
Tee asiakaspalvelustasi 
tuloksellista ulkoistus-

palveluiden avulla

Ulkoistamalla asiakaspalvelunsa yritys pystyy kasvatta-
maan tehokkuutta jopa 20 % koulutettujen ammattilaisten 

avulla puhelinpalvelussaan ja sähköisissä kanavissaan, 

kuten verkkosivujen chatissa ja sosiaalisessa mediassa. 

samalla ulkoistettu asiakaspalvelu tekee suoraa myyntiä 

esimerkiksi chatin välityksellä.

Tästä oppaasta saat vinkkejä, miksi 
asiakaspalvelun ulkoistaminen kannattaa.

TEHOKKUUS
+20%



Aina riittävät 
resurssit

Laajennetut 
palveluajat

24h

Valmiit 
kontaktointi-

mallit

Maksu vain 
kontaktien mukaan

Ennustettavuus
Riskit 

ulkoistettu

Monikanavaisuus
(chat, puhelin, sähköposti, 

some ja lomakkeet)

Asiakaspalvelun 
ulkoistamisella 

saavutetaan 20%:n 
parannus tehokkuudessa



Ulkoistetussa asiakaspalvelussa asiakaspalvelija ottaa puhelut 

vastaan tai vastaa esimerkiksi yrityksen verkkosivujen chatin 

kautta tulleisiin kysymyksiin yrityksen puolesta. Palvelun laatu 

varmistetaan kattavilla koulutuksilla: syväosaaminen luodaan 

viikon intensiivijaksolla palvelua hankkivan yrityksen luona, 

minkä jälkeen sitä täydennetään jatkokoulutuksilla. Tarvittaessa 

yrityksen edustaja voi olla asiakaspalvelijan tukena esimerkiksi 

ensimmäisen viikon ajan. 

Osaavan ulkoistuspalvelun merkki on myös 

ISO 9001 -laatusertifi kaatti.

 

Ulkoistuspalvelun laatu 
todennetaan monella tasolla

Perusteellisella aloituskoulutus-
jaksolla katetaan 80 % yrityksen 
asiakaspalveluun tulevista 
kysymyksistä.

Elisalla ulkoistuspalvelun laatu 
pystytään takaamaan vähäisellä 
henkilöstön vaihtuvuudella. 
Ammattitaitoiset asiakaspalvelijamme 
erikoistuvat nopeasti yrityksen 
asiantuntijatiedon osaajiksi. 



Asiakaspalvelun ulkoistamisella taataan aina riittävät resurssit asiakkai-

den palvelemiseen: ulkoistuspalvelun avulla yritys pystyy vapauttamaan 

aukioloaikansa tarjoamalla asiakkaille mahdollisuuden yhteydenot-

toon mihin vuorokauden aikaan tahansa. Esimerkiksi verkkokaupan 

asiakkaat ovat usein aktiivisimmillaan yhdeksän aikaan illalla ja vii-

konloppuisin, jolloin verkkokauppaan liitetyn chatin tulisi luonnollisesti 

olla toiminnassa. Ulkoistamalla asiakaspalvelun oman henkilöstön 

resursseja ei tarvitse sitoa myymälä- ja toimistoaikojen ulkopuolella 

tehtävään työhön, ja he voivat keskittyä tärkeimpään tehtäväänsä – 

myynnin edistämiseen.

Vapauta henkilöstösi resurssit ja tarjoa asiakkaillesi 
ainutlaatuinen asiakaspalvelukokemus

Ulkoistamalla esimerkiksi verkkokaupan 
chatin ja mahdollistamalla asiakkaille 
yhteydenoton missä ja milloin vain, 
pienenkin yrityksen toiminta näyttää 
asiakkaidensa silmissä nykyaikaiselta ja 
asiakaslähtöiseltä.

aukioloaikansa tarjoamalla asiakkaille mahdollisuuden yhteydenot-

toon mihin vuorokauden aikaan tahansa. Esimerkiksi verkkokaupan 

asiakkaat ovat usein aktiivisimmillaan yhdeksän aikaan illalla ja vii-



Tehokkuus ulkoistetusta asiakaspalvelusta syntyy 130 vuoden 

aikana hioutuneista palveluprosesseista. Puhelut etenevät 

kuhunkin asiakaspalvelutilanteeseen optimoidun valmiin 

mallin mukaisesti. 

 

Valmiit palvelumallit 
tekevät asiakaspalvelusta 
kustannustehokasta ja tuottoisaa

A-lehtien ulkoistetut asiakaspalvelijat hoitavat 
lehtiperuutusten asiakaspalvelun. Peruutus-
palvelulle luodussa asiakaspalvelumallissa 
asiakaspalvelijat tiedustelevat syitä tilauksen 
peruuttamiselle. Tämän jälkeen he tekevät 
asiakkaalle aiempaa paremman tarjouksen, 
johon asiakkaat tyytyväisenä tarttuvat. Tällä 
tavalla A-lehdet saa kiinni ison joukon jo asi-
akkuuden lopettamisesta päätöksen tehneitä 
asiakkaita. 

Riittävien resurssien avulla pystytään varmistamaan myös niin 

sanottu asiakaspalvelun ylivuotoriski.

 

lippupalvelussa tiedettiin jo ennakkoon asiakaspalvelun 
ruuhkautuvan Cheekin stadionkonserttilippujen tullessa 
myyntiin. ylivuotoon pystyttiin varautumaan varaamalla 
ulkoistettuun asiakaspalveluun runsaasti lisäresursseja, 
joita ulkoistuspalvelun ansiosta riitti tarpeeseen. 



Chat on erittäin kustannustehokas ja asiakaslähtöinen 

kanava asiakkaiden palvelemiseen verkossa ja helppo 

ulkoistaa. Chatin avulla monesti maksamiseen pysähtyvä 

verkko-ostaminen voidaan kotiuttaa vahvistamalla asiak-

kaan ostopäätöksen tekemistä. Asiakaspalvelija voi esimer-

kiksi verkkokaupan chatissa kertoa asiakkaalle, että hän voi 

rauhassa kokeilla ostamaansa vaatetta kotona ja palauttaa 

sen 14 päivän kuluessa, jos se ei sovi.

Kustannustehokkuus chatissa syntyy siitä, että yksi 

asiakaspalvelija pystyy palvelemaan kerrallaan kolmea asi-

akasta. Puhelimessa vain yhden asiakkaan palveleminen 

on mahdollista. Chat on siis kolme kertaa perinteistä puhe-

linpalveluna toteutettua asiakaspalvelua tehokkaampaa. 

Chat vapauttaa kahden 
asiakaspalvelijan resurssit



sosiaalinen media on yhä enenevissä määrin nouse-

massa perinteisten kanavien rinnalle yhdeksi tärkeim-

mistä asiakaspalvelukanavista. Ulkoistamalla sosiaalisen 

median hallintansa yritys pystyy alhaisin kustannuksin 

tarjoamaan asiakkailleen nopeita vastauksia verkossa, 

juuri silloin, kun asiakas niitä tarvitsee. 

Ottamalla käyttöön verkon keskustelupalstojen ja sosiaalisen 

median kuuntelupalvelun yritys saa saman tien tietoonsa, mitä 

asiakkaat verkossa puhuvat. Esimerkiksi reagoiminen mahdollisiin 

ongelmiin vauhdittuu, mikä on nopean viestinnän aikakaudella 

monelle yritykselle elintärkeää. 

Toimi sosiaalisessa mediassa asiantuntevasti – 
ulkoistamalla se ammattilaisille

Ulkoistetut someasiantuntijat kutsuvat 
asiakkaat jatkamaan keskustelua ja asiointia 
yrityksen omille verkkosivuille chatiin, 
keskustelufoorumeille ja verkkokauppaa. 

yhden ulkoistetun asiakaspalvelijan 
hoitaessa useampaa yritystä, kustannukset 
laskevat, ja yritys maksaa vain heidän 
asiakkaidensa kanssa käytetystä ajasta.



Tee asiakaspalvelustasi tuloksellista 
ulkoistuspalveluiden avulla

Ulkoista asiakaspalvelusi Elisalle: Myyntipalvelu     0800 04411 (ma–pe 8–16)

Kysy lisää

Petteri Peltonen         Business Manager         petteri.peltonen@elisa.fi        puh. 050 506 6316


