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Kaiken lisäksi lakikielen aukottomuus on pelkkä illuusio ja yh-

teiskuntamme kalleimpia huuhaa-ilmiöitä. Jos lakikieli olisi yksise-

litteistä, emme tarvitsisi juristeja, vaan oikeusistuimet ratkaisisivat 

tapaukset aukottomien lakiemme perusteella.

Kaikki ihmiskielet ovat tulkinnanvaraisia. Lakikieli saattaa hi-

tusen pienentää tulkinnanvaraisuutta, mutta samalla se pienentää 

selkeyttä ja luettavuutta. Lapsi meni pesuveden mukana jo kauan 

sitten.

3.I4 Heikot lenkit suomalaisissa yrityksissä
Tässä jaksossa haluamme kiinnittää huomiota niihin asioihin, jotka 

yleensä ovat suomalaisissa yrityksissä asiakaskokemuksen heikkoja 

lenkkejä. Olemme jakaneet osuuden kokemattomiin ammattilaisiin, 

huonoihin presentaatioihin ja unohdettuihin teksteihin.

  Kokemattomat ammattilaiset

Yleensä myyjät ja asiakaspalvelijat tiedostavat kohtuullisen hyvin, 

mikä merkitys heillä on asiakaskokemukselle. Kun yritys haluaa ke-

hittää asiakaskokemustaan, se panostaa asiakaspalvelijoiden koulu-

tukseen. Niinpä asiakas saa useimmiten perushyvää tai jopa loistavaa 

palvelua, kun hän kohtaa myyjän tai asiakaspalvelijan.

Joskus kuitenkin asiakasparka joutuu ottamaan yhteyttä syvem-

mällä organisaatiossa majaileviin yksiköihin. Sieltä löytyy jos jon-

kinlaista ankeriasta, joilla ei välttämättä ole mitään käsitystä siitä, 

miten asiakaskokemuksia luodaan. Nämä ovat asiakaskokemuksen 

näkökulmasta kokemattomia ammattilaisia. Pahimmillaan yrityksen 

juristit, tekninen tuki, varasto tai asiantuntijat pitävät asiakasta vain 

häiriönä, joka keskeyttää heidän mukavan työpäivänsä.
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Juristin tärkein tehtävä ei ole luoda vedenpitäviä sopimustekstejä 

ja pitää lakitieteellisiä puheenvuoroja. Sen sijaan hänen tehtävänsä 

on varmistaa, että asiakkaalla on edes jonkinlaiset mahdollisuudet 

ymmärtää allekirjoittamansa sopimus. Samalla juristin pitää pohtia, 

millaisen asiakaskokemuksen hänen rustaamansa sopimuspohja saa 

aikaan.

Varaston tai jakelun tärkein tehtävä ei ole huolehtia pelkästä 

peruslogistiikasta, vaan se on toimittaa asiakkaan tuote perille ajoissa, 

ehjänä ja lisäarvon kera. Tarpeen tullen pitää tietenkin etsiä kadon-

nut tai viivästynyt tuote. Tässäkin voidaan tuottaa kokemuksellista 

lisäarvoa monella tavalla:

 Pakkaukseen voi liittää tarran, jossa kerrotaan, kuka tuotteen 

on pakannut, tarkistanut tai lähettänyt.

 Yrityksen pakkaus voi olla näkyvä, jolloin se löytyy nopeam-

min Itellan tai Matkahuollon hyllystä.

 Pakkauksessa voi olla mukana valmiiksi maksettu postikortti, 

jolla vastaanottaja voi lähettää saman tien pikapalautteen 

yritykselle.

Kun kokemattomat ammattilaiset otetaan mukaan asiakaskokemus-

ten kehittämiseen, asiakkaiden kohtaaminen on motivoivampaa 

myös heille itselleen.

Ensinnäkin oman työn kehittäminen ei ole enää pelkkää fakta- 

tai substanssiviilausta, vaan se on myös viestintä-, vuorovaikutus- ja 

asiakaspalvelutaitojen kehittämistä. Oma repertoaari ja osaaminen 

siis laajenevat.

Toisekseen, kun omaa työtään tarkastelee asiakaskokemuksen 

näkökulmasta, tarjolla on enemmän vastuuta ja vaikuttamismah-

dollisuuksia. On itse asiassa upea ilmiö, ettei kenenkään enää tar-
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vitse piilotella asiakaspalvelun selän takana, vaan jokainen yrityksen 

työntekijä pystyy osallistumaan asiakaskokemuksen rakentamiseen.

Kolmanneksi, on koko organisaation etu, että myös kokemat-

tomat ammattilaiset saadaan ymmärtämään oma roolinsa. Näin 

kukaan organisaatiossa ei jarruta muutoksia tai hidasta asiakaspal-

velua omien kiireidensä perusteella, vaan kaikki ymmärtävät, että 

asiakaskokemusten luominen on yrityksen tärkein prosessi.

  Omituiset presentaatiot

Yritykset kiinnittävät presentaatioissaan ja seminaaripuheenvuorois-

saan huomiota fontteihin ja logoihin, mutta puhujan esiintymistaito 

ja kommunikointikyvyt saattavat olla tohvelieläimen tasoa. Asiakas-

kokemuksen kannalta logon paikka diaesityksessä on samantekevä, 

jos presentoija itse on epäselvä, puuduttava tai hyökkäävä.

Kun asiantuntijasi käyvät pitämässä puheenvuoroja, mumise-

vatko he kalvoilleen vai ottavatko he kontaktia osallistujiin? Ovatko 

he tunkeneet kymmenminuuttiseensa 40 diaa, vai onko aikaa jätetty 

myös keskustelulle ja kysymyksille? Pahimmillaan presentaatio on 

yksisilmäistä mainostamista tai tiedon päähän kaatamista. Par-

haimmillaan se on osallistavaa, mieleen jäävää ja kokemuksellista 

kommunikointia.

Presentaatioihin kannattaa kiinnittää huomiota siksikin, että 

ne ovat upeita tapoja tavoittaa kerralla kymmeniä ihmisiä. Toisaalta 

huonot presentaatiot ovat tehokkaita tapoja tuhota kerralla kymme-

niä potentiaalisia asiakkuuksia.


