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Tavoite

Tavoite: oppia asiakaslähtöistä kehittämistä - mitä se tarkoittaa, mitä 

metodeja ja parhaita käytäntöjä siihen on olemassa, miten hyödyntää niitä.

Työkaluja, tapoja, intoa tehdä konkreettisia asioita parempaan asiakas- ja työntekijäkokemukseen.

Keskitytään asiakkaan kohtaamisen hetkiin ja palveluun (ei vain tiloihin / verkkopalveluihin):

• kohdataan empaattisesti  → työntekijän persoona, asenne ja toiminta, työyhteisö

• auttaa asiakasta omalla persoonallani toimimaan hänen tilanteissaan ja tarpeissaan

• kohtaamisen paikat ja tavat (asiakaspolulla ja palvelupisteessä)

• palvelupisteet ovat turva-ankkureita jonne kaikki ovat tervetulleita

• asiakas kokee että voi tulla ilman perusteluja ja rahaa

• tietoa palveluista - ymmärtää ja kehittää asiakaspolkua ennen - aikana – jälkeen

• ?: etuja, palvelujen eriyttämistä eri kohderyhmille



1. Fiilis asiakaskohtaamisissa 2. Palvelu(je)n kehittämisen työkalut 3. Mitä teen / teemme seuraavaksi?

Sisältö

1. Fiilis, tunnetila tarttuu kun kohdataan asiakas 

▪ Yksilön ja toimipisteen tunnetilalla on suora vaikutus 

asiakkaan kokemukseen

▪ Työpaikan ja oman fiiliksen mittaaminen - esimiehen tehtävä, 

kysytään säännöllisesti – kun tulee hyvällä fiiliksellä töihin, 

jaksaa suositella, fiilis tarttuu  (Mun Fiilis 4-kenttä)

2. Empaattiset kohtaamiset, työntekijän persoona

▪ Miten minä voin auttaa kutakin asiakasta omalla persoonallani 

toimimaan eri tilanteissa

▪ Tunnetilan ’luominen’, ’virittäminen’ asiakkaille: miten 

vahvistaa hyvää käytöstä, luoda rajoja ja tavoitteita

▪ Kaikkea ei voi hallita, kokemuksen tuottaminen pitää tehdä 

nopeilla reagoinneilla tilanteissa – miten vahvistaa hyviä ja 

vähentää

▪ Haastavat tilanteet

POHDINTA 1: Miten teen enemmän asioita jotka tukevat 

asiakkaalle hyvää fiilistä vs tuovat huonoa fiilistä? 

3. Mikä fiilis asiakkaalla on kun hän lähtee?

▪ Innostunut, tyytyväinen, pettynyt, suuttunut

▪ Kun asiakas lähtee, kysytään, kampanjaluontoisesti, ’raksi 

johonkin – todentaa hauskalla tavalla, tarroja seinälle, … 

POHDINTA 2: Miten asiakkailta voisi kysyä fiilistä heidän 

lähtiessään?

1. Asiakaslähtöisen kehittämisen metodeja ja käytäntöjä

▪ Asiakaslähtöisyyden ’historia’, ’DNA’

▪ Asiakaspersoonan kuvaaminen (asiakkaan ymmärtäminen)

▪ Asiakkaan polku (pains, gains, signature moments, 

odotusten alittajat / ylittäjät, arvo luominen, aukot ennen, 

aikana ja jälkeen (esim. soitto/email perään, tervetuloa’, ...?)

▪ Tiedonhaku, löytäminen, tietoa palveluista (kohdennettu-

akin), neuvonta, auttaminen, läsnäolo,itsepalvelu, kokee 

tulleensa ’kohdatuksi’, tuntee paikan ’olohuoneeksi’ 

taustasta riippumatta , voi tulla ja olla ja viettää aikaa

▪ Asiakkaan kokema arvo (koetut hyödyt – uhraukset)

▪ Asiakkaat saavat palveluita joita haluavat / tarvitsevat –

kysytään heiltä

2. Palvelun sisällön ja toiminnan kehittäminen

▪ Toimintalogiikka, palvelumoduulit, palvelun kuvaaminen 

(palvelukortti, wireframe, prototype, service blueprint) 

POHDINTA 3: Missä kohtaamisissa voin / voimme parantaa 

asiakaskokemusta? Miten?

3. Kehitystiekartan rakentaminen

▪ Priorisointi, mitä tehdä ensin, miten laajana

▪ Miten onnistutaan kehittämisessä: syklisyys, ketteryys, 

jatkuva kehittäminen, kokeilu, kysytään onko nyt hyvä, onko 

oikeaan suuntaan, hiotaan eteen päin, onnistutaanko nyt 

paremmin, jne. Kehittäminen > keksitään uusia ‘isoja 

projekteja’

1. Työkalu(je)n soveltaminen /kokeilu: 

▪ Millainen kehitys projekti kannattaa ottaa?

▪ Miten rakentaa se? 

▪ Matalan kynnyksen kohde ensin?

POHDINTA 4: Mikä olisi minulle sopiva sovellus-/ 

harjoituskohde, jonka avulla voi tunnistaa ja 

rakentaa konkreettiset projektit työstettäviksi 

2. Lopuksi: miten aiot jatkaa asiakaslähtöistä 

kehittämistä koulutuksen jälkeen? 

Kirjaa 3 askelta (palautelomakkeessa) 



Ennakko’tehtävä’

Pohdi ja kirjaa ylös ajatuksia siitä, miten asiakas-

kokemusta voisi parantaa omalla työpaikallasi:

• Mihin asioihin asiakaslähtöisessä kehittämisessä 

olisi työpaikallasi erityisesti keskityttävä?

• Keiden kaikkien olisi oltava mukana 

kehittämisessä?

• Miten kehitystarpeen tai -idean voisi kuvailla 

työkavereille?



Ennakko’tehtävä’n ideat:
Kerro / kirjaa Notes kohtaan Teamsissa

1. A

2. B

3. c



1. Fiilis asiakaskohtaamisissa 2. Palvelu(je)n kehittämisen työkalut 3. Mitä teen / teemme seuraavaksi?

Sisältö

1. Fiilis, tunnetila tarttuu kun kohdataan asiakas 

▪ Yksilön ja toimipisteen tunnetilalla on suora vaikutus 

asiakkaan kokemukseen

▪ Työpaikan ja oman fiiliksen mittaaminen - esimiehen tehtävä, 

kysytään säännöllisesti – kun tulee hyvällä fiiliksellä töihin, 

jaksaa suositella, fiilis tarttuu  (Mun Fiilis 4-kenttä)

2. Empaattiset kohtaamiset, työntekijän persoona

▪ Miten minä voin auttaa kutakin asiakasta omalla persoonallani 

toimimaan eri tilanteissa

▪ Tunnetilan ’luominen’, ’virittäminen’ asiakkaille: miten 

vahvistaa hyvää käytöstä, luoda rajoja ja tavoitteita

▪ Kaikkea ei voi hallita, kokemuksen tuottaminen pitää tehdä 

nopeilla reagoinneilla tilanteissa – miten vahvistaa hyviä ja 

vähentää

▪ Haastavat tilanteet

POHDINTA 1: Miten teen enemmän asioita jotka tukevat 

asiakkaalle hyvää fiilistä vs tuovat huonoa fiilistä? 

3. Mikä fiilis asiakkaalla on kun hän lähtee?

▪ Innostunut, tyytyväinen, pettynyt, suuttunut

▪ Kun asiakas lähtee, kysytään, kampanjaluontoisesti, ’raksi 

johonkin – todentaa hauskalla tavalla, tarroja seinälle, … 

POHDINTA 2: Miten asiakkailta voisi kysyä fiilistä heidän 

lähtiessään?

1. Asiakaslähtöisen kehittämisen metodeja ja käytäntöjä

▪ Asiakaslähtöisyyden ’historia’, ’DNA’

▪ Asiakaspersoonan kuvaaminen (asiakkaan ymmärtäminen)

▪ Asiakkaan polku (pains, gains, signature moments, 

odotusten alittajat / ylittäjät, arvo luominen, aukot ennen, 

aikana ja jälkeen (esim. soitto/email perään, tervetuloa’, ...?)

▪ Tiedonhaku, löytäminen, tietoa palveluista (kohdennettu-

akin), neuvonta, auttaminen, läsnäolo,itsepalvelu, kokee 

tulleensa ’kohdatuksi’, tuntee paikan ’olohuoneeksi’ 

taustasta riippumatta , voi tulla ja olla ja viettää aikaa

▪ Asiakkaan kokema arvo (koetut hyödyt – uhraukset)

▪ Asiakkaat saavat palveluita joita haluavat / tarvitsevat –

kysytään heiltä

2. Palvelun sisällön ja toiminnan kehittäminen

▪ Toimintalogiikka, palvelumoduulit, palvelun kuvaaminen 

(palvelukortti, wireframe, prototype, service blueprint) 

POHDINTA 3: Missä kohtaamisissa voin / voimme parantaa 

asiakaskokemusta? Miten?

3. Kehitystiekartan rakentaminen

▪ Priorisointi, mitä tehdä ensin, miten laajana

▪ Miten onnistutaan kehittämisessä: syklisyys, ketteryys, 

jatkuva kehittäminen, kokeilu, kysytään onko nyt hyvä, onko 

oikeaan suuntaan, hiotaan eteen päin, onnistutaanko nyt 

paremmin, jne. Kehittäminen > keksitään uusia ‘isoja 

projekteja’

1. Työkalu(je)n soveltaminen /kokeilu: 

▪ Millainen kehitys projekti kannattaa ottaa?

▪ Miten rakentaa se? 

▪ Matalan kynnyksen kohde ensin?

POHDINTA 4: Mikä olisi minulle sopiva sovellus-/ 

harjoituskohde, jonka avulla voi tunnistaa ja 

rakentaa konkreettiset projektit työstettäviksi 

1. Lopuksi: miten aiot jatkaa asiakaslähtöistä 

kehittämistä koulutuksen jälkeen? 

Kirjaa 3 askelta (palautelomakkeessa) 
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Asiakasdialogin merkitys?

Tuotteen laatu

Asiakkaan sitouttamisen välineet

Palvelun laatu

Asiakaskokemus

Suosittelut 

Asiakassuhteen syvyys

Dialogin laatuBrändi

Loyalty is driven primarily by a company’s interaction with its customers and how well it delivers on their wants and needs 

(Jessica Sebor)
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Brändiuskollisuus horjuu
- Carlson Marketing Group: Annual Relationship Builder Survey 2001

Asiakkaiden uskollisuuteen vaikuttavat tekijät:

▪ Anteeksipyyntö tarvittaessa 80 %    kuluttajista

▪ Asiakkaiden hyvä kohtelu 75 %

▪ Valmius nähdä ekstra vaivaa asiakkaan     65 %

puolesta

▪ Aito palveluhalukkuus 60 %

▪ Asiakkaiden ymmärtäminen 53 %

▪ ”Kiitos”-sanan käyttö 36 %

▪ ”Kosketuspisteiden” määrä 34 %

▪ Asiakkaan pitäminen ajan tasalla 33 %

▪ Yllätykset 28 %

▪ Palkkiot 25 %

▪ Vähäinen työntekijöiden vaihtuvuus 24 %

▪ Suosituimmuus 24 %

▪ Auki 24 h 22 %

▪ Henkilökohtainen huomioiminen 20 %

▪ Hyvät web-sivut 12 %
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Mitä asiakas odottaa? (Cram)

▪ Luotettavuus – pidät lupauksesi

▪ Luottamus – luotan sinuun

▪ Tunnustus – muistat tarpeeni

▪ Saavutettavuus – voimme kommunikoida

▪ Palvelu/Apu – johdat aikaani tehokkaasti

▪ Opettaminen – pidät minut ajan tasalla

▪ Preferenssi – saan reilut hinnat ja etuoikeuden

▪ Henkilökohtaisuus – pidän olla tekemisissä kanssasi



Ostopäällikkö (asiakas)
Kilpailuedut: Helppous, kustannussäästö, 

lisäarvo.

Tukee yrityksensä tarinaa ja henkilöstö- ja 

asiakaskokemusta. Hakee säästöjä ja 

helppoutta laadusta tinkimättä. Arvostaa tiedon 

tuomaa lisäarvoa sekä datan hyödyntämistä. 

Huippuhetket: Ajansäästö johtuen helposta 

ostamisesta ja toimittajan hallinnasta.

Asiakaspäällikkö (me)

”I know, what I’m doing – trust me!”.

Tuottaa lisäarvoa ihmiseltä ihmiselle ja johtaa 

asiakkuuden elinkaarta keräämällä tarvittavan 

osaamisen ja ihmiset asiakkaan ympärille. Toimii 

proaktiivisesti. Rakentaa mielikuvaa 

edelläkävijäyrityksestä, joka johtaa ekosysteemiä. 

Rakentaa osaamistaan myyjä → valmentaja →

huoltaja 

Asiakaspersona 2  (Tuotantopäällikkö)
Kilpailuedut: Luotettavuus, henkilökohtaisuus.

Tekee rationaalisia päätöksiä ja …. Palvelumme 

tuottavat hänelle lisäarvoa ja luovat onnistumisen iloa 

ja arvostusta. Arvostaa sitä, että otamme hänet 

yksilönä huomioon.

Huippuhetket: Minua autetaan ja minusta välitetään

Palvelurooli 2

Henkilöstökokemuksen kehittämisen asiantuntija.

Toimii asiakasrajapinnassa ja jakaa ideoita ja parhaita 

käytäntöjä. Kehittää asiakkaiden liiketoimintaa 

aktiivisella co-creation –verkostolla.

Asiakas- ja henkilöstöprofiilit 2025
Tuotteista ja palveluista asiakassuhteisiin

Case:

Lindström Suomi



Avainasiakkuuspäällikkö (KAM) –> Ostopäällikkö
Ajuri: Olemassa olevien asiakkuuksien ylläpito ja kasvattaminen
Osaamis-/kiinnostusalueet:
• Syvä kiinnostus asiakkuuksien kehittämiseen: etsii/löytää uusia 

tarpeita, ehdottaa  innovatiivisia asiakaskohtaisia ratkaisuja
• Kannattavuuden ja tulosten seuranta, toimenpiteet
• Pitää asiakkaan tyytyväisenä ja sitouttaa asiakkaita, vastaa 

asiakkuudesta
• Sopimukset, päivitykset ja lisämyynti
• Asiakaspalautteen käsitteleminen ja irtisanomisten estäminen
• Asiakkuuksiin liittyvissä sisäisissä tehtävissä tukeminen 

HENKILÖSTÖPROFIILIN KÄYTTÄYTYMINEN 2021

Henkilöstöprofiili 1

Vuorovaikutus / kontaktipisteet asiakkaan kanssa:
Ohjausryhmätoiminta.
Kontaktit keskijohtoon ja päällikkötasoon.

TARPEET JA TAVOITTEET = MERKITYS

Johtaa asiakkuuden elinkaarta ja projekteja keräämällä asiakkaan 
ympärille tarvittavan osaamisen ja ihmiset. 

Tuottaa lisäarvoa ihmiseltä ihmiselle palvelumallin mukaisesti, 
tavoitteena tuottaa suosituksia.

KAM tarvitsee luottamusta ja uskallusta, vapautta. 

Tarvitsee pääsyn dataan.

TUNTEET JA TOIMINTA = MAHDOLLISUUDET

Syttyy asiakkaiden palvelusta. Rakastettava lähettiläs, jonka 
kanssa on elämys asioida. Toteuttaa työssä itseään ja yrityksen 
tavoitteita.

”SIGNATURE MOMENTS” = POTENTIAALISET HUIPPUHETKET

Ulkoiset tunnustukset asiakkaalta. Asiakkaan palaute 
onnistumisesta. Asiakkaan ystävyys ja asiakkaan menestys. 
Suositelluus (Net Promoter Score NPS) kehittyy. 

Sisäiset palkkiot onnistumisesta.

Confidential. © Roger Studio Oy. All rights reserved.

Palvelutarpeet asiakkaalle:
Täyttää kustannustehokkaasti operatiivisen toiminnan 
tarpeita.

Sisäiset & ulkoiset herätteet::
Reagoidaan asiakkaan/esimiehen syötteisiin.

Kilpailuetu Lindströmille:
Asiakkaalle arvoa tuottava KAM-toiminta.

Roolikuvaus
Esimerkki



HENKILÖSTÖPROFIILIN KÄYTTÄYTYMINEN 2023

Henkilöstöprofiili 1

Vuorovaikutus / kontaktipisteet asiakkaan kanssa:

TARPEET JA TAVOITTEET = MERKITYS

TUNTEET JA TOIMINTA = MAHDOLLISUUDET ”SIGNATURE MOMENTS” = POTENTIAALISET HUIPPUHETKET

Confidential. © Roger Studio Oy. All rights reserved.

Palvelutarpeet asiakkaalle:

Sisäiset & ulkoiset herätteet:
.

Kilpailuetu meille:

Roolikuvaus
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Yrityksen ja asiakkaan välinen suhde  ja tapa toimia

▪ ”Romanssi”?

▪ ”Käytöksen kymmenen K:ta”?

▪ ’Bring the love back’: https://www.youtube.com/watch?v=PAUq9r8-U-U

https://www.youtube.com/watch?v=PAUq9r8-U-U
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Henkilöstö –asiakassuhde palveluissa (Payne)

Sisäinen 

palvelulaatu,

kulttuuri

Työntekijöiden

tyytyväisyys

Arvo

asiakkaalle

Asiakas-

tyytyväisyys

Asiakas-

uskollisuus

Työntekijöiden

pysyvyys

Työntekijöiden

tuottavuus

Tuottavuus

Kannattavuus

”Tyytyväiset työntekijät = tyytyväiset asiakkaat”



Case HOK-Elanto

“Voiko tunteen jättää pukukaappiin töihin tullessa ja napata sen sitten 

mukaan vuorosta lähtiessä? Ei voi. Tunteilla on iso vaikutus meidän 

työpäivään. Mun Fiiliksen myötä lisäämme ymmärrystä työilmapiiristä ja 

voimme kehittää johtamista ja vuorovaikutustaitoja – ja lopulta luoda 

loistavia asiakaskokemuksia.”

- Henriikka Puolanne, Toimialajohtaja, HOK-Elanto



Case HOK-Elanto

Reaaliaikainen henkilöstökokemuksen mittaaminen johti 

toimintamallien uudistamiseen ja johtamiskulttuurin 

muutokseen.

Mun mielestä päällikkö on ottanut hyvin palautteen 

vastaan. Tarttunut toimeen, kyselee miten voit ja onko ollut 

hyvä päivä, se tuntuu tosi hyvältä, että ollaan arvokkaita ja 

meistä välitetään.

Mun Fiilis -konsepti syntyi tarpeesta tunnistaa henkilöstön 

tunnetiloja työpäivien aikana ja niistä syntyvän kokonaiskuvan 

ymmärryksen kautta voidaan tukea tiimien ja yksiköiden johtoa. ”
- Mun Fiiliksen käyttäjä



DRAIVI Positiivinen - aktiivinen: Iloinen, Innostunut

OKEI Positiivinen - passiivinen: Rento, Tyytyväinen

STRESSI Negatiivinen - aktiivinen: Stressaantunut, Ärtynyt

LEIPIINTYMINEN Negatiivinen -passiivinen: Turhautunut, Väsynyt

Fiilismittari



Mun Fiiliksen toiminta työntekijälle

• Sovellus lähettää käyttäjälle aktivoivia push-viestejä pari kertaa 

viikossa tai sovitulla syklillä. 

• Avaamalla sovelluksen joko sovelluskuvakkeesta tai push-

viestistä, pääsee valitsemaan työfiiliksensä kahdeksasta eri 

vaihtoehdosta ja kirjoittamaan fiilikseen liittyvän avoimen 

kommentin. 

• Fiiliksen lähettämisen jälkeen käyttäjä siirtyy Oma fiilis -sivulle, 

jossa voi tarkastella omaa fiilishistoriaa.

Mun Fiilis -sovellus toimii IOS- ja Android-puhelimissa sekä selaimessa.



Mun Fiiliksen toiminta esimiehelle

• Sekä työntekijät että yksiköiden esimiehet käyttävät sovellusta.

• Esimiehet saavat maanantaisin push-viestin käydä 

kurkkaamassa edellisen viikon tulokset raportilta. 

• Sovelluksessa esimiehille näytetään myös oman yksikön 

edellisen viikon avoimet kommentit, jotka julkaistaan 

sovellukseen aina maanantaisin.





Pohdinta 1

Miten teen enemmän asioita jotka tukevat 

asiakkaalle hyvää fiilistä vs tuovat huonoa fiilistä? 



•NPS, CSAT, CES,
ART, FCR, 

CCR, CRR, CLV

•Kyselyt (events, periodic, ongoing))

•Oma yhteisö, muut yhteisöt

•Myyntiin liittyvä data, osto- ja 
asiakaskäyttäytyminen (CCR, CRR, CLV, 

CAR, MAU, TtpCR)

•Asiakasrakenne ja –suhteet

•Reagointi (markkinointi, myynti, aspa)

•EX

•Verkko 
(kauppa, palvelut, sivut)

•Digijalanjälki

•Aikomus

•Tehtävästä suoriutuminen

•Fyysiset kohtaamiset 
(F2F,E2E, myymälä, toimitukset, …)

•Suora palaute

•Reklamaatiot, valitukset, ART

•Laatu

•Palvelukanavat 

•SOME: jakamiset, arviot, CRR

•Henkilöstö, kumppanit

•Kannatus, maine, brändi, 
engagement

•Haastattelut

•Työpajat

•Oma yhteisö

•Avoimet yhteisöt

Keskustele
(osallista)

Kuuntele

Kysy
(mittaa)

Kuulostele 
(havainnoi)

Olemassa oleva tieto - uusi tieto

Asiakasymmärrys

ja -kokemus
Datalähteet

Miten saat asiakkaan ääneen kuulumaan ja ohjaamaan 

toiminnan kehittämistä?

1. Sisäinen kertynyt ääni

2. Asiakkaalta kerättävä palaute, ohjaus ja osallistuminen



Mittaa  

kokemusta 

läpi 

asiakas-

polun



Pohdinta 2

Miten asiakkailta voisi kysyä fiilistä 

1) Kohtaamisissa

2) Heidän lähtiessään

3) Jälkikäteen

4) Ennen kohtaamisia



1. Fiilis asiakaskohtaamisissa 2. Palvelu(je)n kehittämisen työkalut 3. Mitä teen / teemme seuraavaksi?

Sisältö

1. Fiilis, tunnetila tarttuu kun kohdataan asiakas 

▪ Yksilön ja toimipisteen tunnetilalla on suora vaikutus 

asiakkaan kokemukseen

▪ Työpaikan ja oman fiiliksen mittaaminen - esimiehen tehtävä, 

kysytään säännöllisesti – kun tulee hyvällä fiiliksellä töihin, 

jaksaa suositella, fiilis tarttuu  (Mun Fiilis 4-kenttä)

2. Empaattiset kohtaamiset, työntekijän persoona

▪ Miten minä voin auttaa kutakin asiakasta omalla persoonallani 

toimimaan eri tilanteissa

▪ Tunnetilan ’luominen’, ’virittäminen’ asiakkaille: miten 

vahvistaa hyvää käytöstä, luoda rajoja ja tavoitteita

▪ Kaikkea ei voi hallita, kokemuksen tuottaminen pitää tehdä 

nopeilla reagoinneilla tilanteissa – miten vahvistaa hyviä ja 

vähentää

▪ Haastavat tilanteet

POHDINTA 1: Miten teen enemmän asioita jotka tukevat 

asiakkaalle hyvää fiilistä vs tuovat huonoa fiilistä? 

3. Mikä fiilis asiakkaalla on kun hän lähtee?

▪ Innostunut, tyytyväinen, pettynyt, suuttunut

▪ Kun asiakas lähtee, kysytään, kampanjaluontoisesti, ’raksi 

johonkin – todentaa hauskalla tavalla, tarroja seinälle, … 

POHDINTA 2: miten asiakkailta voisi kysyä fiilistä heidän 

lähtiessään?

1. Asiakaslähtöisen kehittämisen metodeja ja käytäntöjä

▪ Asiakaslähtöisyyden ’historia’, ’DNA’

▪ Asiakaspersoonan kuvaaminen (asiakkaan ymmärtäminen)

▪ Asiakkaan polku (pains, gains, signature moments, 

odotusten alittajat / ylittäjät, arvo luominen, aukot ennen, 

aikana ja jälkeen (esim. soitto/email perään, tervetuloa’, ...?)

▪ Tiedonhaku, löytäminen, tietoa palveluista (kohdennettu-

akin), neuvonta, auttaminen, läsnäolo,itsepalvelu, kokee 

tulleensa ’kohdatuksi’, tuntee paikan ’olohuoneeksi’ 

taustasta riippumatta , voi tulla ja olla ja viettää aikaa

▪ Asiakkaan kokema arvo (koetut hyödyt – uhraukset)

▪ Asiakkaat saavat palveluita joita haluavat / tarvitsevat –

kysytään heiltä

2. Palvelun sisällön ja toiminnan kehittäminen

▪ Toimintalogiikka, palvelumoduulit, palvelun kuvaaminen 

(palvelukortti, wireframe, prototype, service blueprint) 

POHDINTA 3: Missä kohtaamisissa voin / voimme parantaa 

asiakaskokemusta? Miten?

3. Kehitystiekartan rakentaminen

▪ Priorisointi, mitä tehdä ensin, miten laajana

▪ Miten onnistutaan kehittämisessä: syklisyys, ketteryys, 

jatkuva kehittäminen, kokeilu, kysytään onko nyt hyvä, onko 

oikeaan suuntaan, hiotaan eteen päin, onnistutaanko nyt 

paremmin, jne. Kehittäminen > keksitään uusia ‘isoja 

projekteja’

1. Työkalu(je)n soveltaminen /kokeilu: 

▪ Millainen kehitys projekti kannattaa ottaa?

▪ Miten rakentaa se? 

▪ Matalan kynnyksen kohde ensin?

POHDINTA 4: Mikä olisi minulle sopiva sovellus-/ 

harjoituskohde, jonka avulla voi tunnistaa ja 

rakentaa konkreettiset projektit työstettäviksi 

1. Lopuksi: miten aiot jatkaa asiakaslähtöistä 

kehittämistä koulutuksen jälkeen? 

Kirjaa 3 askelta (palautelomakkeessa) 









Asiakas ensin

Parempi asiakaskokemus

Tarkempi asiakasymmärrys /-

tuntemus  

Parempi palvelu ja 

(liike)toiminta

Parempi kriittisten kehittämis-

kohtien / kohteiden 

tunnistaminen ja kuntoon 

laittaminen ja muotoilu

The six disciplines for great customer experience are strategy, customer understanding, design, 

measurement, governance and culture (Forrester)



1950’s

Customer orientation
(>production, product, 
sales)
Levitt, Kotler

Human-centred design 
Arnold, Simon

1990’s

Customer-led organizations

Narver & Slater

CRM  

Customer Satisfaction

Digitalization

2000’s

Customer journey

NPS

Reicheld

CEM, CX

Personointi

Persoonat

2010’s

Asiakkaan arki ja aika

‘DAM’: data, 
analytics, modelling

2020’s

?

New technology ?

Human-aware,
impact, 
responsibility,

?

…

Human-centered design (HCD, also human-centred design, is an approach to creative problem-

solving commonly used in design, management, and engineering frameworks that develops solutions 

to problems by involving the human perspective and needs in all steps of the problem-solving process. 



Kilpailuetu

Asiakasymmärrys

Asiakas-

strategia

Kilpailuetu

Tehokkaat 

palveluprosessit

Kilpailuetu

Personoitu tarjoama 

asiakaspersoonille

Caruna 

2018

Caruna  

2020

Huoleton arki

Vastuullinen arki

Optimoitu arki

Vastuullinen arki

Mielikuvavaikuttamisen mahdollisuus

Optimoitu arki

Asiakkaan yksilöllisten tavoitteiden 

hyödyntäminen

Huoleton arki

Helppoutta ja tehokkuutta

Asiakaskokemuksen kehittäminen asiakaspersoonille
Sähkönsiirtoyhtiöstä positiivisen energian kumppaniksi



Asiakaspersoonat tunnistettu haastatteluiden 
ja asiakastyöpajojen tuloksena.



Kalle on valveutunut ja kustannustarkka. Hän haluaa itse seurata sähkönkulutustaan ja optimoi 

sitä saavuttaakseen tavoitteensa. Hän on aktiivinen ja aina tilanteen tasalla. Kallea motivoi 

kokeilunhalu ja mahdollisuus hallita omaa arkeaan.

Kallea kiinnostaa mistä sähkö tulee ja hänelle on tärkeää, että sähkö on luotettavaa, 

laadukasta ja turvallista. Hän on kiinnostunut tietämään miten hänen elinympäristönsä 

huomioidaan niin verkon kuin sähköntuottamisen osalta. Kalle on myös kiinnostunut 

vaihtoehtoisista energianlähteistä.

Kalle on teknologisesti valveutunut ja avoin tulevaisuuden teknologisille mahdollisuuksille. Hän 

käyttää palveluntarjoajan sovelluksia ja on kiinnostunut antamaan äänensä uusien palveluiden 

ja välineiden kehittämisessä. Kalle tunnistaa epäkohtia ja haastaa palveluntarjoajaa niiden 

kehittämiseen. Kalle odottaa asiantuntevaa ja ammattimaista palvelua ja hän osaa vaatia 

teknistä apua ja tietoa.

Kalle Kartalla

Asiakaspalvelussa ”Kallet” ovat teknisiä 

asiantuntijoita, jotka tukevat ja kehittävät 

asiakkaiden arkea yhdessä asiakkaiden kanssa. 

Carunan työntekijöistä 4 kpl tunnistivat itsensä Kalleiksi.



ASIAKKAAN KÄYTÄNTÖIHIN  JA ODOTUKSIIN VAIKUTTAVAT ILMIÖT

Ilmiö: Ketteryys ja sopeutuvuus

Odotusarvo muuntautumiskyvystä teknologiaan ja palveluihin 

kasvaa

ASIAKASPROFIILIN ARJEN TAVOITTEET

• Haluaa vaikuttaa ja kontrolloida arkeaan

• Haluaa optimoida ja vertailla ja vaikuttaa kulutukseen

• Seuraa teknologian mahdollisuuksia

• Henkilökohtaisen hyödyn ja tulosten näkeminen

• Hänelle on merkityksellistä olla arvostettu omiensa joukossa

POTENTIAALISET HUIPPUHETKET ”SIGNATURE MOMENTS” 

• Hänen panostuksensa asiaan, palveluun tai teknologiseen 

ratkaisuun tuo merkittävää hyötyä.

• Hän kokee olevansa teknologisesti edelläkävijä, joka huomataan.

• ”Oikea valinta” - Caruna osaa vahvistaa asiakkaan näkemyksiä.

• Nykyisten palveluihin tai uusien tuotteiden kehitys.

• Ammattimaiset kohtaamiset - kokee arvostusta asiantuntijan 

kanssa toimimisesta.

ASIAKASPROFIILIN TUNTEET ASIAKKUUDEN AIKANA

• Onnistumisen tunne: hän vertailee eri vaihtoehtoja parhaan 

löytämiseksi.

• Kilpailuhenkisyys: hän ottaa kantaa ja odottaa tarkkoja 

vastauksia.

• Haluaa haastaa kehittämiseen. Hän tunnistaa epäkohtia ja 

antaa arvokasta palautetta.

• Loputon kiinnostus ja halu hakea ja hyödyntää tietoa.

Ilmiö: Tiedon reaaliaikainen hyödyntäminen

Oman datan rikastaminen, uuden tiedon luominen asiakkaan 

hyödyksi, käytön ohjaus ja automatisointi

Ilmiö: Tekoäly asiantuntijatyön tukena

Tiedon laajempi hyödyntäminen, ennustettavuuden 

parantaminen, tietolähteiden yhdistäminen

SYYT OLLA KONTAKTISSA CARUNAN KANSSA

• Ennen asiakkuuden alkamista: Tietojen kerääminen, vertailu, 

perehtyminen tuotteisiin.

• Arjessa: Kerää tietoa käytöstä; poikkeamat, laatu, kulutus ja 

laskut. Suosittelee kun odotukset ylittyvät. On kiinnostunut 

uusista ratkaisuista.

• Asiakkuuden jälkeen: Haluaa tietoa kokonaisuudesta siirtyessään 

toisen asiakkaaksi, vertailee. Seuraa alan kehitystä Carunan 

osalta.

Kalle Kartalla

”Olen kartalla omasta kulutuksestani ja energia-alan 

lainalaisuuksista ja kustannuksista. Arvostan arjen 
helppoutta ja tunnetta luottamuksesta. Seuraan ja 

vertailen, ja haluan olla tilanteen tasalla. Olen 
kiinnostunut seuraamaan kulutusta kustannusmielessä 

ja uusia teknologisia keinoja hyödyntäen. Haluan 

rahalleni ja ajalleni vastinetta.”

Kallea tavataan sekä yksityisasiakkaana että 

pienyritysasiakkaana. 

Miten tunnistat Kallen? 

• Käyttää energiaseurantapalvelua
• Seuraa Carunalta ja muilta toimijoilta tulevaa 

uutisointia
• On valmis näkemään vaivaa kulutuksen ja 

kustannusten optimoinnin eteen
• Hyödyntää yhteisölle tarkoitettuja palveluita, jos 

ne hyödyttävät hänen omaa arkeaan
• Tietää mitä eri palveluntarjoajat tarjoavat, on 

teknologisesti valveutunut 
• Palveluille korkeat odotukset, minkä vuoksi on 

aktiivinen antamaan palautetta ja kehittämään 
palveluita yhdessä palvelun tuottajan kanssa 

KALLE PIENYRITYSASIAKKAANA

• Turhautuu palvelunkeskeytyksistä

• Odottaa tarkkaa tiedottamista

• Odottaa yksilöllisiä online-palveluita

• Odottaa, että saa heti carunalaisen kiinni
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William – Production Manager 
“I have the constant need to reach the production targets, but getting lost in daily 
trouble shooting doesn’t help us to find sustainable improvements…”

State of Mind: Tactical - Strategic

Job Description

William has been Production Manager for 20 years now. His background is in forest industry where he got used to having 

advanced and modern tools to take care of his job. William is a down to earth guy that doesn’t get stressed easily, even 

though he is under constant pressure to optimize the production and reach the targets. Generally, he is being realistic and 

practical trying to find ways to improve one part of operations at a time. His people are often firefighting and stay in that

mind set. Therefore, they have a hard time filling in data or sitting down to have a look at the overall performance. He would 

like them to shift towards preventing problems, but he admits he hasn’t found the right way to take that forward yet.

Goals/motivations

• Make sure the process works 

as efficiently and profitably as possible

• Ensure metallurgical operation 

achieves/exceeds specified production, 

cost and safety targets

• Ensure all work is carried out safely 

and in accordance to company policy

• Follow the quality of production, KPIs

• Direct all operational and process 

development work done on site

• Ensure appropriately trained 

personnel

Gains

• Peaceful work environment

• Real-time data for fast insight

• Predictive data

• Easy to access and find 

information at a glance and as 

clearly as possible.

• Effective reporting tools

• Easy to use data to own needs

• Easy to share information and 

discuss with team/subject experts

• Expert support for recovery and 

process optimization

• Skilled personnel

Pains

• Lack of facts/data for decision making

• No real visibility for optimal operating levels 

• Lack of insight to be able to anticipate 

and act proactively

• ‘Firefighting’ on-going issues instead 

of planning predictively (reactive mode)

• Operators not completing tasks correctly

• Juggling with many systems that don’t 

integrate with each other.

• Lack of skilled personnel

• Time-consuming manual work in reporting

• No fast support for recovery from failures

PERSONA
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Three personas were selected for main customer journeys

Corporation/Enterprise

Plant

Process

Production line

Equipment

Role

Focused View – Practical

Context of workUser persona & State of mind

Vice President

Global Operations Manager

Site Manager

Production Manager

Maintenance Manager

Shift Manager

Maintenance Planner

Reliability Engineer

Metallurgist

Supervisor

Operator

Strategic

Tactical

Practical
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PERSONA

State of Mind: 

Tactical - Strategic

William
Production Manager 

Goals/motivations

• Make sure the process works 

as efficiently and profitably 

as possible

• Ensure metallurgical operation 

achieves/exceeds specified 

production, cost and 

safety targets

• Ensure all work is carried out 

safely and in accordance to

company policy

• Follow the quality of production, 

KPIs

• Direct all operational and process 

development work done on site

• Ensure appropriately trained 

personnel



Value proposition canvas

ME ASIAKAS





Value proposition canvas



Suunnittelu Toiminta Ylläpito

YHTEISTYÖN ARVIOINTI

TAVARAN VASTAANOTTO, 

LASKUJEN VASTAANOTTO,

PUUTTEIDEN TUNNISTAMINEN

TILAUS JA 

VASTAANOTON 

VALMISTELU

HANKINTA-

VAIHE

VAIHTOEHTOJEN

ARVIOINTI

RATKAISUJEN 

TIEDOSTAMINEN

TARPEEN 

TIEDOSTAMINEN

MISSÄ ASIAKASKOKEMUS SYNTYY? ODOTUSTEN YLITTÄJÄT JA ALITTAJAT

”Inspiroidun X:n ideoiden ja 

referenssitarinoiden avulla”

”Tiedän millaisia eri 

tuotteita ja ratkaisuja X 

tarjoaa tarpeeseeni”

”Valitsen tarpeeseeni 

parhaan ratkaisun 

X:ltä”

”Valitsen ¨X:n 

sopimuskumppaniksi 

ja suosittelen sen 

ratkaisuja 

hankkeeseen”

”Tilaan X:n ratkaisuja ja 

tuotteita kohteeseen”

”Koen arjessa, että X 

toimittaa laadukkaita 

tuotteita, oikeaan aikaan ja 

paikkaan”

”Suosittelen X:ää ja 

kehitämme toimintaa 

yhdessä”

Tuoteneuvonta, 

tekninen 

dokumentaatio

Oikeaoppinen asennus ja 

käyttö

”Hyvät materiaalit voi 

pilata asennusvaiheessa”

Asiakaspalvelu

Suora puhelinyhteys myös 

yhteyshenkilölle

Tunnettu brändi 

Luotettava milelikuva, luo 

kilpailuetua

Pitkät perinteet

”Aina käytetty, kumppani”

Tuoteportfoliosta 

kertominen

Uudet tuotteet, 

ominaisuudet

”Meteliä muustakin 

kuin väliseinän 

palasista”

Suunnittelijoiden työkalut

”Selkeämmin kaikki tiedot ja työkalut 

yhteen paikkaan ja keskitetysti”

Myynnin henkilökohtainen 

suhde, ”On tärkeä olla yksi 

osoite, johon yhteydessä, ei 

tarvitse soitella ympäriinsä”

Laadukas tuote

Laadukkaita ja tutkittuja

Paikallisuus, tehtaan 

toimituskyky

Joustavuus

Erikoistavara, aikataulut

Prosessit, toimintamallit

”Toimintamallit on aika fiksut, 

organisaatio on aika kevyt hyvä 

toimiva”Hinta

”Ok hinta-laatu-suhde”

”projektikohtaisen 

hinnoittelun kehitys”

Toimitukset, logistiikka

Täsmätoimitukset, pienet erät

Työmaakontakti

”Tulee näkyä 

tutkassa” 

”Tuki urakoitsijoille”

Toimitusinfo

”Rehellinen ja 

proaktiivinen 

informaatio, jos 

toimitusajat eivät 

pidä”

Tuotteiden suojaus, hävikki

”nyt kehittynyt”

Erikoistuotteet

Ei ole kilpailijalla

Yhteydenpito

”missä mennään”
Esitemateriaali

”Paperimateriaalit hyvät”
Materiaalin työstettävyys

”säästää aikaa työmaalla”

Palaute, analyysi, 

”Palautetta, 

analyysia takaisin 

työmaille, miten 

onnistuttu ja miten 

pitää kehittää”

Tekninen dokumentaatio

”Tekniset tiedot 

suunnittelijalle puuttuvat”

Asiantunteva palvelu

”En tykkää asioida 

automaattien kanssa”

”Tuotteiden oikeaoppinen 

käyttö”

Kestävä kehitys, 

kehityshankkeet

”Pitkäjänteinen 

kehitystoiminta 

pitäisi saada 

toimimaan”

Kotimaisuus

Paikallinen valmistus

Sopimusneuvottelut

”Yhteydenpito toimii 

siinä ihan hyvin”

Sähköinen tilaus 

& seuranta

Projektiennakointi

”kapasiteetin hallinta 

puutteellista”

Uudet materiaalit 

Ennakkoluulot

Isompi rooli 

alan suunnan-

näyttäjänä



UNELMOI ARVIOI SAA TARJOUKSEN OTTAA KÄYTTÖÖN KÄYTTÄÄ SUOSITTELEE

Kohtaamispiste

Kuvaus

Kohtaamispiste

Kuvaus

Kohtaamispiste

Kuvaus

Kohtaamispiste

Kuvaus

Kohtaamispiste

Kuvaus

Kohtaamispiste

Kuvaus

Asiakaskokemuskäyrä

Kohtaamispiste

Kuvaus

Kohtaamispiste

Kuvaus

Kohtaamispiste

Kuvaus

Kohtaamispiste

Kuvaus

The journey isn’t about touch points anymore — it’s about crafting an experience so smooth that the touch points don’t matter

Kohtaamispiste

Kuvaus
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+ Operaattoreiden helppo vertailu 

tärkeää.

+ Tarve kunnolla ymmärtää 

palvelukuvaus ja ….

+ …

+ …

+ Proaktiivisuus vähentää 

vertailun tarvetta. 

+ …

- Varmistus rauhassa että tuote ja 

palvelu ovat oikeat tarpeeseen.

- …

- Ei inspiroivaa sisältöä tällä 

hetkellä.

- ….

- …

- …

+ Ystävällinen ja henkilökohtainen 

palvelu

+ Tarkistus käyttöönoton jälkeen 

(luottamus ja turvallisuus)

+ …

+ …

+ …

+ …

+ …

- …

- …

- …

- …

- …

- …

- …

- …

- …

+ Mahdollistaa ja tukea 

muutostilanteissa palveluiden 

käyttö

+ ….

+ ….

+ ….

+ Proaktiivisesti tarjoaa 

asiakkaalle hyviä ratkaisuja ja 

on askeleen edellä

- ….

- …

- Ei inspiroi tekemään muutoksia

- Laskut epäselviä, liian monta

- …

- …

+ Muistuttaa ja proaktiivisesti 

vaikuttaa jatkamiseen

+ On neuvottu hyvin tai vinkattu 

jostain hyödyllisestä asiasta

+ ….

+ …

+ …

- Uudet asiakkaat saavat 

paremmat edut kuin vanhat 

pitkäaikaiset

- Selvittämättä jääneet tai auki 

olevat ongelmatilanteet

+ Chat ja robotti toimivat

+ Ystävällinen palvelu

+ Tunnistetaan ongelmat 

proaktiivisesti 

+ Hoituu ja ratkaisut saman 

päivän aikana

+ Selkeä tieto vikatilanteen 

loppumisesta

- ….

- Nettisivuilla ei riittävästi sopivaa  

tietoa

- Tavoitettavuus vikatilanteissa, 

24/7 tuen tarve

- ….

- ….

- …

KUVATAAN KIPUPISTEET JA HYÖDYT ERI VAIHEISSA
Esimerkki teleoperaattori

• ’Korjattavat asiat’ saadaan asiakkailta ja organisaation sisältä

• Lasketaan business caset näihin

• Korjataan ne oikeilla toimenpiteillä (nopeasti) 
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Asiakaskokemus ja tunnetilat ovat hyvällä tasolla läpi asiakaspolun, ei isoja poikkeamia mikä on tärkeää, mutta 
vahvat tunnekokemukset puuttuvat. 

1. Käyttöönottovaiheessa eniten kehitettävää.

2. Asioiden sujuminen ja ongelmien nopea korjaaminen (ja ennalta ehkäisy / tiedottaminen) on kriittistä. 

3. On tärkeää tunnistaa asiakkaan tarpeet ja ehdottaa asiakkaalle sopivista ratkaisuista helppoja ja osuvia ehdotuksia 
datan ja asiakastuntemuksen avulla.

4. Huomioiminen ja palkitseminen asiakkuudesta on tärkeä kokemuksen tekijä.

Asiakkaan polku

13 2 4

Asiakaspolku jatkuvana kehänä

Priorisointi



APPROACH

Adding an 

engagement layer

Map the main phases 

and touch points, both 

digital and physical

Design and develop 

new touch points 

where it supports 

experience and 

business

Follow data and adapt 

to changes in 

behaviour or needs

DATA

Connect the points and 

build  engagement 

loops between phazes

With engagement points identified and analyzed, we can design 

and build a roadmap of engagement delivery. New or improved 

touchpoints, connections and data to be collected. And most 

importantly, a continuous tracking of changes in user behavior.
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HANKINTA

’SOPIMUS’

VAIHTOEHTOJEN

ARVIOINTI

’MITÄ TARJOLLA’

RATKAISUJEN 

TIEDOSTAMINEN

’ASUNTONI’

TARPEEN 

TIEDOSTAMINEN

’INSPIRAATIO’

KÄYTTÖ

’ASUMINEN JA 

ELÄMINEN’

YHTEISTYÖN 

ARVIOINTI

’JATKAN, 

SUOSITTELEN’

ELÄMÄNTILANTEEN 

MUUTOS

’UUSI RATKAISU’

Miksi asuisin 

vuokralla?
Mitä se 

tarkottaa?

Mihin 

muutan?

Miten 

muutan?

Miten arkeni 

sujuu hyvin?

Miten  asun 

’hyvin, oikein’?

Miten saan apua kun 

tarpeeni muuttuu? 

SUUNNITTELU TOIMINTA YHTEISTYÖ

…

…

Asiakaspalvelu

Suora puhelinyhteys myös 

yhteyshenkilölle

Tunnettu brändi 

Luotettava milelikuva, 

luo kilpailuetua

Pitkät perinteet

”Aina käytetty, kumppani”

Suunnittelijoiden työkalut

”Selkeämmin kaikki tiedot ja työkalut 

yhteen paikkaan ja keskitetysti”

Henkilökohtainen suhde, 

…

Laadukas tuote

….
…

Joustavuus

…

Prosessit, toimintamallit

…

Hinta

”Ok hinta-laatu-suhde”

….

…

…

…
…

…

…

…

…

…

Yhteydenpito

”missä mennään”
Esitemateriaali

…”
…

…

…

…

…

…

Asiantunteva palvelu

…

…

…

Luotettava

….

Sopimusneuvottelut

”Yhteydenpito toimii ihan 

hyvin”

Uudet materiaalit 

Ennakkoluulot

Isompi rooli 

alan suunnan-

näyttäjänä

Digitaaliset 

palvelut

…

Vuokra-asumisesta 

asumismuotona kertominen

…

KUVATAAN KEHITSYSTARPEET ASIAKKAAN POLULLA KEHITYKSEN POHJAKSI
MITEN SATO NÄYTTÄYTYY NYT, NYKYTILANNE

Oma SATO

’Jätä hakemus’ 

Chat

SATO Pulssi Vaihtajan pörssi

Talomestari

Tapahtumat

Sato.fi Sato.fi

Sato JoustoKoti

Muuttajan 

muistilistat

2 31
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HANKINTA

’SOPIMUS’

VAIHTOEHTOJEN

ARVIOINTI

’MITÄ TARJOLLA’

RATKAISUJEN 

TIEDOSTAMINEN

’ASUNTONI’

TARPEEN 

TIEDOSTAMINEN

’INSPIRAATIO’

KÄYTTÖ

’ASUMINEN JA 

ELÄMINEN’

YHTEISTYÖN 

ARVIOINTI

’JATKAN, 

SUOSITTELEN’

ELÄMÄNTILANTEEN 

MUUTOS

’UUSI RATKAISU’

Miksi asuisin 

vuokralla?
Mitä se 

tarkottaa?

Mihin 

muutan?

Miten 

muutan?

Miten arkeni 

sujuu hyvin?

Miten  asun 

’hyvin, oikein’?

Miten saan apua kun 

tarpeeni muuttuu? 

SUUNNITTELU TOIMINTA YHTEISTYÖ

JÄSENNETÄÄN KEHITYSIDEAT ASIAKKAAN POLULLE

Asiakastarinat 

Co-working spaces

Uudet yhteiskäyttö-

konseptit

Kulutuksen 

vähentämisen 

pelillistäminen

Koti / etätyö uudet 

ratkaisut

Lisäarvopalvelut

’Pihasauna’

Laskurit MuuttoMestariPalvelualusta 

Lisäpalvelut 

Tilaspäisasujan

kumppani 
KulutusdataMuuttopalvelu Naapuripalvelut

Lainapalvelut

Ajanvaraus 
Talohistoria ja      

tulevat remontit

Virtuaaliesittelyt, 

taloesittelyt

Asiakkuusohjelman

vahvistaminen

Palvelukatalogit Taloyhtiön vuosikello

Apua, tukea, palvelua vuokranantajalta / 

muilta palveluntarjiajilta / yhteisöltä

Omistusasujan Plan B?
Aurinkopaneeli-

vuokraus

Vuokra-asuminen 

asumismuotona



Suunnittelu Toiminta Ylläpito

YHTEISTYÖN ARVIOINTI

TAVARAN VASTAANOTTO, 

LASKUJEN VASTAANOTTO,

PUUTTEIDEN TUNNISTAMINEN

TILAUS JA 

VASTAANOTON 

VALMISTELU

HANKINTA-

VAIHE

VAIHTOEHTOJEN

ARVIOINTI

RATKAISUJEN 

TIEDOSTAMINEN

TARPEEN 

TIEDOSTAMINEN

VALITUT MUST WIN BATTLET ASIAKASPOLULLA 

Asiantuntijapalvelut

Kauppapaikka 

Asiantuntijapalvelut

Arki

Asiakasyhteistyö

Kirjasto EksperttiS&A työkalut

Hinnoittelu & 

Tilaus

Varasto & 

Saatavuus Toimitus Pakkaus

Foorumi

Foresight Tapahtumat

Segmenttikohtaiset palvelumallit

InnovaatiotAnalytiikka

”Inspiroidun X:n ideoiden ja 

referenssitarinoiden avulla”

”Tiedän millaisia eri tuotteita 

ja ratkaisuja X tarjoaa 

tarpeeseeni”

”Valitsen tarpeeseeni parhaan 

ratkaisun X:ltä”

”Valitsen ¨X:n 

sopimuskumppaniksi ja 

suosittelen sen ratkaisuja 

hankkeeseen”

”Tilaan X:n ratkaisuja ja tuotteita 

kohteeseen”

”Koen arjessa, että X toimittaa 

laadukkaita tuotteita, oikeaan aikaan ja 

paikkaan”

”Suosittelen X:ää ja kehitämme 

toimintaa yhdessä”



Tutki kohtaamiset asiakaspolun avulla

▪ Jäsennä odotusten ylittäjät ja alittajat, kipupisteet, 

’signature moments’  ja arvon luonnin 

mahdollisuudet

▪ Ideoi ja muotoile ratkaisut

▪ Priorisoi kehityskohteet

▪ Toteuta, kokeile, kehitä niitä jatkuvasti



ENNEN AIKANA JÄLKEEN

VAIHE UNELMOI ARVIOI OTTAA KÄYTTÖÖN TOIMII ARJESSA OSALLISTUU PUHUU PUOLESTA

Asiakkaan rooli Unelmoi paremmasta arjesta. 

Tunnistaa oman elämän tai yrityksen 

tilanteen. Halu muutokselle herää.

Suunnittelee ja valmistelee muutosta. 

Vertailee vaihtoehtoja ja ymmärtää 

saamansa arvon. Tekee päätöksen.

Saa helposti palvelut käyttöön ja 

sitoutuu käyttäjäksi. Tuntee, että 

asiat toimivat luvatusti.

Luottaa, että asiat toimii. Saa tietoa 

ja tukea arjessa. Hyötyy Carunan 

asiakkuudesta.

Osallistuu palveluiden tuottamiseen tai 

kehittämiseen osana asiakasyhteisöä. 

Arvioi ja antaa palautetta yhteistyöstä. 

Saa tunnustusta osallistumisesta.

Tietää että asiakkuus on päättynyt. 

Muistaa palvelun laadun ja edut sekä 

kertoo kokemuksistaan eteenpäin.

Carunan rooli Ymmärtää asiakkaan arkea. Tunnistaa 

aktiivisesti unelmoivat asiakkaat, 

tarjoaa tietoa ja on heihin 

proaktiivisesti yhteydessä. 

On esillä ja inspiroi muutokseen.

Osoittaa selkeästi palveluiden arvon 

ja helppouden. Tukee suunnitelman 

tekemisessä ja valinnassa. 

Ennakoi ja poistaa huolenaiheita. 

Markkinoi proaktiivisesti hyödyistä.

Tekee käyttöönoton vaivattomaksi.

Antaa ammattimaisen kuvan 

toiminnastaan. Varmistaa että 

asiakas tietää kuinka Caruna tukee 

arkea.

Huolehtii palveluiden luotettavasta 

toimivuudesta. Pitää asiakkaan 

proaktiivisesti ajan tasalla ja opastaa 

toimimaan. On läsnä ja tekee asioiden

hoitamisen helpoksi. Kiittää 

asiakkuudesta.

Tunnistaa asiakkaan kiinnostuksen 

osallistumiseen. Tarjoaa 

mahdollisuuksia olla mukana 

toiminnassa. Näyttää ja jakaa tuloksia 

eteenpäin ulkoisesti ja sisäisesti. 

Palkitsee osallistumisesta.

Mahdollistaa suosittelun ja jatkaa 

läsnäoloa asiakkaan arjessa. Kiittää

ja palkitsee suosittelusta.

LOPPUTULEMA INSPIROITUMINEN PÄÄTÖS
LUOTTAMUKSEN 

SYNTYMINEN
SAA TUKEA JA HYÖTYÄ JAKAA TULOKSET OSANA MUUTOSTA

Vaiheen tärkeys

1 = Yllätä

2 = Vakuuta

Odotusten ylittäjät

Asiakkaan ymmärrys

Proaktiivisuus

Edelläkävijyys

”Uutta kohti. Miten 

minun kannattaa edetä?”

”Carunan palvelussa 

yhdistyy kaikki.”

”Se lähti helposti 

liikkeelle.”

”Tämähän on 

kannattava juttu.”
”Pakko jakaa kavereille.”

”Haluan enemmän!”

21 2 11 2



ENNEN AIKANA JÄLKEEN

VAIHE UNELMOI ARVIOI OTTAA KÄYTTÖÖN TOIMII ARJESSA OSALLISTUU PUHUU PUOLESTA

PALVELUMODUULIT INSPIROINTI

• Tarpeen tunnistaminen ja 

ratkaisuehdotukset

• Menestystarinat, inspiroivat sisällöt 

ja muistilistat 

MARKKINAPAIKKA

• Tarjonta tunnistetun tarpeen 

mukaan

• Avaimet käteen palvelupaketit 

• Kilpailutus- ja vertailupalvelut

• Olemassa olevat sähkötuotteet ja 

palvelut 

• Vastuulliset & energiatehokkaat 

asumisen ja liikkumisen palvelut

TERVETULOA

• Tervetuloa asiakkaaksi -paketti

• Ohjaus käyttöönottoon

• Oppaat arjen ratkaisuihin 

OMA KÄYTTÖ

• Proaktiivinen viestintä

• Omat sivut (mobiilisovellus)

• Ohituskaistat vika-alueille, 

isännöitsijöille ja rakennuttajille

OPTIMOINTI

• Ulkoisen ja oman datan 

hyödyntäminen arjessa 

YHTEISÖ

• Palveluiden ja asiakastyytyväisyyden 

kehittäminen

• Paikallisuus & naapurusto

KIITOS

• Automaattinen sopimuksen siirto 

• Kiitos asiakkuudesta & ohjeet

muuttajalle 

Arvolupaus Luotettavaa, hyödyllistä ja innostavaa 

tietoa kodin ja asumisen ratkaisuihin. 

Luota meihin – hoidamme asian 

puolestasi nopeasti ja vaivattomasti.

Arjen tarpeita vastaavat palvelut 

helposti ja ymmärrettävästi käyttöön

Säästä kustannuksia ja hallitse 

sähkönkäyttöäsi ja arkeasi -

luotettavat asiantuntijat tukenasi.

Läpinäkyvää ja reaaliaikaista tietoa 

alueesi kehityksestä. Osallistu ja vaikuta 

- me palkitsemme sinut. 

Helpot ja nopeat ratkaisut kiireiseen 

muuttotilanteeseen.

Kanavat

Caruna

proaktiivisesti
Ostettu- & kumppaneiden media, some Sms & email Sms & email Push-ilmoitus & email, sms Omat sivut & some Sms & email

Asiakas Muut mediat & some Caruna.fi (chat) Caruna.fi (chat) Omat sivut (chat) & puhelin Omat sivut & some Omat sivut & some

Mittarit
Klikkaussuhde (CTR)

Liidien määrä

Palveluiden tiedustelut & tilaukset 

digitaalisesti

Puheluiden vähenemisen määrä

Oma sivut kirjautuneiden määrä

Hyöty & tunne

Omat sivut -palvelun käyttöaste

Yhteydenottojen väheneminen

Hyöty & tunne

Osallistumisen aste

Asiakastyytyväisyys

Sopimussiirtojen määrä

NPS 

Prosessit MARKKINOINTI MYYNTI ASIAKASPALVELU ASIAKASPALVELU TARJOAMAN KEHITTÄMINEN MARKKINOINTI

Uudet kehitettävät Asiakasymmärrys & analytiikka Käyttäytymisen ohjaaminen Asiakaslähtöinen palvelumuotoilu Asiakasymmärrys & analytiikka

Muotoiltavat Persoonakohtaiset palvelukonseptit
Käyttöönotto, työntekijöiden 

sitouttaminen

Asiakkaan tuki, työntekijöiden 

sitouttaminen



MITTARI

ASIAKASLUPAUS
MITTARI

ASIAKASLUPAUS

MITTARI

ASIAKASLUPAUS

MITTARI

ASIAKASLUPAUS

MITTARI

ASIAKASLUPAUS

MITTARI

ASIAKASLUPAUS

• Energia & teknologia -sisällöt

• Älykäs asuminen & liikkuminen -sisällöt

• Näin tuotat oman sähkösi -opas

• Sesongin ohjeet

• Sähkönsiirtovalitsin

• Sähkömyyjän kilpailutuspalvelu

• Oman sähkön tuottamisen palvelut

• Mistä sähkön hinta muodostuu -info

• Sähköauton älykäs latauspiste

• Kulutuskäyttöohjeet

• Aurinkopaneelien asennusneuvonta & kunnossapito-oppaat

• Omat sivut: Energiaseuranta, Sähkökatkokartta

• Ajanvaraus asiantuntijan palveluun

• Siirto- ja myyntituotteen optimointi

• Asunnon tyhjäkäyntitiedot

• Verkon parannukset alueella & kaapelikarttojen jakaminen

• Palvelukehityskyselyt

• Tilaisuudet ja sidosryhmien kanavat

• Kulutuskokemusten jakaminen

• Loppuraportti kulutushistoriasta

INSPIROINTI

TERVETULOA

OMA KÄYTTÖ

YHTEISÖ

MARKKINAPAIKKA

KIITOS

OPTIMOINTIPalvelut ensisijaisesti itsepalveluna.

1. Omat sivut

2. Asiantuntijan takaisinsoittopalvelu 

(ajanvaraus) 

3. Asiantuntijan chat

• Tarjotaan mahdollisuus valintaan.

• Asiantuntijan ohjeet päätöksenteon tueksi.

• Tarkat tiedot helposti löydettävissä.

Palveluprosessi
Kalle Kartalla



Asiakaskokemuksen johtamisen kehä

Tunnistetut uudet kehitettävät 

prosessit:

• Markkinointi: asiakasymmärrys & 

analytiikka

• Myynti: Käyttäytymisen 

ohjaaminen 

• Tarjoaman kehitys: 

Asiakaslähtöinen palvelumuotoilu

Muotoilua vaativat olemassa olevat 

prosessit

• Asiakaspalvelu: käyttöönotto, 

asiakkaan tuki arjessa, työtekijöiden 

sitouttaminen 

• Myynti: persoonakohtaiset 

palvelukonseptit



1. Fiilis asiakaskohtaamisissa 2. Palvelu(je)n kehittämisen työkalut 3. Mitä teen / teemme seuraavaksi?

Sisältö

1. Fiilis, tunnetila tarttuu kun kohdataan asiakas 

▪ Yksilön ja toimipisteen tunnetilalla on suora vaikutus 

asiakkaan kokemukseen

▪ Työpaikan ja oman fiiliksen mittaaminen - esimiehen tehtävä, 

kysytään säännöllisesti – kun tulee hyvällä fiiliksellä töihin, 

jaksaa suositella, fiilis tarttuu  (Mun Fiilis 4-kenttä)

2. Empaattiset kohtaamiset, työntekijän persoona

▪ Miten minä voin auttaa kutakin asiakasta omalla persoonallani 

toimimaan eri tilanteissa

▪ Tunnetilan ’luominen’, ’virittäminen’ asiakkaille: miten 

vahvistaa hyvää käytöstä, luoda rajoja ja tavoitteita

▪ Kaikkea ei voi hallita, kokemuksen tuottaminen pitää tehdä 

nopeilla reagoinneilla tilanteissa – miten vahvistaa hyviä ja 

vähentää

▪ Haastavat tilanteet

POHDINTA 1: Miten teen enemmän asioita jotka tukevat 

asiakkaalle hyvää fiilistä vs tuovat huonoa fiilistä? 

3. Mikä fiilis asiakkaalla on kun hän lähtee?

▪ Innostunut, tyytyväinen, pettynyt, suuttunut

▪ Kun asiakas lähtee, kysytään, kampanjaluontoisesti, ’raksi 

johonkin – todentaa hauskalla tavalla, tarroja seinälle, … 

POHDINTA 2: miten asiakkailta voisi kysyä fiilistä heidän 

lähtiessään?

1. Asiakaslähtöisen kehittämisen metodeja ja käytäntöjä

▪ Asiakaslähtöisyyden ’historia’, ’DNA’

▪ Asiakaspersoonan kuvaaminen (asiakkaan ymmärtäminen)

▪ Asiakkaan polku (pains, gains, signature moments, 

odotusten alittajat / ylittäjät, arvo luominen, aukot ennen, 

aikana ja jälkeen (esim. soitto/email perään, tervetuloa’, ...?)

▪ Tiedonhaku, löytäminen, tietoa palveluista (kohdennettu-

akin), neuvonta, auttaminen, läsnäolo,itsepalvelu, kokee 

tulleensa ’kohdatuksi’, tuntee paikan ’olohuoneeksi’ 

taustasta riippumatta , voi tulla ja olla ja viettää aikaa

▪ Asiakkaan kokema arvo (koetut hyödyt – uhraukset)

▪ Asiakkaat saavat palveluita joita haluavat / tarvitsevat –

kysytään heiltä

2. Palvelun sisällön ja toiminnan kehittäminen

▪ Toimintalogiikka, palvelumoduulit, palvelun kuvaaminen 

(palvelukortti, wireframe, prototype, service blueprint) 

POHDINTA 3: Missä kohtaamisissa voin / voimme parantaa 

asiakaskokemusta? Miten?

3. Kehitystiekartan rakentaminen

▪ Priorisointi, mitä tehdä ensin, miten laajana

▪ Miten onnistutaan kehittämisessä: syklisyys, ketteryys, 

jatkuva kehittäminen, kokeilu, kysytään onko nyt hyvä, onko 

oikeaan suuntaan, hiotaan eteen päin, onnistutaanko nyt 

paremmin, jne. Kehittäminen > keksitään uusia ‘isoja 

projekteja’

1. Työkalu(je)n soveltaminen /kokeilu: 

▪ Millainen kehitys projekti kannattaa ottaa?

▪ Miten rakentaa se? 

▪ Matalan kynnyksen kohde ensin?

POHDINTA 4: Mikä olisi minulle sopiva sovellus-/ 

harjoituskohde, jonka avulla voi tunnistaa ja 

rakentaa konkreettiset projektit työstettäviksi 

1. Lopuksi: miten aiot jatkaa asiakaslähtöistä 

kehittämistä koulutuksen jälkeen? 

Kirjaa 3 askelta (palautelomakkeessa) 
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Luotettavuus
Vastavuoroisuus
Vakuuttavuus
Empatia
Käsinkosketeltavat

Vuoro-
vaikutus-
laatu

Luotettavuus

Vastavuoroisuus

Vakuuttavuus

Empatia

Käsinkosketeltavat

Fyysisen 
ympäristön 
laatu 

Reliability
Responsiveness
Assurance
Empathy
Tangibles

Loppu-
tuloksen 
laatu

Palvelun
laatu

Hinta

Tuotteen
laatu

Asiakas-
tyytyväisyys

Tilanne-
tekijät

Henkilö-
kohtaiset
tekijät

Lähde: McGraw- Hill companies, Services marketing, Integrating 
customer focus across the firm, 2003
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Palvelun laadun ulottuvuudet

▪ Luotettavuus

▪ Kyky suorittaa luvattu palvelu luotettavasti ja oikein

▪ Vastavuoroisuus

▪ Halu auttaa asiakasta

▪ Vakuuttavuus

▪ Työntekijän osaaminen ja kohteliaisuus, kyky luoda luottamusta

▪ Empatia

▪ Välittäminen, yksilöllinen huomio asiakkaalle

▪ Käsinkosketeltavat

▪ Ympäristön, välineiden ja ihmisten ilmiasu

Lähde: McGraw- Hill companies, Services marketing, Integrating 
customer focus across the firm, 2003
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Palvelun laadun ulottuvuudet

Palvelulaadun

ulottuvuudet

- Fyysisyys

- Luotettavuus

- Responsiivisuus

- Täydellisyys

- Kohteliaisuus

- Turvallisuus

- Pääsy

- Viestintä

- Asiakkaan

ymmärtäminen

Word of
mouth

Hen.koht.
tarpeet

Aikaisem.
kokemukset

Ulkoinen
viestintä

Odotettu
palvelu

Koettu
palvelu

Palvelu-
laatu
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Laatuvaatimukset vaihtelevat tekijöittäin

Asiakas-
tyytyväisyys

Laatu

Merkityksetön

Kriittinen

Hygienia

Erottava
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Tyytyväisyystavoite?

Hygienia-
tekijät

Erottavat
tekijät

Ennen 
myyntiä

Myynti-
tapahtuma

Suhteen
hoitaminen

Koeajo
Osaavat myyjät käytettävissä
Ystävällisyys ja kohteliaisuus
Asiakkaasta välittäminen

Rahoitus
Rekisteröinti ym.
palvelut
Auton varustaminen
Kahvi ja virvoikkeet

Takuu
Myyjän yhteydenotto
Sijaisauto
Pikakorjauspalvelu

Auto toimitetaan ovelle
Pitkä koeajo (päiviä)
Vertailutietoa tarjolla
Video ym. lisätieto tarjolla

Tankki täynnä
Pesukupongit
Ilmainen öljynvaihto
Auton käyttöopastus
Lasten huomiointi

Aktiivinen tyytyväisyys-
seuranta
Myyjän tuki ongelmissa
Auton tarkastus ennen
takuun umpeutumista
Vapaa sijaisauto tarvitt.
Tyytyväisyysmittaus

Naumann 1995



Tyytyväisyystavoite?

Asiakas-
tyytyväisyys

Aika

Minimi

Odotus

Lupaus?

Mitä laatu on? 

•Vaihteluvälien ja toleranssien määrittämistä

•Poikkeamien hallintaa

•Muutoksen seurantaa
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Tyytyväisyyden ja uskollisuuden suhde

Uskollisuus

Tyytyväisyys

“Panttivanki”

“Loikkari” “Palkkasoturi”

“Lojalisti”

0

5

5



Asiakkaan kokeman arvon muodostuminen

positiivine

n

ASIAKKAAN

KOKEMA

ARVO

• Luottamus

• Tuttu henkilökunta

Rahalliset

kustannukset

Ajalliset

kustannukset

Palvelun

tarjoamat 

hyödyt

Tuotteen

tarjoamat 

hyödyt

Suhteen

tarjoamat 

hyödyt

Imagon

tarjoamat 

hyödyt

Koetut 

hyödyt

Energia-

kustannukset

Psykologiset

kustannukset

Koetut 

uhraukset
negatiivinen
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Asiakkaan kokeman arvon muodostuminen



Asiakkaan kokeman arvon ulottuvuudet 

(Kristiina Heinonen, Hanken)

Tekninen

arvo

Toiminnallinen

arvo

Ajallinen

arvo

Paikkasidonnainen

arvo

Asiakkaan 

kokema 

arvo



Mistä asiakkaan kokema arvo muodostuu?

Arjen helppous!

Miten pääset kumppaniksi mukaan asiakkaan arkeen tuottamaan arvoa? 
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Mitä paremmin opitaan 

ymmärtämään kuluttajan 

hienosyistä arkea, sitä 

enemmän menestys perustuu 

kykyyn löytää tilaa ihmisten 

arjessa

= Arvo

- Koetut uhraukset 

Koetut hyödyt

Tuote

Palvelu Suhde

Raha

Aika Vaiva



Aika ja Arki
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http://linkd.in/asiakasjohtaminen


Mika Pantzar ”Asiakasjohtaminen” –

foorumissa LinkedIn:issä

Aika ja Arki
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6) Erityisesti eurooppalaiset taloudet tulevat kohtaamaan jatkossa nopean ja hitaan talouden eriytymisen. Yhä pienemmät ikäluokat 

vastaavat tuotantotoiminnasta ja aikapulasta tulee krooninen ongelma. Vastaavasti tulevaisuudessa tulemme näkemään yhä 

suuremman joukon ihmisiä, joille ajan runsaus on ongelma. 

7) Palveluiden ja tuotannon digitalisointi tulee korostamaan tuotannon sopeutumista asiakkaan arkeen. Liiketoiminnassa asiakkaan arjen 

lukemisesta tulee keskeisempi kompetenssi kuin ”arjen luomisesta” vaikkapa markkinoinnin keinoin. 

8) Lisääntyvä huomio kuluttajan ajankäyttöön muuttaa käsitystä liiketoiminnasta: 

a) Rytmiliiketoiminta: Mitä paremmin opitaan ymmärtämään kuluttajan hienosyistä arkea, sitä enemmän yritysten menestys perustuu

niiden kykyyn löytää tilaa ihmisten arjessa (kuin kykyyn luoda tätä tilaa). Media toimii jo tänä päivänä tällä logiikalla. Muu 

palveluliiketoiminta seuraa. 

b) Kulutusaktiviteettien hallitsematon päällekkäisyys on usein ahdistavaa kuluttajalle. Palveluliiketoiminnalle tämä tarjoaa uusia 

mahdollisuuksia. Yhtäältä parempi ymmärrys erilaisten kulutusaktiviteettien etenemisjärjestyksestä mahdollistaa palveluprosessien 

paremman suunnittelun. Toisaalta osaa palveluista voi lähestyä päällekkäisten käytäntöjen areenoina. Esimerkiksi ravintolassa

palvellaan sekä vatsaa että päätä. 

c) Siinä vaiheessa, kun asiakkaan (vapaa-)aika alkaa saada arvoa yritysten kalkyylissä, siinä vaiheessa kilpailu markkinaosuuksista 

muuttaa muotoaan taisteluksi kuluttajien vapaista aikapaikkatiloista. Eri toimialan yritykset alkavat kilpailla keskenään vaikkapa aamun 

varhaisista tunneista tai lounasajasta. Tällöin on keskeistä ymmärtää, minkälaiset kulutusaktiviteetit sopivat yhteen. 

http://linkd.in/asiakasjohtaminen


Miten asiakas hahmottaa arjen ja tarpeensa?

Oskar Korkman ja Heli Arantola: 

Arki – Eväitä uuteen asiakaslähtöisyyteen. 

WSOY 2010
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Case: Kuluttajalähtöisen palvelukonseptin kehittäminen - varallisuudenhallinta

Lähde: 

Kuluttajatutkimuskeskus -09
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Case Tapiola 



Tutki ja ymmärrä asiakkaan arjen aktiviteetit ja kytkökset

Perinteinen 

selitysmalli

Asiakkaan

käyttäytyminen
Asiakkaan arvot

Asiakkaan 

arjen 

aktiviteetit

Asiakkaan 

osaaminen ja 

kiinnostus

Nykymaailma

Asiakkaan

käyttäytyminen
Asiakkaan arvot



R. Normann 2001; Reframing Business
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Kanssatoimija

Toiminnan lähde

Vastaanottaja

Tuotanto Suhteet Arvon luominen

Tuotanto-

keskeisyys

Asiakaskannan

hallinta

Arvontuotannon

uudelleen 

organisointi

Näkemys asiakkaasta

Osaaminen



Kerro

Ole yhteydessä

Kuuntele, osallista

Auta asiakasta

Tee asiakkaan puolesta

Ole tärkeä osa asiakkaan elämää
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Palveluntarjoajat 

(Kumppanit)

Vision arvolupaukset 
kohderyhmille

ASIAKAS

Vaivaton Arki

Arvolupaus

 Myynti- ja markkinointikanava, jossa asiakas ja 

palveluntarjoajat löytävät toisensa helposti ja luotettavasti

 Palveluntuottajalle valmiit kontaktikanavat asiakkaisiin ja 

palvelut myynnin tueksi 

Arvolupaus

 Asiantuntevaa ja luotettavaa tietoa sekä palvelua 

päätöksenteon tueksi

 Räätälöidyt ja optimoidut ratkaisut Asunto-osakeyhtiöiden 

tarpeisiin

ASIAKAS

Asunto-osakeyhtiö

Arvolupaus

 Helpot ja optimoidut ratkaisut 

helpottamaan elämää ja asiakkaan arkea

 Puolueeton toimija kilpailuttaa luotettavilla toimijoilla



Arvo

Hyöty

ominaisuudet



Bain arvopyramidi 

(value pyramid)





1. Fiilis asiakaskohtaamisissa 2. Palvelu(je)n kehittämisen työkalut 3. Mitä teen / teemme seuraavaksi?

Sisältö

1. Fiilis, tunnetila tarttuu kun kohdataan asiakas 

▪ Yksilön ja toimipisteen tunnetilalla on suora vaikutus 

asiakkaan kokemukseen

▪ Työpaikan ja oman fiiliksen mittaaminen - esimiehen tehtävä, 

kysytään säännöllisesti – kun tulee hyvällä fiiliksellä töihin, 

jaksaa suositella, fiilis tarttuu  (Mun Fiilis 4-kenttä)

2. Empaattiset kohtaamiset, työntekijän persoona

▪ Miten minä voin auttaa kutakin asiakasta omalla persoonallani 

toimimaan eri tilanteissa

▪ Tunnetilan ’luominen’, ’virittäminen’ asiakkaille: miten 

vahvistaa hyvää käytöstä, luoda rajoja ja tavoitteita

▪ Kaikkea ei voi hallita, kokemuksen tuottaminen pitää tehdä 

nopeilla reagoinneilla tilanteissa – miten vahvistaa hyviä ja 

vähentää

▪ Haastavat tilanteet

▪ POHDINTA 1: Miten teen enemmän asioita jotka tukevat 

asiakkaalle hyvää fiilistä vs tuovat huonoa fiilistä? 

3. Mikä fiilis asiakkaalla on kun hän lähtee?

▪ Innostunut, tyytyväinen, pettynyt, suuttunut

▪ Kun asiakas lähtee, kysytään, kampanjaluontoisesti, ’raksi 

johonkin – todentaa hauskalla tavalla, tarroja seinälle, … 

▪ POHDINTA 2: miten asiakkailta voisi kysyä fiilistä heidän 

lähtiessään?

1. Asiakaslähtöisen kehittämisen metodeja ja käytäntöjä

▪ Asiakaslähtöisyyden ’historia’, ’DNA’

▪ Asiakaspersoonan kuvaaminen (asiakkaan ymmärtäminen)

▪ Asiakkaan polku (pains, gains, signature moments, 

odotusten alittajat / ylittäjät, arvo luominen, aukot ennen, 

aikana ja jälkeen (esim. soitto/email perään, tervetuloa’, ...?)

▪ Tiedonhaku, löytäminen, tietoa palveluista (kohdennettu-

akin), neuvonta, auttaminen, läsnäolo,itsepalvelu, kokee 

tulleensa ’kohdatuksi’, tuntee paikan ’olohuoneeksi’ 

taustasta riippumatta , voi tulla ja olla ja viettää aikaa

▪ Asiakkaan kokema arvo (koetut hyödyt – uhraukset)

▪ Asiakkaat saavat palveluita joita haluavat / tarvitsevat –

kysytään heiltä

2. Palvelun sisällön ja toiminnan kehittäminen

▪ Toimintalogiikka, palvelumoduulit, palvelun kuvaaminen 

(palvelukortti, wireframe, prototype, service blueprint) 

▪ POHDINTA 3: Missä kohtaamisissa voin / voimme 

parantaa asiakaskokemusta? Miten?

3. Kehitystiekartan rakentaminen

▪ Priorisointi, mitä tehdä ensin, miten laajana

▪ Miten onnistutaan kehittämisessä: syklisyys, ketteryys, 

jatkuva kehittäminen, kokeilu, kysytään onko nyt hyvä, onko 

oikeaan suuntaan, hiotaan eteen päin, onnistutaanko nyt 

paremmin, jne. Kehittäminen > keksitään uusia ‘isoja 

projekteja’

1. Työkalu(je)n soveltaminen /kokeilu: 

▪ Millainen kehitys projekti kannattaa ottaa?

▪ Miten rakentaa se? 

▪ Matalan kynnyksen kohde ensin?

▪ POHDINTA 4: Mikä olisi minulle sopiva 

sovellus-/ harjoituskohde, jonka avulla voi 

tunnistaa ja rakentaa konkreettiset projektit 

työstettäviksi 

1. Lopuksi: miten aiot jatkaa asiakaslähtöistä 

kehittämistä koulutuksen jälkeen? 

Kirjaa 3 askelta (palautelomakkeessa) 
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Asumisen ja liikkumisen helppous kuuluu kaikille

Markkinapaikan konseptikuvaus

Unelmoi helposta arjesta, jossa 

hoidamme asiat puolestasi vaivattomasti.

• Inspiroivat sisällöt

Tunnista uusia mahdollisuuksia ja jaa 

hetkiä vihreästä arjesta yhteisössäsi.

• Asiakastarinat

Markkinapaikan asiakkaaksi tuleminen

Markkinapaikan asiakkuuden

aikana

HERÄTÄ TARVE RAKENNA SUUNNITELMA

PIDÄ KUNNOSSA KOE TOIMITUS

1. UNELMOI 2. ARVIOI

4. OTTAA KÄYTTÖÖN5. TOIMII ARJESSA

Löydä yksilöllinen markkinapaikka, 

jossa valinnat ovat luotettavia.

• Personoitu ehdotus

3. TOIMII7. PUHUU PUOLESTA

Tunnista soveltuva kumppani ja 

tee sopimus kahdessa minuutissa.

• Avaimet käteen

SUOSITTELE TEE SOPIMUS

NÄE MAHDOLLISUUS

Seuraa projektia reaaliaikaisesti

ja koe toimitus ilman stressiä.

• Yhteinen projektityötila

Pidä älykoti kunnossa ja ennakoi 

tulevaisuuden tarpeet mutkattomasti. 

• Optimointi ja lisäpalvelut

Arvioi palvelut sekä kumppanit 

ja suosittele.

• Keskustelufoorumi

Konsepti perustuu asiakkaan polkua tukeviin palvelukokonaisuuksiin, jotka auttavat yksilöitä ja yrityksiä tunnistamaan, 

suunnittelemaan, hankkimaan, ylläpitämään asumisen sekä liikkumisen äly- ja energiaratkaisuja. Markkinapaikka on avoin 

”kaikille Suomalaisille”, joka mahdollistaa Carunalle entistä laajemman asiakaskunnan ja liiketoiminnan kasvattamisen.

Carunan Energiamestari 

apuna koko matkan

6. OSALLISTUU



PRIORISOIDUT UUDET KEHITETTÄVÄT PALVELUT

AVAIMET KÄTEEN PAKETIT

• (Kiinteähintainen) paketti: sähkö, siirto 

• Talonrakentajan paketti: liittymä, sähkö, siirto 

• Ympäristöystävällinen paketti: tuotteet ja palvelut 

• Liittyjän paketti

• Muuttajan paketti

KILPAILUTUS & VERTAILU

• Sähkönsiirtovalitsin 

• Sähkömyyjän kilpailutuspalvelu 

• Mistä sähkön hinta muodostuu –info 

VASTUULLINEN & ENERGIA TEHOKAS ASUMINEN JA LIIKKUMINEN

• Yritysten/kiinteistöjen sähköautolatausverkko 

• Sähköauton älykäs latauspiste + 

OLEMASSA OLEVAT PALVELUT

• Liittymismaksuhinnasto

• Verkkoon liittyminen

• Sähkönsiirto 

• Sähköturvallisuus

• Sähköverkon muutostyöt

• Oman sähkön tuottaminen

ASIAKKAAN TEHTÄVÄT

• Tiedon toimittaminen

• Valtuuttaminen

• Tiedon hakeminen

• Tilauksen tekeminen - yhteydenotto Carunaan

HYÖDYT ASIAKKAALLE

• Asiakas saa palvelut vaivattomasti ”avaimet käteen” -periaatteella

• Enemmän aikaa tehdä muita asioita

• Saa ohjeet edetä projektissaan

• Saa personoituja ratkaisuja 

• Saa suosituksia luotettavista palveluntarjoajista eri markkinoilta

HAITAT ASIAKKAALLE

• ”Pakettien” jäykkyys

• Hinnoittelun suuruus

LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT CARUNALLE

• Vältetään turhat yhteydenotot

• Kokonaisuuden hallinta

• Siirtoyhtiöstä enemmän palveluyhtiö

• Mielikuvan parantuminen

• Palveluiden tilausmäärän kasvu (liikevaihdon kasvu)

• Villit uudet markkinat

CARUNAN HAASTEET MODUULIN TOTEUTTAMISESSA

• Osaamisvaje

• Regulaatio

• Myynnin ja markkinoinnin osaamisen vaje

• Resurssit

• Olemassa olevien tuotteiden ja palvelujen puute/jäykkyys

• Luottamuksen puute asiakaskunnassa

MITTARIT

• Palveluiden tiedustelut & tilaukset digitaalisesti

• Puheluiden vähenemisen määrä

• Prosessien selkeytyminen ja nopeampi läpimenoaika

MARKKINA-

PAIKKA

Kuvaa palveluidea 1 kortille



Palvelun kuvaus
Custmer portal modules and respective customer value promises

Customer Data 

Module: PRODUCTION PANEL

Value proposition:
Follow and view your key business processes. 

Description:
Valmet’s Operations panel is a dashboard view to customers key 

business processes and production lines. The metrics in the 

dashboard shows KPI’s of all key production lines, processes plus mill 

assets and operations.

Gains:
Single place to monitor operations

Alarms and notifications

Insight and discussion connected to the metrics

Pain:
Missing a shared clear view to KPI’s

Process information is fragmented across different systems

An example of a module description



Visualisoi palvelun 

kuvaus
Wireframe, prototyyppi



HERÄTÄ TARVE

Unelmoi helposta arjesta, jossa 

hoidamme asiat puolestasi vaivattomasti.



HERÄTÄ TARVE

Asiakas: Vaivaton Arki

Carunan olemassa oleva henkilöasiakas, 

joka asuu 200 m2 omakotitalossa. 

Asiakkaalla on yksi käyttöpaikka.

Asiakas haluaisi säästää 

energiakustannuksissa ja on alkanut miettiä 

mitä vaihtoehtoja ja ratkaisuja hänellä voisi 

olla tähän.

Asiakkaan tuttava kertoi hankkineensa 

aurinkopaneelit ja olevansa yllättynyt koko 

prosessin helppoudesta ja 

kustannussäästöstä. Hän haluaa tietää lisää 

ja googlaa asiasta tietoa muutamaan 

otteeseen.

Asiakas tunnistetaan potentiaaliseksi 

aurinkosähköasiakkaaksi ja hänelle 

näytetään kohdennettua bannerimainontaa 

”Paljonko sinä säästät aurinkosähköllä?”.



HERÄTÄ TARVE

Asiakas klikkaa banneria ja siirtyy Carunan

www-sivulle. Sivulla on kootusti tietoa 

aurinkosähköstä, helposti ja 

ymmärrettävästi esitettynä. Q&A-osiossa on 

selkeästi jaoteltua tietoa aurinkosähköstä.

Asiakas kokee, että hän löytää vastaukset 

helposti mielessään pyöriviin kysymyksiin. 

Asiakas näkee sivulla Vihreän Haasteen 

tarinoita käyttäjiltä, jotka ovat hankkineet 

aurinkoenergiaa kotiin Carunan

Markkinapaikan kautta. (Käyttäjätarinat)

Luettunaan tarinoita hän pohtii millaista 

hyötyä aurinkosähköstä olisi hänelle.



RAKENNA 

SUUNNITELMA

Löydä yksilöllinen markkinapaikka, 

jossa valinnat ovat luotettavia.



RAKENNA SUUNNITELMA

Asiakas siirtyy tekemään Oma Aurinko Suunnitelmaa. Häntä 

pyydetään kirjautumaan Omat sivut –tunnuksilla. Asiakas 

kirjautuu ja siirtyy Markkinapaikkaan.

Asiakas valitsee tarvettansa vastaavan vaihtoehdon: 

Aurinkoenergiaa kotiin.

Markkinapaikka on tunnistanut käyttäjän, tuo hänen 

asiakastietonsa ja lukee käyttöpaikan kulutustiedot (Data-

analytiikka). Asiakas näkee lisäksi kotinsa katon ja tuotantoon 

soveltuvan alueen pinta-alat, jotka perustuvat osoitetiedon ja 

satelliittikuvan avulla tehtyyn automaattiseen analyysiin. Analyysi 

huomioi myös katon lappeen kulman ja tontin profiilin.

Asiakas valitsee sopivan paketin valmiista vaihtoehdoista. Hän 

tutustuu pakettien sisältöön ja valitsee itselleen sopivimman. 

Asiakas valitsee paketin L: Aurinkovoimala + akku ja klikkaa 

”Jatka”.



KOE TOIMITUS

Seuraa projektia reaaliaikaisesti

ja koe toimitus ilman stressiä.



KOE TOIMITUS

Asiakas siirtyy asiakkaan, Kumppanin ja Carunan

Energiamestarin yhteiseen Projektityötilaan. 

Asiakas näkee kokonaisprojektin reaaliaikaisen 

tilanteen, vaiheet ja arvioidun kokonaisajan. 

Vaihetta klikkaamalla avautuu tarkemmat tiedot.

Projektin vaiheet ja niihin liittyvät huomiot 

tallentuvat myös Projektin tapahtumat -lokiin.

Työtilassa asiakas näkee Kumppanin nimetyn 

yhteyshenkilön ja Energiamestarin yhteystiedot. 

Asiakkaan, Kumppanin ja Energiamestarin käytössä 

on myös yhteinen chat.

Kun projekti on valmis, Kumppani ilmoittaa työn 

tehdyksi ja tarkastetuksi. Asiakasta pyydetään 

hyväksymään projekti ja antamaan arvio 

Kumppanille. Asiakas arvioi Kumppanin palvelun 

tähtiluokituksella ja sanallisesti kommentoimalla. 

Arviot näkyvät Toimittajavertailu ja vaikuttavat 

Kumppanien näkyvyyteen hakutuloksissa (Rating).

Kumppani päivittää loppulaskun ja saa 

rahoittajalta maksun. Asiakkaan 

rahoitussuunnitelma päivitetään.



PIDÄ KUNNOSSA

Pidä älykoti kunnossa ja ennakoi 

tulevaisuuden tarpeet mutkattomasti. 



PIDÄ KUNNOSSA

Energiatyötilassa asiakas näkee käytössä olevat 

tuotteet ja palvelut sekä oman 

huoltosuunnitelman (Asunnon Sähköinen 

Huoltokirja). Asiakas näkee myös Ennakoiva 

huolto -palvelun tulevat toimenpiteet.

Energiamestari tarjoaa asiakkaalle uusia sopivia 

palveluita ja tuotteita asiakkaan profiloinnin ja 

käyttödatan perusteella (Lisäpalvelut).

Asiakas klikkaa Energiamestarin viestiin ja saa 

tietoa aurinkosähkön myynnistä. Asiakas 

harkitsee tuottamansa sähkön myyntiä.

Asiakasta ohjataan seuraamaan reaaliaikaisesti 

mitä paneelit tuottavat 

(Energiaseurantapalvelu).

Kumppani pitää ajan tasalla asentajien 

kalenteritiedot sekä tuotteiden ja palveluiden 

tiedot (Lisäpalvelut ja Ennakoiva huolto). 

Kumppanin omassa työtilassa näkyvät mm. 

projektinäkymät ja arviot menneistä ja tulevista 

projekteista sekä yhteenvetoraportit kaikista 

Markkinapaikkaan liittyvistä toiminnoista 

(Energiatyötila).

Hei! Huomasin, että tuotat sähköä yli 

oman tarpeesi. Myy sähköä 

verkostollesi ja tienaa!



NÄE MAHDOLLISUUS

Tunnista uusia mahdollisuuksia ja jaa 

hetkiä vihreästä arjesta yhteisössäsi.



NÄE MAHDOLLISUUS

Asiakasta kiitetään arvioinnista ja kehotetaan osallistumaan Vihreään

Haasteeseen. 

Asiakas voi tarkastella omaa Vihreystasoansa ja tavoitteitaan. Lisäksi hän 

näkee mistä voi ansaita lisää plussia ja sitä kautta saada Carunalta hyötyä 

ja lisäpalveluita.

”Jaa ideasi ja keskustele” –valinnasta asiakas siirtyy 

Keskustelufoorumille, josta saa vinkkejä ja vertaisapua tarvittaessa. 

Energiamestarin viesti ohjaa asiakkaan oikean tiedon äärelle 

proaktiivisesti. (Q&A)

”Kerro kokemuksestasi” ohjaa asiakasta kertomaan käyttökokemuksestaan 

helposti tekstin, kuvan tai videon muodossa. (Käyttäjätarinat)

Vihreä Haaste houkuttelee olemaan aktiivinen ja tekemään ekologisia 

valintoja – ja sen avulla voi haastaa myös muita toimimaan niin. Asiakas 

lähettää naapurilleen haasteen, jossa tämä voi tutustua aurinkosähkön 

hyötyihin ja tehdä Oma Aurinko Testin.



Tähän iso kuva käyttöliittymästä

VALMET DIGITAL CUSTOMER EXPERIENCE

Designing and implementing a world-class 

strategic community concept covering all business 

lines, customer segments, services and stages 

of the customer journey.

Solution to your needs
People you can trust

Safety comes first
Close to you

Shared journey forward
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Monitor & Manage – My view
PRELIMINARY VISION OF CUSTOMER EXPERIENCE

“My personalized 

view keeps 

me updated about 

important subjects.

It is easy to follow 

and manage my

events, tasks and 

documents.”



Kuvaa tarkemmin 

’teknistä’ suunnittelua 

varten
Service blueprint



Asiakkaan kokemus asiakaspolulla
Asiakkaiden kipupisteet ja odotukset ja niiden ylittäjät. 

Arvon tuotannon ja erottautumisen mahdollisuudet.

Nykytoiminnan kehittäminen & uudet ideat.

Prosessit ja liiketoimintamahdollisuudet
Operaatiot jotka tuottavat arvoa yritykselle ja asiakkaalle. 

Nykytoiminnan kehittäminen & uudet prosessit. 

Arkkitehtuuri ja tiekartta
Kokonaisarkkitehtuuri, tietolähteet ja –virrat. 

Liiketoiminnalle kilpailuetua tuottava tieto. 

PURA ’BLACK BOX’ AUKI

Tapa rakentaa ylivoimaiset 

asiakaskohtaamiset

1. Asiakkaan näkökulma

2. Liiketoiminnan näkökulma

3. Teknologianäkökulma







Pohdinta 3

Missä kohtaamisissa voin / voimme parantaa 

asiakaskokemusta? Miten?



1. Fiilis asiakaskohtaamisissa 2. Palvelu(je)n kehittämisen työkalut 3. Mitä teen / teemme seuraavaksi?

Sisältö

1. Fiilis, tunnetila tarttuu kun kohdataan asiakas 

▪ Yksilön ja toimipisteen tunnetilalla on suora vaikutus 

asiakkaan kokemukseen

▪ Työpaikan ja oman fiiliksen mittaaminen - esimiehen tehtävä, 

kysytään säännöllisesti – kun tulee hyvällä fiiliksellä töihin, 

jaksaa suositella, fiilis tarttuu  (Mun Fiilis 4-kenttä)

2. Empaattiset kohtaamiset, työntekijän persoona

▪ Miten minä voin auttaa kutakin asiakasta omalla persoonallani 

toimimaan eri tilanteissa

▪ Tunnetilan ’luominen’, ’virittäminen’ asiakkaille: miten 

vahvistaa hyvää käytöstä, luoda rajoja ja tavoitteita

▪ Kaikkea ei voi hallita, kokemuksen tuottaminen pitää tehdä 

nopeilla reagoinneilla tilanteissa – miten vahvistaa hyviä ja 

vähentää

▪ Haastavat tilanteet

POHDINTA 1: Miten teen enemmän asioita jotka tukevat 

asiakkaalle hyvää fiilistä vs tuovat huonoa fiilistä? 

3. Mikä fiilis asiakkaalla on kun hän lähtee?

▪ Innostunut, tyytyväinen, pettynyt, suuttunut

▪ Kun asiakas lähtee, kysytään, kampanjaluontoisesti, ’raksi 

johonkin – todentaa hauskalla tavalla, tarroja seinälle, … 

POHDINTA 2: miten asiakkailta voisi kysyä fiilistä heidän 

lähtiessään?

1. Asiakaslähtöisen kehittämisen metodeja ja käytäntöjä

▪ Asiakaslähtöisyyden ’historia’, ’DNA’

▪ Asiakaspersoonan kuvaaminen (asiakkaan ymmärtäminen)

▪ Asiakkaan polku (pains, gains, signature moments, 

odotusten alittajat / ylittäjät, arvo luominen, aukot ennen, 

aikana ja jälkeen (esim. soitto/email perään, tervetuloa’, ...?)

▪ Tiedonhaku, löytäminen, tietoa palveluista (kohdennettu-

akin), neuvonta, auttaminen, läsnäolo,itsepalvelu, kokee 

tulleensa ’kohdatuksi’, tuntee paikan ’olohuoneeksi’ 

taustasta riippumatta , voi tulla ja olla ja viettää aikaa

▪ Asiakkaan kokema arvo (koetut hyödyt – uhraukset)

▪ Asiakkaat saavat palveluita joita haluavat / tarvitsevat –

kysytään heiltä

2. Palvelun sisällön ja toiminnan kehittäminen

▪ Toimintalogiikka, palvelumoduulit, palvelun kuvaaminen 

(palvelukortti, wireframe, prototype, service blueprint) 

POHDINTA 3: Missä kohtaamisissa voin / voimme parantaa 

asiakaskokemusta? Miten?

3. Kehitystiekartan rakentaminen

▪ Priorisointi, mitä tehdä ensin, miten laajana

▪ Miten onnistutaan kehittämisessä: syklisyys, ketteryys, 

jatkuva kehittäminen, kokeilu, kysytään onko nyt hyvä, onko 

oikeaan suuntaan, hiotaan eteen päin, onnistutaanko nyt 

paremmin, jne. Kehittäminen > keksitään uusia ‘isoja 

projekteja’

1. Työkalu(je)n soveltaminen /kokeilu: 

▪ Millainen kehitys projekti kannattaa ottaa?

▪ Miten rakentaa se? 

▪ Matalan kynnyksen kohde ensin?

POHDINTA 4: Mikä olisi minulle sopiva sovellus-/ 

harjoituskohde, jonka avulla voi tunnistaa ja 

rakentaa konkreettiset projektit työstettäviksi 

1. Lopuksi: miten aiot jatkaa asiakaslähtöistä 

kehittämistä koulutuksen jälkeen? 

Kirjaa 3 askelta (palautelomakkeessa) 







Palvelumuotoiluprosessi rakentuu neljästä osasta



Visiosta toimivaksi ratkaisuksi 

hyvin johdetusti

Suunnittelemme digitaaliset palvelut asiakaskokemuksen, liiketoiminnan ja 

teknologiatoteutuksen näkökulmasta niin, että ne ovat selkeästi 

toteutettavissa ja tuottavat arvoa nopeasti asiakkaille ja liiketoiminnalle.

Vaiheittainen iteroiva toteutus varmistaa hyvän asiakaskokemuksen ja 

liiketoiminnan tulokset.

Think big 

1. Ymmärrä tarve ja 

ratkaistava ongelma

2. Kuvaa tavoitetila

3. Suunnittele tekno-

logia-arkkitehtuuri

4. Muotoile voittava 

konsepti ja tiekartta

Start Small

1. Priorisoi ja rakenna 

tiekartta

2. Sovi MVP:n laajuus

3. Tee prototyyppi ja 

validoi käyttäjillä

4. Toteuta ja lanseeraa

Scale Up & 

Operate

1. Opi ja kehitä

2. Skaalaa

3. Resursoi oikein

4. Mittaa tuloksia

VAIHE 1 VAIHE 2 VAIHE 3 VAIHE 4

VALITSE 

SUUNTA 

RAKENNA 

KOKONAISUUS

KASVATA

VAIKUTUSTA

Optimize & 

Operate

1. Mittaa tulokset ja 

vaikutus

2. Mukaudu käyttäjien 

tarpeisiin

3. Määritä ja toteuta 

seuraavat vaiheet

Ketterä kehitys ja seuraavien palveluiden ja toiminnallisuuksien lanseeraus



Markkinapaikan kehitysaskeleet

Sujuva ja 

vaivaton arki

Tulevaisuuden 

palvelut

MVP0

MYYJÄKILPAILUTUS 1.0

Perustuu julkisesti saatavilla 

olevaan EV dataan

DIGITAALINEN 

LIITTYMÄPROSESSI 1.0

Liittymätuotteiden paketointi ja 

ajanvarauspalvelun pilotointi

AURINKOSÄHKÖRATKAISUT 1.0

Kumppanien tarjonta 

markkinapaikkaan sisältäen 

pakettiratkaisut ja uuden 

personoidun aurinkolaskurin

MVP1
Yhtenäinen palvelukokonaisuus

MYYJÄKILPAILUTUS 2.0

Myyjälle tuotteiden hallinta 

sivuille

Laskenta tuntidatan perusteella

DIGITAALINEN 

LIITTYMÄPROSESSI 2.0

Digitaalinen ostopolku

AURINKOSÄHKÖRATKAISUT 2.0

Maksuratkaisut

Sopimusten hallinta

Laskenta tuntidatan perusteella

VISIO
Personoidut pakettiratkaisut 

asiakastarpeeseen osana 

digipalvelujen kokonaisuutta

AUTOMATISOITU 

MYYJÄPALVELU

SÄHKÖASENTAJAPALVELU

PIENTUOTANTORATKAISUT

SÄHKÖISEN LIIKENTEEN 

RATKAISUT

ENERGIAYHTEISÖPALVELU

LÄMMITYSRATKAISUT

ÄLYKOTIRATKAISUT

Q2/2019 Q4/2019 2020-2025



Carunan yritysesitys 2017

MVP 0

MVP 1

VISIO

Maineen ja 

brändin parantaminen

Digitaalisten 

palveluiden osuus

Asiakaskokemuksen 

parantaminen

Asiakaskäyntien

määrä

Yhteydenottojen

konversioaste

Markkinapaikan 

suositeltavuus

2 800 käyntiä / kuukausi

Markkinapaikan asiakaslupauksen mittaaminen

5 % 

(erilainen eri palveluissa)

NPS 88 %

Kehittämisaskel Mittari TavoitetasoStrateginen tavoite

MARKKINAPAIKAN ASIAKASLUPAUS – Hoidamme asian puolestani nopeasti ja vaivattomasti

Tavoite-

tasot 

tarken-

netaan

MVP:n

aikana



Hallinnoi kehityksen tiekarttaa



Yhteenveto



Miten edetä asiakaskokemuksen ymmärtämisessä?

Kartoita nykytila
Missä on kriittisin 
kipupiste?

Kerää tai käytä dataa

Priorisoi mistä liikkeelle 
Valitse tekemisen kokoinen 
kehityskohde / kohtaamispiste

Pilotoi
Tunnista juurisyyt
Korjaa toimintaa

Analysoi
Opi

Toista
Tee paremmin

Laajenna
Lisää datapisteitä,
’signature moments’

Systematisoi
Koko asiakaspolku

Pyöritä
Data in, 
toiminta out

Kehitä
Jatkuva 
parantaminen

Reaktiivisuudesta 
proaktiivisuuteen

Muotoilusta kilpailuetua 
(’Behavioral Design’)

Systematiikka
Valitse mittarit



Missä on kriittisin kipupiste? 

1. Tutki mitä olet kuullut (dataa esim. asiakaspalvelussa, 

myynnillä, toimitusorganisaatiossa, tutkimuksissa, …)

1. Asiakaspolulla - asiakkaan kokemus

2. Omassa prosessissa - asiakaspalvelun kokemus 

2. Tutki lisää - rakenna tarpeelliset mittarit ja datat

3. Ei kaikkea kaikesta - keskity korjattavaan / pilotoitavaan 

kohtaan

4. Ennen + jälkeen mittaaminen asiakastyytyväisyyden / -

kokemuksen näkökulmasta

Kartoita nykytila



1. Fiilis asiakaskohtaamisissa 2. Palvelu(je)n kehittämisen työkalut 3. Mitä teen / teemme seuraavaksi?

Sisältö

1. Fiilis, tunnetila tarttuu kun kohdataan asiakas 

▪ Yksilön ja toimipisteen tunnetilalla on suora vaikutus 

asiakkaan kokemukseen

▪ Työpaikan ja oman fiiliksen mittaaminen - esimiehen tehtävä, 

kysytään säännöllisesti – kun tulee hyvällä fiiliksellä töihin, 

jaksaa suositella, fiilis tarttuu  (Mun Fiilis 4-kenttä)

2. Empaattiset kohtaamiset, työntekijän persoona

▪ Miten minä voin auttaa kutakin asiakasta omalla persoonallani 

toimimaan eri tilanteissa

▪ Tunnetilan ’luominen’, ’virittäminen’ asiakkaille: miten 

vahvistaa hyvää käytöstä, luoda rajoja ja tavoitteita

▪ Kaikkea ei voi hallita, kokemuksen tuottaminen pitää tehdä 

nopeilla reagoinneilla tilanteissa – miten vahvistaa hyviä ja 

vähentää

▪ Haastavat tilanteet

▪ POHDINTA 1: Miten teen enemmän asioita jotka tukevat 

asiakkaalle hyvää fiilistä vs tuovat huonoa fiilistä? 

3. Mikä fiilis asiakkaalla on kun hän lähtee?

▪ Innostunut, tyytyväinen, pettynyt, suuttunut

▪ Kun asiakas lähtee, kysytään, kampanjaluontoisesti, ’raksi 

johonkin – todentaa hauskalla tavalla, tarroja seinälle, … 

▪ POHDINTA 2: miten asiakkailta voisi kysyä fiilistä heidän 

lähtiessään?

1. Asiakaslähtöisen kehittämisen metodeja ja käytäntöjä

▪ Asiakaslähtöisyyden ’historia’, ’DNA’

▪ Asiakaspersoonan kuvaaminen (asiakkaan ymmärtäminen)

▪ Asiakkaan polku (pains, gains, signature moments, 

odotusten alittajat / ylittäjät, arvo luominen, aukot ennen, 

aikana ja jälkeen (esim. soitto/email perään, tervetuloa’, ...?)

▪ Tiedonhaku, löytäminen, tietoa palveluista (kohdennettu-

akin), neuvonta, auttaminen, läsnäolo,itsepalvelu, kokee 

tulleensa ’kohdatuksi’, tuntee paikan ’olohuoneeksi’ 

taustasta riippumatta , voi tulla ja olla ja viettää aikaa

▪ Asiakkaan kokema arvo (koetut hyödyt – uhraukset)

▪ Asiakkaat saavat palveluita joita haluavat / tarvitsevat –

kysytään heiltä

2. Palvelun sisällön ja toiminnan kehittäminen

▪ Toimintalogiikka, palvelumoduulit, palvelun kuvaaminen 

(palvelukortti, wireframe, prototype, service blueprint) 

▪ POHDINTA 3: Missä kohtaamisissa voin / voimme 

parantaa asiakaskokemusta? Miten?

3. Kehitystiekartan rakentaminen

▪ Priorisointi, mitä tehdä ensin, miten laajana

▪ Miten onnistutaan kehittämisessä: syklisyys, ketteryys, 

jatkuva kehittäminen, kokeilu, kysytään onko nyt hyvä, onko 

oikeaan suuntaan, hiotaan eteen päin, onnistutaanko nyt 

paremmin, jne. Kehittäminen > keksitään uusia ‘isoja 

projekteja’

1. Työkalu(je)n soveltaminen /kokeilu: 

▪ Millainen kehitys projekti kannattaa ottaa?

▪ Miten rakentaa se? 

▪ Matalan kynnyksen kohde ensin?

▪ POHDINTA 4 kotitehtävänä: 

Mikä olisi minulle sopiva sovellus-/ 

harjoituskohde, jonka avulla voi tunnistaa ja 

rakentaa konkreettiset projektit työstettäviksi 

1. Lopuksi: miten aiot jatkaa asiakaslähtöistä 

kehittämistä koulutuksen jälkeen? 

Kirjaa 3 askelta (palautelomakkeessa) 



Pohdinta 4 kotitehtävänä

Mikä olisi minulle sopiva sovellus-/ harjoituskohde, 

jonka avulla voi tunnistaa ja rakentaa konkreettiset 

projektit työstettäviksi?
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