
8 askelta 
kohti erinomaista  
asiakaskokemusta



Laadi strategia

Hanki hyvät tyypit

Ensimmäinen asia, joka kannattaa tehdä, on laatia kilpailustrategia 
eli suunnitelma siitä, millä keinoilla yritys aikoo pärjätä toimintaym-
päristössään.

Rekrytoi hyvät tyypit tai ulkoista työ osaajalle. Asiakaspalveluhen-
kilöstön palveluasenne on ratkaisevan tärkeä. Asiakkaan ja pal-
velun tuottajan kohtaaminen on asiakaspalvelun totuuden hetki. 
Niissä kohtaamisissa syntyy palvelun laadun onnistuminen.  

Kun yrityksen strategiaksi valitaan keskitty-
minen asiakaspalveluun, panostusten on sil-
loin keskityttävä puhtaasti asiakkaan tarpeiden 
täyttämiseen. On laitettava asiakkuussilmälasit 
päähän. 

Kilpailustrategioita on toki muitakin, kuten kus-
tannusjohtajuus ja erilaistaminen. Jos kuitenkin 

valitset keskipisteeksi asiakaskokemuksen, on 
yrityksessä varmistettava, ettei valinta jää litur-
gian tasolle. Kyseessä on suuri strateginen valin-
ta, jolla on syvällisiä ja laaja-alaisia vaikutuksia 
kaikkiin yrityksen toimintoihin. Jos jollekin toi-
minnalle ei löydy suoraan tai välillisesti yhteyttä 
asiakkuusvisioon, sen olemassaolo tulee kyseen-
alaistaa.

Asiakaspalveluhenkilöstö on toiminnan ytimes-
sä. Asiakkuuksia johdetaan kohtaamistasolla eri 
kanavissa. 

Hyvä asiakaspalvelu on vaihdantaa, jossa on 
mukana tunnetta, tietoa ja tekoja. Henkilökoh-
tai¬suuden aikaansaamisen edellytys on hyvä 

asiakastuntemus ja kyky nähdä asiakkuuksien 
erilaisuuden taakse.  Kaikkia asiakkaita ei voi to-
dellakaan palvella samalla tavalla.

Asiakaspalveluhenkilöstön vastuu asiak-
kuusstrategian toteuttajina kasvaa koko ajan.



Mallinna  
asiakaspalveluprosessi

Hanki hyvät tyypit Investoi asiakaspalvelua  
tukevaan palvelualustaan

Asiakaskohtaaminen on ainutkertainen hetki asiakkaan kanssa.  
Se kannattaa suunnitella huolella eli toisin sanoen mallintaa.

Investoi palvelualustaan tai ulkoista sen hoitaminen osaajalle.

Mallintaminen varmentaa asiakaskohtaamisen 
laadun tasaisuuden – sen, ettei yksi puhu yhtä 
ja toinen lupaa toista. Kunkin asiakaspalvelijan 
omaa persoonaa ei kuitenkaan asiakaspalveluti-
lanteissa saa hukata.

Jokainen onnistunut asiakaskohtaaminen mer-
kitsee mahdollisuutta vaikuttaa asiakkaan  
mielikuviin ja tilaisuutta saavuttaa asiakkaan 
luottamus. Onnistunut asiakaskohtaaminen on 
erityisesti myyvässä asiakaspalvelussa keskeistä.

Käyttöliittymän tulee olla kustomoitavissa, jol-
loin asiakaspalvelutapahtuma on nopeampi to-
teuttaa ja voidaan paremmin huomioida asiak-
kaan tarpeet sekä segmentointi.  

Integraatiot tarpeellisiin järjestelmiin kannattaa 
toteuttaa, sillä tiedon hyödyntäminen on näin 
helpompaa ja tiedonvälitys nopeutuu. 

Templeitit varmentavat tasaisemman tiedon 
laadun ja minimoivat laatuvaihtelut kontaktien 
käsittelyssä. 

Lisäksi tarkka raportointi, asiakaspalvelutapah-
tuman seurattavuus sekä kontaktihistoria ovat 
nykyaikaisen asiakaspalvelua tukevan palve-
lualustan ominaisuuksia.



Avaa kaikki palvelukanavat 
ja ole tavoitettavissa 24/7

Mittaa ja palkitse 

Asiakaslähtöinen yritys on asiakkaan helposti saavutettavissa ja asiakkaan on 
helppo lähestyä sitä sekä fyysisesti että tiedon ja tunteen tasolla. Asiakkaan te-
kemään valintaan vaikuttaa ratkaisevasti esimerkiksi se, miten helppoa hänen on 
ottaa yhteyttä palvelun tuottajaan, kuinka nopeasti asiakas saa palvelua ja kuinka 
hyvin palveluajat sopivat hänelle.

Mittareiden tehtävä on kertoa, kuinka hyvin yritys on onnistunut 
tavoitteissaan. Kun tavoitteet asetetaan asiakkuuksien johtami-
sen näkökulmasta, mittaritkin on luotava näitä tavoitteita tukeviksi. 
Mitä mittaat, sitä saat. 

Kun haluat palvella asiakastasi hyvin, tarjoa hänelle ruuhkatilanteiden mukaan skaalautuvaa, ajasta ja 
paikasta riippumatonta palvelua 24/7- ajalla ja sillä palvelukanavalla (puhelin, sposti, chat, sms), joka 
asiakkaalle on sopivin juuri palvelun tarvehetkellä.

Kun haluat asiakaspalvelussa erinomaisia asiakaskokemuksia, aseta tavoitteet, mittaa asiakaskoke-
musta ja palkitse henkilöstöä niiden tuottamisesta.  



Mittaa ja palkitse 

Johda
Innostavalle, ihmisille tilaa antavalle ja joustavalle, mutta samal-
la jämäkälle johtamiselle on tilaus. Menestyksellinen liiketoiminta 
edellyttää organisaatiolta strategista ketteryyttä. Ketteryys edel-
lyttää valmentavaa johtamiskulttuuria. 

Valmentava esimies pystyy vaikuttamaan suori-
tukseen. Hän varmistaa, että jokainen ymmärtää 
asiakaspalvelun tarkoituksen, mission, vision ja 
strategian. Hän sopii yhdessä valmennettavien 
kanssa tavoitteet ja keinot, joilla niihin päästään.  

Valmentaminen asiakaspalvelun arjessa on mm. 
asiakastarpeiden kuuntelua, tarpeiden pohjalta 
määriteltyjä palvelukonsepteja, asiakaskohtaa-
misten mallintamista ja henkilökohtaista asiakas-
palvelua, jossa tunne, tieto ja teot ovat koko ajan 
läsnä. 



Rakenna  
asiakaspalvelukulttuuria

Melkein kaikkea voi tänä päivänä ostaa kaupan hyllyltä: voit ostaa tekniikkaa, 
osaamista tai  muita tuotantopanoksia. Yrityskulttuuria et kuitenkaan voi ostaa tai 
kopioida. Se joko rakennetaan määrätietoisesti yrityksen sisällä haluttuun suun-
taan tai sitten se rakentuu itsestään sille tasolle, jonka yritys itse on ansainnut.

Yrityksen organisaatio koostuu hyvin erilaisista 
ihmisistä. Erinomaisen asiakaskokemuksen tuot-
tamisessa vaaditaan kaikilta organisaatiotasoilta 
erittäin kurinalaista toimintaa asiakaskohtaa-
misissa. Sooloilu ei ole hyväksyttävää. Sovittuja 
toimintatapoja on noudatettava kaikilla organi-
saatiotasoilla. Koko organisaatio on sitoutettava 
tekemään töitä yhteisen tarinan eteen. 

Tunnelma on olennainen osa tarinan lopputulok-
sen aikaansaamisessa. Tunnelmaan vaikuttavat 
työyhteisötaidot eli sekä esimiestaidot että alais-
taidot. Hyvässä työyhteisössä kyseiset taidot 
ovat tasapainossa ja porukka puhaltaa yhteen 
hiileen. Hyvän tunnelman kautta yhteinen usko-
mus tehdään todeksi.



Haluatko  
tietää lisää?

Marjut Huhtala

 040 5050847 
 marjut.huhtala@callwaves.fi

Taisto Vartiainen 

 040 7213665  
 taisto.vartiainen@callwaves.fi 


