
Elämä on hassua:Elämä on hassua: 
jos hyväksyt ainoastaanjos hyväksyt ainoastaan 

parhaan, hyvin usein senparhaan, hyvin usein sen 
myös saat.myös saat.

(W. Sommerset Maugham)
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Asiakashallinta-ratkaisuAsiakashallinta ratkaisu 
strategiamuutokseng

tukena
Minna Simpanen

Liiketoiminnan kehitys
Mandatum Life
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h kRahat & Henki

Mandatum Life on henkivakuutusyhtiö, jonka palveluihin kuuluu 
olennaisena osana vakuutuksellinen varainhoito. 

Tarjoamme koko elämän kattavia säästö- ja sijoitusratkaisuja sekä 
turvaamme henkilöriskit parhaalla mahdollisella tavalla.

Mandatum Life toimii Suomen lisäksi kaikissa Baltian maissa. 
Palveluksessamme on tällä hetkellä noin 500 vakuutuksen ja 

ij itt i ttil i t Ol k i j t ttsijoittamisen ammattilaista. Olemme vakavarainen ja arvostettu 
kumppani ja yhdessä If Vahinkovakuutusyhtiön kanssa osa 

menestyvää Sampo-konsernia. 
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A dAvaintiedot

243.000 henkilöasiakasta

Kalevan kanssa Suomen suurin henkivakuutusyhtiö, 

jolloin henkilöasiakkaita yli 461.000 

24.000 yritysasiakasta

Maksutulo 529 meur

Henkivakuutussäästöt 5 834 mrd euroaHenkivakuutussäästöt 5,834 mrd euroa
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Asiakkuudet ja strategia

AsiakasAsiakas

Tuote Myynti
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IntohimonaIntohimona 
parantaa suomalaisten elämää

Toimintaperiaatteet:

Hyötyä asiakkaalleHyötyä asiakkaalle
Ylivoimaisesti aktiivisin

Suoraa puhettap
Yhtenä joukkueena
Rohkeasti erilainen

hVoitontahto
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Ratkaisut yrityksille ja y y j
yksityishenkilöille

ELÄKE
Eläkeaikaan
varautuminen
Avainhenkilöiden

VARAINHOITO
Mandaatti- ja

konsultatiivinen
omaisuudenhoito

Avainhenkilöiden
sitouttaminen ja
palkitseminen
Omistaja- ja
sukupolvenvaihdoksetomaisuudenhoito. sukupolvenvaihdokset

SÄÄSTÄMINEN
Pitkäaikaissäästäminen

ja -sijoittaminen

RISKIT
Lainan maksukyvyn
turvaaminenja -sijoittaminen.

Omaisuuden siirtäminen 
jälkipolville.

Omasta ja läheisten 
taloudellisesta turvasta

turvaaminen
Perheen toimentulon turvaaminen
Yrityksen henkilöriskeihin
varautuminen
Omistaja- ja sukupolvenvaihdokset
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taloudellisesta turvasta 
huolehtiminen.

Omistaja- ja sukupolvenvaihdokset



TavoitteetTavoitteet

Vaikean markkinatilanteen ja mahdollisten lakimuutosten 
huomioiminen yrityksen strategiassa ja liiketoiminnassa

Maksutulon kasvu

Asiakkuusvisiona suositteleva asiakas => pitkäaikaiset ja 
kannattavat asiakkuudetkannattavat asiakkuudet

Suomen tyytyväisimmät työntekijätSuomen tyytyväisimmät työntekijät
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Strategiamuutoksen kulmakivet:g
Tuotetehtaasta palveluyritykseksi

Yhteinen tahtotila  - mm. asiakkuus strategian keskiöön
Erottautumistekijöiden tarkistaminen asiakaslähtöisemmiksiErottautumistekijöiden tarkistaminen asiakaslähtöisemmiksi

Uuden toimintamallin suunnittelu ja lanseeraus
Brändillä erottautuminen ja brändilupauksetBrändillä erottautuminen ja brändilupaukset

Henkilöstön sitouttaminen ja lupausten lunastaminen

CRM tukemaan uusia toimintamalleja ja muutoksen seurantaa
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Ot jä j t l ä kä ttöö iOta järjestelmä käyttöön ennemmin 
keskeneräisenä ja nopeasti kuin liian 

h j d llimyöhään ja täydellisenä
(Anne Tarkiainen, FC Sovelto)

5.10.2009 10



Muuten hyvä tilaisuus, mutta mikä se y ,
CCR on?

(Mandatum Lifen henkilöstötilaisuuden palaute 5.6.2009)( p )

5.10.2009 11



13.8.2009 Helsingin Sanomat
”Mandatumin paluu ei flopannut”Mandatumin paluu ei flopannut
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TuloksiaTuloksia

• Aktiivisuus viimeiset 6 kk   + 28 % 
• Vinkitys viimeiset 3 kk       + 771 %
• Ristiinmyynti  reagoineiden pull-% +15 - 21 % 
• Markkinaosuus  06/08 => 06/09 +  7 %-yks. 
• Maksutulo 04-06/08 => 04-06/09  + 70 %
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Matkan varrella opittuaMatkan varrella opittua
• Selvitä johdon strateginen tahtotila ja varmista j g j

asiakkuusstrategian toimivuus
• Sitouta johto ja avainhenkilöt
• Kuvaa prosessit
• Valitse yrityksesi liiketoimintaan ja sen skaalaan sopiva 

järjestelmä 
• Valitse osaava yhteistyökumppani, jolla kokemusta aiemmista 

kä ttöö t i tkäyttöönotoista
• Jalkauta mieluummin jo hieman keskeneräisenä
• Jalkauta jalkauta jalkauta ja sitten kehitä• Jalkauta, jalkauta, jalkauta ja sitten kehitä
• Seuraa ja palkitse onnistumisista
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Life is what happens toLife is what happens to 
you, y ,

while you’re busy
k h lmaking other plans

(John Lennon)
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