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T A m r o  l ä h e l l ä s I

A
siakkaat ovat yksi isoista 

apteekkialaa muovaavis-

ta muutosvoimista. Ap-

teekeille on oleellista olla 

perillä asiakkaiden käyt-

täytymispiirteistä ja tarpeista sekä käyttää 

näitä tietoja pohjana uusiin ratkaisuihin toi-

minnassaan.

Marraskuussa Tamro tarjoaa apteek-

kien henkilökunnalle suunnatun koulutus-

päivän, jossa hankitaan potkua asiakas-

kohtaamiseen. Kuudella paikkakunnalla 

järjestettävän Tamro Lähelläsi -kiertueen 

puhujavieraana on valmentaja Jukka 
Sundberg. Hän työskentelee organisaati-

oiden johtamis- ja yhteistyötapoja kehittä-

vässä BoMentis Oy:ssä. 

Tampuriini kysyi Sundbergiltä, mitä 

mietteitä asiakaskohtaaminen apteekissa 

herättää.

Puheenvuorosi aiheena on mieleen-
painuva asiakaskokemus. Mistä se 
koostuu?
– Tavoitteeni on nostaa inhimillinen vuo-

rovaikutus jalustalle. Apteekin asiakaspal-

velu saa lisäarvoa, kun henkilökunnan val-

koisten takkien takaa näkyvät myös aidot 

ihmiset.

– Asiakaskokemus on sikäli perinteis-

tä asiakaspalvelua laajempi käsite, että se 

kattaa kaikki ne mielikuvat ja kokemuk-

set, joita asiakkaalla syntyy suhteessa yri-

tykseen. Asiakaskokemukseen apteekissa 

rohkea ote 
asiakkaisiin
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Nopea käväisy tuotehyllyllä, täsmäostos mukaan ja kassan kautta 
ulos. Kiireiselle apteekkiasiakkaalle sähäkkä toimitus lienee valttia, 
mutta yleensä onnistunut asiakaskokemus on moniulotteisempi asia.

vaikuttavat muun muassa yleinen mielikuva 

apteekeista, fyysinen ympäristö, tunnelma 

palvelutilanteissa, nettisivujen toimivuus ja 

ennen kaikkea se, miten minut asiakkaana 

kohdataan. Asiakaskokemuksen moniulot-

teisuudesta kannattaa olla tietoinen ja sa-

malla tunnistaa ne seikat, joihin yksilöinä 

ja työyhteisönä voimme suoraan vaikuttaa 

omalla toiminnallamme. 

Mikä tekee hyvän asiakaspalvelijan?
– Ominaisuuksista tekee mieli mainita ai-

nakin aitous, inhimillisyys, nöyryys kohda-

ta toinen ihminen samalla tasolla ja maltti 

olla tietämättä kaikkea. 

– Apteekkialalla ja terveydenhuollossa 

vallitsee vahvasti tietopainotteinen ajattelu. 

Asiakas ei kuitenkaan mittaa palvelutilan-

netta teknisenä ja tiedollisena suoritukse-

na. Jos asiantuntijatietoa tulee vyörymällä, 

se pikemminkin lisää hämmennystä. Asia-

kaskohtaamisessa ei ole niinkään kyse tie-

donsiirrosta, vaan tunne-energian siirrosta 

aivoista aivoihin. 

– Yhtenä haasteena ovat aktiiviseen 

asiakaspalveluun liittyvät epäsuotuisat us-
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komukset, kuten että kyse on tuputtami-

sesta. Kuitenkin paljon ratkaisevampaa on 

se, että asiakas kokee ilman apua jäämisen 

heitteille jättönä. 

– Jos pitäisi määrittää tapa, jolla saa 

varmuudella asiakastilanteissa ja niiden jäl-

keenkin pettymyksiä aikaan, niin onnistu-

misen ainekset ovat tässä: ole mahdolli-

simman passiivinen, vastaa vain asiakkaan 

esittämiin kysymyksiin, jos niihinkään, älä-

kä edes vahingossa auta asiakasta havait-

semaan muita tarpeitaan.

Moni apteekkilainen mieltää itsensä 
ensisijaisesti lääkkeiden asiantuntijak-
si, jolle tuotteiden aktiivinen suosittelu 
ei tunnu luontevalta. Mikä neuvoksi?
– Vastaavien kysymysten äärellä ollaan 

muuallakin kuin apteekkimaailmassa. Tie-

dollinen osaaminen korostuu useimmilla 

aloilla jo opintoajoista lähtien. Esimerkiksi 

lääkärit ovat mitä suurimmassa määrin ih-

missuhdetyöntekijöitä, ja silti heidän opin-

noissaan on kovin vähän ihmismieleen liit-

tyvää sisältöä. 

– Asiantuntemus realisoituu asiakkaal-

le aina kommunikaation kautta. Paras me-

nestys saavutetaan aina niin, että osaamista 

löytyy, mutta se ei koidu asiakkaan haitaksi. 

Tarkoitan tällä sitä, että otamme enemmän 

otteen asiakkaasta yksilönä ja kiinnostum-

me tämän tarpeista. 

– Apteekki on yksi niistä paikoista, jois-

ta tulen normaalia useammin kotiin niin, et-

tä huomaan unohtaneeni ostaa tarpeellisia 

tuotteita. Toisaalta jos henkilökunta ottaa 

minusta aktiivisen otteen, tulen helposti 

ulos myös sellaisen minua ilahduttavan os-

toksen kanssa, jota en laisinkaan ymmärtä-

nyt tarvitsevani – ja tyytyväisyyteni kasvaa, 

miksi ei kasvaisi?   

– Kun omaa ammattirooliaan miettii 

tiedollista osaamista laajemmin, se saattaa 

avata uudenlaisen tunneyhteyden päivit-

täisiin asiakastilanteisiin. Sillä taas on suo-

ra yhteys työn merkityksen kokemukseen 

ja motivaatioon. 

– Äskettäin tehtiin Australiassa tutki-

mus, joka selvitti hyvien asiakastilanteiden 

vaikutuksia palveluhenkilöstöön. Osoittau-

tui, että myönteiset kokemukset asiakasti-

lanteissa saavat ihmiset aktiivisesti tavoit-

telemaan työssään lisää samanlaisia ko-

kemuksia. Ne vahvistavat itsetuntoa sekä 

lisäävät tunnetta omasta kyvykkyydestä, 

ammattitaidosta ja ongelmanratkaisun ky-

vyistä. Vertailussa niillä todettiin olevan jo-

pa kokonaisvaltaisesti terveyttä edistäviä 

vaikutuksia.

Mikä tekee hyvän asiakaspalvelu- ja 
myyntitiimin?
– Apteekki on johtajansa näköinen, kuten 

mikä tahansa kohtuullisen pieni joukkue. 

Johtamisessa pitäisi kehittyä valmentavaan 

suuntaan. Esimiehen tulisi löytää tapa koh-

data omat ihmiset hyvin tasavertaisesti, ky-

syvällä ja kuuntelevalla tavalla. Valmentava 

esimies tiedostaa, että omassa joukkueessa 

on valtavasti viisautta, jota vapauttamalla 

joukkue pystyy ihmeisiin. Tällainen tiimi pa-

nostaa yhteiseen oppimiseen, hyvin käytän-

nönläheiseen kollegoiden tukemiseen, pa-

lautteen antamiseen ja kaikenmuotoiseen 

avoimuuteen. Olennaista on, että kaikki 

työyhteisön jäsenet tulevat aidosti ja roh-

keasti näkyviksi ihmisinä, eivät vain työnte-

kijöinä tai lääkealan ammattilaisina. 

– Hyvällä tiimillä on myös aina kirkas 

tietoisuus yhteisestä tavoitteesta. Jos yhteis-

tä tavoitetta ei ole, kyseessä on vain ryhmä 

ihmisiä, jotka käyvät samassa työpaikassa 

päivittäin. Tämä on iso mahdollisuus ap-

teekkiympäristössä. Mikään ei näy taloudel-

lisessa tuloksessa yhtä vahvasti kuin sitou-

tuneet ja suosittelevat asiakkaat. 

Millainen on oma ammatillinen tausta-
si asiakaspalvelu- ja myyntitehtävissä?
– Olen nuorempana työskennellyt myös 

myymäläympäristössä. Valmentajana olen 

viettänyt paljon aikaa asiakasrajapinnassa 

mitä erilaisimmissa palvelutilanteissa – or-

ganisaatioita on kertynyt sellaiset 250. 

– Liiketalouden opiskelujen ohessa tein 

aikanaan urheiluhierojan ja personal traine-

rin työtä – pidin praktiikkaa lääkäriasemal-

la. Olen toiminut asiakkuuksien, myynnin ja 

asiakaspalvelun maailmassa erilaisissa vas-

tuutehtävissä, ja viimeiset 10 vuotta olen 

valmentajan roolissa auttanut muita me-

nestymään. Kaikki ammatillinen täydennys-

koulutukseni on liittynyt ihmismieleen, eri-

laisuuteen ja käyttäytymisen lainalaisuuksi-

en ymmärtämiseen.

Mikä sinulle on keskeistä valmentaja-
työssäsi?
– Ihmisten potentiaalin vapautuminen. On 

hienoa nähdä, miten ihmiset innostuvat uu-

sista asioista ja saavat aikaan sekä heitä 

itseään että organisaatiota palvelevia tu-

loksia. Minulle tärkeää on ymmärtää niitä 

seikkoja, jotka aikaansaavat sitoutumista ja 

intoa laittaa itsensä peliin aiempaa vahvem-

min. Siksi pohdin näitä ydinkysymyksiä sekä 

johdon, esimiesten että henkilöstön kanssa. 

– Yksi olennainen tehtävä minulla val-

mentajana on auttaa jokaista oivaltamaan 

kirkkaammin oman työn tavoitteita. Pää-

määrät, joiden eteen työtään tekee, ovat 

valtavan tärkeitä. Samaa työtä tekevät kol-

legat voivat kokea oman työnsä merkityk-

sen hyvinkin paljon toisistaan poikkeavilla 

tavoilla, ja se on kiinnostavaa. n

Lisätietoja Tamro Lähelläsi -tilaisuuksista  
löydät tämän Tampuriinin sivulta 12. 
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Valmentaja Jukka Sundberg puhuu 
marraskuun Tamro Lähelläsi -tilai-
suuksissa mieleenpainuvasta asiakas-
kokemuksesta.


