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Innostavasti johdettu organisaatio tuottaa 
ylivertaista asiakaskokemusta

”Mistä te oikein löydätte näitä tyyppejä? Kaikki 
ovat jotenkin samasta muotista: aina ystävällisiä 
ja iloisia, ja saamme joka kerta mielettömän hyvää 
palvelua. Teidän kanssa on kyllä todella kiva tehdä 
töitä!”

Aito asiakaspalaute organisaatiollemme – mikäs 
sen parempaa! Mutta asiakkaan tunne ei syntynyt 
sattumalta. Henkilöstön tekemisen meininki ja 
hyvä fiilis siinä vain näkyivät ulospäin heijastuen 
asiakkaan tunnekokemukseen.

Tunnekokemus määrittää 
onnistuneen asiakaskohtaamisen
Asiakkaiden odotuksiin on vaikea vaikuttaa etu-
käteen. Ja heidän kokemuksiinsa on mahdotonta 
vaikuttaa sen jälkeen, kun ne ovat jo tapahtuneet. 
On kuitenkin mahdollista vaikuttaa asioihin, jotka 
tuottavat positiivisia tunteita ja toimintakulttuu-
ria organisaatiossa siten, että organisaatio toimii 
myös asiakkaan odotusten mukaisesti tai odotuk-
set ylittäen.

Siksi asiakas- ja henkilöstökokemuksen mit-
taaminen erillisinä ja erilaisista lähtökohdista on 
erikoista, jos halutaan organisaation toimintaan ja 
asiakaskokemukseen vaikuttavia tuloksia. Yksikään 
yritys ei nykypäivänä ole saari, josta johtaa vain 
yksi silta ulos. Ei ole vain yhtä myynti- tai viestin-
täkanavaa tai vain yhtä tapaa palvella asiakasta. On 
koko organisaatio, joka on jatkuvassa vuorovaiku-
tuksessa ympäristöönsä – oli se suunnitelmallista 
tai ei.

Yrityksen palveluja tai tuotteita hyödyntäväl-
lä asiakkaalla on luontainen mielenkiinto yritystä 
kohtaan. Hän haluaa ymmärtää, miten yrityksessä 

toimitaan. Ennemmin tai myöhemmin hänelle val-
kenee, onko yrityksessä hyvä olla töissä. Siinä mis-
sä asiakas kertoo avoimesti somessa saamastaan 
palvelusta tai paremminkin tunnekokemuksestaan 
asioituaan yrityksen kanssa, työntekijät kertovat 
yhtä avoimesti, minkälaista yrityksessä on olla 
töissä.

Jos siis mitataan vain pisteitä, joissa johdetus-
ti kohdataan asiakkaita tai johdetusti viestitään 
ulospäin, ei pystytä vaikuttamaan kaikkiin niihin 
asioihin, jotka oikeasti vaikuttavat siihen, miltä or-
ganisaation toiminta näyttää ulospäin.

Siksi myöskään asiakaslähtöisen toiminnan joh-
taminen ei voi olla vain organisaatiossa johdetusti 
tapahtuvien asioiden johtamista. Ei voi olla pelkäs-
tään myyntitoimintaa, markkinointia tai asiakas-
palvelua. On organisaatio, sen toimintakulttuuri ja 
sitä illmentävä henkilöstö – kokonaisuutena.

Organisaation toimintakulttuurin ytimeen on 
rakennettava tietoisesti se, miltä organisaatio ha-
luaa näyttää tulevaisuudessa. Ani harva yritys on 
kuitenkaan edes määritellyt, minkälaista tunneko-
kemusta se haluaa tuottaa asiakkailleen – nyt tai 
tulevaisuudessa. Tai minkälaista toimintakulttuuria 
tämä tunnekokemus edellyttää syntyäkseen luon-
nollisesti jokaisessa kohtaamisessa.

Pysyvä kilpailuetu 
syntyy nykytoiminnan ja 
asiakasodotusten vertailusta
Ei siis riitä, vaikka kuinka johtaisit asioita. Asiak-
kaan kokemus palautuu yleensä fiilikseen, hänen 
tunteeseensa organisaation luotettavuudesta tai 
hyvästä tahdosta. Jos ihmiset eivät oikeasti usko, 
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että yritys on tekemässä sellaista asiaa, jonka puo-
lesta he haluavat puhua, johtaminen on turhaa.

Pysyvän kilpailuedun rakentaminen lähtee siitä, 
että organisaatio ymmärtää samanaikaisesti, mitä 
asiakkaat siltä haluavat ja toisaalta, miten organi-
saatio sillä hetkellä todellisuudessa toimii ja miten 
sen henkilöstö toimintakulttuurin kokee. Minkälai-
seksi organisaation pitää tulla, jotta se vastaa asia-
kastarpeeseen? Kun on onnistuttu määrittelemään, 
mitä yritys tavoittelee ja haettu näkemykseen myös 
asiakkailta palaute, tuloksia pitää peilata orga-
nisaation todelliseen toimintaan ja henkilöstön 
omaan käsitykseen toiminnasta. Jos henkilöstö ei 

toimi esimerkiksi edelläkävijyyttä tavoittelevassa 
yrityksessä sisäisen yrittäjyyden keinoin ja valtuuk-
sin, ristiriita alkaa näkyä asiakkaalle nopeasti.

Ei riitä, että myynti- ja markkinointijohto miet-
tii näitä asioita, vaan myös henkilöstöjohdon 
on tultava mukaan pohtimaan, miten tavoiteltu 
asiakaskokemus näkyy arjen työskentelyssä ja or-
ganisoitumisessa. Mitä asiakaskokemus tarkoittaa 
käytännön tekemisenä – palvelujen tai tuotteiden 
kehittämisen painotuksissa tai vaikkapa viestin-
nässä käytetyssä kielessä – mutta myös sisäisessä 
työnjaossa, palkitsemisen malleissa, johtamisjär-
jestelmässä ja toimintatavoissa. 
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Sitä onnistuneempi 
toimintakulttuuri, mitä 
vähemmän pitää johtaa
Asiakastyytyväisyys syntyy organisaation sisällä 
olevasta luottamuksesta, joka mahdollistaa innos-
tuksen. Johtamisen on siksi kohdistuttava hyvää 
asiakaskokemusta tuottavien, luontaisten toimin-
tatapojen varmistamiseen.

Jos yrityksessä on innostunut henkilöstö, se 
innostaa myös asiakkaita. Jos koko organisaatio 
uskoo siihen, mitä on tekemässä, asiakkaatkin us-
kovat. Ja kun uskoo tarpeeksi itseensä, ei tarvitse 
enää vakuutella muita. 

Henkilöstökokemuksen vaikutus organisaation 
toimintaan ja mielikuvaan on kokonaisvaltainen.  
Organisaatio näyttäytyy ulospäin sellaisena kuin 
miten sitä johdetaan. Miten siis henkilöstö- ja asia-
kaskokemusta voisi edes mitata toisistaan erillisinä 
asioina?

Jos yritys väittää olevansa innovatiivinen, ei rii-
tä, että viestintämateriaalit ovat hyvännäköisiä ja 
”innovatiivisia”. Innovatiivisuus pitää olla rakennet-
tuna organisaation DNA:han siten, että asiakkaalle 
tuotetaan rohkeasti uusia ratkaisuja omaan joh-
toajatukseen uskoen. Jos yritys haluaa olla edellä-
kävijä, henkilöstön täytyy oikeasti uskaltaa tehdä 

Case Tekninen tukkukauppa

Teknisellä tukkukaupalla on yli 50 myymäläyksik-
köä valtakunnallisesti. Analysoimme ristiin myy-
mälöiden henkilöstötutkimuksen tuloksia ja myy-
mälöiden saamia asiakastutkimuksen tuloksia.

Avainlöydös: myymälät, joilla oli vahva henkilös-
tökokemus, tuottivat myös parasta asiakaskoke-
musta. Yhteys oli erittäin vahva. 

Tarkastellessamme edelleen yksittäisiä väittämiä 
asiakastutkimuksen puolella havaitsimme selvän 
yhteyden henkilöstötutkimuksen väitteisiin parhaan 
asiakaskokemuksen tuottamisessa. Henkilöstöko-
kemuksen avainväittämät liittyivät kokemukseen 
omasta työstä ja sitoutuneisuudesta organisaatioon:

• Kokemus oman työn hallinnasta yhdistettynä 
innostuneisuuteen tuotti asiakasrajapinnassa 
kokemusta, jossa myyjä toi aktiivisesti esille 
uusia ratkaisuja

• Samaan aikaan sitoutuminen työnantajaan 
ja kokemus työnantajasta vastuullisena toi-
mijana tuotti asiakasrajapinnassa kokemusta 
alan parhaasta palvelusta

Nämä kaksi henkilöstötyytyväisyyden väittämää 
olivat voimakkaimmin yhteydessä asiakkaan ko-
konaistyytyväisyyteen. Samalla nämä henkilöstö-
kokemuksen osa-alueet olivat niitä, jotka erotti-
vat voimakkaimmin parasta asiakaskokemusta ja 
heikointa asiakaskokemusta tuottavat myymälät 
toisistaan.

Lopuksi analysoimme näiden yksiköiden kykyä 
tuottaa taloudellista tulosta. Analyysissä ha-
vaittiin selkeä yhteys myymälöiden tuottaman 
asiakaskokemuksen ja toiminnan tuloksellisuu-
den välillä. Edelleen analysoiden saimme luotua 
mallin, jossa vain yhtäkin tunnistetuista henki-
löstökokemuksen avaintekijöistä vahvistamalla 
myymälän tulosta voidaan parantaa jopa kolme 
prosenttiyksikköä.
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kokeiluja myös epävarmuuden keskellä ja yrityksen 
johdon sietää epäonnistumisia sekä omata rohke-
utta muuttaa suuntaa nopeastikin, jotta ulospäin 
syntyy mielikuva ”Hei, noi tekee uusia juttuja!”. 

Tällaisia asioita ei voi johtaa voimalla. Kulttuu-
ri, halu ja innostus pitää luoda tietoisesti, ja tukea 
niitä johtamismalleilla ja toimintatavoilla. Muuta ei 
tarvitse tehdä. Tämä onkin johtamisen ja toiminta-
kulttuurin ero. Kulttuuri on pääsääntöisesti asioita, 
joita ei tarvitse enää johtaa, vaan ne syntyvät.

Ja kyllä. Me rekrytoimme nimenomaan tyyp-
pejä, joiden luontaiseen toimintatapaan kuuluu 
myönteinen ja avoin asenne, vahva draivi ja aito 
halu ratkaista haasteita yhdessä asiakkaan kans-
sa. Ja annamme heille vapauden ja vastuun tehdä 
työtään vahvaan sisäiseen sparrausverkostoomme 
tukeutuen.

Ville Siikasalmi 
Johtaja, tutkimuspalvelut 

HR4



34

TELIASONERA FINLAND

Kovaa dataa, herkkää havainnointia ja 
määrätietoista toimeenpanoa

– oppeja asiakaskokemuksen päivittäisjohtamisesta

Miltä kuulostaa liikevaihdon kasvu kolmanneksella 
tai asiakaspoistuman kutistuminen neljännekseen? 
Kovia lukuja missä tahansa ja etenkin tiukasti kil-
paillussa teleoperaattorimarkkinassa. Asiakaskoke-
mus ei ole pehmeää höttöä vaan kova business-
luku, joka kertoo paljon paitsi liiketoiminnan ny-
kytilanteesta myös tulevaisuudennäkymistä. Telia - 
Soneran asiakaskunnassa tyytyväisillä asiakkailla 
on tutkitusti 30 prosenttia korkeampi liikevaihto, 
ja heidän lojaliteettinsa on nelinkertainen tyyty-
mättömiin verrattuna. Asiakaskokemuksen kautta 
voitamme sydämet puolellemme ja siksi se on lii-
ketoimintamenestyksen perusta ja vipuvarsi, jota 
pitää osata johtaa oikein.

Positiivisesti erottuva asiakaskokemus harvoin syn-
tyy sattumalta. Kivijalkana pitää olla aito innostus 
ja halu tehdä asioita asiakaskeskeisesti. Rakennus-
piirustuksissa tarvitaan näkemyksellisyyttä siitä 
mihin trendit, teknologinen kehitys, markkinat, ih-
misten motivaatiotekijät ja elämässä tärkeät asiat 
tulevaisuudessa ovat johtamassa sekä kyvykkyys 

mitata ja seurata asiakkaiden fiiliksiä, tarpeita ja 
toiveita. Tuloksien saavuttamiseksi edellytetään 
johdon sitoutumista, kärsivällisyyttä ja rohkeutta-
kin asiakaskeskeisten hankkeiden priorisoimiseksi 
ja resursoimiseksi riittävällä tavalla. Asiakas pitää 
uskaltaa laittaa edelle silloinkin, kun lyhyellä aika-
välillä liikevaihto saattaa kärsiä. Asiakaskokemusta 
täytyy johtaa kuten mitä tahansa isoa muutosta: 
kovalla datalla, herkällä havainnoinnilla ja määrä-
tietoisella toimeenpanolla. 

Kaikki puhuvat asiakaskokemuksesta, mutta ai-
to kilpailuetu siitä tulee vain silloin, kun juhlapu-
heet onnistutaan muuttamaan ihmisille näkyvällä 
tavalla toiminnaksi asiakkaan ehdoilla, asiakasta 
arvostavaksi yrityskulttuuriksi ja asiakkaan etua 
vaaliviksi liiketoimintapäätöksiksi ja investoinneik-
si. Asiakaskokemus ei parane itsestään, mutta sitä 
voi johtaa. Jotta oikeasti erottuu, tulee juosta no-
peammin ja paremmin kuin muut. Kun asiointi tai 
käytettävyys missä tahansa tulee sujuvammaksi, 
niin samaa odotetaan oitis myös teleoperaattoril-
ta. Kilpailua ei enää käydä vain omalla perinteisellä 
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markkinalla vaan erottautumista haetaan yli toimi-
alarajojen. Ihmisten odotusarvot asiakaskokemuk-
selle kohoavat jokaisen palveluinnovaation myötä. 

Arjen resepti: systemaattisuutta, 
osallistamista, rutiineja ja viestintää
Asiakaskokemuksen parantamisen tulee olla koko 
yrityksen yhteinen asia ja yhteinen ponnistus. Tä-
mä edellyttää selkeää viestintää ja tavoitteellisuut-
ta jokaisella organisaation tasolla. Asiakkaan tulee 
olla strategian keskiössä, asiakkaan äänen tulee 
kuulua jokaisen hankkeen määrittelyissä, asiakkaan 
tulee näkyä projektien tuotosten validoijina ja yh-
teiskehittelijöinä ja asiakkaan kipupisteiden tulee 
tuntua pahalta myös niillä, joilla on valta ja vastuu 
korjata kipupisteet. Kulmahuoneesta voi johtaa ja 
motivoida orkesteria kohti asiakasymmärrystä, 
mutta jokaisella soittajalla on vastuu asiakaskes-
keisyydestä omassa arjessaan ja käytännöissään.

Asiakkaan näkymisen ja kuulumisen keinoja 
ovat esimerkiksi säännölliset läpikäynnit johto-
ryhmätasolla; avoin, säännöllinen ja laaja viestintä 
saaduista palautteista, asiakasdatasta kumpuavis-
ta havainnoista sekä asiakasdatan operatiivisen 
käytettävyyden ja esimerkiksi visualisoinnin edis-
täminen. Asiakkaan ääni ei voi olla vain pienen 
porukan hallussa vaan ihan jokaisen tulee altistua 
asiakkaille. Samoin asiakaskokemus ei voi olla vain 

asiakasrajapinnan tai tietyn projektin/ohjelman/
asiakaskokemusjohtajan vastuulla.

Aito asiakaskeskeisyys edellyttää yleensä uu-
denlaista tekemistä ja siten uudenlaista johtamis-
takin. Lujaakin johtamista voidaan tarvita, jotta 
vanhoista tavoista irtaudutaan. Uudella tavalla 
toimiminen on usein hetkellisesti työläämpää ja 
vaatii uudenlaista ajattelua. Vanhoihin tapoihin 
palataan herkästi, jos asiaa ei seurata ja motivoida 
yhä uudestaan. Muutoksenjohtamisen perustyö-
kalupakkia siis tarvitaan myös asiakaskokemuksen 
johtamiseen liittyvien esteiden poistamiseksi ja 
yrityskulttuurin seuraavien kypsyysvaiheiden saa-
vuttamiseksi.

Asiakasinnostus syttyy ymmärryksestä miten 
oma rooli vaikuttaa asiakkaisiin, joko suoraan tai 
välillisesti, ja mahdollisuudesta saada omista teh-
tävistään palautetta. Esimerkiksi asiakkaiden tuo-
minen mukaan johtoryhmään joko omalla nime-
tyllä tuolillaan, vierailemaan kasvokkain tai johdon 
jalkautuminen neukkareista ulos asiakkaiden pariin 
on aina herättelevää ja lisää empatiaa toiminnan 
suunnitteluun. Asiakkaiden haastatteleminen ja 
asiakkaiden kanssa yhdessä työstäminen ovat pa-
rasta omien sisäisten kuplien rikkomista ja myös 
luovat tehokkuutta. Kun luomme palveluja, jotka 
ovat kiinnostavia, asiakaslähtöisiä, vastaavat asi-
akastarpeisiin ja toiveisiin sekä ratkovat ihmisten 
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ongelmia, tulemme myös luoneeksi palveluja, jotka 
käyvät kaupaksi ja oikeastaan myyvät itse itsensä.

Tiedolla johtaminen luo 
tehokkuutta, vaikuttavuutta 
ja onnistumisia
Asiakkaan äänen mittaaminen ja asiakasdatan ana-
lysointi mahdollistaa tiedolla johtamisen. Datan 
avulla voimme seurata kuinka hyvin organisaatio 
onnistuu asiakaskeskeisyyden edistämisessä: Kuin-
ka hyvin tehdyt kehityshankkeet tai toimintatapo-
jen muutokset ovat näkyneet asiakkaille, paljonko 
ne ovat parantaneet palvelukokemusta ja yleistä 
brändimielikuvaa sekä miten hyvin ne aikaan-
saavat myyntiä ja lisäävät lojaliteettia. Asiakas-
kokemusdatan yhdistäminen liiketoimintadataan 
ja HR-dataan mahdollistaa asiakaskokemuksen 
huomioimisen euromääräisinä riskeinä ja poten-
tiaaleina kustannuslaskelmissa, tehokkaimpien 
toimenpiteiden priorisoimisen sekä myös monen-
laiset mallinnukset. Mallien avulla voidaan valita 
tehokkaimmat toimenpiteet ja räätälöidä asiakas-
kokemusta jokaiselle mahdollisimman sopivaksi ja 
yksilölliseksi. 

Systemaattiset asiakaskeskeiset toimintatavat 
mahdollistavat rutiinien syntymisen. Kohta asia-
kaslähtöisyys ei enää olekaan ”ylimääräistä” mui-
den tehtävien ohessa vaan itsestään selvä ja moti-
voiva osa omaa työpäivää. Rutiineillakin on kuiten-
kin taipumus rapautua, jos niitä ei seurata tai yllä-
pidetä. Johdon tehtävä on pitää innostusta yllä ja 
muistutella miksi asioita tehdään, luoda haluttava 
päämäärä ja tekemisille merkityksellisyyttä. Arkisia 
keinoja on esimerkiksi kysyä alaisilta kahvikoneen 
äärellä ”mitä asiakkaillemme tänään kuuluu?”. Jos 
vastausta ei osata suoralta kädeltä antaa, ei asia-
kasymmärrys ole levinnyt organisaatioon riittävän 
hyvin eikä asiakas aidosti näy arjessa.

Mitä sinun asiakkaillesi tänään kuuluu?

Mari Sundell 
Customer Experience Manager 

TeliaSonera Finland 

Tuula Uitto 
Head of Customer Insight 

TeliaSonera Finland 


