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Koettu arvo ratkaisee

(Asiakkaan saama hyöty - asiakkaan kokema haitta)



Haastattelut,	  havainnointi,	   yhteiskehittely,	   luotaimet…	  
Keinot	  asiakasymmärryksen	   keräämiseksi	   valitaan	   tarpeen	  mukaan.









PUHELU ALKAA

Huomioitava kaupunki / 
maaseutu markkinoinnissa

NOLLALINJA.FI

Markkinointi nimi edellä, löytyy 
kyllä netistä jos nimi on 
muistissa

Kanavat: FB, hakukoneet, TV, 
radio, naistenlehdet

Julisteet esim. neuvolassa hyvä, 
jos ei uskalla ottaa korttia talteen

TIETOISUUS

Viestit:
- Mitä sana "väkivalta" tarkoittaa / kattaa
- Soittajan ei tarvitse pystyä todistamaan tekoja
- Vainoaminen on rangaistava teko
- Akuuteissa tilanteissa soita hätänumeroon
- Ihan alussa ajatus on "Voiks tää olla totta?"
- Mustasukkaisuus, pelottelu, uhka

Tarinoiden kautta

Mistä on kyse:
- Sitoutumaton, ei 
viranomaistoimintaa
- Maksuton
- Ympärivuorokautinen
- Valtakunnallinen
- Anonyymi ja luottamuksellinen 
- Voi soittaa useamman kerran
- Ei näy laskussa, puhelimesta/
selaimesta pitää itse poistaa jos ei 
halua että joku voi huomata
- Päivystäjät vaihtuvat

Check-lista -> onko tilanne 
normaali

Väkivallan määrittely

Palvelun tuottajan ja 
asiantuntijoiden 
koulutuksen / 
ammattitaidon  esittely

Tarinat / muiden 
kokemukset

Yhteystiedot oltava
- Piilotetaan syvemmälle 
sivustolle. 
- Sähköposti, josta lähtee 
automaattinen vastaus: 
"Tämä on palautetta varten, 
emme palvele sähköpostitse, 
soita jos haluat keskustella."

Jos varattu (tiedote)
- Mihin soitit
- Soita uudelleen
- Hätätapauksessa soita 
hätänumeroon
- Kielet: suomi, ruotsi, 
englanti

Puhelun alku
- Mihin soitit
- Asiantuntijan etunimi
- Riskin kartoitus: "Mikä 
tilanne on nyt?"
- Vaitiolovelvollisuus
- Soittaja voi olla myös 
ystävä/sukulainen tms.

Luottamus ja empatia
- Keskittyminen soittajan 
kokemukseen, ei tekijään

Puhelulle rakenne
- auttaa keskittymään 
olennaiseen
- mitä käydään aina läpi?

Palveluohjaus
- kysytään kotikunta, jos 
haluaa tarkempaa ohjausta
- Yleisimmät avuntarjoajat 
(rikosuhripäivystys yms.)
- Lakiapu
- Mielenterveys

Palvelun ensisijainen 
tarkoitus on että soittaja 
tulee kuulluksi ja ohjataan 
oikeaan paikkaan jos 
kaipaa lisäapua

"Väärien ongelmien" / 
häiriköiden tunnistaminen 
ja puhelun lopetus

Numeron / yhteystietojen 
antaminen
- "Mulla on tässä numero, 
voitko pistää muistiin?"
- Turvakodeista myös 
saatavuustiedot

Palveluohjauksen rajat 
päätettävä

Ei saa omaa kontaktihenkilöä, 
jos soittaa uudestaan voi olla 
eri asiantuntija vastaamassa

Ei voi jättää "nimimerkkiä", 
jotta voisi jatkaa seuraavassa 
puhelussa

Pitkittyvän puhelun 
lopettaminen empaattisesti

Puhelun lopetus
- Kertaus: Menikö asiat perille?
- Toiveikkuuden / 
eteenpäinmenon viestiminen
- Aina voi soittaa uudelleen
- "Tuntuuko että tulit kuulluksi?"

"Muistilappu", jolla 
päivystäjä voi jättää 
viestejä seuraavalle

PUHELU LOPPUU

Raportointi
- Soittoaika, kesto, kunta
- Sukupuoli, ikä, onko lapsia
- Soiton syyt
- Mihin palveluun ohjattiin

Muut tehtävät
- Tietopankin tietojen 
päivittäminen
- Yhteystietojen  ja 
aukioloaikojen tarkastaminen  ja 
kerääminen

Palaute nettisivujen kautta
- Palaute myös anonyymisti 
(Kiitos palautteesta, 
käsittelemme mutta emme 
vastaa...)

Purkaminen & oppiminen
- Puheluiden analysointi 
esimiehen / työkavereiden 
kanssa
- Itsearviointi

Ei voi jättää soittopyyntöä

Pikapoistuminen





PROFIILIN KUVAUS

TÄRKEINTÄ ASIAKASKOKEMUKSESSA PROFIILIN PAINOTUKSET

Itsenäiset luontoilijat

- Käyttää pääosin palveluita tarpeeseen
- Kotiin tuotavat palvelut ja puhelinpalvelut sopivat ajatusmaailmaan
- Voi osallistua yhteisölliseen toimintaan, kunhan sitä ei ole liikaa
- Ei juuri kokemusta sähköisistä palveluista

Itsenäiset luontoilijat viihtyvät parhaiten yksin tai yhdessä 
puolison kanssa ja luonnolla on merkittävä rooli heidän 
henkisessä ja fyysisessä hyvinvoinnissa. Joiden osalta yksin oleminen 
syntyy olosuhteiden pakosta, joillakin se taas on itse valittua. Rutiinit 
arkiaskareissa ovat heille myös hyvin tärkeitä, koska ne tuovat 
järjestystä ja jatkuvuutta elämään.

Profiilille tyypillistä
- Itseohjautuvuus ja aktiivisuus rutiinien kautta
- Luonnon hyödyntäminen henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin tuojana
- Touhuaa mielummin omaehtoisesti kuin järjestetyssä tapahtumassa
- Kaipaa joskus lisää sosiaalisuutta ja osallistuukin aika-ajoin 
yhteisöllisiin menoihin

Sähköiset palvelut Käynti paikan päällä

Verkostoitunut Yksin toimiva

Huolehtii itsestään Huolehtii myös muista

Palveluiden käyttäjä Käyttäjä ja tuottaja

ASIAKASPROFIILI

Sote-palvelut



Hyöty 1:

Tekemisen	  kohdentaminen	  sinne	  
mistä	  arvo	  syntyy



Hyöty 2:

Yhteinen	  suunta	  – kohti	  asiakasta



Hyöty 3:

Onnistumisen	   todennäköisyys	  
kasvaa



Tarpeet ja 
osaaminen

Arvostukset 
ja arvot

Vaihtoehdot 
ja saatavuus

Palvelun 
ominaisuudet

Sosiaalinen
viitekehys

Tottumukset ja 
tavat

Koettu arvo 
ratkaisee



TYÖPAJA: ASIAKASPROFIILIT TYÖKALUNA
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Mistä kodin ja 
asuinympäristön 
arvo muodostuu?

Koti

Raha

Talo

Sijainti

Alue ja 
ympäristö

Sosiaalisuus

Riskit

Unelmat ja 
tulevaisuus

Avaruus

Toimivuus

Oman näköinen

Läpitalon asunto

Valoisuus

Muunneltavuus

Remontti

Isot ikkunat

Parveke

Pohja

Harrastushuone Ylin kerrosPääty

Kaikki tarpeellinen

Näkymät asunnosta

Alueen arvostus

Maksettu hinta

Asunnon arvon säilyminen

Oma budjetti

Säästäminen
Ainoa tapa säästää

ASP-säästäminen

Asuinkulut

Laina

Vastike

Tässähän tämä 
omaisuus on kiinni....

NaapuritYhtiö

Sauna

Siisteys

Hallitus

Vuokralaisten 
määrä

Remontit

Hissi

Historia

PutketKaunis talo

Logistinen helppous

Työ Koulu

Autottomuus

Kaverit

Historia

Aiemmat kokemukset alueesta Muistot

Entinen asunto

Harrastukset Palvelut

Tietty tapa 
liikkua

Pyörällä 
harrastuksiin

Lapsuus

Aiemmat kokemukset

Asunnon ostajan kontekstit

Luonto

Puisto

Ulkoilumahdollisuudet

Rakkaus alueeseen Vehreys

TilaTulevaisuus

Kaavoitus
Rauha

Alueen värikkyys Meri Keskuspuisto

Sukulaiset

Ystävät

Uudet tuttavuudet

Yhteisö

Vanhemmat

Sisarukset

Kaikki lähellä

"Kämppä-elämää"

Perheen koko vs. 
kodin koko

Puistotuttavat

Harrastusttuttavat

Vierailut toisaalla

Taloyhtiön pommit

Asuntolat

Päihdeklinikka
Ei toivottu naapurusto

Remontit

Y llätyksetTeinkö huonot kaupat

LiikenneSaasteet

Vesivahingot

2+ vuotta vs. verotus

Elämäntilanteen mukaan

Lähitulevaisuus

Elämänkumppanin 
astuminen kuvioon

Isompi asunto

Omakotitalo

Vuokralle

Lapset

Pysyvyys

En halua myydä ostamaani

KONTESKTIANALYYSI

Kiinteistövälitys
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Uusi vuosi

Kevätaurinko

Kesäkuntoon

Ulkokausi alkaa

Pihapelit

Lomaliikunta

Arki alkaa

Sisälajit 1

Sisälajit 2

Kaamosta vastaan

Jumpat, kuntosali 
& kotikuntoilu

Ruoka & 
painonhallinta

Hiihto

Luistelu

Hiihto 
(+lasten)

Laskettelu & 
lautailu

Terveys

Uinti

Ruoka & 
painonhallinta

Jumpat Kävely & 
sauvakevely

Juoksu

Golf

Suunnistus

Pyöräily

Golf

Pihapelit

Tennis

Pyöräily Juoksu

JalkapalloTanssi

Ensiapu/ 
terveys

Kävely & 
sauvakevely

Lähiruoka & 
kauden sato

Juoksu

Golf

Jääkiekko

Jumpat & 
kuntosali

Kävely & 
sauvakevely

UintiUlkoilu & 
vaellus

Salibandy

Sulkapallo

Uinti Jumpat & 
kuntosali

Ruoka ja 
terveys

Talvijuoksu
Talvipyöräily

Sisäpelit

Laskettelu & 
lautailu

Jooga, venyttely 
& hieronta

Hiihto

Vuoden 
kertaus

VUOSIKELLO

Liikuntapalvelut

Kaupungin nuorisotyö

Muistiyhdistys

Soten perhevalmennus

Vanhusneuvosto

Kuljetuspalvelut

Suurella sydämelle

Kunnat

Eläkeliitto

1

2

3

4

5

6

7

8
Nuorten 
kannustaminen 
vapaaehtoistyöhön

Nuorten ja ikäihmisten 
yhteistapaamisten 
järjestäminen

Kuntien tarjoamat 
tilat tapaamisille

Suurella sydämellä -
hankkeen ja Kirkon 
palvelukeskuksen tuki

Syrjäkylien asukkaiden 
saaminen tapaamisiin

Eläkeliiton palveluiden 
hyödyntäminen 
yhteistyössä nuorten 
kanssa

Perheiden tarpeiden 
tunnistaminen avun 
tarvitsijoina

Vapaaehtois- ja 
vertaistoiminta

SIDOSRYHMÄKARTTA

Sote-palvelut

Haastattelut Asiakasarvo Asiakasprofiilien	  nelikenttä Asiakasprofiilit

1.	  Haastattelut	   10	  kpl
2.	  Analysointi	   ja	  

tiivistäminen	   (10x)

3.	  Erot	   ja	  
yhteneväisyydet

4.	  Tarinallistaminen &	  
profiilit	   (3-‐5	  kpl)

4.	  Syventäminen	   &	  
lainaukset





Paritehtävä: Asiakashaastattelu

Napatkaa vieruskaveri pariksi ja valitkaa kumpi on haastattelija ja kumpi 
asiakas.

Haastattelijan tehtävänä on piirtää asiakaspolku asiakkaan edellisestä 
lomamatkasta.
• Miten haaveilu tapahtui?
• Mitä vaihtoehtoja harkittiin ja miten lopullinen valinta tehtiin?
• Mitä itse matkan aikana tapahtui?
• Mitä matkan jälkeen tapahtui?

Muista kysyä avoimia kysymyksiä, pyydä kertomaan tarinoita ja 
kysy usein ”miksi?”





• Käykää haastattelu yhdessä läpi ja tunnistakaa asiakasarvon elementit 
kolmesta näkökulmasta
– Tehtävät: mitä konkreettisia asioita asiakas teki? (”varasin lennot ja hotellit 

erikseen, koska halusin...”)
– Hyödyt: mitä lopputuloksia tai hyötyjä asiakas tavoitteli? (”käymme usein 

tuttavaperheiden kanssa yhdessä matkalla”)
– Murheet: mitä murheita tai esteitä asiakas kohtasi? (”kaikki syysloman matkat oli 

jo myyty”)

Paritehtävä: Asiakasarvo



TEHTÄVÄT HYÖDYT

MURHEET

TUOTTEET JA PALVELUT

MURHEEN POISTAJAT

HYÖDYN TUOTTAJAT

Perustelu ja raportointi johdolle
Myynnin edistäminen
Investoinnin tuoton 
kasvattaminen
Tavoitteiden asetanta
Kaikkien palikoiden hallinta
Raportoida onnistumiset 
ja epäonnistumiset
Perustelu ja raportointi johdolle
Verkostoituminen
Perustella omat valinnat
Oman pätevyyden osoittaminen
Oman osaamisen kasvattaminen
Motivaation ylläpito

Innovaatiot
Asiakasmäärä kasvaa
Oivallukset
Hyvä palaute
Verkostoituminen
Voittaa palkinnon
Hyvä fiilis
Eteneminen uralla
Arvostus ja kiitos
Luottamus
Oppiminen
Ego boost
Sosiaalinen status

Kuluttajakäyttäytymisen muutos
Budjetti
Riittämättömät resurssit
Kemiat kumppaneiden kanssa
Reagointikyvyn puute
Ei voita palkintoa
Osaamisen puute
Kärryillä pysyminen
Pelko oman työn menettämisestä
Henkilökohtainen pettymys
Epävarmuus omasta tekemisestä

Mediakoulu
Workshopit
Tutkimuspalvelut
Roundtable
Asiakaskoulutus
KPI-työpaja
Tilaisuudet
Datan visualisointi
Tarjooma

Asiakas uskaltaa kysyä
Kuullaan ja ymmärretään
Selkeä raportointi
Vastuun ottaminen
Vertaistuki
Ymmärrettävät termit
Puhutaan huolista
Molemminpuolinen luottamus
Selkeät prosessit

Auttaa tavoitteiden asettamisessa
Ostaminen helpottuu
Selkeät suositukset
Positiivinen kokemus
Sopivat ihmiset
Uudet ideat
Yhteinen kieli
Fokusoi tarpeet oikeisiin asioihin
Joustavuus
Yhteiset tavoitteet
Auttaa ymmärtämään median 
muutosta

ASIAKASARVO

Asiantuntijapalvelut



Keskustelu: Profiilien ja nelikentän hahmottelu



Keskustelu: Profiilien suunnittelu ja tarinallistaminen

PROFIILIN KUVAUS

TÄRKEINTÄ ASIAKASKOKEMUKSESSA PROFIILIN PAINOTUKSET

Itsenäiset luontoilijat

- Käyttää pääosin palveluita tarpeeseen
- Kotiin tuotavat palvelut ja puhelinpalvelut sopivat ajatusmaailmaan
- Voi osallistua yhteisölliseen toimintaan, kunhan sitä ei ole liikaa
- Ei juuri kokemusta sähköisistä palveluista

Itsenäiset luontoilijat viihtyvät parhaiten yksin tai yhdessä 
puolison kanssa ja luonnolla on merkittävä rooli heidän 
henkisessä ja fyysisessä hyvinvoinnissa. Joiden osalta yksin oleminen 
syntyy olosuhteiden pakosta, joillakin se taas on itse valittua. Rutiinit 
arkiaskareissa ovat heille myös hyvin tärkeitä, koska ne tuovat 
järjestystä ja jatkuvuutta elämään.

Profiilille tyypillistä
- Itseohjautuvuus ja aktiivisuus rutiinien kautta
- Luonnon hyödyntäminen henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin tuojana
- Touhuaa mielummin omaehtoisesti kuin järjestetyssä tapahtumassa
- Kaipaa joskus lisää sosiaalisuutta ja osallistuukin aika-ajoin 
yhteisöllisiin menoihin

Sähköiset palvelut Käynti paikan päällä

Verkostoitunut Yksin toimiva

Huolehtii itsestään Huolehtii myös muista

Palveluiden käyttäjä Käyttäjä ja tuottaja

ASIAKASPROFIILI

Sote-palvelut
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Asiakaspolut Valinta Konseptointi Esimerkit,	  prototyypit,	  
toimenpiteet
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Itsenäiset luontoilijat viihtyvät parhaiten yksin tai yhdessä 
puolison kanssa ja luonnolla on merkittävä rooli heidän 
henkisessä ja fyysisessä hyvinvoinnissa. Joiden osalta yksin oleminen 
syntyy olosuhteiden pakosta, joillakin se taas on itse valittua. Rutiinit 
arkiaskareissa ovat heille myös hyvin tärkeitä, koska ne tuovat 
järjestystä ja jatkuvuutta elämään.

Profiilille tyypillistä
- Itseohjautuvuus ja aktiivisuus rutiinien kautta
- Luonnon hyödyntäminen henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin tuojana
- Touhuaa mielummin omaehtoisesti kuin järjestetyssä tapahtumassa
- Kaipaa joskus lisää sosiaalisuutta ja osallistuukin aika-ajoin 
yhteisöllisiin menoihin

Sähköiset palvelut Käynti paikan päällä

Verkostoitunut Yksin toimiva

Huolehtii itsestään Huolehtii myös muista

Palveluiden käyttäjä Käyttäjä ja tuottaja

ASIAKASPROFIILI

Sote-palvelut
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6.	  Asiakasryhmän	   /	  ryhmien	  
valinta

7.	  Ideat	   ja	   ratkaisut	  
asiakaspolun	   eri	  kohtiin

TOIMENPITEEN KUVAUS

VASTUUHENKILÖ:

MUUT HENKILÖT:

AIKATAULU:

KUMPPANIT:

ODOTETTU LOPPUTULOS

PERUSTELUT ASIAKASYMMÄRRYKSESTÄ / STRATEGIASTA

Asiakaskokemuksen mittareiden määrittely

Pekka

Liisa, Matti

02/2016

P&R

Tunnistettuja asiakastarpeita vastaavien asiakaskokemuksen 
mittareiden määrittely nykyisen mittariston rinnalle. 
Mittareiden määrittelyssä otetaan huomioon eri 
asiakasprofiilien tarpeet ja tavoiteltavat asiakaspolut. 
Mittareiden avulla seurataan asiakaskokemusta koko 
asiakaspolun matkalla, vaikka pääpaino alkuvaiheessa on 
ostamisessa ja palvelun käytössä.

Kaikki asiakaskohtaamisissa työskentelevät ymmärtävät millä mittareilla 
asiakaskokemusta mitataan ja miten ne vaikuttavat omaan toimenkuvaan. 

Asiakaskokemuksen mittarit ovat mukana suunnittelussa organisaation eri 
tasoilla - strategiatyössä, liiketoiminnan ja palveluiden kehittämisessä.

Mittareita seurataan säännöllisesti ja tulokset vaikuttavat markkinoinnin ja 
palveluiden suunnitteluun kaikissa kanavissa.

Asiakaskokemuksen mittarit eivät ole ristiriidassa muiden mittareiden 
kanssa ja ne on tuotu osaksi palkitsemisjärjestelmää.

Asiakaskokemukseen panostamisen myötä tarvitaan uudet 
mittarit, joilla pystytään seuraamaan asiakaskokemuksen 
kehittymistä strategiselta tasolta yksittäisiin 
palvelukohtaamisiin.

TOIMENPIDE

PROTOTYYPPI

Rakennusteollisuus
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