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METSÄ FOREST 
PALVELEVASTA MYYVÄKSI

ASIAKKAAMME - METSÄ FOREST

Metsä Groupin puunhankinta ja met-
säpalvelut eli Metsä Forest palvelee 
metsänomistajia ja puuta käyttävää 
teollisuutta. Metsä Forest hankkii kai-
ken Metsä Groupin käyttämän puun, 
noin 30 miljoonaa kuutiometriä puuta 
vuodessa. Palvelut metsänomistajille 
kattavat myös metsän- ja luonnonhoi-
topalvelut. Yhtiössä työskentelee yli 300 
metsäasiantuntijaa noin sadalla paik-
kakunnalla ympäri Suomea. Metsäliitto 
osuuskuntaan kuuluu 104 037 metsän-
omistajaa, jotka omistavat yhteensä lähes 
puolet Suomen yksityismetsistä. 

HYVÄSTÄ PALVELUSTA AKTIIVISEEN 
PALVELUUN

Trainers’ House ja Metsä Forest aloittivat yhteis-
työn keväällä 2016. 

”Asiakaspalveluryhmämme oli aiemmin keskit-
tynyt asiakaspalveluun, asiakkaiden pyyntöjen 
vastaanottamiseen ja niiden käsittelemiseen 
eri kanavissa. Olimme myös hyviä siinä. Halusim-
me muuttaa asiakaspalveluryhmäämme enem-
män myyntiä tukevaan rooliin ja olla itse aktiivi-
semmin yhteydessä tiettyihin asiakasryhmiin”, 
kertoo Metsä Forestin jäsenpalvelujohtaja Juha 
Jumppanen. 

”Asiakaspalveluryhmässä työskenteli henkilöitä, 
jotka eivät olleet tottuneet aktiiviseen myyntiin 
ja markkinointiin, etenkään puhelimitse. Yhteis-
työn tavoitteena oli oppia taitoja ja työkaluja 
kylmäsoittoon sekä lisätä työn tehokkuutta. 
Asiakaspalveluryhmän täytyy päästä keskuste-
luissaan nopeasti asiaan, viedä keskustelua pal-
veluhenkisesti eteenpäin sekä toimia helppona 
keskustelukumppanina metsänomistajille”, 
määritteli Metsä Forestin sähköisten palvelui-
den päällikkö Kalle Ikonen. 

”Kartoitimme kontakteiltamme, kuka on Suo-
messa huipputekijä call centerin ja ulossoitto-
jen valmentamisessa. Trainers’ House sai hyviä 
suosituksia”, Jumppanen jatkaa yhteistyön 
taustoista. 

KOVAT LIIKETOIMINNAN TAVOITTEET

Yhteistyön mitattavana tavoitteena oli kasvat-
taa asiakaspalveluryhmän osuutta metsän-
hoitopalveluiden myynnistä ja puukaupassa. 
Tämän tavoitteen saavuttaminen edellytti 
asiakaspalvelun, myyntihenkisyyden sekä aktii-
visuuden tasonnostoa. 

Trainers’ Housen tiimi tutustui asiakaspalvelu-
ryhmän toimintaan ja haastatteli ryhmän jäse-
niä ja heidän sisäisiä asiakkaitaan, metsäasian-
tuntijoita.

Taustatyön pohjalta tiimi räätälöi asiakaspal-
veluryhmälle myyntisoittovalmennukset jotka 
toteutettiin keväällä ja syksyllä 2016. 

”Valmennuksissa kirkastimme Trainers’ Housen 
Kirsi Vuorisen johdolla asiakaspalveluryhmän 
roolia Metsä Groupin strategian toteuttami-
sessa, kävimme läpi myyntityön teoriaa sekä 
tarkensimme puhelintyötä helpottavia soitto-
tarinoita. Kumpaankin valmennukseen sisältyi 
myös toiminnallinen soitto-osuus, jonka yhtey-
dessä tiimiläiset kontaktoivat metsänomista-
jia ja saivat soittojen yhteydessä sparrausta 
Trainers’ Housen puhelintyön ammattilaisilta”, 
Ikonen kertoo. 

Osana yhteistyötä toteutettiin myös kam-
panjapilotti Trainers’ Houselta valitun mark-
kinoijan toimesta. Kampanjapilotin tulokset 
olivat rohkaisevia ja metsänomistajien vas-
taanotto myönteinen. Johdimme yhteistyötä 
säännöllisillä ohjausryhmillä ja kampanjapilotin 
osalta päivittäisellä sekä viikoittaisella rapor-
toinnilla. Lisäksi asiakaspalveluryhmä käytti 
kesä- marraskuun välisen ajan Trainers’ Housen 
Pulssi-muutoksenjohtamisjärjestelmää keski-
näiseen tiedonjakamiseen, oppimisen varmis-
tamiseen sekä sovitun tekemisen vahvistami-
seen. 

 TULOKSET SEURASIVAT TEKEMISTÄ

Asetettujen tavoitteiden saavuttamisen var-
misti yhteistyön aikana kohonnut asiakaspal-
veluryhmän tunnelma sekä oman työn arvos-
tuksen kasvu. ”Asiantuntijamme ymmärtävät, 
että aktiivinen asiakkaiden lähestyminen puhe-

limitse on arvokasta ja vaativaa työtä. Kappale-
määräisesti uloslähtevien puheluiden määrä on 
kasvanut”, Ikonen kertoo. 

Syksyn valmennuksessa sovittu uusi kampan-
jatoimintamalli helpotti asiakaspalveluryhmän 
ja muun kenttähenkilöstön välistä yhteistyötä. 
Toimintamalli lisäsi  molemmin puolin tietoi-
suutta toisten työstä ja varmisti  asiakastiedon 
liikkumisen. 

”Asiantuntijuus ei ole kadonnut työstä, sillä 
asiakaspalveluryhmän tärkeä tehtävä on val-
mistella kauppoja kentällä työskentelevien 
viimeisteltäviksi. Yhteistyö on omalta osaltaan 
vaikuttanut myös tulevaan muutokseen rapor-
toinnissamme”, Ikonen jatkaa. 

”Valmennuspäivien yhteisenä soittoaikana 
kävimme huomattavan määrän asiakaskes-
kusteluja.  Nämä keskustelut poikivat suoria 
tarjouspyyntöjä ja lisäksi paljon tapaamisia met-
sänomistajien kanssa. Tiimimme koki saaneensa 
konkreettista hyötyä soittamiseen ja tehok-
kuuteen”, Ikonen kiittää. 

”Trainers’ Housen  markkinoijan toteuttama 
kampanjapilotti oli onnistunut. Se johti mer-
kittävään määrään puukauppoja sekä met-
säpalvelumyyntiä ja saimme siitä hyvän ben-
chmark-tason ulossoittoihin”, Jumppanen 
päättää.


