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Demos Helsinki on riippumaton 
yhdistysmuotoinen ajatushautomo.

Tavoitteenamme on kestävämpi ja 
demokraattisempi jälkiteollinen 
yhteiskunta. Haluamme rakentaa 
hyvinvointia jälkiteollisella aikakaudella.  
Tulevaisuudentutkimus, yhteiskehittäminen ja 
strategiset kokeilut keskeisinä lähestymistapoina.

Asiakkaina eri maiden yritykset, ministeriöt, 
kunnat, yhdistykset ja muut organisaatiot.

Kaikissa projekteissa toinen asiakas on yhteiskunta.

Yli 30 työntekijää: yhteiskuntatieteilijöitä, 
sosiaalipsykologeja, kaupunkitutkijoita, 
taloustieteilijöitä ja insinöörejä.





Houkuttavat tuotteet





Tuotteista palveluihin 



?

??

? ?

?

Palveluista kokemukseen?



Lähde: Brandwatch, Which Brands Deliver the Best Customer Experience 2018

1. Tunteet, joita brändi aiheuttaa. Tuleeko 

siitä hyvä olo?

2. Yrityksen arvo - pidetäänkö yritystä 

arvokkaana, onko asiakkaalla ostoaikeita?

3. Palvelut - saavatko asiakkaat apua, jota he 

tarvitsevat? 

Brandwatch: 
Maailman paras asiakaskokemus

10 miljoonaa
todellista 
asiakas-

keskustelua



Lähde: Brandwatch, Which Brands Deliver the Best Customer Experience 2018

Maailman paras asiakaskokemus:
TOP 5 Miellyttävimmät, haluttavimmat ja 

responsiivisimmat yritykset 



Nämä asiat menestyneet yritykset 
ymmärtävät hyvin: 

● Hyvää asiakaskokemusta ei tuoteta vain asiakastilanteessa - 
kyse on kokonaisuudesta, jota täytyy johtaa hyvin

● Asiakkaat tulevat organisaation luo omasta tahdostaan
● Brändi rakentuu täysin asiakaskokemuksen varaan
● Kaikki vuorovaikutus rakentaa asiakaskokemusta
● Asiakkaista kilpaillaan - positiivinen erottuminen tärkeää
● Asiakkaat arvioivat organisaatiota myös vertaiskokemusten 

kautta - kaikkia asiakkaita on palveltava hyvin
● Digitalisaatio on itsestäänselvyys
● Kilpailussa pärjätäkseen on erottauduttava



Mitä sinun organisaatiosi voisi 
tehdä paremmin?



… kuitenkin totuus on, että 
tulevaisuuden 

asiakaskokemus voi olla vielä 
enemmän.





Hyvinvoinnin epäjatkuvuudet



5 globaalia megatrendiä
ja niihin kytkeytyviä 
kehityskulkuja

Väestönmuutos

Niukkenevat 
luonnonvarat

Globalisoituva talous 

Digitalisoituminen

Yksilön osallistuminen 
yhteisöjen kautta

Ikääntyminen

Väestönkasvu

Afrikan 
väestönkasvu

Aasian 
väestönkasvu

Ilmastonmuutos

Kasvun 
rajat

Kiertotalous ja 
cleantech

Finanssimarkkinoiden 
monimutkaistuminen

Aasian kasvu

Vaurauden 
kasaantuminen

Globaalit 
tuotantoketjut

Tavaroiden 
hintojen 

lasku

Yksilöllistyminen

Demokratian 
kriisi

Kuluttajuus

Yhteisöllisyyden 
uudet muodot

Automaatio Sosiaalinen 
media

Big Data

Robotisaatio

Eriarvoistuminen

Maahanmuutto

Muuttoliikkeet

Tuottavuuden 
kasvu 

Kestävyysvaje

Ilmastopakolaisuus

Energian ja ruoan 
hintavaihtelut

Kaupungistuminen

Megakaupungit 
nousevat

(Globaalit) 
verkostot

Todellisuuksien 
eriytyminen



Kansantaloudelliset haasteet, työn 
murros ja ihmisten yksilöllistyminen 

ovat esimerkkejä ilmiöistä, jotka 
vaikuttavat siihen, kuinka palveluja 

tuottavat organisaatiot pystyvät 
tavoittamaan ihmisiä ja tuottamaan 

hyvinvointia. 



Minkälaiseen elämään ihmisiä 
kuntoutetaan?

Mikä on yksilön oma käsitys 
hyvästä elämästä?



1. Ihmislähtöinen 
terveysajattelu korvaa 

palvelukeskeisen ajattelun 

Ihmisten omien valintojen 
merkitys korostuu. 

Terveys on toimintakykyä. 

Hoito on kustannustehokasta kun ihmiset osallistuvat siihen. 





2. Terveyden haasteita 
ratkaisee tulevaisuudessa 

joukko uusia toimijoita 

Laajempia keinoja sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hyvinvointiin.

Uudet toimijat tulevat ratkomaan terveyden viheliäisiä ongelmia. 





Indiegogo



3. Ihmislähtöisyys mullistaa 
terveysalan

Tulevaisuuden terveysbisnes on terveyttä tukevaa, 
ennaltaehkäisybisnestä. 

Toimintakykyä lisäävä ja hyvinvointia edistävä teknologia halpenee. 





TÄRPIT TULEVAISUUDEN 
ASIAKASKOKEMUKSEEN

 1. Tunne asiakkaasi aina paremmin. Kokoa tietoa digitaalisilla välineillä, 
rakenna ennakoinnin tapoja, auta tarjoamalla oikeanaikaista apua. 

2. Mahdollista asiakaskokemus, älä määritä sitä. Hyvä palvelu antaa 
asiakkaalle tilaa luoda oman kokemuksensa, joka on merkityksellinen.

3. Suunnittele palvelusi kuten luksusbrändit tekevät. Arvosta asiakasta, 
hänen aikaansa ja hänen mielipidettään palvelustasi. 

4. Poista kipupisteet palvelupolulta, vaikka ne eivät kuuluisi sinulle. 
Kokemus rakentuu koko palvelusta, ei vain siitä ajasta, jonka asiakas on 
kanssasi. Ratkaise asiakkaan kokonaistilannetta. 

5. Muuta palvelua, kun se ei toimi. 



Kuinka voin auttaa?



Kiitos!
Satu Korhonen
Demos Helsinki


