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”ASIAKASKOKEMUS RAKENTUU 
KAIKISSA YRITYKSEN JA 

ASIAKKAAN KOHTAAMISISSA.”
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Mitä on 
asiakaskokemus?



Lähtötilanne yrittäjälle
Mitä asiakaskokemus tarkoittaa?
• Asiakkaan saama kokemus joko 

yrityksestä ja/tai sen myymistä 
tuotteista tai palveluista.

• Asiakaskokemus ohjaa 
ostokäyttäytymistä ja asiakkaan 
sitoutumista yritykseen.

• Miten yrityksessäsi on 
mietitty asiakaskokemusta?



Tunteella valtava merkitys
Asiakaskokemus on 80-prosenttisesti tunnetta. Mitä tunne tarkoittaa?
• Asiakas luottaa
• Asiakas on kiinnostunut
• Asiakas tuntee turvallisuutta.

• Yrittäjän pitää pystyä ohjaamaan asiakasta kohti oikeita tunnetiloja.

• Loppuosa eli 20 prosenttia syntyy siitä, että tuote on kunnossa ja asiakaspalvelun
prosessit toimivat.



Suurin haaste: Aika
”Ei ole aikaa hoitaa asiakasta”
• Asiakastyö on yrittäjän tärkeimpiä 

tehtäviä. Siitä laistaminen
ajanpuutteen verukkeella on vakava 
asia.

• Samalla laiminlyöt mahdollisuutesi 
menestyä.

• Miten jaat omaa aikaasi? Onko 
kalenterissa tilaa asiakastyölle?



Mistä syntyy hyvä asiakaskokemus?
Ole järjestelmällinen asiakastyössä ja ota oppia ainakin näistä kahdesta neuvosta:
1) Tunne asiakkaasi ja ole aktiivinen
• Yrittäjän pitää tietää, mitä asiakas tarvitsee ja tiedostaa tarpeet jopa etukäteen. Se 

vaatii hyvää asiakkaiden ongelmien ja arvomaailman sekä liiketoiminnan
tuntemista etenkin B2B-liiketoiminnassa.

2) Vuorovaikutus
• Luo henkilökohtaisuuden tunne ja sama palvelutaso kaikissa kanavissa.
• Kysy asiakkailta palautetta palvelun nykyisestä tasosta ja kehityskohteista.

Tunnetko oikeasti asiakkaasi ja heidän tarpeensa?



Asiakastyön kartta



Asiakastyön kartta
1) Tutki, mistä asiakkaasi löytyvät? Kuka tai 

ketkä tarvitsevat palvelujasi?
2) Panosta kontaktointiin. Tärkeimmät 

asiakkaat pitää aina kontaktoida
henkilökohtaisesti.

3) Aseta selkeä tavoite asiakastapaamisiin.
4) Miten yhteistyö jatkuu? Miten kysyt

palautetta asiakkaalta ja miten palvelusta 
sekä yhteydenpidosta tulee jatkuvaa?

Muista asiakaslupaus:
ÄLÄ LUPAA SELLAISTA, 
MITÄ  ET PYSTY PITÄMÄÄN!



Kiinnostu aidosti
Asiakkaista kiinnostuminen ei saa olla 
päälleliimattua, vaan sen pitää olla yrityksen 
dna:ssa.

Kaikkien yrityksessä työskentelevien täytyy 
sitoutua yhteiseen tavoitteeseen.

Asiakaskokemuksen parantamisen työ on 
jatkuvaa, ei vain satunnaista.



Asiakaskokemuksen 
johtaminen yrityksissä



Asiakaskokemuksen johtaminen:
Mittarit
Tärkeintä on kuunnella asiakasta. Minkälaista mittarointia hän toivoo ja 
arvostaa? Turhaa mittaamista ei kannata tehdä.

Mittarit ovat paljon myös toimialasidonnaisia.

Yksi yleisimmistä mittareista on asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS. 
NPS kertoo, kuinka todennäköisesti asiakkaat suosittelevat yritystäsi. Yli 
50 %:n NPS-luku on erittäin hyvä.

Minkälaisia mittareita sinulla on käytössä? Miten hyödynnät dataa?



Asiakaskokemuksen johtaminen:
Reklamaatiot
Arvokkain lopputulos hyvässä asiakaskokemuksessa on se, kun asiakas 
suosittelee yritystäsi muille.

Reklamaation hoitaminen on tehokas keino sitouttaa asiakasta. 
Reklamaatioita on turha pelätä.

Ole nopea, vastaa aina henkilökohtaisesti, tutki ja tee korjaavat 
toimenpiteet.

Miten itse hoidat reklamaatiotilanteet?



Kiitos!


