
Suomen ABB:n Marine & Ports- yksikkö 
Helsingin Vuosaaressa, Haminassa ja 
Turussa kehittää sähköistys- ja automaa-
tioratkaisuja meriteollisuuden tarpeisiin. 
Yksikkö vastaa maailmanlaajuisesti me-
riteollisuuden ratkaisujen kehittämisestä 
ABB:llä. Yksikön keihäänkärkituote on 
sähköinen Azipod®- propulsiojärjestel-
mä, joka edistää muun muassa risteili-
jöiden, jäänmurtajien, ro-ro-alusten ja 
tankkereiden polttoainetaloudellisuutta, 
energiatehokkuutta ja ajettavuutta.  

ASIAKASKESKEISEN KULTTUURIN  
VAHVISTAMINEN

Asiakaskokemus ja laatu ovat ABB:n keskeisiä 
strategiapainopisteitä. Uudet globaalit asiak-
kaat sekä laivanrakentamisen kehittyminen 
vaativat uudistumista asiakaskokemuksen 
varmistamiseksi. ABB Marine & Ports -liiketoi-
minta on kasvanut merkittävästi ja on teknisten 
ratkaisujen osalta markkinoiden edelläkävijä.  

”Halusimme ABB Group:n Asiakaskeskeisyys & 
Laatu- arvoparin olevan osa arkeamme. Mie-
timme, kuinka voimme parantaa asiakasuskolli-
suutta panostamalla yhteistyön rakentamiseen 
ja ylläpitämiseen. Asiakkaan odotukset halutaan 
täyttää ja jatkossa – hankkeen myötä – odo-
tustaso halutaan ylittää. Tavoitteemme on olla 
asiakkaidemme ensisijainen kumppani. Asiakas-
uskollisuuden kehittäminen on koko henkilös-
tön yhteinen tavoite. Tulos syntyy yhteistyöstä”, 
Marine & Ports, Suomen liiketoimintajohtaja 
Sakari Sorsimo kertoo yhteistyön taustasta. 

SEITSEMÄN KUNINGASTAPAA  
ASIAKASTILANTEISSA

ABB Marine & Ports -liiketoiminta toteuttaa pro-
jekteja, joissa työskentelee paljon omia työnte-
kijöitä, asiakkaan henkilöstöä sekä kolmansia 
osapuolia. Suurissa projekteissa asiakaskoke-
mus rakentuu usean henkilön yhteistyöstä. Ma-
rine & Ports -liiketoiminnan hanke käynnistyi 
yhteisellä työpajalla johon osallistui 200 suoras-
sa asiakastyössä työskentelevää marinelaista. 
Valmennuksessa sovimme seitsemän kunin-
gastapaa tilanteisiin, joilla voidaan vaikuttaa 
merkittävästi asiakkaan kokemukseen. 

Asiakaskokemuksen sitoutumista vahvistaak-
seen Marine & Ports –liiketoiminta otti käyt-
töönsä Pulssi-muutoksenjohtamisjärjestelmän. 
Pulssi toimii Marine & Ports –liiketoiminnassa 
älypuhelin- sekä web-sovelluksena. Se antaa 
työkaluja paremman asiakaskokemuksen to-
teutukseen sekä tukea haastavissa tai vai-
keissa asiakastilanteissa toimimiseen. Pulssin 
avulla työntekijä voi peilata omia viikoittaisia 
onnistumisiaan erilaisissa asiakastilanteissa 
”seitsemää kuningastapaa” vasten ja seurata 
kehittymistään. Koska projekteja ja työtä on 
paljon, keskitytään vain muutamaan kriittiseen 
tekemiseen kerrallaan. Vastaaminen vie aikaa 
noin kaksi minuuttia. 

KILPAILUETUA ASIAKASKOKEMUKSESTA

Vastausprosentti Pulssiin henkilöstön osalta on 
viikoittain noin 70-80%, liiketoiminnan johto-
ryhmän osalta 90%. Taso on saavutettu syste-
maattisella johtamisella ja viestinnällä – yhtei-
sen tavoitteen kirkastamisella.

”Sovellus haastaa minut säännöllisesti pohti-
maan kysymysten kautta, kuinka olen pystynyt 
edistämään rakentavia ja kilpailuetua tuovia toi-
mintatapoja työssäni viikoittain”, Sorsimo kiittää 
Pulssin konkreettisuutta. 

”Seitsemän kuningastavan avulla olemme edel-
leen kehittäneet tapaamme palvella asiakkai-
tamme ja tämän myötä tehostaneet toimin-
taamme. Olemme lisänneet kommunikaatiota 
asiakkaisiimme arjessa hyödyntämällä seitse-
mästä kuningastavasta erityisesti omistajuutta 
sekä ratkaisukeskeisyyttä”, kertoo ABB Marine & 
Ports, globaalin liiketoiminnan kehitysjohtaja 
Tommi Lempiäinen. 

Yhteinen tekeminen on tuottanut tulosta, sillä 
NPS- tulos on parantunut. Suomen Marine & 
Ports –liiketoiminnan kehityshanke jatkuu liike-
toiminnan strategian mukaisesti vuoteen 2020. 
Kehityshanketta suunnitellaan läpivietäväksi 
globaalissa Marine & Ports -liiketoiminnassa. 

”Yhteinen kehittäminen Trainers’ Housen kanssa 
on ollut liiketoimintalähtöistä. Tavoitteet ja käy-
tetyt menetelmät ovat sidottu Marine & Ports- 
liiketoiminnan strategiaan sekä sovitettu ole-
massa olevaan johtamisen viitekehykseen”, 
kiittää Marine & Ports, henkilöstöjohtaja, Aino 
Okkeri. 
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