
Verkossa toimiva chat
kolminkertaistaa

asiakaspalvelun tehot

Tiedon etsiminen on siirtynyt asiakaspalvelunumeroihin tulleista puhe-

luista ja sähköpostikyselyistä verkkoon. Asiakkaat etsivät nyt tietoa mie-

luiten itsenäisesti: esimerkiksi ostopäätöstä edeltävä tuotteiden vertailu 

tehdään jo 80 prosenttisesti verkossa.

Monimutkaisilla, paljon tietoa sisältävillä verkkosivuilla asiakas 

tarvitsee usein tukea asiointiin ja oikean tiedon löytämiseksi. Kankea 

ja vaikeakäyttöinen verkkosivu saa asiakkaan ärtyneeksi ja jakamaan 

huonon kokemuksensa muille – huonosta palvelusta kerrotaan keski-

määrin 11 muulle ihmiselle. 

Chatin avulla organisaatio voi helposti ja kustannustehokkaasti kas-

vattaa asiakastyytyväisyyttään tarjoamalla asiakkaalle henkilökohtaista 

palvelua verkossa juuri silloin, kun hän sitä tarvitsee, ilman pitkiä puhe-

linpalvelun jonotusaikoja tai sähköpostivastausten odottelua.

Tästä oppaasta saat vinkkejä, kuinka parannat asiakastyytyväisyyt-

täsi verkkopalveluun liiteytyn chatin avulla.

Chatin avulla kasvatat asia-
kastyytyväisyyttä tarjoamalla 
asiakkaalle henkilökohtaista 
palvelua juuri silloin, kun hän 
sitä eniten tarvitsee.



Chat on kolme kertaa perinteistä 
puhelinpalvelua tehokkaampi 
asiakaspalvelukanava.

Perinteisenä puhelinpalveluna toteutettava asiakaspalvelu on 

chatiin verrattuna tehoton: yksi operaattori palvelee puhelimen 

välityksellä kerrallaan yhtä asiakasta, kun chatissa jopa kolmen 

asiakkaan samanaikainen palveleminen onnistuu vaivatta. Kolmen 

asiakkaan palvelemisesta johtuva viive ei tunnu asiakkaastakaan 

vielä liian pitkältä. 

Puhelinpalvelun hidas vasteaika ja sähköpostivastausten odot-

telu vaikuttavat suoraan asiakastyytyväisyyteen. Asiakaspalve-

luchat tarjoaa asiakkaalle nykyaikaisen asiakaskokemuksen täysin 

reaaliaikaisesti lisäten samalla palvelun luotettavuutta: jopa 70 % 

asiakkaista kokee, että suomenkielistä asiakaspalvelua tarjoava 

verkkosivusto on luotettava.

Kustannustehokas vaihtoehto 
asiakkaiden palvelemiseen



Kun organisaatio päättää hyödyntää chatia asiakaspalvelukana-

vana, sen on pohdittava, riittävätkö organisaation omat resurssit 

hoitamaan chatia esimerkiksi osana contact centeriä vai olisiko 

palvelu järkevä ulkoistaa.

Asiakkaan näkökulmasta paljon tietoa sisältävien verkkosivujen 

etu on siinä, että tietoa voi hakea milloin vain. Tiedonhaku ajoittuu 

yleensä toimistoaikojen ulkopuolelle, jolloin tarve asiakaspalvelulle 

on luonnollisesti suurin.

Jos omia resursseja asiakkaan palvelemiseen toimistoaikojen 

ulkopuolella ei ole, chat-palvelun ulkoistaminen kannattaa. Ulkois-

tetun chatin etuja ovat riittävät asiakaspalveluresurssit mihin vuo-

rokauden aikaan tahansa. 

Chat käyttöön ulkoistettuna tai 
contact centeriin integroituna palveluna

Ulkoistetun chatin asiakaspalvelija 
perehdytetään asiakkaiden 
auttamiseen tai asiantuntija-avun 
tarjoamiseen sen mukaan, mikä 
tavoite chat-palvelulle on määritelty. Chat asiakaspalvelukanavana

kasvattaa asiakastyytyväisyyttä

Tyytymätön asiakas kertoo 
huonosta kokemuksesta 

ihmiselle.
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Hyödynnä chatia osana monikanavaista 
asiakaspalvelua. Lue lisää Hallitse asiakaspalveluasi 
kaikissa kanavissa – Luo asiakkaasi tarpeista kattava 
360 asteinen näkymä -oppaasta.

Ota chat käyttöön verkkopalvelussa: Myyntipalvelu     0800 04411 (ma–pe 8–16)
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