
Johdamme 
jokapäiväistä liiketoimintaa
asiakkuustiedolla

Vahasen visiona on tarjota mahtava asiakaskokemus.
Sen toteuttamiseksi Vahanen vastaa asiakkaidensa
tarpeisiin toimimalla ketterästi muuttuvassa
toimintaympäristössä ja kehittämällä 
asiakkuuksien tiedolla johtamistaan 
määrätietoisesti eteenpäin.

Lähtötilanne

Vahasen ja Innolinkin tiedolla johtamisen
yhteistyö käynnistyi vuonna 2017, kun
selvitimme Vahasen asiakkaiden
tyytyväisyyttä sekä koko toimialan vahvuuksia
ja kehityskohteita Suunnittelu- ja
konsultointiyritykset SKOL ry:n teettämässä
jäsenyritysten asiakastutkimuksessa.
Yhteistyö on sittemmin syventynyt niin
Vahasen bränditunnettuuden kuin
henkilöstökokemuksenkin tutkimiseen kuin
systemaattiseen tiedolla johtamisen
kehittämiseen.

Vahanen on kiinteistö- ja
rakennusalan suomalainen

konsulttikumppani. Vahanen tarjoaa
kiinteistö- ja kaupunkikehitykseen,

arkkitehtuuriin, suunnitteluun,
rakennuttamiseen ja valvontaan,

tutkimuksiin ja tarkastuksiin,
energiaan ja kiinteistön elinkaareen
sekä ympäristöön liittyviä palveluita.

Vahanen palvelee asiakkaitaan 11
paikkakunnalla yli 500 asiantuntijan

voimin.
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Alkuvuonna 2019 Vahasen nykyisten ja
potentiaalisten asiakkuuksien kehittäminen
nostettiin merkittäväksi kehityskohteeksi.
Asiakkuuksien hallintaan liittyvää työtä oli tehty
pidemmän aikaa, mutta konsernin yritysten
yhteisissä toimintatavoissa kohdattiin edelleen
haasteita.

Tiedolla johtamisen hankkeen
käynnistysvaiheessa havaittiin, että
asiakasymmärrystä vahvistamalla, tiedon
saatavuutta ja hyödyntämistä edistämällä sekä
konserniyritysten yhtenäisiä toimintamalleja
kehittämällä oli mahdollista luoda perusta
tehokkaalle asiakkuuksien tiedolla johtamiselle.

Toimintamalli asiakkuuksien
tiedolla johtamiseen

Mahtavan asiakaskokemuksen saavuttamiseksi
Vahanen ryhtyi rakentamaan yhdessä

Innolinkin kanssa konkreettista asiakkuuksien
tiedolla johtamisen toimintamallia.

Yhteisen toimintamallin avulla Vahanen
pystyy vahvistamaan asiakkuustietoon
perustuvaa strategista suunnittelua ja
operatiivista toimintaansa, seuraamaan ja
reagoimaan asiakkuustiedon pohjalta
helposti ja reaaliaikaisesti sekä luomaan
tiedon raportoinnin ja hyödyntämisen
järjestelmäratkaisut.
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Vahanen-yhtiöt muodostuu kymmenestä
yrityksestä. Tiedolla johtaminen mallinnetaan
ensin konsernitasolla. Visiosta ohjattiin
konsernitason yhtenevät mittarit ja tiedolla
johtamisen prosessit, jotka läpileikkaavat kaikkia
yhtiöitä. Tämän jälkeen on mahdollista jalostaa
yritysten omat tukimittarit ja prosessit, jotka
palvelevat kunkin liiketoiminnan
erityistarpeita. Lopulta tiedolla johtamisen
prosessit on sovitettu yhteen projektipäälliköiden
ja asiantuntijoiden asiakastyön kanssa. Malli siis
koskettaa kaikkia vahaslaisia.

Tiedolla johtamisen mallin jalkautustyössä on
ensiarvoisen tärkeää vaiheistaa mittarit
käytäntöön: näin mahdollistetaan paras
mahdollinen tiedon hyödyntäminen sekä
konserni- että yritystasolla.

Yhteinen tiedolla johtamisen malli
osaksi jokaisen vahaslaisen arkea

Tiedolla johtaminen
on Vahasen yhteistä

tekemistä.

Tiedolla johtamisen arkkitehtuurin valmistuttua luodaan
prosessi, joka kuvaa miten tiedolla johtamista käytännössä
toteutetaan. Tiedolla johtamisen vuosikello tarjoaa
prosessin, jonka avulla kukin yritys ja vastuuhenkilö
järjestelmällisesti seuraa liiketoiminnan onnistumisia ja
tunnistaa kehitystarpeita.

Tiedolla johtamisen malli - arkkitehtuuri ja prosessi –
mahdollistaa tavoitteiden kirkastamisen, jotta koko
organisaatio tietää, mikä toiminnassa on tärkeää ja mihin
pyritään. Lisäksi toiminnasta tulee mitattavaa, ja todelliset
liiketoiminnan ajurit ja niiden väliset syy-seuraussuhteet
tulevat esiin selkeän mittariston kautta. Mittaristo on
käytännön työkalu, jonka avulla järjestelmällinen työskentely
ja jatkuva oppiminen ohjautuvat oikeisiin asioihin
asiakkuuksien eri vaiheissa.

Mitä pitää tapahtua, jotta mahtava
asiakaskokemus toteutuu?

Yhteinen työskentely käynnistettiin
määrittelemällä Vahasen asiakkuuden
vaiheet eli ne osa-alueet, jotka muodostavat
yhdessä mahtavan asiakaskokemuksen.
Asiakkuuden vaiheille on näin mahdollista
asettaa määrälliset ja laadulliset tavoitteet
sekä toimenpiteet tavoitteiden
saavuttamiseksi.

Kun toimenpiteet on priorisoitu, alkaa
varsinainen tiedolla johtamisen
mallintaminen. Jokaiselle toimenpiteelle
määritetään mittarit: osoittava mittari sekä
selittävä subjektiivinen ja objektiivinen mittari.
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Tiedolla johtamisen kulttuuria
kehitetään yhdessä

Vuonna 2020 käynnistyvän tiedolla johtamisen
valmennuksen avulla varmistetaan, että Vahasen
vastuuhenkilöt toiminnan eri tasoilla ymmärtävät
ja osaavat hyödyntää heille tuotettua tietoa.

Innolinkin ja Vahasen yhteistyön tavoitteena on
viedä tiedolla johtaminen ja erityisesti
asiakkuustiedolla johtamisen malli entistä
voimakkaammin osaksi arkea konserniyritysten
johtotasolla valmennusten, sparrausten ja
aktivointien muodossa.

Valmennusten avulla luodaan
organisaatiokulttuurin perusteet ja toimintamalli,
jossa tavoitteellista tiedolla johtamisen kulttuuria
ja tuloksellisuutta kehitetään yhdessä.

Tavoitteena on johtaa toimintaa aidosti
asiakastiedolla jo vuoden 2020 aikana, jolloin
tiedolla johtaminen vakiintuu kiinteäksi osaksi
jokapäiväistä johtamista ja tekemistä.

”Haluamme syventää
voimakkaasti asiakkuuksien

johtamista tiedolla ja teemme
paljon töitä, jotta tiedolla

johtaminen tulisi osaksi jokaisen
vahaslaisen arkea. Innolink on

auttanut jäsentämään
monimutkaisia tiedolla

johtamisen kysymyksiä selkeiksi
kokonaisuuksiksi”, selventää

Vahasen muotoilujohtaja
Katja Soini
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