
ASIAKKAAMME - VARKAUDEN ALUELÄMPÖ

Varkauden Aluelämpö on kaukolämmön asian-
tuntija ja luotettava kumppani myös energia-
tehokkuuteen, kiinteistöjen lämmitykseen ja 
lämpimään veteen liittyvissä hankkeissa. Olipa 
kyseessä pieni  tai iso asumiseen, palveluihin tai 
teollisuuteen liittyvä kiinteistö. Varkauden Alue- 
lämpö räätälöi palvelunsa aina vastaamaan asi-
akkaan tarpeita.

KOKO HENKILÖSTÖ MUKAAN KERTOMAAN UUSISTA PALVELUISTA 

Trainers’ House ja Varkauden Aluelämpö aloittivat yhteistyön ke-
väällä 2016. ”Trainers’ House oli meihin yhteydessä ja sovimme ta-
paamisen. Totta kai meillä oli jo olemassa tietynlainen tarve, mutta 
olimme hieman skeptisiä siitä, mitä iso yritys voi tarjota pienen yri-
tyksen arkeen ja millä tavoin tämä meillä näkyisi. Tapaamisessa oli 
mukava kuulla yhteistöistä myös pienempien toimijoiden kanssa”  
Varkauden Aluelämmön toimitusjohtaja Mikko Onkalo kertoo. 

Energia-alalla tapahtuu tällä hetkellä paljon koko Euroopassa. 
”Toimimme paikkakunnalla joka ei ole kasvukeskus. Halusimme 
liiketoimintaan tukea uusilla palveluilla, jotka voisivat toimia liike-
vaihdon kannalta keskeisessä osassa. Kaukolämmön tuotannon ja 
jakelun lisäksi on tärkeää tuoda yrityksenä asiakkaille myös muita 
palveluita, eikä elää vain hyvän olon tunteessa, että kaukolämmöl-
lä menee hyvin” Onkalo kommentoi. 

Varkauden Aluelämmöllä oli jo useamman vuoden ajan puhuttu 
uusien palveluiden tarjoamisesta ja myös yritysilmettä oli päi-
vitetty. Yhteistyön alkaessa itse palvelut olivat jo muodostettu 

lisäten tarjontaan muun muassa laitteistojen ylläpitoon ja huol-
toon liittyviä lisäpalveluita. Varkauden Aluelämpö halusi nyt koko 
henkilöstön mukaan kertomaan uusista palveluista. 

”Olemme melko pieni organisaatio eli jokaisen työntekijän pitää 
osata puhua palveluista ja myös ottaa ne itse puheeksi asiakkai-
den kanssa toimiessa. Yhteistyöltä haluttiin apua siihen, miten 
oma väki saadaan kertomaan laajemmasta valikoimastamme ja 
tarjoamaan tätä kautta parempaa asiakaspalvelua”  Onkalo jatkaa. 

 

VALMENNUKSELLA VIESTIN TÄSMENNYS JA PULSSILLA  
TULOSTEN VARMISTUS 

Yhteistyöhön kuului koko henkilöstön myynnillistä valmentautu-
mista ja halutun muutokset läpiviennin varmistamiseksi Varkau-
den Aluelämpö otti mukaan arkeen myös Pulssi-työkalun. ”Pulssi 
otettiin mukaan, totta kai. Se olikin yksi syy miksi Trainers’ House 
valittiin kumppaniksi, että Pulssin avulla pystymme seuraamaan 
muutoksia tekemisessä kokonaisuutena” Onkalo kertoo. 

Ennen valmennuksia Trainers’ Housen tiimi kävi läpi jo olemassa 
olevaa myynti- ja markkinointimateriaalia sekä haastatteli Varka-
uden Aluelämmön työntekijöitä kaikista toimenkuvista. Haastat-
teluilla haluttiin vastauksia siihen, mitä ajatuksia uudet palvelut 
ja niiden myynti herättävät henkilökunnassa ja missä tilanteessa 
työntekijät kokevat, että voisivat ottaa palvelut puheeksi. Haas-
tatteluilla selvitettiin myös, mitä tunteita myynnillisyyden lisää-
minen jokaiseen työtehtävään herättää työntekijöissä. Henkilö-
kuntaa haluttiin auttaa ymmärtämään, että uusista palveluista 
kertominen on parempaa palvelua asiakkaille.  

Ennakkotöiden jälkeen Varkauden Aluelämmön koko henkilökunta 
osallistui yhteiseen valmennukseen, jossa määriteltiin yhteinen 
innostava päämäärä sekä annettiin työkaluja jokaisen myyntival-

miuden varmistamiseksi. Trainers’ Housen vaikutuskartan kautta 
toimenkuviin määriteltiin sopivat minimistandardit myynnillisyy-
den toteutumiseksi. 

Tämän jälkeen täsmennettiin myynnin- ja markkinoinnin tukima-
teriaalia johon työntekijöiden oli helppo palata ja muistuttaa mie-
leen mitä palvelumallit pitävät sisällään. Uusista palveluista ker-
toakseen Varkauden Aluelämpö kutsui tärkeimpiä asiakkaitaan 
aamiaistilaisuuteen.

ASETETUT TAVOITTEET YLITETTIIN JA YHTEISTYÖ JATKUU 

”Yhteistyön alussa tavoitteeksi asetettiin yhdessä sovittu määrä 
uusia palvelusopimuksia ja tämä luku ylitettiinkin. Pulssi on kulke-
nut mukana varmistamassa tekemisen tason koko ajan. Pulssi on 
otettu hyvin vastaan. Kun on totuttu tekemään asiat tietyllä taval-
la niin tekemistä on hankala lähteä muuttamaan” Onkalo kertoo. 

”Valmennuksissa perusajatuksena oli, että tehdään myyntikoulu-
tusta henkilöille jotka eivät ole myyjiä. Tämän ajatuksen läpivie-
minen on onnistunut ja kaikki henkilöt ovat jo tehneet tätä työtä. 
Koko valmennuksen läpivieminen onnistui hyvin ja tämän johdosta 
yhteistyömme jatkuu vielä jatkokoulutuksilla, joilla on tarkoitus 
estää paluu vanhoihin käytäntöihin ja rutiineihin”  Onkalo kom-
mentoi. 

”Olemme saaneet sitä lisäarvoa mitä lähdimme hakemaankin ja 
toiminnassa on menty hyvin eteenpäin. Suosittelen Trainers’ Hou-
sea muillekin, etenkin vastaaville pienemmille organisaatioille” 
Onkalo päättää. 
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