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Tausta
Diplomi-insinööri, Tietojohtaminen
Yli kymmenen vuoden kokemus asiakaslähtöisestä 
liiketoiminnan kehittämisestä

Työnkuva
Asiakaslähtöinen myyntimies

Samalla viikolla tukkirekassa, sairaalassa, kaivoksessa ja 
maitotilalla

Keksijä ja innostuja
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Uudet ilmiöt kokemuslähtöisyydessä
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Koneet kokemuksia luomassa

Jokaiselle räätälöity

Kokemuksia kaikille aisteille

Huumori ja leikkisyys

Työntekemisen kokemus

Kokemuksen mittarointi

Asioiden hoito 2.0

Luottamuksen rakentaminen
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Asiakaskokemuksen kehittäminen



Mitä asiakaskokemus on?
Asiakaskokemus muodostuu kaikista tunteista, 
kohtaamisista ja mielikuvista, joita asiakkaalla on 
yrityksen tuotteista, palveluista ja toiminnasta
• Kokemus ei ole rationaalinen päätös; se sisältää tunteet ja alitajuntaisesti tehdyt tulkinnat

Kokemus alkaa ennen kuin asiakas on ollut edes 
tekemisissä yrityksen kanssa
• Vaikeinta on hallita etukäteen tehtyjä mielikuvia ja 

odotuksia

Kokemus on jokaiselle yksilöllinen 
• Ei ole täysin mahdollista vaikuttaa siihen, millaisen 

asiakaskokemuksen asiakas muodostaa
• Yritykset voi kuitenkin valita, millaisia kokemuksia ne pyrkivät luomaan



Kokemus on monen eri 
asian summa

Käyttäjä-
kokemus

Asiakaskokemus
• Asiakkaan kokonaiskokemukseen voi 

vaikuttaa:

• Käyttäjäkokemus yrityksen 
tuotteista

• Palvelukokemus yrityksen 
palvelusta

• Asiakaskokemukseen liittyvät 
ulkoiset tekijät, kuten yrityksen 
tilat ja muiden antamat 
suositukset

Palvelu-
kokemus



Asiakaskokemus muodostuu kaikista 
kontaktipisteistä

“As company leaders dug further, they uncovered the root of the
problem. Most customers weren’t fed up with any one phone call, 

field visit, or other interaction—in fact, they didn’t much care
about those singular touchpoints. What reduced satisfaction

was something few companies manage—cumulative
experiences across multiple touchpoints and in multiple

channels over time.” (HBR, 2013)



Asiakaskokemuksen 
merkitys on korostunut

• Kilpailun kasvu mahdollistaa sen, että 
kuluttajilla ja yritysasiakkailla on enemmän 
vaihtoehtoja, eikä huonoa asiakaskokemusta 
tarvitse sietää

• Asiakaskokemuksesta puhutaan niin paljon, 
että sen tasosta on tietty oletus

• Sosiaalisen median rooli on muuttanut pelin 
henkeä: sana leviää nopeasti, joten 
organisaatioiden on oltava tarkkana siitä, miten 
mielikuvaa rakennetaan

• Palveluliiketoiminnassa reklamoidaan 
välillisesti sosiaalisen median kautta



Palveluiden digitalisaatio luo haasteita asiakassuhteiden 
ylläpidolle

• Luottamuksellisuus ja 
kokemuksellisuus korostuvat 
palveluliiketoiminnassa

• Haasteena asiakassuhteiden ylläpito 
palveluiden digitalisoituessa 

• Eri toimijoiden kanssa yhteistyössä 
tuotetut palvelut tekevät yhteisen 
kokemuksen rakentamisesta 
haastavampaa



Asiakkaiden sitouttaminen
• Parantaa asiakastyytyväisyyttä
• Vähentää asiakaspoistumaa
• Vähentää negatiivisen palautteen 

määrää

Kysynnän kasvu
• Kohottaa brändin arvoa
• Mahdollistaa palveluiden lisämyynnin
• Vahvistaa asiakkaiden 

suositteluhalukkuutta
• Pienentää uusasiakashankinnan 

kustannuksia

Asiakaskokemuksen johtamisen hyödyt



Yhteistyön lisääminen
• Kasvattaa asiakkaiden antamien 

kehitysideoiden määrää
• Mahdollistaa yhteiskehittämisen 

asiakkaiden kanssa

Henkilöstön sitouttaminen
• Motivoiminen ja työn merkityksellisyyden 

lisääminen
• Toimintatapojen muuttaminen

Asiakaskokemuksen johtamisen hyödyt
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Miksi käyttäjätutkimus kannattaa?



Käyttäjätutkimuksen 
lähtökohdat

• Uuden palvelukonseptin 
kehittäminen ja validointi

• Kehityshankkeiden priorisointi

• Kokonaiskuvan kirkastaminen

• Käyttäjän ja hänen arjen 
ymmärtäminen

• Käyttäjäkokemuksen kehittäminen



Käyttäjäymmärryksen kokonaisuus
• Käyttäjäymmärryksen kartuttamiseksi on 

tärkeää valita kyseiseen projektiin parhaiten 
sopivat tutkimustapa ja tarkemmat 
menetelmät

• Laadullinen tutkimus antaa syvällistä 
ymmärrystä käyttäjistä ja vastaa 
kysymyksiin ”miksi” ja ”miten” 

• Määrällinen tutkimus, kuten kyselyt, antavat 
yleiskuvaa valitusta aiheesta ja vastauksia 
”mitä” kysymyksiin

• Tarjolla oleva muu data ja analytiikka 
kannattaa hyödyntää

Laadullinen 
käyttäjätutkimus

Data,
analytiikka

Määrällinen 
kyselytutkimus



Laitteet / 
käyttökanavat

Käyttäjäryhmät

Käyttötapaukset 
käyttäjäryhmittäin

Käyttötilanteet ja 
ympäristöt

Muutokset ja 
trendit

Kokonaiskuvan luominen



Esimerkki: Palveluiden konseptointia 
yhdessä asiakkaiden kanssa



Prosessin vaiheet Henkilöt Teknologiat Tunteet





Esimerkki: Yhteiskehittämistä 
kalankasvattajien kanssa
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Esimerkki: Asiakasseurantaa 
palveluiden kehittämiseksi





Esimerkki: Sisäisten toimintatapojen 
kehittäminen asiakkaiden parhaaksi



Asiakaspolkujen ja sisäisten 
palveluprosessien kehittäminen
• Kiertotalouden suunnannäyttäjäyritys Remeo hyödynsi 

Goforen osaamista palvelupolkujen ja palveluprosessiensa 
kehittämisessä.

• Projektin huippuhetki: Yhteistyössä Remeon kanssa tehty 
haastattelutulosten analyysityö oli hedelmällistä ja 
lopputuloksena syntyi huoneentaulu asiakaskokemuksesta 
ja sen vaatimista palveluprosessin vaiheista.



Esimerkki: Matka asiakaslähtöiseen 
kehittämiseen





Esimerkki: Palautteiden hallinnan 
kehittäminen asiakaslähtöisesti
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Tampereen kaupunki – Palautteenhallinta



Esimerkki: Havaittuja haasteita 
asiakaslähtöisessä kehittämisessä



Asiakaskokemuksen nykytilan ja asiakastarpeiden selvittäminen

• ”Särkänniemi haluaa kasvattaa kävijämääriään ja kävijäkohtaista liikevaihtoaan. He näkevät 
erinomaisen asiakaskokemuksen tärkeänä tekijänä tavoitteiden saavuttamisessa.”

• Haasteina: Asiakassegmentit, asiakkaista saatavien tietojen yhdistäminen, omien 
olettamusten ja tarpeiden korostuminen, ei-asiakkaiden huomioiminen, tulosten mittaaminen
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Muutos asiakaslähtöiseksi



Kulttuuri

Strateginen ohjaus Toimintatapa

Tahtotila Sitouttaminen Osaaminen

Strategisen 
mallin 

asettaminen 

Tavoitteiden 
asettaminen 

Asiakas-
ymmärryksen 
kerääminen

Asiakas-
lähtöisen 

toimintamallin 
jalkauttaminen

Asiakaskokemus 
organisaation 
toiminnassa



Kotiin viemiset

• Kiitos että sain tulla kertomaan ja keskustelemaan asiakaslähtöisyydestä!

• Päivän lopuksi on hyvä miettiä miten asiakaslähtöisyys voisi ottaa seuraavan askeleen 
omassa organisaatiossasi. Miettikää 2-3 aihetta, muutosta tai ideaa, jotka haluaisit viedä 
tuliaisina omaan organisaatioosi.



Kiitos!
Toivottavasti sait päivästä uusia ideoita ja oppeja 

omaan työhösi. Jatkan mielelläni keskustelua näistä 
aiheista

mikko.nurmi@gofore.com


