
LASSILA & TIKANOJA
 NOSTETTA ASIAKASKOKEMUKSEEN JA UUSIIN ASIAKKAISIIN

ASIAKKAAMME - LASSILA & TIKANOJA

Lassila & Tikanoja (L&T) on palve-
luyritys, joka on muuttamassa kulutus-
yhteiskuntaa tehokkaaksi kierrätysyh-
teiskunnaksi. Yritys toimii Suomessa, 
Ruotsissa sekä Venäjällä. Vuonna 2015 
L&T:n liikevaihto oli 646,3 miljoonaa 
euroa ja yhtiö työllistää tällä hetkellä 8 
000 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq 
Helsingissä.

TARKKUUTTA JOHTAMISEEN JA  
VAUHTIA STRATEGIAN LÄPIVIENTIIN 

Lassila & Tikanojalla on ollut suuria toiminta-
tapa- ja järjestelmämuutoksia kiinteistöpalve-
luissa. Toimintatapoja täytyi muuttaa koska 
Lassila & Tikanoja halusi nostaa asiakkaan 
kokemusta yrityksestä. 

”Asiakaskokemuksen nostamiseen sekä tuot-
tavuuden kasvattamiseen päästäksemme 
tarvitsimme parempaa johtamista, mitatta-
vuutta sekä parannusta työn mielekkyyteen. 
Halusimme lisätä asiantuntijoidemme asia-
kasaktiivisuutta ja varmistaa yhtenäiset toi-
mintatavat myyntikäynneillä. On tärkeää olla 
asiakkaiden tavoitettavissa ja keskustella kehi-
tysasioista yhdessä”, L&T:n liiketoimintajohta-
ja Antti Niitynpää kertoo. 

HUOLELLISTA JOHTAMISTA  
MUUTOSTILANTEISSA

”Halusimme toimintatapojen muutosten joh-
tamiseen tarkkuutta ja läpinäkyvyyttä. Otim-
me käyttöömme Pulssin. Uudet toimintatavat 
konkretisoitiin ja jaettiin selkeiksi viikoittaisiksi 
teoiksi. Keskityimme muutamaan tärkeään 
asiaan kerrallaan, emmekä yrittäneet viedä läpi 
liian montaa asiaa samanaikaisesti. 

Pulssin avulla pystymme henkilötasolla varmis-
tamaan että esimiehet ovat edistäneet sovittu-
ja asioita. Saamme laadullista tietoa siitä, miten 
ihmisillä menee sekä jaettua toisillemme myös 
ideoita. Pulssi on lisännyt näkyvyyttä monesta 
asiakastapaamisesta, jolloin pystymme kas-
vattamaan asiakastyytyväisyyttä”, Niitynpää 
jatkaa. 

L&T on hyödyntänyt myös muita Trainers’ 
Housen ratkaisuja. Kaikille asiakastasoille on 
haluttu varmistaa riittävä aktiivisuus. Tiiviillä ja 
aktiivisella tiedon vaihdolla sekä yhteisellä asia-
kaskonseptoinnilla asiakkaista on huolehdittu 
henkilökohtaisemmin. ”Tämä on varmistettu 
muun muassa asiakkuuksien huolenpitosoitoil-
la. Puheluissa on selvitetty esimerkiksi, miten 
L&T voisi palvella nykyisiä asiakkaita entistä 
paremmin. Puhelun tavoitteena on ollut myös 
sopia asiakastapaaminen. Suurempiin asiak-
kuuksiin on toteutettu asiakastutkimuksia. Sy-

vähaastatteluilla on selvitetty mikä asiakkaan 
todellinen asiakaskokemus on. Emme halun-
neet käyttää asiakastutkimuksessa perinteisiä 
sähköisiä kyselyitä. Puhelinsoitolla tutkimus oli 
myös asiakkaalle vuorovaikutteisempaa” Niityn-
pää kommentoi. 

Sisäisten toimintatapamuutosten ja nykyisten 
asiakkaiden lisäksi L&T on panostanut myös 
uusien asiakkaiden hankintaan. Uusien asiak-
kaiden hankkimiseksi Trainers’ Housen tiimi 
on sopinut L&T:n aluemyyntipäälliköille myyn-
tikäyntejä ja kertonut samalla potentiaalisille 
asiakkaille kiinteistöpalveluiden ratkaisuista. 
”Halusimme lisätehoja tapaamisten sopimiseen. 
Kerroimme keitä haluamme tavata ja Trainers’ 
Housen tiimi vastasi kontaktoinnista. Kumppa-
nin avulla säästimme aluemyyntipäälliköiden ai-
kaa”, kertoo L&T:n myyntipäällikkö Joni Varkka. 

MUUTOS ON AINA KULTTUURIN MUUTOS

”Yhteistyön aikana olemme ymmärtäneet että 
toimintatapa ja järjestelmämuutos on myös 
kulttuurin ja ennen kaikkea johtamisen kult-
tuurin muuttamista. Muutoksissa fokus kään-
tyy vääjäämättä sisäisiin asioihin joten on ollut 
tärkeää panostaa myös  asiakkaisiin. Pulssi on 
tuonut ketteryyttä kommunikointiin ja nosta-
nut aktiivisuustasoa merkittävästi. Henkilöstön 
yhteisöllisyys on lisääntynyt. Suuressa yrityk-

sessä eri yksiköt ja liiketoimintarajat erottavat 
ihmisiä toisistaan, Pulssin avulla nämä rajat ka-
toavat. Kaikki raportoivat samassa paikassa ja 
näkevät toistensa tulokset joka herättää myös 
hyvähenkistä kilpailua. Pulssi on helpottanut 
tiedon jakoa koko porukassa ja tuonut avointa 
kulttuuria ja tilivelvollisuutta. 

Asiakastyytyväisyys on parantunut kolmen 
puolivuosijakson aikana ja tulokset ovat paran-
tuneet jokaisella liiketoiminnan osa-alueella. 
Yhteistyö Trainers’ Housen kanssa on ollut tär-
keä osa onnistumisia. Trainers’ Housen toteut-
tamat huolenpitosoitot johtivat yhdeksän viikon 
aikana 131 tapaamiseen 80% hit ratella”, Niityn-
pää kiittää. 

”Laadukas taustatyö on vaikuttanut loista-
viin hit rateihin. Tapaamisia uusien asiakkai-
den kanssa on sovittu 188 kappaletta 60% hit 
ratella. Trainers’ House on raportoinut meille 
säännöllisesti yhteistyön etenemisestä ja työs-
kentely on ollut hyvin organisoitua ja järjestel-
mällistä”, Varkka päättää.
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