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 ASIAKKAAN ÄÄNI MUUTOKSEN TUKENA

ASIAKKAAMME - LÄHITAPIOLA

LähiTapiolan tehtävänä on turvata asi-
akkaidensa elämää ja menestystä. 

LähiTapiolan visiona on tarjota suoma-
laisille turvallisempaa ja terveempää 
elämää. Elämänturva merkitsee Lähi-
Tapiolan asiakkaille kokonaisvaltaista ja 
ennakoivaa palvelua.

LähiTapiola-ryhmä on keskinäiseen 
yhtiömuotoon perustuva, asiakkaiden 
omistama yhtiöryhmä, joka palvelee 
henkilö-, maatila-, yrittäjä-, yritys- ja 
yhteisöasiakkaita. LähiTapiolan tuotteet 
ja palvelut kattavat vahinko-, henki- ja 
eläkevakuuttamisen sekä sijoittamisen 
ja säästämisen palvelut. LähiTapiola on 
myös yritysten riskienhallinnan ja hen-
kilöstön työhyvinvoinnin ammattilai-
nen.

TAVOITTEENA UUDISTUMINEN  
ASIAKASKESKEISESTI

Trainers’ House ja LähiTapiolan suurasiak-
kaat-yksikkö aloittivat yhteistyön keväällä 
2016. Toimeksiannon tavoitteena oli tukea 
yksikön strategian toteutumista käytännös-
sä. ”Keskeisenä osana strategiaa oli uudistu-
misemme asiakaskeskeisesti ja tätä vauhdit-
tamaan valitsimme Trainers’ Housen”, kertoo 
LähiTapiolan suurasiakkaat-yksikön johtaja 
Matti Kiiski. 

Alkuvaiheen keskusteluissa sekä suurasiak-
kaat-yksikön johto, että Trainers’ Housen tiimi 
yhdessä rakensivat toiminta- ja johtamistavan, 
joka tuki yksikön asiakaskeskeistä tekemistä. 
Samalla  määritettiin yhteiset strategiaa tuke-
vat toimintatavat jokaisen rooliin. 

ESIMIESTYÖ RATKAISEVASSA ROOLISSA

Kasvuohjelmaan osallistui LähiTapiolan suurasi-
akkaat-yksikön koko henkilöstö. Aluksi Trainers’ 
Housen tiimi haastatteli LähiTapiolan henkilös-
töä ja asiakkaita lähtötilanteen kirkastamisek-
si. Taustatöiden jälkeen esimiehet kokoontui-
vat rakentamaan yhteistä uutta toimintatapaa. 
Esimiehet päättivät yhdessä, mitkä asiat piti 

muuttaa ja miten uudet toimintatavat lopulta 
vietäisiin koko henkilöstölle. Muulle henkilöstölle 
sekä Trainers’ Housen tiimi, että esimiehet kä-
vivät työpajoissa läpi mitä uudistettu strategia 
tarkoittaa kunkin omassa työtehtävässä.

TILANNEKUVAA JA TOIMENPITEITÄ 
OHJAAMOSTA 

Arjen esimiestyö tukee parhaiten strategian 
toteutumista. Tukeakseen johtamista yksikkö 
otti käyttöön ”Ohjaamon”. Ohjaamo kokosi vii-
koittain tilannekuvan asiakkaista ja henkilös-
töstä. Tilannekuvan perusteella yksikön johto 
päätti tarvittavista toimenpiteistä. Johto kävi 
viikoittain ohjaamossa läpi asiakashaastattelu-
ja, jolloin asiakaskeskeisyys konkretisoitui.  

ASIAKKAIDEN KOKEMUKSET JOKA 
VIIKKO NÄKYVILLE 

Yhteistyön onnistumisen kannalta olennaista 
oli asiakkaiden äänen ja kokemusten nostami-
nen viikoittaiseen johtamiseen. Samoin se, että 
uudenlaisesta tekemisestä tuli läpinäkyvää, 
mitattavaa ja viikkotasolla johdettavaa.

”Saavutimme yhteistyön alussa asettamamme 
tavoitteet. Yhteistyö sujui hyvin ammattimai-
sesti. Emme hukanneet tavoitettamme ja kriit-
tisten vaiheiden riittävä kertaus oli tärkeää.  

Kasvuohjelman avulla on onnistuttu tukemaan 
suurasiakkaat-yksikköä liiketoiminnallisten 
tavoitteiden saavuttamisessa. Etenemisemme 
on ollut liiketoiminnan tuloksissa positiivista ja 
myynti on kehittynyt.

Olemme saaneet enemmän esimerkkejä on-
nistuneiden asiakascasejen hoidoista ja onnis-
tuneesta tiimityöstä. Lisäksi kansainvälisyys 
on lisääntynyt, uusia kehitysideoita on noussut 
työstettäväksi ja asiakaspalvelumme on otta-
nut uutta roolia”, Kiiski päättää. 

LähiTapiola on jatkanut viikoittaista ohjaamo-
toimintaansa. 
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