseen tarjoaa kohdenta-
jalleen parhaan mahdollisen kasvualustan.

Yhdistämällä offline- ja online-dataa ja ym-
märtämällä sitä oikeasti, saat erinomaisen rikkaan 
kuvan toimintaympäristöstäsi ja sen muutoksista. 
Ja vielä tarkemmin määriteltynä saat kirkkaamman 
kuvan asiakaan näkökulmasta ja sen muutoksista 
toimintaympäristön sisällä. Kun tuot sen kaiken 
liiketoiminnan kehittämisen ytimeen ja johdon yk-
kösagendaksi, olet oikealla polulla.

Jarmo Lipiäinen 
Head of Customer Insight ja COO 

Insight360
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