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Miksi?
2016

2017

2018

2019

Asiakaslähtöinen yritys tuo 
todennäköisimmin asiakkailleen arvoa. 
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Millainen yritys on asiakaslähtöinen?

Asiakaslähtöisyys =
Asiakkaiden tarpeiden riittävä ymmärrys ja 
kyky tuottaa asiakkaalle lisäarvoa.

Vaikka asiakaslähtöisyyden tärkeys on 
tunnistettu, sahateollisuuden käsitys 
asiakaslähtöisyydestä on vielä melko kapea. 

• laatu ja hinta
• asiakkaan mittavaatimukset
• käsittely

• periaatteessa hyvää
• jäykkää,  vanhanaikaista
• itsestään selvää
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Asiakasarvo on ollut aina tärkeä
Mutta strategia asiakasarvon ”tuottamiseksi” on muuttumassa.
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• Asiakas luo arvon, ts. asiakas ole toiminnan kohde 
vaan kumppani. 

• Arvoon vaikuttaa ydintuote, palvelu, kommunikointi, 
asenne, luottamus, innovatiivisuus….

• Yrityksen tehtävä on tehdä itse ja verkoston 
avulla toimenpiteitä, joilla autetaan asiakasta 
onnistumaan

• Yritys luo arvon tuotteella ja tuotteen oheen 
liitetyillä palveluilla, jonka asiakas ”kuluttaa”.

• Vaarana hintakilpailu
• Edellytyksenä pysyvästi kilpailijoita alhaisemmat 

kustannukset, tekninen etulyöntiasema tai 
tarjooma jota muualta ei saa.
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Tieto 
ja sen jalostaminen 

ymmärrykseksi

Asiakkaat (B2B, B2C)

Toimittajat

Jatkojalostajat Toimintatapa 

Innovaatiot

Asiakkaan 
kokema arvo

Kilpailuetu syntyy resursseista, joita muiden on vaikea 
tai kallista kopioida 

Yrityksen oma osaaminen

Skaalaetu
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Muut sidosryhmät

Tuoteparannukset

Palvelut

• Vuorovaikutus syventää luottamusta ja 
parantaa tiedonvaihtoa

• Parhaan asiakasarvon tuottamiseksi yrityksen 
on johdettava perusliiketoiminnan ohella tietoa 
ja suhteita.
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Keskeiset tulokset
Vallalla on vielä vahvasti tuotelähtöinen ajattelutapa. 

• Tuotteen tasainen ja korkea laatu, valikoima, räätälöinti ja käsittelyt, oikea kosteus X X

• Luotettavat ja joustavat toimitukset, aikataulutetut toimitukset X X

• Asenne ja kiinnostuksen osoittaminen: halu ymmärtää ja parantaa asiakkaan prosesseja X X

• Myyntiosaaminen (oma prosessi- ja tuotetuntemus) X X

• Aktiivinen kommunikointi, F2F, vastavuoroisuus X X

• Tiedon jakaminen (esim. puun tekniset ominaisuudet, ympäristö ja kestävyys) X X

• Kyky ennakoida asiakkaan lähitulevaisuuden prosesseissa tapahtuvia muutoksia X

• Luottamus ja yhteistyöasenne, yhteistyöprojektit X

• Valmiit ratkaisut X

• Sahatavaran tai raaka-aineen saatavuustieto etukäteen X

Asiakkaat arvostavat:

?
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Lisää aiheesta: https://www.boardman.fi/tapahtumayhteenveto/case-kemppi-asiakasajattelun-pioneeri/
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Co-creation with 
partners
- integrators, 
suppliers, universities, 
etc.

Apprentice method

Webropol –surveys targeted to specific 
customer segment group 

Co-creation 
with customers
- Customer 
modification 
projects
- New concept 
prototyping

Customer visits
(larger groups)

Customer visits
(problem focused)

Collection of 
customer needs form 
customer service 
feedback & digital 
data from software 
and machines.Idea bank, 

analyses

Analysis of care 
cases and 
repair and 
maintenance 
feedback 

– F2F/phone interviews and 
Webropol surveys.

– Collect experiences of Kemppi-
employees in customer needs in 
events, steering groups, 
international projects etc.. 

• Haaste: asiakkaina dealerit, ei tiivistä 
rajapintaa käyttäjiin

• lyijykynä ja liitu → virheet →
hitsauksen johtamisjärjestelmä

• Asiakkaan kuunteluun on varattava 
resursseja 

Case: Kemppi
Lähtökohtana on 
asiakasymmärrys

”Asiakasta tulee ajatella aina tämän 
omassa toimintaympäristössään ja 
kartoittaa tarpeet siihen sopivaksi.”

”Asiakkaat ovat usein ylpeitä ja iloisia 
saadessaan äänensä kuuluviin.”
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• Haaste: ei rajapintaa käyttäjiin
• Sosiaalinen media on tärkeä rajapinta suoraan 

käyttäjään
• Facebook ja Instagram –tilit: 

₊ valtava määrä ilmaista sisältöä
₊ tyytyväiset käyttäjät markkinoivat 

Kobelcon puolesta
₊ Osoittaa, että Kobelco on kiinnostunut 

asiakkaistaan
₊ palaute
₊ brändi 
₊ Fan shop
– ennakoimattomuus
– ylläpito ja jatkuvuuden varmistaminen voi 

olla työlästä

Case: Kobelco
Tavoitteena paras asiakaskokemus
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