
A rtikkeli ”Matka hyvästä parhaaksi 
– hallitukset kehityshaasteen 
äärellä” tässä Boardview-lehdessä 
(s. 14–19) käsittelee Hallitustyö-

tutkimuksen 2019 tuloksia. Tässä artikke-
lissa kuvataan tarkemmin saman tutkimuk-
sen tuloksia markkina- ja asiakasjohtamisen 
näkökulmasta. 

Jo Hallitustyötutkimuksen haastattelu-
osiossa (18 hallitusten puheenjohtajaa ja toi-
mitusjohtajaa) osoittautui, että suomalaiset 
hallitukset käyttävät merkittävästi aikaa yri-
tyksen strategian pohtimiseen markkina- ja 
asiakasjohtamisen näkökulmasta. 

Hallitukset ja toimitusjohtajat tosin puhu-
vat markkinoinnista eri termein kuin mark-
kinoinnin ja kuluttajakäyttäytymisen tie-
teenalalla on ollut tapana. He esimerkiksi 
puhuvat asiakkaiden ymmärtämisestä mark-
kinointitutkimuksen sijaan, asiakkuusstra-
tegiasta tai -johtamisesta markkinoinnin 
johtamisen sijaan ja asiakas- tai brändivies-
tinnästä markkinointiviestinnän sijaan.

Hallituksilla vahva ote markkina- 
ja asiakasjohtamisen strategiasta
Hallitukset käyttävät merkittävästi aikaa markkina- ja 
asiakasjohtamisen strategiseen pohdintaan. Ajankäytössä 
on kuitenkin eroja yrityksen taustasta riippuen.

Vastaavasti, jos hallitusten puheenjoh-
tajat tai toimitusjohtajat harvoin käyt-
tivät termiä ”markkinointi”, he viitta-
sivat sillä lähinnä juuri mainontaan, 
brändiviestintään ja PR-toimintaan.

Selkeyden vuoksi Hallitustyötut-
kimuksen kyselyosiossa päätettiin olla 
käyttämättä termiä ”markkinointi”. Sen 
sijaan kyselyssä viitattiin edellä mainittui-
hin ja muihin termeihin, joiden merkityksen 
katsottiin olevan yksiselitteinen. Tässäkin 
artikkelissa käytetään siksi termiä ”mark-
kina- ja asiakasjohtaminen” ”markkinointi” 
 -termin sijaan.

Hallitusten ote markkina- ja 
asiakasjohtamiseen vaihtelee
Kuvio 1 kuvaa suomalaisten suuryritysten 
hallitusjäsenten keskiarvovastauksia kysyt-
täessä: ”Missä määrin hallituksesi strate-
giatyö tai strategian keskustelu kohdistui 
viimeisen vuoden aikana seuraaville osa-
alueille?”
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Kuvio 1: Strategiakeskustelun painottuminen hallituksessa teemoittain (n=297)

Ei lainkaan Merkittävästi

Transformaatiot ja disruptiot
Asiakas-kohderyhmät, asiakassuhteet ja asiakasymmärrys

Henkilöstö ja organisaation kyvykkyydet
Tuote- ja palvelutarjooma tai -portfolio

Vastuullisuus ja kestävä kehitys
Johtamisjärjestelmä ja organisaatiorakenne

Kilpailijat ja kilpailijaymmärrys
ICT-infrastruktuuri, digitalisaatio ja tietoturva

Yrityskaupat
Brändi tai brändiportfolio

Kumppanuudet
Kansainvälistyminen ja maantieteelliset markkina-alueet

Yksittäiset tuotteet ja teknologiat
Rahoitusinstrumentit, rahoitusjärjestelyt ja pääomarakenne

IPR-kysymykset

5,8
5,2

5,0
4,9

4,8
4,8

4,7
4,6
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4,4
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4,1
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3,7
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Suomalaisten suur yritysten 
hallitukset fokusoivat jo nyt 
merkittävissä määrin markkina- 
ja asiakas johtamiseen.

Kuviossa on korostettu ne osa-alueet, jotka 
määritellään tässä artikkelissa markkina- ja 
asiakasjohtamiseen kuuluviksi. Niistä hallituk-
set keskittyvät strategiatyössään ja -keskuste-
luissaan eniten asiakaskohderyhmiin, asiakas-
suhteisiin ja asiakasymmärrykseen, tuote- ja 
palvelutarjoomaan sekä kilpailijoihin ja kil-
pailijaymmärrykseen. Ensin mainittu sijoittuu 
jopa kaikista strategiatyön osa-alueista toiseksi 
korkeimmalle.

Edellisten lisäksi hallitukset käyttävät huo-
mattavasti aikaa brändin tai brändiportfolion 
sekä kansainvälistymisen ja maantieteellisten 
markkina-alueiden pohdintaan.

Sikäli kuin näiden viiden osa-alueen näh-
dään edustavan juuri markkina- ja asiakas-
johtamista, voidaan todeta, että suomalaisten 
suuryritysten hallitukset fokusoivat jo nyt mer-
kittävissä määrin huomiotaan markkina- ja 
asiakasjohtamiseen. Itse asiassa näihin mark-
kina- ja asiakasjohtamisen osa-alueisiin foku-
soidaan kokonaisuutena enemmän huomiota 
kuin mihinkään muuhun strategian tai johta-
misen osa-alueeseen.

Taustaltaan erilaisissa yrityksissä mark-
kina- ja asiakasjohtamiseen keskittyminen toki 
vaihteli jossain määrin. Esimerkiksi teollis-
ten toimialojen yritysten hallitustyöskentelyssä 
korostuu palvelu- ja finanssialojen yrityksiä 
enemmän kansainvälistyminen ja maantieteel-
liset markkina-alueet – mitä todennäköisim-

min johtuen siitä, että teollisuusyritykset eivät 
tyypillisesti ole kotimarkkinayrityksiä, vaan 
pyrkivät ensisijaisesti laajentamaan vientiään. 
Liikevaihdoltaan suurimmilla, yli miljardin yri-
tyksillä puolestaan kilpailijat ja kilpailijaym-
märrys korostuvat strategiakeskusteluissa pie-
nempiä enemmän. Tämä johtunee siitä, että 
suurimmilla yrityksillä myös kilpailijat ovat tyy-
pillisesti suuria ja helpommin havainnoitavia.

Johto markkina- ja asiakasjohtamisen 
valmisteluvastuussa
Hallitustyötutkimuksessa selvitettiin myös, 
nähdäänkö kunkin strategiaosa-alueen ajattelu- 
ja valmisteluvastuun olevan enemmän halli-
tuksen vai toimivan johdon kontolla. Kaikissa 
strategian 15 osa-alueessa ajattelu- ja valmis-
teluvastuun nähtiin kallistuvan hieman enem-
män toimivalle johdolle kuin hallitukselle.

Kuvio 2: Markkina- ja asiakasjohtamisen strategian (ydinajatukset)  
valmisteluvastuu yrityksen omistustaustan mukaan

5 = pääasiassa 
hallituksella 
(valmisteluvastuu)

1 = pääasiassa 
toimivalla 
johdolla 
(valmisteluvastuu) Asiakaskohderyhmät, 

asiakassuhteet ja 
asiakasymmärrys

Tuote- ja 
palvelutarjooma 

tai portfolio

Kilpailijat ja 
kilpailija-

ymmärrys

Brändi tai 
brändiportfolio

Kansain välistyminen 
ja maan tieteelliset 
markkina-alueet

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

Osuuskunta
Sukuomisteinen
Pörssiomisteinen
Pääomasijoittajaomisteinen
Valtio-omisteinen
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Treidaajalle, osakesäästäjälle ja ammattilaiselle.
Mandatum Trader
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Kaupankäyntipalvelu.
Kymmeniä tuhansia sijoituskohteita.
Kiina, Japani ja 34 muuta markkinaa.
Maailma on auki.

Kaikista strategian osa-alueista ”vastuulli-
suuden ja kestävän kehityksen” nähtiin olevan 
lähimpänä hallituksen valmisteluvastuuta. Sel-
keimmin toimivalle johdolle nähtiin taas kuu-
luvan ”yksittäiset tuotteet ja teknologiat”.

Markkina- ja asiakasjohtamisen osa-alueista 
lähimpänä hallituksen valmisteluvastuuta näh-
tiin olevan kansainvälistyminen ja maantieteel-
liset markkina-alueet, siinä missä selvimmin 
toimivan johdon valmisteluvastuulle asetettiin 
tuote- ja palvelutarjooma tai  -portfolio.

Kuten kuviot 2 ja 3 osoittavat, taustaltaan 
erilaisissa yrityksissä on myös vaihtelua vas-
tuujaon suhteen. Esimerkiksi pääomasijoittaja-
omisteisissa yrityksissä ”asiakaskohderyhmien, 
asiakassuhteiden ja asiakasymmärryksen” val-
misteluvastuu sälytetään enemmän toimi-
van johdon vastuulle kuin muun omistustaus-
tan yrityksissä. Tämä saattaa johtua siitä, että 
pääomasijoittajaomisteisissa yrityksissä asia-
kaskohderyhmät otetaan mahdollisesti muita 
useam min  ”annettuina”, ja hallitukset keskit-
tyvät keskusteluissaan lähinnä liiketoiminnan 
tehostamisstrategioihin.

Sukuomisteisissa yrityksissä taas otetaan 
enemmän valmisteluvastuuta hallitukselle 
 ”brändeistä ja brändiportfoliosta” kuin muissa 
yrityksissä. Tämä saattaa johtua siitä, että 
sukuomisteisten yritysten brändeillä on usein 
pitkä historia – ja brändinimenä jopa suvun 
oma nimi.

Mielenkiintoinen on sekin havainto, että 
kriisi tilanteeseen ajautuneissa yrityksissä val-
misteluvastuu asiakaskohderyhmistä otetaan 
enemmän hallituksen kontolle kuin ei-kriisiyty-
neissä yrityksissä. Tämä kertoo yhtäältä positii-
visesti siitä, että asiakasymmärryksen vahvista-
minen nähdään keskeisenä ratkaisuna kriisiin; 
toisaalta tietynlainen huolenaihe on se, pitääkö 
suuryrityksen ajautua kriisiin, ennen kuin asia-
kasnäkökulma otetaan hallituksen päävastuulle.

Huomattakoon kuitenkin lopuksi, että edellä 
mainitut vastuukysymykset liittyivät nimen-
omaan strategisen ideoinnin ja ajattelun, tai val-
mistelun, vastuunjakoon toimivan johdon ja 
hallituksen välillä – eivät päätöksenteon vastuun-
jakoon. Lopullinen päätöksenteon vastuu on toki 
hallituksella kaikissa strategian osa-alueissa. 

Kaikki
Business as usual
Strategian muuttaminen
Rahoitusjärjestely
Kriisi

Kuvio 3: Markkina- ja asiakasjohtamisen strategian (ydinajatukset) 
valmisteluvastuu yrityksen tilanteen mukaan

5 = pääasiassa 
hallituksella 
(valmisteluvastuu)

1 = pääasiassa 
toimivalla 
johdolla 
(valmisteluvastuu) Asiakaskohderyhmät, 

asiakassuhteet ja 
asiakasymmärrys

Tuote- ja 
palvelutarjooma 

tai portfolio

Kilpailijat ja 
kilpailija-

ymmärrys

Brändi tai 
brändiportfolio

Kansain välistyminen 
ja maan tieteelliset 
markkina-alueet

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1
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