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Digital Customer Experience Strategies Summit pidettiin loppuvuodesta 2015 
Chicagossa, Yhdysvalloissa. Allekirjoittaneella oli mahdollisuus osallistua tilaisuu-
teen suomalaisen delegaation mukana.

Omnichannel – erinomainen 
asiakaskokemus

Omnichannel oli sateenvarjoteemana Digital 
Customer Experience Strategies Summit -ti-
laisuudelle. Omnichannel tarjoaa asiakkaalle 
saumattoman asiakaskokemuksen eri kanavien 
välillä. Tällöin kanavat eivät ole ristiriidassa kes-
kenään laadultaan tai sisällöltään. Asiakas saa 
saman kokemuksen kanavasta riippumatta. Sama 
asiakas myös tunnistetaan eri kanavissa aina kun 
mahdollista, jolloin asiakaspalvelusta saadaan 
yksilöllistä ja henkilökohtaista.

Esitykset olivat mukaansatempaavia, kuten ai-
toon amerikkalaiseen tyyliin sopii. Erinomaisen 
asiakaskokemuksen tuottaminen nähdään siellä 
aivan keskeisenä yrityksen kilpailukyvyn avaime-
na tulevaisuudessa.

Päällimmäiseksi esityksistä jäi mieleen valtava 
intohimo ja tunteen palo, miten asiakaspalveluun 
ja myynnillisyyteen suhtaudutaan, miten niistä 
kerrotaan ja miten niitä arvostetaan. Tästä innos-
tuksesta meillä suomalaisilla on paljon opittavaa. 
Itsekin tulin takaisin intoa täynnä kuin ilmapallo 
ja ajatuksella, että nyt laitetaan asiat kuntoon – 
no, ei se nyt ihan niin mene. Eli ”hold your horses”. 
Kaikki ei välttämättä tapahdu hetkessä.

Omnichannel-käsitettä voidaan tarkastella 
useista näkökulmista. Tässä tarkastelen asiaa 
puhtaasti asiakaspalvelun näkökulmasta.
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Omnichannel - 

Strategia

Millaisen asiakaskokemuksen yritys asiakkaalleen haluaa tuottaa? Strategiassa 
on olennaista, ettei sitä tehdä niin sanotusti inside out, vaan outside in. Tärkeää 
on ottaa huomioon, että kuluttajat eivät ole tilastoja, vaan kuluttajat ovat ih-
misiä (”customers are not statistics, consumers are people”). Asiakaskokemus ei ole 
looginen, vaan se on tunnepohjainen (”experience is not locigal, it’s emotional”).

Business-ympäristö muuttuu kiihtyvällä nopeudella, samoin ansaintalogiikat. 
Toimialojen raja-aidat kaatuvat. On tärkeää, että yrityksen strategia pitää sisäl-
lään ns. kokeilukulttuurin: mikä toimii, mikä ei.

Digilähtöiset palvelut ovat osoittaneet vanhakantaisen strategisen ajattelun 
köyhyyden ja heikkoudet. Vuosia kestäviä strategiatöitä ei enää kannata teh-
dä, koska kilpailu muuttuu sinä aikana useaan kertaan. Modernissa mallissa 
taktiikka tulee ennen strategiaa. Yritys laittaa ulos puolivalmisteita, protoja 
ja palvelukonsepteja. Tuotteita kehitetään yhdessä loppukäyttäjien kanssa ja 
katsotaan, mitkä saadaan lentoon. Nopea taktiikkapeli on innovoinnin edelly-
tys entisestään lyhenevässä elinkaarimallissa. Nopeat taktiikkamuutokset ovat 
välttämättömiä ja muuttuvat uudeksi strategiaksi.



Omnichannel - 

Asiakas

Omnichannelin kautta on mahdollista lisätä asiakkaan sitoutumista. Om-
nichannel-asiakkaan sitouttamisessa asiakastieto seuraa asiakasta siirryttäes-
sä kanavasta toiseen. Omnichannel yhdistää monikanavaisuuden siten, että se 
tukee useita kanavia yhdellä vuorovaikutuksella. Se linkittää vuorovaikutukset 
toisiaan seuraaviksi työvirroiksi. Näin voidaan johtaa asiakasmatkaa ennakoi-
vasti; suunnittele, organisoi, seuraa ja viritä.

Asiakastyytyväisyyskyselyt ovat perinteinen tapa mitata asiakkaan tyytyväi-
syyttä ja arvioida sitä yrityksen näkökulmasta. Onko asiakas oikeasti toimin-
nan keskiössä? Haasteena monessa tämän päivän busineksessa on asiakaspi-
don elinkaaren lyheneminen. Kyselyt eivät kerro kuitenkaan tänä päivänä enää 
riittävästi. Yritykset eivät tarvitse pelkästään tyytyväisiä asiakkaita. Yritykset 
tarvitsevat asiakkaita, jotka ovat sitoutuneita.





Omnichannel - 

Kulttuuri

Kulttuuri syö strategian aamupalaksi. Tämä on niin totta käytännössä, ja kaikki 
tietävät sen.

Aivan kuten asiakastyytyväisyystutkimuksetkaan eivät henkilöstötyytyväi-
syyskyselytkään kerro mitään. Yritykset eivät tarvitse henkilökuntaa, joka on 
tyytyväinen. Yritykset tarvitsevat sitoutunutta henkilökuntaa.

Henkilöstön määrää laskettaessa ratkaisee ”heart count, not head count”.



Omnichannel - 

Teknologia

Perustekniikkaan ei sinänsä viime vuosien kuluessa ole tullut kovin suuria 
muutoksia. Erilaisia päätelaitteita sitä vastoin on tullut markkinoille kiihtyvällä 
vauhdilla. Teknologisen alustan on pystyttävä tukemaan monipuolisesti uusia 
kanavia. Asiakas on voinut lähestyä puhelimella ja joutunut jonoon. Välittömäs-
ti hän lähestyy chatilla ja kohta onkin jo kirjoittamassa some-seinälle. Tällöin 
asiakkaan tunnistaminen on olennaista.

Peruskysymys tässä suhteessa on palvelutarpeen tyydyttäminen ja yrityksen 
teknisen arkkitehtuurin on tuettava integraatiota fyysisen ja digitaalisen ym-
päristön välillä?

Teknologian on pystyttävä mukautumaan nopeasti erilaiseen kanavavalikoi-
maan. Perusteknologian valinnassa on katsottava tulevaisuuteen. Pilvipalvelut 
tulevat olemaan entistä lähempänä myös Omnichannel-maailmassa. Tätäkin 
rajoittavat pitkälti säännökset. Missä asiakastietoa saa säilyttää ja kenen omai-
suutta se on?





Omnichannel - 

Kanavat

Asiakkaat sitoutuvat yritykseen Omnichannel-ympäristössä, joka kannustaa 
tauottamaan ja jatkamaan matkaa yhä uudelleen ja uudelleen. Perustan kui-
tenkin luo asiakaskokemuksen johtaminen. Jos yrityksellä ei ole yhtenäistä lä-
hestymistapaa johtaa asiakaskokemusta, uusien kanavien lisääminen aiheuttaa 
enemmänkin harmia kuin hyvää.

Monet yritykset hyödyntävät nykyään monikanavaisuutta. Kuitenkin kanavia 
johdetaan siiloina, mistä johtuen asiakaskokemus pirstoutuu, myynnin mahdol-
lisuudet menetetään ja operatiivinen tehokkuus vähenee.

Asiakkaat turhautuvat, kun he siirtyvät kosketuspinnasta toiseen ja heidän on 
aina aloitettava alusta selittämään tarpeensa. Työntekijät taas turhautuvat, 
kun heiltä puuttuu tietoa ja asiayhteys on kadonnut aikaisempaan tapahtu-
maan. Kuinka he voivat tuottaa erinomaista asiakaskokemusta asiakkaalle?

Monikanavaisuudessa on huomioitava valtavirrat. Puhelut ovat edelleen kes-
kiössä, kun halutaan saada henkilökohtainen tunne parhaiten mukaan asia-
kaspalveluun. Kanavavirrassa tulee tapahtumaan nopeita muutoksia jo yksin 
senkin takia, että erilaiset säännökset ja kiellot tulevat muuttamaan asiakas-
kohtaamista.

Tällä hetkellä joka paikassa puhutaan chat- ja some-palveluista. Uusi sukupol-
vi tuo uudenlaisen palvelutarpeen. Ei ole enää pitkä matka siihen, kun asiakas 
haluaa valita Twitterin Periscopessa asiakaspalvelijan samoin kuin valitsisi au-
tokaupassa myyjän.
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Yhteenveto

Yritykset tarvitsevat sitoutuneita asiakkaita. Sitoutuneet asiakkaat ostavat 
uudelleen ja uudelleen. Omnichannel helpottaa asiakkaan asiointia, ja mikä 
tärkeintä, auttaa asiakasta tekemään ostopäätöksen – jopa nopeasti. Ostoikku-
noita on koko ajan auki. Kannattaa olla eturivissä hyödyntämässä kaupat.
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