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Asiakastyytyväisyyden kehitys
Kaikki EPSI-tutkimukset 2005-2020

ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2020

Asiakassuhde 
pandemian kourissa
Vuosi 2020 oli pandemian saattelemana hyvin epätavallinen, ja

koronatoimenpiteet ovat kääntäneet monien jokapäiväisen

elämän ylösalaisin. Monilla yrityksillä on ollut vaativa vuosi, ja

kriisi on testannut kykyä sopeutua yrityksen ylläpitoon,

palvelujen tarjoamiseen ja asiakassuhteen vaalimiseen.

EPSI Rating on tehnyt asiakastutkimuksia useilla toimialoilla

Suomessa vuodesta 2005 lähtien, pankkialalla mittaushistorian

ulottuessa aina viime vuosituhannen puolelle asti. Vuosien

positiivisen kehityksen jälkeen luvut osoittavat jatkuvaa

asiakastyytyväisyyden laskua huippuvuodesta 2017 lähtien, ja

vuonna 2020 tyytyväisyys asettui matalammalle tasolle kuin

koskaan aiemmin. Yli 10 000 asiakastyytyväisyyshaastattelun

perusteella käy selväksi, että vaatimukset, tarpeet, sekä

suomalaisten kuluttajien ja yritysten odotukset ovat

muuttuneet viime vuoden aikana. Ne ovat monin tavoin

muuttaneet pelisääntöjä monilla toimialoilla, yrityksissä ja

organisaatioissa, joiden kanssa työskentelemme.

Vaikka jotkut yritykset ovat onnistuneet ylläpitämään ja jopa

vahvistamaan asiakassuhteita kriisivuoden aikana, on tosiasia,

että suurimmalla osalla mittaamistamme toimialoista sekä

toimijoista on nähtävissä asiakastyytyväisyyden laskua.

3

Heidi Laitinen
Maajohtaja

Tuomas Toivonen
Analyytikko



Asiakassuhteen ydin on tietenkin se, että asiakkaat todella saavat

palvelun tai tuotteen, joka toimii odotusten mukaisesti. Vuoden

2020 aikana toimittajien tarjoamat palvelut ja tuotteet on testattu

uudella tavalla. Tämä oli erityisen selvää esimerkiksi vakuutusalalla.

Vaikka kotitoimisto ja kotiopetus loivat uusia käyttötapoja ja

tiukempia vaatimuksia Internet-palvelulle, vakuutusalan on pitänyt

kohdata asiakkaiden keskuudessa paljon epävarmuutta siitä, mitä

vakuutukset kattavat pandemian jälkeen.

Sosiaalinen etäisyys ja suuri määrä tartuntatoimenpiteitä ovat

muuttaneet kuluttajien käyttäytymistä ja vahvistaneet digitaalisten

asiakassuhteiden kehittämisen merkitystä. Digitaalisten

itsepalveluratkaisujen käyttäjäystävällisyysvaatimukset ovat

kasvaneet merkittävästi viimeisen vuoden aikana.

Tämän rinnalla on edelleen tärkeää muistaa, että "läheisyys luo

tyytyväisyyttä". Asiakassuhteen yksinkertaistaminen on tärkeää,

mutta on myös tärkeää, ettet digitalisoi asiakkaita. Asiakkaan

kokema läheisyys on tärkeää, eikä vähiten kriisitilanteissa.

Tutkimuksemme osoittavat, että kaikenlaisten organisaatioiden

asiakkaat vaativat "läheisyyttä" ja yhteydenpitoa. Tämä tarkoittaa,

että entistä tärkeämmäksi on tullut proaktiivinen yhteydenpito

sekä asiakkaalle tuotettu kohdennettu tieto. Asiakkaiden on nyt,

enemmän kuin koskaan ennen, tunnettava olevansa lähellä

toimijaa myös digitaalisesti.

Lyhyesti sanottuna, kaikkien yritysten on nyt oltava hyviä useissa

asioissa kerrallaan. Digitaalisen muutoksen on tapahduttava

samalla, kun toimittajat työskentelevät tuotemerkin maineen

suhteen, kehittävät tuotteen laatua ja vahvistavat palvelutasoa.

Negatiivisen trendin pystyy rikkomaan se toimija, joka todella

keskittyy siihen, mikä todella tyydyttää asiakkaita ja kehittää

lojaalisuutta. Vuosi 2021 edellyttää toimittajien olevan sekä

digitaalisia että henkilökohtaisia, perinteisiä ja innovatiivisia,

paikallisia ja kansallisia. Yritysten on parannettava laatua kaikilla

rintamilla.

Lyhyesti sanottuna, 
kaikkien yritysten on nyt 

oltava hyviä useissa 
asioissa kerrallaan.

Heidi Laitinen

» 

4



ASIAKASTYYTYVÄISYYS

Korkea 
asiakastyytyväisyys ei ole 
sattumaa
Yritykset ovat olemassa vastatakseen erilaisiin tarpeisiin. Korkea

tyytyväisyys tarkoittaa asiakkaiden kokevan, että heidän odotuksensa

sekä tarpeensa täytetään. Matala asiakastyytyväisyys sen sijaan

tarkoittaa, että palvelu tai tuote ei vastaa odotuksia. Toisin sanoen

asiakkaiden tyytyväisyys vaikuttaa myös erittäin merkittävästi heidän

uskollisuuteensa yrityksen asiakkaana pysymiseen. Tyytyväiset

asiakkaat suosittelevat yritystä myös laajemmin muille, ja tällaiset

suositukset merkitsevät ostoprosesseissa.

Asiakkaiden vaatimukset ja odotukset muuttuvat nopeammin kuin

koskaan, mutta tapahtuneista muutoksista huolimatta yksi asia pysyy;

asiakkaiden on tunnettava, että välität heistä. Asiakastyytyväisyys

onkin tärkeä panos yrityksen pitkän aikavälin strategiaan. Yritykset,

joilla on korkea asiakastyytyväisyys, mittaavat, käynnistävät ja

seuraavat toimenpiteitä asiakaspalautteen perusteella. He

suhtautuvat vakavasti muuttuviin asiakastarpeisiin, ja ovat innokkaita

tulemaan paremmiksi. Korkea asiakastyytyväisyys ja -uskollisuus eivät

ole sattumaa, vaan systemaattisen asiakassuhteen hoitamisen tulosta.
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Any business with 
delighted customers has a 
sales force that they won’t 
have to pay; you don’t see 
them, but they are talking 

to people all the time.

Warren Buffet

1
Asiakaskokemus koostuu kaikista suorista

ja epäsuorista kontakteista, joita henkilöllä

on yritykseen tai organisaatioon. Mitään

osuutta ei tule ylenkatsoa.

2
Asiakaskokemus on sekä järki- että tunneperustaista.

Tunneperusteisesti tyytyväiset asiakkaat ovat

vilpittömämmin uskollisia. Se, että asiakas ei pidä paljon

ääntä asiakassuhteestaan, ei tarkoita etteikö hän olisi

tyytyväinen.

3
Asiakaskontakteissa on «piilossa»

kaikkein tärkeimpiä taitekohtia, jotka

vaikuttavat asiakaskokemukseen eniten.

Näissä taitekohdissa suoriutumiseen on

pyrittävä panostamaan.

4
Asiakkaat ottavat vahvuudet lopulta

itsestäänselvyyksinä. Se joka lakkaa

olemasta parempi, lakkaa ennen

pitkää olemasta hyvä. Siksi on

tärkeää kehittää asiakaskokemusta

organisaation läpi.



Asiakassuhteen 
tukipilari

LUOTTAMUS

Luottamus on yksi tärkeimmistä tukipilareista hyvissä ja

pitkäaikaisissa asiakassuhteissa. Useat tekijät vaikuttavat siihen,

luottavatko asiakkaat toimittajiinsa, mutta ei ole epäilystäkään

siitä, etteikö yrityksillä, joilla on suuri luottamus asiakkaiden

keskuudessa, olisi paremmat mahdollisuudet harjoittaa

lisämyyntiä kuin yrityksillä, joiden luottamus on heikko. EPSI

Ratingin analyysit osoittavat, että luottamuksen ja

asiakastyytyväisyyden sekä myös suosittelukäyttäytymisen välillä

on voimakas yhteys.

Luottamus vaihtelee yrityksittäin ja toimijoittain, mutta on

tyypillistä, että luottamus ”omaan” toimijaan on vahvempaa kuin

koko toimialaa kohtaan tunnettu luottamus. Luottamus pitää

kuitenkin ansaita, sen rakentaminen vie aikaa ja se voi kärsiä

paljon äärimmäisen lyhyessä ajassa. Vuoden 2020 Suomessa

erityisesti pankkialalta löytyy toimijoita, jotka ovat onnistuneet

aikaansaamaan korkean luottamuksen asiakassuhteita.
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VAIVATTOMUUS
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Turku Energia

Handelsbanken

YIT

Muut (Pankki)

POP Pankki

PARHAITEN ARVIOIDUT TOIMIJAT 
ASIAKKAANA OLON VAIVATTOMUUS

Yksityisasiakkaat

Vaivattomuus yhtenä 
asiakastyytyväisyyden 
airueena
Asiakkaana olon vaivattomuus on Suomessa ja yleisemminkin

Pohjoismaissa asiakkaille erittäin tärkeää – ja on sitä jopa kasvavassa

määrin. Vaivattomuuden kokemusta määrittää asioiden hoitamisen

ja hoitumisen helppous asiakkaalle, painottuu asiointi sitten suoraan

ihmisten väliseen tai sähköiseen kontaktiin.

Digitalisaatio onkin tässä suhteessa olennainen ilmiö, sillä etenkin

pandemian sekä sosiaalisen etäisyyden vuotena monet ovat

joutuneet enemmän tai vähemmän vapaaehtoisesti kehittämään

digitaalisia asiakassuhteitaan. Erilaisten digitaalisten ratkaisujen,

sovellusten ja muiden erikoistoimintojen käyttö on kasvanut

vuodesta 2019 vuoteen 2020.

Jotkut toimijat ovat onnistuneet muutoksessa paremmin kuin toiset.

Niiden toimijoiden kohdalla, jotka pystyvät tarjoamaan

käyttäjäystävällisiä ja intuitiivisia digitaalisia ratkaisuja, asiakkailla on

paremmat mahdollisuudet saada parempi hallinta ja yleiskuva

asiakassuhteestaan. Tämä taas on merkittävää asiakastyytyväisyyden

kannalta, ja digitaalisten palveluiden helppokäyttöisyys onkin tuonut

merkittävää etua kilpailuun tyytyväisimmistä asiakkaista.



Yhteiskuntavastuullisuus 
ja kestävä kehitys 
pandemia-aikana

72

73

73

77

77

Turku Energia

Handelsbanken

Säästöpankki

POP Pankki

Muut (Pankki)
Ympäristöystävällisyyden ja yhteiskuntavastuullisuuden

teemat ovat jo vuosia olleet tulossa tärkeämmiksi asiakkaille ja

etenkin nuoret asiakassukupolvet ovat olleet kiinnittämässä

näihin tekijöihin huomiota enenevässä määrin.

Vuosi 2020 toi jonkin verran muutoksia myös vastuullisuuden

toimintaympäristöön. Haasteita on ilmennyt esimerkiksi niille

toimijoille, jotka ovat aiemmin olleet aktiivisesti mukana

yhteiskunnallisessa toiminnassa joka liittyy ihmisten

tapaamiseen, kuten sponsoroinnissa, kulttuuritapahtumissa

sekä paikalliselämässä.

Vastuullisuuden eri osa-alueet ovat asiakkaiden silmissä osin

pirstoutuneita, ja sekä eri toimijoiden välillä että näiden sisällä

on merkittäviä eroja saaduissa vastuullisuutta koskevissa

arvioissa riippuen siitä, arvioidaanko esimerkiksi ympäristöä

tukevia tuotteita tai toimintamalleja, sosiaalista vastuullisuutta

tai vaikkapa liiketoiminnan pitkäjänteisyyttä.

Monet yritykset keskittyvät voimakkaasti kestävään

kehitykseen ja sosiaaliseen vastuuseen, mutta jotta tällä olisi

vaikutusta asiakassuhteeseen, on tärkeää, että vastuullisuuden

ja kestävän kehityksen eteen työskentelemisestä ja esimerkiksi

vastuullisuus edellä kehitetystä tuotevalikoimasta

informoidaan selkeästi ja yksinkertaisesti. Tuloksemme

osoittavat, että useiden toimijoiden kohdalla viestintä on

koettu riittämättömäksi.

VASTUULLISUUS

VASTUULLISUUTTA KOSKEVIEN 
KYSYMYSTEN KESKIARVO
Yksityisasiakkaiden top 5
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OP Ryhmä

Handelsbanken

Säästöpankki

Vaasan Sähkö

VASTUULLISUUTTA KOSKEVIEN 
KYSYMYSTEN KESKIARVO
Yritysasiakkaiden top 5



ASIAKASPALVELU

Asiakaspalvelu paljon 
vartijana
EPSI Rating on tehnyt asiakaskokemusta koskevia mittauksia Suomessa jo

yli 20 vuotta, ja asiakaspalvelu on pitänyt pintansa erittäin merkittävänä

pisteenä asiakastyytyväisyyden tason määrittymisessä. Odotukset koskien

esimerkiksi vastausaikaa sekä palveluhenkilöstön osaamista sekä

saatavuutta useilla kanavilla ja tietovälineillä ovat yhä korkealla.

EPSI:n tutkimukset osoittavat, että huipputason asiakaspalvelua tarjoavat

yritykset pärjäävät myös erinomaisesti asiakastyytyväisyydessä. Samalla

on tärkeää muistaa, että eri toimialoilla pankit ja vakuutusyhtiöt saavat

varsin paljon yhteydenottoja, kun taas esimerkiksi sähköyhtiöillä määrä on

paljon vähäisempi. Uudisasuntorakentamisalalla asiakkaat taas ovat

käytännössä automaattisesti pitäneet jossain määrin yhteyttä

rakennusliikkeeseensä vuoden sisällä.

Kaikelle asiakaspalvelulle on kuitenkin yhteistä se tekijä, että

asiakaspalvelutilanne antaa yritykselle mahdollisuuden tarjota vähän

ylimääräistä ja näin osoittaa, että asiakkaista todella välitetään. Näistä

asiakastapaamisista tulee monin tavoin ikään kuin "totuuden hetkiä",

joissa asiakkaat toden teolla kokevat organisaation kyvyn olla

asiakaslähtöinen. On tärkeää olla tietoinen näistä hetkistä ja jokainen

asiakasyhteys on otettava vakavasti.

Yksityisasiakkaiden keskuudessa palvelulaadun ja erityisesti

aloitteellisuuden merkitys asiakastyytyväisyydelle on poikkeusvuonna

kasvanut. Proaktiivinen, kysymysten ja ongelmien ennaltaehkäisyyn

tähtäävä yhteydenpito antaisikin yrityksille enemmän kontrollia

asiakaspalvelutilanteisiin.

84

86

87

89

92

Vattenfall

Muut (Pankki)

Handelsbanken

POP Pankki

Vaasan Sähkö

ASIAKASPALVELU
Yksityisasiakkaiden Top 5 
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ASIAKASPALVELU
Yritysasiakkaiden Top 5 

80
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87

Muut (Vakuutus)

Fennia

Säästöpankki

Handelsbanken

Vaasan Sähkö

Viimeisten 12 kk:n aikana:

Yksityisasiakkaista on ollut yhteydessä pankkiinsa

hieman yli 60%, vakuutusyhtiöönsä hieman alle

60% ja sähkön vähittäismyyjäänsä reilu neljännes.

Yritysasiakkaiden parissa yhteydenpito on

tiheämpää, pankkiasiakkaista yhteydessä on ollut

n. 75% ja sähkön vähittäismyynnin asiakkaista n.

40%



Koronatoimilla 
vaihtelevaa vaikutusta

COVID-19 -tilanteen hoitaminen

Pankkialan, vakuutusalan sekä sähkön vähittäismyyntialan asiakkaat eivät

kokonaisuutena miellä palveluntarjoajiensa voivan suuresti vaikuttaa

vallitsevaan koronatilanteeseen. Karkeasti ottaen n. puolet asiakkaista koki,

ettei osaa antaa arviota siitä, miten heidän palveluntarjoajansa on tilanteen

osaltaan hoitanut. Tämän lisäksi selvästi suurimmalla osalla asiakkaista ei

ole ollut mitään erityisiä odotuksia koskien heidän palveluntarjoajansa

koronatoimia. Toisaalta tilanne on kuitenkin pakottanut esimerkiksi pankit

miettimään useiden asiakkaiden kohdalla lainojen takaisinmaksuaikoja,

vakuutusyhtiöt linjaamaan pandemiasta aiheutuvien haittojen korvaamista

ja sähkön vähittäismyyjien tapauksessakin tilanne on esimerkiksi siirtänyt

energiankulutusta työpaikoilta koteihin. Kyse ei siis ole pelkästä käsidesistä

ja turvaväleistä konttorilla.

Koronatilanteen hoitamista koskevia arvioita antaneiden vastaajien

keskuudessa kuitenkin havaittiin merkittävää korrelaatiota näiden arvioiden

ja asiakastyytyväisyyden välillä. Myös eroja toimialojen ja sektoreiden välillä

ilmeni. Koronatilanteen hoitamisen ja asiakastyytyväisyyden välinen

korrelaatio oli huomattavasti pienempi sähkön vähittäismyyntiasiakkaiden

keskuudessa kuin pankki- ja vakuutusasiakkaiden parissa. Pankkien ja

vakuutusyhtiöiden tapauksessa vastaajat myös nimesivät sähkön

vähittäismyyntiasiakkaita useammin heillä olleen jotain erityisiä odotuksia.

Tämän lisäksi havaittiin yritysasiakkaiden olevan yksityisasiakkaita

hanakampia arvioimaan palveluntarjoajansa koronatilanteeseen liittyviä

toimia kaikilla kolmella toimialalla.

Koronatilanteen hoitamisen yhteys asiakastyytyväisyyteen näyttäisi olevan
vahvin vakuutusalan yritysasiakkaiden keskuudessa, jossa nousi esiin
toiveita koskien esim. korvaavuuksia koskevaa tiedottamista. Pankkialan
puolestaan arvioitiin suoriutuneen tilanteen hoitamisessa parhaiten
molemmilla sektoreilla.
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Säästöpankki
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(B2B)
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62

64

73

Vakuutus

Sähkön
vähittäismyynti

Pankki ja rahoitus

TYYTYVÄISYYS COVID-19 
TILANTEEN HOITAMISEEN

TOIMIALAT

TYYTYVÄISYYS COVID-19 
TILANTEEN HOITAMISEEN

TOP 5



Korkeammat tulot, 
matalampi 
tyytyväisyys

Voidaan karkeasti ottaen sanoa, että

asiakastyytyväisyyden taso laskee

tulojen kasvaessa. Mielenkiintoista

kyllä, asiakastyytyväisyyden osa-

alueista suurin ero eri tuloluokkien

välillä mitattiin kokemuksessa rahalle

saatavasta vastineesta.

70

72

74

73

Yli 4 500 €/kk

3 501 - 4 500 €/kk

2 001 - 3 500 €/kk

0-2 000 €/kk

Pienimmät yritykset 
tyytyväisimpiä

67,9

66,6

68,6

66,2

69,5

250 tai yli

50-249

10-49

5-9

1-4

Asiakastyytyväisyys
sen mukaan, montako
työntekijää yrityksellä
on (Suomessa).

Demografia ja alueet

0,5 indeksipistettä erottaa 
naisten ja miesten 
tyytyväisyyden. 

Miehet ja naiset lähes yhtä 
tyytyväisiä

Keskimääräisessä asiakastyytyväisyydessä ei havaita
merkittävää eroja naisten ja miesten välillä. Sekä miesten
että naisten tapauksessa 18-29-vuotiaat sekä yli 60-
vuotiaat ovat tyytyväisempiä kuin näiden väliin jäävät
ikäluokat. Näissä ikäluokissa naisten tyytyväisyys on myös
hieman miehiä korkeampaa.

Tyytyväisyys on yleisesti ottaen
korkeampaa 1-4 työntekijän
yrityksissä kuin suuremmissa. On
kuitenkin syytä huomioida, että
tyytyväisyys on eri toimialoilla
korkeimmillaan eri kokoluokissa.



DEMOGRAFIA JA ASIAKASKÄYTTÄYTYMINEN

Sukupolvien väliset erot

Z-sukupolvi
(1996 jälkeen)

Y-sukupolvi
(1980-1996)

X-sukupolvi
(1965-1979)

Suuret 
ikäluokat/Baby 

boomerit
(1946-1964)

Hiljainen 
sukupolvi
(   - 1945)

LUONNEHDINTA

Syntynyt 
«matkapuhelin 

kädessä». 
Huolestunut 

ympäristöstä ja 
ilmastosta.

Kokemus siitä, miten 
internet ja 

sosiaalinen media 
ovat ottaneet 

maailman 
haltuunsa.

Havainnut suurta 
teknologista 

kehitystä, mutta 
vähemän 

riippuvainen 
älypuhelimista kuin 

myöhemät 
sukupolvet.

Sotien jälkeisen ajan 
suuret ikäluokat. 

Kasvatettu aiempia 
sukupolvia 
vahvemmin 
edistykseen.

Työteliäs sukupolvi, 
joka kasvatettiin 

olemaan «pitämättä 
meteliä itsestään». 

ASIAKASTYYTY-
VÄISYYS 74,3 71,0 71,8 72,9 76,6

VALITUKSET 3% 3% 3% 3% 3%

ERITYISPIIRTEITÄ

Korkeimmat arviot 
digitaalisten 

pelvelujen käytöstä 
ja 

helppokäyttöisyyde
stä.

Muita sukupolvia 
matalampi 

tyytyväisyys 
palvelulaatuun, 

erityisesti 
aloitteellisuuteen.

Tasaisuus. 
Sukupolven antamat 
arviot eivät yleisesti 

ottaen ole 
korkeimmat tai 

matalimmat.

Luottamus 
toimialoihin sekä 

tyytyväiisyys COVID-
19 –tilanteen 
hoitamiseen 
matalinta.

Luottamus «omaan» 
toimijaan erityisen 

korkeaa, mutta 
toimialoihin 
suhteellisen 

matalaa.

VAIHTAMISTA 
SUUNNITTELEVAT 6% 9% 9% 8% 6%

» 

Alle 71
71-73
Yli 73

Pankkialan, vakuutusalan sekä sähkön vähittäismyyntialan
yhteenlaskettu asiakastyytyväisyys yksityisasiakkaiden
keskuudessa maakunnittain. Asiakastyytyväisyys on
korkeimmillaan Pohjanmaan maakunnissa sekä Keski-
Suomessa (yli 73 indeksipistettä) ja matalinta (alle 71
indeksipistettä) Lapissa, Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa.
Yksi Pohjanmaan maakuntien verrattain korkeaa
tyytyväisyyttä selittävä tekijä on eräiden alueelle
keskittyvien toimijoiden korkea asiakastyytyväisyys.
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POP Pankki yltää 
kärkeen

YLEISKATSAUS

EPSI Ratingin tekemissä toimialatutkimuksissa haastatellaan

satunnaista otosta asiakkaista. Tutkimusten kohderyhmänä

ovat 18 vuotta täyttäneet Suomessa asuvat henkilöt, joilla

on asiakassuhde kyseisen alan toimijan kanssa.

Suurimpaan osaan kysymyksistä vastataan asteikolla 1-10,

ja tulos muunnetaan indeksipisteiksi asteikolle 0-100.

Datankeruun päätyttyä tulokset analysoidaan, analyysistä

laaditaan kattava raportti, ja keskeiset tulokset esitetään

lehdistötiedotteessa.

Oikealla olevassa taulukossa on esitetty toimijoiden tulokset

yksityisasiakkaiden keskuudesta. Nyrkkisääntönä voidaan

pitää sitä, että yli 75 on erittäin hyvä tulos, kun taas alle 60

indikoi merkittävää tyytymättömyyttä. Haastatteluja on

tehty myös useiden muiden näille toimialoille kuuluvien

toimijoiden osalta, mutta yleiskatsaukseen on otettu

ainoastaan ne, joiden kohdalla otoskoko on riittävän suuri

luotettaviin tuloksiin.

POP Pankki ylsi kaikkien toimijoiden vertailun kärkeen

vuonna 2020. POP Pankki on onnistunut säilyttämään

asiakastyytyväisyyden yli 80:ssä indeksipisteessä aina

vuodesta 2011 lähtien ja on sijoittunut pankkialan vertailun

kärkeen useita vuosia peräkkäin erityisesti vahvan imagonsa

ja palvelulaatunsa, mutta myös hyviä arvioita saaneiden

digitaalisten palvelujensa turvin. Kaikkien toimijoiden

vertailussa myös YIT puhkaisee 80:n indeksipisteen rajan,

jatkaen korkeiden asiakastyytyväisyyslukemiensa sarjaa.

Suurin parannus vuoden 2019 tuloksiin mitattiin puolestaan

SRV Rakennukselta (+5,5).

Toimialoista tyytyväisyys on kokonaisuutena matalinta

vakuutusalalla sekä sähkön vähittäismyyntialalla, ja näiden

alojen toimijoista erityisesti Fortumin asiakastyytyväisyys-

lukema antaa aihetta toimenpiteisiin tyytyväisyyden

parantamiseksi.

ASIAKASTYYTYVÄISYYS

Yksityisasiakkaat

1. POP Pankki 81,9

2. YIT 81,0

3. Muut (Pankki) 79,2

4. Handelsbanken 79,0

5. Skanska 78,0

6. Turva 77,5

7. Pohjola Rakennus 77,3

8. Bonava 76,6

9. Säästöpankki 76,5

10. Vaasan Sähkö 76,2

11. SRV Rakennus 74,8

12. Lujatalo 74,7

13. Peab 74,1

14. Turku Energia 73,8

15. Muut (Vakuutus) 72,9

16. OP Ryhmä 72,6

17. Aktia 72,5

18. Herrfors 72,4

19. Fennia 71,7

20. Helen 71,5

21. Vattenfall 71,5

22. Muut (Sähkö) 71,0

23. If 70,3

24. Pohjola Vakuutus 69,6

25. Danske Bank 69,3

26. LähiTapiola 68,7

27. Nordea 67,8

28. Oomi Energia 67,8

29. Lumme Energia 65,9

30. Fortum 64,3
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Vaasan Sähköllä 
korkeimmat pisteet
Yritysasiakkaiden tutkimuksissa otetaan yhteyttä

satunnaiseen otokseen Suomessa toimivista yrityksistä.

Kenttätyö kestää noin 3-6 viikkoa, ja jokaisessa

haastattelussa käydään läpi kyselylomake, jossa on 50-

60 kysymystä.

Suurimpaan osaan kysymyksistä vastataan asteikolla 1-

10, ja tulos muunnetaan indeksipisteiksi asteikolle 0-

100. Datankeruun päätyttyä tulokset analysoidaan,

analyysistä laaditaan kattava raportti, ja keskeiset

tulokset esitetään lehdistötiedotteessa.

Oikealla olevassa taulukossa on esitetty toimijoiden

tulokset yksityisasiakkaiden keskuudesta.

Nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että yli 75 on

erittäin hyvä tulos, kun taas alle 60 indikoi merkittävää

tyytymättömyyttä. Haastatteluja on tehty myös

useiden muiden näille toimialoille kuuluvien

toimijoiden osalta, mutta yleiskatsaukseen on otettu

ainoastaan ne, joiden kohdalla otoskoko on riittävän

suuri luotettaviin tuloksiin.

EPSI Ratingin mittaamista yrityksistä kärkeen sijoittuu

vuonna 2020 Vaasan Sähkö, myös Säästöpankin ja

Handelsbankenin ylittäessä 75:n indeksipisteen rajan.

Pankki- ja vakuutusaloilla on huomioitava vuonna 2020

mitattu merkittävä asiakastyytyväisyyden lasku

vuodesta 2019.

ASIAKASTYYTYVÄISYYS

Yritysasiakkaat

1. Vaasan Sähkö 77,0

2. Säästöpankki 76,3

3. Handelsbanken 75,3

4. Muut (Pankki) 72,0

5. OP Ryhmä 70,8

6. Fennia 70,5

7. Helen 69,7

8. Muut (Sähkö) 68,5

9. LähiTapiola 67,8

10. Muut (Vakuutus) 67,2

11. Lumme Energia 66,3

12. Pohjola Vakuutus 65,8

13. Fortum 64,8

14. Oomi Energia 64,1

15. Vattenfall 63,6

16. Aktia 63,2

17. If 62,6

18. Nordea 61,3

19. Danske Bank 60,8

YLEISKATSAUS
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Muutos vuoden 2019 tuloksiin verrattuna

Toimijoiden keskimääräinen muutos vuoden 2019 tuloksiin
verrattuna

MUUTOS

15

Pienten asiakastyytyväisyys
kärsinyt suuria enemmän

-5,7 -5,5 -5,5
-4,4
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-2,6 -2,6

-1,2
-0,6 -0,1

0,5 0,7 0,8 0,9 1 1 1,1
2,2

2,8 2,8 3,2
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Muutos vuoden 2019 tuloksiin verrattuna

Toimijoiden keskimääräinen muutos vuoden 2019
tuloksiin verrattuna

SUURET TOIMIJAT

PIENET TOIMIJAT

Asiakassuhteen ylläpitämisen muuttunut toimintaympäristö on aiheuttanut erilaisia

haasteita eri kokoluokan toimijoille. Toimijakohtaisia eroja on, mutta yleisenä ilmiönä

havaittiin, että suuret toimijat ovat onnistuneet asiakastyytyväisyyden tason

säilyttämisessä (joissain tapauksissa jopa nostamisessa) pieniä toimijoita keskimääräisesti

paremmin.

”Pieniksi” tässä luettavien, alle n. 10%:n markkinaosuuden toimijoiden

asiakastyytyväisyys on keskimäärin 3,7 indeksipistettä matalampaa kuin vuonna 2019,

kun taas negatiivinen muutos ”suurten” (yli n. 10%:n markkinaosuus) toimijoiden

keskuudessa on vain 0,7 indeksipistettä. Tason säilyttäneiden tai sitä parantaneiden

osuus on suurten toimijoiden keskuudessa huomattavasti suurempi kuin pienten

toimijoiden keskuudessa, minkä lisäksi suurten keskuudessa positiiviset muutokset ovat

voimakkaampia ja negatiiviset muutokset vähemmän voimakkaita kuin pienten

keskuudessa.
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Ilmiölle on kolme keskeistä selittäjää:

1) Useilla pienillä toimijoilla on ollut lähtökohtana

suuria korkeampi asiakastyytyväisyyden taso,

joten näillä toimijoilla on ollut tässä suhteessa

myös enemmän menetettävää indeksipisteillä

mitattuna. Huolimatta pienten suuria

yleisemmästä laskutrendistä, toimialavertailujen

kärkipäässä onkin kokonaisuutensa edelleen

enemmän pieniä kuin suuria toimijoita.

2) Suuret toimijat mielletään usein taloudellisesti

vakaammiksi, jolloin poikkeuksellisten olojen

koittaessa asiakkaat uskovat vahvemmin suurten

kykyyn pysyä tasapainossa infrastruktuurinsa

avulla.

3) Suuret toimijat ovat yleisesti suuntautuneempia

digitaalisiin palveluihin ja asiointikanaviin, siinä

missä pienempien toimijoiden vahvuutena on

usein ollut henkilökohtainen asiakassuhde ja -

asiakaspalvelu. Vuosi 2020 kuitenkin kiihdytti

digitalisaatiota ja myös vähensi mahdollisuuksia

kasvokkaiseen kanssakäymiseen.

» 
-3,7

-0,7

PIENTEN TOIMIJOIDEN 
KESKIMÄÄRÄINEN MUUTOS

SUURTEN TOIMIJOIDEN 
KESKIMÄÄRÄINEN MUUTOS

VAIHTELUVÄLI

-10,1 – 0,5

VAIHTELUVÄLI
-5,7 – 5,5
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Asiakastyytyväisyys 
toimialoittain

Yhteenveto EPSI Ratingin Suomessa tutkimien toimialojen 

tuloksista. Toimialojen tulokset muodostetaan eri toimijoiden 

markkinaosuuksien mukaan painotettuina keskiarvoina.

PANKKI JA RAHOITUS

69,7

MATKAVIESTINTÄ

75,8

VAKUUTUS

68,2

LAAJAKAISTA

74,9*

SÄHKÖN VÄHITTÄISMYYNTI

69,0

UUDISASUNTORAKENTAMINEN

77,8*

*Vain yksityisasiakkaat.
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Pankkiala muuttuu jatkuvasti, ja koronakriisi on kiihdyttänyt

muutosvauhtia. Fyysisiä asiakastapaamisia on vähemmän,

mobiilipankkia käyttävien osuus kasvaa, ja useamman ihmisen on

otettava vastuu omasta pankkitoiminnastaan.

EPSI Ratingin Pankki ja rahoitus 2020-tutkimus osoitti, että

pankkiasiakkaat – erityisesti yritysasiakkaat – ovat vähemmän

tyytyväisiä kuin aikaisemmin. Toimialan asiakastyytyväisyydessä on

havaittavissa myös pitempää laskutrendiä, mutta poikkeuksellinen

vuosi 2020 näyttäytyy silti erityisen haasteellisena. Myös

asiakasuskollisuus on ollut laskussa, mutta tämä ei ole vielä

toistaiseksi heijastunut pankin vaihtoa suunnittelevien asiakkaiden

osuuteen.

Pandemia-ajan alkuvaiheessa suomalaiset olivat pohjoismaisittain

tyytyväisimpiä pankkiensa toimintaan, ja pankkien odotettiin

esimerkiksi myöntävän lisäaikaa lainojen maksuun. Pankkien onkin

osoitettava, että he ovat asiakkaiden käytettävissä.

Fyysisten asiakastapaamisten määrän vähentyminen on luonut

suuremman etäisyyden asiakkaiden ja pankkien välille, ja tämän

kompensoimiseksi pankkien on löydettävä uusia tapoja päästä

lähemmäksi asiakkaita. Informointi ja proaktiivisuus ovatkin

korostuneet entistä tärkeämpinä, minkä lisäksi pankkien on

turvattava digitaalisten asiointikanavien helppokäyttöisyys,

soveltuvuus ja toimivuus.

INDEX

69,7

TOP 3 Yksityisasiakkaat

1. POP Pankki 81,9

2. Muut 79,2

3. Handelsbanken 79,0

TOP 3 Yritysasiakkaat

1. Säästöpankki 76,3

2. Handelsbanken 75,3

3. Muut 72,0

Pankkiala
KESKEISET TRENDIT:

› Asiakastyytyväisyys 
laskussa, merkittävä 
pudotus vuonna 2020

› Digitalisaatio kiihtyy, 
esimerkiksi mobiilipankkia 
käyttävien osuus kasvaa

› Henkilökohtainen 
yhteydenpito on kuitenkin 
edelleen asiakkaille tärkeää
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EPSI Ratingin Vakuutus 2020-tutkimus osoitti asiakastyytyväisyyden

laskeneen sekä yksityis- että yritysasiakkaiden parissa vuodesta 2019.

Molemmissa asiakassegmenteissä lasku kytkeytyy osaksi vuoden 2017

korkeiden tulosten jälkeen alkanutta laskutrendiä, mutta vuosi 2020

on ollut monin tavoin poikkeuksellinen myös vakuutusalalla.

Korvaushakemuksen viimeisten 12 kk:n aikana tehneiden osuudessa

ei ole suurta muutosta vuoden 2019 tuloksiin nähden huolimatta siitä,

että matkoilla tapahtuneita vahinkoja koskevien korvaushakemusten

määrä ymmärrettävästi väheni selvästi. Korvaushakemuksen tehneistä

yksityisasiakkaista hieman aiempaa harvempi ilmoitti, että myönnetty

korvaus oli linjassa heidän odotustensa kanssa. Korvaushakemusten

käsittelyajat puolestaan olivat yritysasiakkailla vuonna 2020 hieman

aiempaa pitempiä. Korvaushakemuksen tehneet ovat molemmissa

segmenteissä hieman tyytyväisempiä kuin korvaushakemusta

tekemättömät. Yleisesti ottaen, nopeammat käsittelyajat ja

myönteiset sekä odotuksia vastanneet päätökset tuottavat myös

korkeampaa tyytyväisyyttä, mutta sekä käsittelyajat että hakemuksen

lopputulos ovat yritysasiakkaiden asiakastyytyväisyyden osalta vielä

tärkeämpiä kuin yksityisasiakkaiden kohdalla.

Vuonna 2020 kiihtynyt digitalisaatio on toisaalta osaltaan

yksinkertaistanut asiakassuhdetta, mutta on myös luonut suuremman

etäisyyden asiakkaan ja vakuutusyhtiön välille. Informointi ja

aloitteellisuus sekä henkilökohtaisen otteen yhdistäminen

soveltuvuudeltaan, käytettävyydeltään ja toimivuudeltaan hyviin

digitaalisiin palveluihin on vakuutusyhtiöille erittäin tärkeää asiakas-

tyytyväisyyden nostamisen näkökulmasta.

INDEX

68,2

TOP 3 Yksityisasiakkaat

1. Turva 77,5

2. Muut 72,9

3. Fennia 71,7

TOP 3 Yritysasiakkaat

1. Fennia 70,5

2. LähiTapiola 67,8

3. Muut 67,2

Vakuutusala
KESKEISET TRENDIT:
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› Koronavuosi laskee jo 
ennestään laskusuunnassa 
ollutta tyytyväisyyttä

› Vakuutusyhtiön vaihtamista 
suunnittelevien osuus säilyy 
pienenä, mutta useamman 
kuin yhden yhtiön 
asiakkuuksien osuus on 
kasvussa
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Yhteiskunnan sähköistyminen lisääntyy. Tämä asettaa kasvavia

vaatimuksia ja odotuksia sekä sähköntoimittajille että

siirtoyhtiöille. Sähkön hinnalla on historiallisesti ollut merkittävä

vaikutus alan asiakastyytyväisyyteen, ja erityisesti nousseet

sähkönsiirron hinnat ovat aiheuttaneet tyytymättömyyttä., joka

heijastuu myös sähkönmyyntiin.

Sähkö on niin kutsutusti matalan kiinnostuksen tuote, ja alalla on

siksi tärkeää, että toimittajat eivät ole passiivisia, vaan huolehtivat

olemassa olevista mahdollisuuksista rakentaa hyviä

asiakassuhteita. Sähkön vähittäismyyjien onkin työskenneltävä

kohdentaakseen oleellista informaatiota asiakkaille. Sekä yksityis-

että yritysasiakkaiden keskuudessa tyytyväisyys on korkeampaa

viimeisten 12 kk:n aikana sähköyhtiöönsä yhteydessä olleiden

asiakkaiden kuin muiden keskuudessa, minkä lisäksi tyytyväisyys

on yhteydessä olleiden parissa korkeinta niiden keskuudessa,

joiden kohdalla yhteydenpidon aloitteellinen osapuoli on ollut

sähköyhtiö.

Sähköyhtiöiden tulee ulottaa aloitteellisuutta ja informointia myös

kestävän kehityksen sekä digitalisaation teemoihin. Kestävään

kehitykseen liittyvät vaatimukset ja odotukset ovat korkeita

etenkin nuorten aikuisten keskuudessa, ja tuotevalikoiman sekä

tuotantotapojen ympäristöystävällisyyttä on kyettävä tekemään

asiakkaille tykö. Digitaalinen asiakassuhde puolestaan on useilla

toimialoilla muuttumassa henkilökohtaiseksi, mutta

sähköyhtiöiden digitaaliset palvelut tunnetaan vielä melko heikosti.

INDEX

68,2

TOP 3 Yksityisasiakkaat

1. Vaasan Sähkö 76,2

2. Turku Energia 73,8

3. Herrfors 72,4

TOP 3 Yritysasiakkaat

1. Vaasan Sähkö 77,0

2. Helen 69,7

3. Muut 68,5

Sähkön 
vähittäismyyntiKESKEISET TRENDIT:
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› Laskutrendi pysähtyy, 
sähkön vähittäismyynti 
selviää koronavuodesta 
ilman tyytyväisyyden laskua

› Siirtohinnat yhä useammin 
tyytymättömyyden taustalla

› Digitaaliset palvelut 
tunnetaan vielä suhteellisen 
heikosti
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Toimialan asiakastyytyväisyys laskee hieman, pysytellen kuitenkin

edelleen suunnilleen viime vuosina mitattujen korkeiden lukemien

tasalla. Alan toimijat pystyvät yleisesti ottaen vastaamaan hyvin

asiakkaiden vaatimuksiin ja tarpeisiin. Tämä onkin ollut kasvavassa

määrin tärkeää, sillä vuosi 2020 vähensi mahdollisuuksia

kasvokkaiseen vuorovaikutukseen ja lisäsi samalla kaikkien

sähköisten yhteydenpitoväylien painetta täyttää ihmisten tarpeet.

Puheluiden laatu arvioidaan erittäin hyväksi, kuten myös

peittoalue sekä 4G-verkon saavutettavuus. Tyytyväisyys on

Suomessa myös merkittävästi esimerkiksi Ruotsia korkeampaa.

Koko mittaushistorian ajan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys on ollut

yritysasiakkaiden tyytyväisyyttä korkeampaa, mutta erot ovat

olleet viimeisten kolmen vuoden ajan varsin pienet ja vuonna 2020

ero kutistui liki olemattomiin. Tuotteita koskevien tekijöiden osalta

ei havaita suuria eroja yksityis- ja yritysasiakkaiden antamissa

arvoissa, mutta yritysasiakkaat ovat palvelulaadullisten tekijöiden

(oleellinen aloitteellisuus sekä avun saaminen tarvittaessa) osalta

yksityisasiakkaita kriittisempiä.

Sen lisäksi, että tuotteiden laatu ja toimivuus sekä palvelun

saatavuus on turvattava, erityisenä kehityskohteena

matkaviestintäalalle näyttäytyvät digitaaliset itsepalveluratkaisut.

Kulutuksen hallinnan on oltava helppoa ja tarvittaessa on oltava

vaivatonta esimerkiksi lisätä ylimääräisiä tietoa tai

puheminuutteja.

INDEX

75,8

Matkaviestintä
KESKEISET TRENDIT:
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› Pitkän aikavälin nousutrendi 
tasaantunut, tyytyväisyyden 
taso kuitenkin säilyy 
korkeana

› Puheluiden laatu arvioidaan 
korkein arvosanoin

› Korona-aika lisää painetta 
toimivuudelle ja 
luotettavuudelle
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Pandemia on tehnyt kotitoimistosta luonnollisen osan

jokapäiväistä elämää monille meistä. Uusia käyttötapoja

on tullut esiin, ja tämä asettaa uusia vaatimuksia ja

odotuksia internet-yhteyden tarjoajille. Voidaankin

sanoa, että olemme nyt riippuvaisempia laadukkaasta

laajakaistasta kuin koskaan aiemmin.

Vaativammaksi muuttunut toimintaympäristö ei

näyttäisi kuitenkaan juurikaan vaikuttaneen laajakaistaa

käyttävien yksityisasiakkaiden asiakastyytyväisyyteen.

Kuten matkaviestintäasiakkaidenkin kohdalla, pitkän

aikavälin nousutrendi asiakastyytyväisyydessä on viime

vuosina tasaantunut sinänsä korkealle tasolle.

Asiakkaat kaipaavat toimivuutta, nopeutta, kattavuutta

ja luotettavuutta, mutta myös kiinnostus digitaalisia

itsepalveluratkaisuja kohtaan on kasvamassa.
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› Pitkän aikavälin nousutrendi 
tasaantunut, tyytyväisyyden 
taso kuitenkin säilyy melko 
korkeana

› Asiakkaana olemisen 
vaivattomuus koetaan 
hieman heikommaksi kuin 
matkaviestintäasiakkaiden 
parissa, mutta 
aloitteellisuus puolestaan 
hieman paremmaksi

› Korona-aika lisää painetta 
toimivuudelle ja 
luotettavuudelle
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12.10.2020

Uudisasuntorakentamisalan erittäin korkealle kivunnut

asiakastyytyväisyys ei kärsinyt poikkeuksellisesta vuodesta.

Merkittäviä laskuja vuoteen 2019 verrattuna ei juurikaan havaita,

mutta rakennusliikkeiden aikataulussa pysyminen arvioidaan

selvästi aiempaa paremmin. Samalla n. 90% asiakkaista on ollut

tyytyväinen teettämiinsä lisä- ja muutostöihin ja esimerkiksi 92%

arvioi asuntonsa olleen luovutushetkellä siisti.

Kaikkein tärkeimpänä tekijänä asuntoa ostattaessa erottui

pohjaratkaisun toimivuus. Erityisen merkittävinä pidetään myös

sijaintia, varustetasoa, hintaa ja materiaalivalintoja.

Uudisasuntorakentaminen kerää muihin toimialoihin nähden

verrattain paljon negatiivista julkisuutta, ja yleisväestön

mielikuvan muuttaminen negatiivissävytteisestä lähemmäs

varsinaisten asiakkaiden mielikuvaa on toimialan suurin

imagollinen haaste.

Asiakastyytyväisyyden kehittämiseksi rakennusliikkeiden on

tuotelaadun osalta syytä panostaa etenkin pohjaratkaisujen

toimivuuteen sekä asunnoissa käytettäviin materiaaleihin. Lisäksi

rakennusliikkeiden tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota

siihen, että asunnot luovutetaan mahdollisimman valmiina.

Monet asiakkaat kaipaavat myös asuntojen kustomoitavuutta ja

lisäpalvelujen (erityisesti nikkarointipalvelujen) laajempaa ja

joustavampaa saatavuutta.
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TOP 3

1. YIT 81,0

2. Skanska 78,0

3. Pohjola Rakennus 77,3
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› Toimialojen välisen vertailun 
kärkipaikka kolmatta vuotta 
peräkkäin

› Omaan käyttöön ostaneiden 
osuus yli puolet, 
sijoitustarkoitukseen ostaneita 
n. kolmannes 

› Pohjaratkaisu on kriteereistä 
tärkein, kannoillaan sijainti, 
hinta/kustannukset, varustetaso 
ja materiaalivalinnat
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270 tusen takk!

Ilman dataa ei ole tietoa. Siksi haluamme kiittää kaikkia niitä, jotka

ovat antaneet omaa aikaansa osallistuakseen kyselyihimme.

Haastattelujen avulla suomalaiset yritykset ja organisaatiot saavat

tietoon perustuvia näkemyksiä ja oivalluksia, jotka vahvistavat

asiakastyytyväisyyttä ja kilpailukykyä.

EPSI Rating Group on toiminut Suomessa vuodesta 1999 lähtien ja

haastatellut n. 300 000 asiakasta. Pelkästään vuonna 2020

haastateltiin n. 20 000 asiakasta. Suuri osa haastatteluista sisältyy

kansallisiin toimialatutkimuksiimme, joiden tuloksia tässä

lukemassanne vuoden 2020 yhteenvedossa esitellään. Teemme

vuosittain myös useita muita tutkimuksia erilaisille yrityksille ja

julkisen sektorin organisaatioille.

Korostamalla asiakkaiden vaatimuksia ja tarpeita haluamme

myötävaikuttaa suomalaisten asiakassuhteiden positiivisiin

muutoksiin. Kestävän tulevaisuuden oivallusten luominen on

suurin liikkeellepaneva voimamme.

Sadat tuhannet kiitokset!


