Työntekijät digiasiakasarvon
luonnissa
digiMensa –hanke
Menestyvät suomalaiset asiakasviisaat organisaatiot – Asiakasarvon
johtaminen ja mittaaminen digitaalisen ajan liiketoimintamalleissa

Työntekijät ja henkilöominaisuudet digiasiakasarvon luonnissa
Vaikka kasvava osa yritysten digitaalisesta liiketoiminnasta (tuotteista, palveluista,
ratkaisuista) toteutetaan ja toimitetaan digitaalisesti yritysten digitaalisia
palvelukyvykkyyksiä hyödyntäen, yritysten työntekijöiden ja
henkilöominaisuuksien merkitys korostuu nykyisessä liiketoimintaympäristössä ja
arvonluonnissa edelleen.

Henkilöominaisuudet ovat keskeisessä roolissa asiakassuuntautuneessa
toiminnassa, kun luodaan arvoa digitaalisten palvelukyvykkyyksien avulla
Asiakassuuntautuneilla yrityksillä on kyky hallita asiakassuhteitaan sekä
fyysisessä että virtuaalisessa toiminnassa, ja luoda ja säilyttää uskollisia
asiakkaita.

Henkilöominaisuuksilla viitataan niihin yksilöiden ominaispiirteisiin, jotka
vaikuttavat siihen, miten he työskentelevät ja käyttäytyvät osana
organisaatiota.
Henkilöominaisuudet voidaan jaotella osaamiseen ja käyttäytymiseen
liittyviin tekijöihin
Henkilöominaisuudet
Kokemus, Implisiittinen
tieto
Taidot, Roolit

Kuvaus
Työntekijät, joilla on sopiva työkokemus
Hyvin koulutetut työntekijät, joilla on soveltuva koulutus
Ammatillisesti taitavat työntekijät

Asenne, Kyvyt

Työntekijät, jotka perehtyy tehtäviin, työkaluihin ja menettelytapoihin
Työntekijät tuntevat työnsä
Työntekijät ymmärtävät toimiensa vaikutukset
Työn hallinta
Kyky toimia muiden kanssa

Digitaaliset palvelukyvykkyydet ja henkilöominaisuudet
digiasiakasarvon luonnissa
Digitaaliset palvelukyvykkyydet
Asiakassuuntautuneisuus

Kokemus, Implisiittinen tieto
Kokemus kerätä ja yhdistää asioita ja
näkökulmia eri ympäristöistä.

Henkilöominaisuudet
Taidot, Roolit
Taito kerätä ja yhdistellä
asioita eri ympäristöistä

Avoimen viestinnän mukainen käytös
Henkilökohtaisen dynamiikan hallinta
Kasvokkain kommunikointi
Luottamuksen rakentaminen
Kokemus asiakkaan muutosprosessin
tukemisesta
Avoimuuden kulttuurin fasilitointi
Markkinasuuntautuneisuus

Kokemus ulkopuolisten kumppaneiden
hankinnasta
Uusien mahdollisuuksien tutkiminen

Palvelusuuntautuneisuus

Asiakkaan tilanteen/aseman
ymmärtäminen
Kyky ymmärtää asiakkaan toiveita

Asenne, Kyky
Asenne/halu pitää
Asiakas ajan tasalla

Osaaminen pitää asiakas
ajan tasalla

Luottamuksen
rakentaminen

Taito kommunikoida
kasvokkain

Asenne/halu tukea
asiakkaan
muutosprosessia

Keinot asiakkaan
muutosprosessin
tukemiseen
Osaaminen ja keinot
hankkia ulkopuolisia
kumppaneita

Jatkuva kehittyminen ja
uuden oppiminen

Taito asiakkaan
toiveiden ja teknisen
toteutettavuuden
tasapainottamiseksi

Empatiakyky asiakasta
kohtaan

Asenne/halu uusia
mahdollisuuksia kohtaan

Kyky/halu kuunnella
asiakkaan toiveita

Yhteenveto
Sekä osaamiseen liittyvät tekijät (tiedot, taidot) että käyttäytymiseen liittyvät tekijät
(asenne, motivaatio) vaikuttavat siihen miten arvoa tuotetaan digitaalisia
palvelukyvykkyyksiä hyödyntäen.

•

•

•

Digitaalisten palvelukyvykkyyksien kehittäminen liittyy myönteisesti yhteiseen
arvonluontiin, mutta se edellyttää uusia taitoja: yritysten on kehitettävä
mekanismejaan jatkuvan oppimisen tukemiseksi osana digitaalisten teknologioiden
ominaisuuksia.
Henkilöominaisuuksien merkitys korostuu digitaalisten palveluiden tuottamisen
front-end vaiheessa. Back-end vaiheessa henkilöominaisuuksien merkitys liittyy
toimitettujen ratkaisujen ylläpitoon, käytettävyyteen ja päivittämiseen.

Pohdittavaksi
Miten henkilöominaisuudet näkyvät ja vaikuttavat
meidän digiasiakasarvon luonnissa?
Millaisia digitaalisia palvelukyvykkyyksiä meillä on
ja hyödynnetäänkö niitä arvonluonnissa?

