
4. Asiakasanalyysi

4.1 Johdanto 

Perustettaessa yhteiskunnallista yritystä liiketoiminnan idea ja mahdollisuudet pitää määritellä, 

jotta toiminnasta voi syntyä sosiaalisia vaikutuksia. Liiketoimintamallin luomiseen tarvitaan 

tietoa yrityksen toimintaympäristöstä: potentiaalisista asiakkaista, kilpailijoista, toimialasta, 

sidosryhmistä ja liiketoiminnan riskeistä. Tiedon kautta liiketoimintaidean vahvuuksia ja 

mahdollisuuksia sekä heikkouksia ja riskejä voidaan arvioida. 

Seuraavassa esitellään, miten voit oppia ymmärtämään markkinoiden mahdollisuuksia, 

asiakasanalyysia ja markkinatutkimusta, toimialan analyysia, markkinaympäristön analyysia, 

kilpailija-analyysia, sidosryhmien analyysia ja sosiaalisten vaikutusten arviointia. 

Perusasioiden hahmottamiseen löytyy internetistä oivia työkaluja, joita kannattaa hyödyntää 

mahdollisuuksien mukaan. Esimerkiksi Suomi.fi-sivustolta löytyvä Yritystoiminnan 

suunnittelupolku kattaa yritystoiminnan perusteet, kuten yritystoiminnan palvelut ja tuotteet, 

markkinoinnin ja myynnin sekä rahoituksen osa-alueet: 

Yritystoiminnan suunnittelupolku - Suomi.fi 

Yhteiskunnallisten yritysten on tuotettava voittoa, kuten minkä tahansa yrityksen, vaikka suurin 

osa voitosta sijoitetaankin sosiaalisten tai ympäristöön liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Tästä syystä yhteiskunnallisen yrityksen on tehtävä toimialan ja markkinoiden analyysi, kuten 

kaikkien muidenkin yritysten. Tätä kautta voidaan hahmottaa ympäristö, jossa yhteiskunnallinen 

yritys toimii ja mahdollistetaan sen menestyminen. 

Yhteiskunnallisilla yrityksillä on myös omia erityispiirteitään, joiden selvittäminen suhteessa 

kilpailijoihin on tärkeää. Sosiaalisten vaikutusten todentaminen on yrityksille tärkeää ja 

kohdemarkkina-analyysin avulla yritys saa tietoa, miten sitä voi parhaiten markkinoida. 

4.2 Asiakasanalyysi ja markkinatutkimus 

Tieto potentiaalisista asiakkaista, heidän toiveistaan ja tarpeistaan auttaa kehittämään myyviä 

tuotteita ja palveluita sekä markkinoimaan niitä. Tietoa voidaan saada markkinatutkimuksen 

kautta. 

Mikä on yhteiskunnallisen yrityksen kohdemarkkina? Ketkä ovat yrityksen asiakkaita? 

https://www.suomi.fi/yritykselle/yritystoiminnan-suunnittelupolku


Vastaamalla peruskysymyksiin määritellään yrityksen mahdollisuudet ja säästetään 

tulevaisuudessa voimavaroja. Ketkä ovat kiinnostuneita hankkimaan yhteiskunnallisen yrityksen 

tuotteita tai palveluita? 

Asiakkaat saattavat olla alueen asukkaita, toisia yrityksiä tai paikallisia julkisen sektorin 

toimijoita riippuen siitä millainen yhteiskunnallinen yritys on. Kohdemarkkinan ja asiakkaiden 

määrittelyyn kannattaa käyttää aikaa. On tärkeä pohtia, millaisia ominaispiirteitä asiakkailla on 

ja miten yrityksen tuotteet tai palvelut vastaavat heidän vaatimuksiinsa. 

Markkinan ja asiakkaiden tarkka ja selkeä rajaaminen on yritystoiminnan alussa tärkeää, jotta 

yrityksen toimintaa osataan kohdentaa oikein. Kohdemarkkinaa on mahdollista laajentaa 

myöhemmin. 

• Tutustu lisää: video kohdemarkkinoiden tunnistamisesta englanniksi 

How to identify my Target Market? (pituus: 3 minuuttia) 

4.3 Asiakassegmentit 

Kohdemarkkinan ja potentiaalisten asiakkaiden määrittelyn jälkeen asiakkaat voidaan jakaa 

alaryhmiin eli segmentteihin. Asiakassegmentoinnin kautta kohdemarkkina jaetaan pienempiin 

ryhmiin, joihin kuuluvia yhdistää jokin tekijä. 

Asiakassegmentoinnin avulla voidaan kohdentaa tarjotut tuotteet, markkinointi ja 

palvelutuotanto paremmin ja sopivammin yrityksen asiakkaille. 

Asiakassegmentointi tehdään yrityksen tavoitteiden pohjalta. Se voi pohjautua asiakkaiden 

ostomotiiveihin, arvoihin tai elämäntyyliin. Segmentit voivat syntyä myös alueiden, demografian, 

perhetilanteen tai yrityksen tarjoamien etujen perusteella. 

Esimerkiksi jos yhteiskunnallinen yritys tarjoaa lastenhoitopalveluita, luonnollinen 

tavoitemarkkina on vanhemmat, mutta määritelmä on liian laaja palveluiden tarjoamisen 

kannalta. Markkina voidaan segmentoida yksinhuoltajiin, vuorotyötä tekeviin vanhempiin ja 

vanhempiin, joilla ei ole sosiaalista verkostoa lähialueella auttamassa lastenhoidossa. 

• Lue lisää asiakassegmentoinnista suomeksi: Kesämatkailijoiden segmentointi (mua-

lehti.fi) 

https://www.youtube.com/watch?v=p2AboI8Pzp4
http://www.mua-lehti.fi/wp-content/uploads/2018/09/mua_2009_3_a_Pesonen.pdf
http://www.mua-lehti.fi/wp-content/uploads/2018/09/mua_2009_3_a_Pesonen.pdf


Markkinasegmentoinnista erotellaan usein neljä perustyyppiä. 

Tässä niistä englanninkielinen video: 

‘The 4 Main Types of Market Segmentation and Their Benefits’ (pituus: 6:30 minuuttia) 

1. Demografinen segmentointi 

Demografinen segmentointi on tyypillisin tapa segmentoida asiakkaita. 

Segmentointi tehdään perustuen demografisiin ominaisuuksiin, kuten ikään, 

sukupuoleen, tuloihin, ammattiin, koulutustasoon, perhetilanteeseen tai 

kansallisuuteen liittyen. Yritykset aloittavat markkinasegmentoinnin näistä 

tekijöistä, sillä tällaista tietoa on helppo kerätä, mitata ja analysoida. 

2. Maantieteellinen segmentointi 

Asiakkaat voidaan jaotella segmentteihin maantieteellisten ominaisuuksien 

perusteella. Tavallisimmin huomioon otetaan alue, asuuko asiakas kaupungissa vai 

maaseudulla, ilmastovyöhyke, kulttuuri ja kieli. 

3. Käytökseen perustuva segmentointi 

Asiakkaat voidaan jaotella segmentteihin heidän käytöksensä perusteella. Tietoa 

asiakkaiden käytöksestä kerätään ja analysoidaan tyypillisesti algoritmien ja 

verkkopohjaisten sovellusten, kuten Google Analyticsin, kautta. Segmentoinnin 

perusteena voivat toimia ajankäyttö tietyllä internet-sivulla, asiakkaiden antamat 

arvostelut ja arvioinnit palveluista tai tuotteista ja se, ovatko asiakkaat uusia vai palaavia 

asiakkaita. 

4. Psykografinen segmentointi 

psykologisiin ominaisuuksiin, kuten persoonallisuuteen, arvoihin, asenteisiin, 

mielipiteisiin ja kiinnostuksen kohteisiin sekä elämäntyyliin. 

Englanninkielisiä videoita segmentoinnista: 

P

tyyppinen 

sykografinen segmentointi on yksilöllinen ja haastava toteuttaa, mutta tämän 

tieto on yritykselle arvokkainta. Segmentointi keskittyy asiakkaiden 

• Segmentation, Targeting, Positioning (STP) Marketing Model (pituus: 8 minuuttia) 

• Yhteiskunnallisten yritysten asiakassegmentointi Lecture Part 1: (pituus:15 minuuttia) 

• Yhteiskunnallisten yritysten asiakassegmentointi Lecture Part 2: (pituus:15 minuuttia) 

https://www.youtube.com/watch?v=EQ2pgHbvK0A
https://www.youtube.com/watch?v=iGOw39GWDaI
https://www.coursera.org/lecture/wharton-social-entrepreneurship/segmentation-for-social-enterprises-part-1-AZ6hX
https://www.coursera.org/lecture/wharton-social-entrepreneurship/segmentation-for-social-enterprises-part-2-mH3gm


4.4 Ymmärrys asiakkaista 

Kun asiakassegmentointi on tehty, yrityksen tulee perehtyä asiakkaisiinsa yksityiskohtaisemmin. 

Tähän voidaan käyttää työkaluna Empatiakarttaa. Työkalun avulla haastatellaan asiakkaita ja 

selvitetään, mitä he sanovat, ajattelevat ja tuntevat. Työkalu auttaa yhteiskunnallisen yrityksen 

parissa toimivia ymmärtämään asiakkaiden ominaispiirteitä ja auttaa päätöksenteossa. 

Mitkä yritykset tällä hetkellä tarjoavat yhteiskunnallisen yrityksen potentiaalisille asiakkaille 

palveluita tai tuotteita, joita yritys aikoo tulevaisuudessa tarjota? Mitä kanavia he käyttävät? 

Kuinka sitoutuneita asiakkaat ovat näihin yrityksiin? Valitsevatko asiakkaat yritykset itse vai 

valitseeko joku muu taho palvelun tai tuotteen heidän puolestaan? 

Esimerkki Empatiakartasta: https://innokyla.fi/fi/tyokalut/empatiakartta 

Toinen tapa tutustua asiakkaisiin on rakentaa polku hetkestä, jolloin asiakas vasta aikoo käyttää 

yrityksen tuottamia palveluita tai tuotteita tilanteeseen, jossa asiakas käyttää palvelua tai 

tuotetta. 

• Video aiheesta englanniksi: How to understand my customer’s experiences with a product 

or service (pituus 3:50) 

• Lue lisää palvelupolusta (suomeksi): https://innokyla.fi/fi/tyokalut/palvelupolku 

• Opas muotoiluajattelusta yhteiskunnallisille yrityksille: http://toolkit.designthinking-

socialup.eu/fi/muotoiluajattelun-opas 

4.5 Muutoksien ennustaminen 

Yhteiskunnallisen yrityksen on tärkeä pohtia myös asiakkaidensa tulevaisuutta ja pyrkiä 

ennustamaan asiakaspohjan ja asiakkaiden käytöksen muutoksia. Esimerkiksi yhteisölähtöisen 

yhteiskunnallisen yrityksen toiminta-alueella saattaa olla meneillään jokin demografinen muutos 

ja alueelle on saattanut muuttaa lapsiperheitä, tai tulevaisuudessa on avautumassa uusi 

potentiaalinen myyntikanava palveluille tai tuotteille. Yrityksen on pyrittävä ennustamaan, 

millaisia asiakkaisiin vaikuttavia muutoksia on tulevaisuudessa. Tätä kautta yritys voi reagoida 

muutoksiin etukäteen ja suunnitella toimintaansa ottaen ne huomioon. 

https://innokyla.fi/fi/tyokalut/empatiakartta
https://www.youtube.com/watch?v=fGdPgLGR3TE
https://www.youtube.com/watch?v=fGdPgLGR3TE
https://innokyla.fi/fi/tyokalut/palvelupolku
http://toolkit.designthinking-socialup.eu/fi/muotoiluajattelun-opas
http://toolkit.designthinking-socialup.eu/fi/muotoiluajattelun-opas


Toimintaympäristön muutosten kautta yritys voi saada rohkeutta tarjota palveluitaan tai 

tuotteitaan uusille asiakassegmenteille tai muokata omaa tarjontaansa. Pohdittaessa 

liiketoimintamahdollisuuksia tulisi myös pohtia muutoksia toimintaympäristössä. 

Entä millainen on yrityksen tuotteiden ja palveluiden elinkaari? Pystyykö yritys ennustamaan 

millaisia muutoksia teknologiassa, materiaaleissa, ympäristövaatimuksissa tai kilpailijoiden 

tuotteissa tapahtuu tulevaisuudessa? 

Pitääkö yrityksen hankkia patentteja? Jos yritys tuottaa palveluita, onko asiakkaiden tai 

kohdemarkkinan tarpeissa ennustettavissa muutoksia? Entäpä lainsäädännössä? 

• Työkaluja muutoksen ennustamiseen: 

https://innokyla.fi/fi/tyokalut/tulevaisuuden-muistelu 

https://innokyla.fi/fi/tyokalut/tulevaisuustaajuus-tyopaja 

https://innokyla.fi/fi/tyokalut/tulevaisuuden-muistelu
https://innokyla.fi/fi/tyokalut/tulevaisuustaajuus-tyopaja
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