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HEIDI LAITINEN

2021 saatto i o l la vuosi, jo l lo in odot imme elämän palaavan normaal iks i – mutta

ol imme väärässä. Se, minkä yht iön tuotteita ja palve luja ostamme, ja miten

ostamme, on muuttunut dramaatt isest i , eikä muutosta ole näkyvi l lä . Yr itysten

reagoint i on kuitenkin edel leen hidasta asiakkaiden vaat imuksi in nähden.

Vuonna 2022 odotamme asiakaskäyttäytymisen muuttuvan ja kehi ttyvän

edel leen.

Edel leen jatkuvana epävarmuuden aiko ina ku luttajat ka ipaavat kontrol l in

tunnetta. Yht iöt voivat tar jota t ietoa ja vaihtoehtoja, jo ita kuluttajat tarvitsevat

tunteakseen pystyvänsä itse kontrol lo imaan asiakassuhdettaan . Rajoitusten

vapautuessa ku luttajat ovat myös innokkaita ol lessaan vapaampia ja haluavat

tutkia ja omaksua uusia kokemuksia sekä vir tuaal isest i että “todel l isessa”

fyys isessä maai lmassa. Asiakkaat ovat myös aiempina vuosina saattaneet

suhtautua suvaitsevast i huonoihin kokemuksi in , mutta nykyään kuluttajat ovat

t ieto is ia s i i tä , että jos he eivät saa haluamaansa yhdeltä yr itykseltä – edes

sel la iselta, jo l le he ovat ol leet uskol l is ia – he voivat helpost i löytää to isen .

Palautteen saaminen saat taa o l la va ikeampaa kuin koskaan – mikä tarko ittaa,

että jos asiakkaasi yr it tävät i lmaista huolensa, s inun on osoitettava, et tä

kuuntelet .

Kuluttaj ien ent istä joustavammat elämäntavat tuovat edel leen haaste ita er i

yht iö i l le . Yht iö iden ja tuotemerkkien on oltava läsnä joka kosketuspisteessä.

Yht iöt, jotka eivät muutu ennakoivast i ennen i lmastokr i is iä , joutuvat

muuttumaan sen takia. Vaikka monet yht iöt ovat saaneet äänensä kuuluvi in

ki istanalais ista a iheista, kuluttajat haluavat nähdä mitattav issa olevaa edistystä

tavoitteissaan.

Vi ime vuoden tutk imusyhteenvedosta näemme, et tä pandemian toinen vuosi

vahvist i a iempia mal leja lähes kaik i l la to imia lo i l la sekä organ isaat io issa, jo iden

kanssa EPSI Rat ing toimi i . Lyhyest i sanottuna; Kaikk i , mitä sanoimme vi ime

vuonna, pätee edel leen.

Meitä myös muistutetaan päiv it täin s i i tä , että elämme arvaamattomuuden

maai lmassa. Juur i kun ol imme työstämässä tätä vuosittaista yhteenvetoamme,

saapu ivat uudet järkyttävät uut iset: Euroopassa syttyi sota. Uusi, tä l lä kertaa

pahuudesta si innyt mull istus lö i le imansa tähän aikaan, muistuttaen meitä

karul la taval la el in- ja to imintaympär istömme herkkyydestä.

.

–ANNA  MERKITYKSELLISTÄ  ASIAKASKOKEMUSTA -

Olipa kyseessä kestävä kehitys tai digitalisaatio,

kuluttajat ovat yhä enemmän kiinnostuneita siitä, mitä

brändit edustavat. Kokemukseen ja käyttötarkoitukseen

liittyvät kriteerit tulevat olemaan entistä tärkeämpiä

vuonna 2022, etenkin nuoremmille kuluttajille.

Työntekijät, kuluttajat ja sijoittajat välittävät siitä, mitä

brändisi edustaa, ja haluavat nähdä proaktiivisuutta ja

tarkoitusta pelkkien latteuksien sijaan.

Ei ole hyvä arvailla sidosryhmiäsi, etenkään uusissa ja

nopeasti muuttuvissa asioissa, minkä vuoksi

luotettavien ja ajantasaisten näkemysten saaminen on

niin tärkeää.

”Edelleen jatkuvana 
epävarmuuden aikana 
kuluttajat kaipaavat 
kontroll in tunnetta.”
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YKSILÖLLINEN
Olemme aiemmin huomanneet, että fyysiset

kokoukset ja kontaktit monilla alueilla korvataan

digitaalisilla ja että monet asiakkaat valitsevat jo

jopa ensisijaisesti digitaalisen yhteydenpidon.

Haluamme vain hoitaa monet jokapäiväiset tarpeet

yksin. Samalla kuitenkin huomaamme, että

henkilökohtaiset asiakassuhteet ovat edelleen

tärkeitä, varsinkin kun kyse on edistyneemmistä

asiakkaiden tarpeista; ehkä ennen kaikkea

yritysasiakkaiden keskuudessa. Läheisen ja

henkilökohtaisen asiakassuhteen kehittäminen on

myös lähtökohta asiakasuskollisuudelle ja

pehmeiden asiakasnäkökohtien, kuten imago- ja

brändi-identiteetin, kehittämiselle. Toinen havainto

on, että asiakkaat vaativat nyt yhä enemmän

yksilöllisesti räätälöityjä tarjouksia ja ennakoivia

kontakteja. Kukaan asiakas ei arvosta anonyymin,

unohdetun, itsestäänselvyytenä olemisen tai

"harmaan massan" tunnetta. Proaktiivisuus on

haaste lähes kaikille toimijoille ja toimialoille, joita

EPSI mittaa.

KESTÄVÄ
Viimeisen vuosikymmenen aikana olemme nähneet

yhä voimakkaamman korrelaation asiakkaiden yleisen

tyytyväisyyden ja valikoitujen toimittajien sosiaalisen

vastuun ottaneiden kokemusten välillä. Lyhyesti

sanottuna organisaatioilla, joita pidetään kestävinä,

on yleensä onnellisempia asiakkaita.

Kestävyysulottuvuudesta on siten tulossa yhä

tärkeämpi osa organisaatioiden kehitys- ja

parannustyötä teollisuudesta tai sosiaalialasta

riippumatta. Panemme merkille, että tämä on

erityisen tärkeää uudelle, sitoutuneelle

yksityisasiakkaiden sukupolvelle sekä suuremmille

yrityksille, joiden kestävä kehitys on nyt olennainen

osa niiden liiketoimintastrategioita. Vastuullisuus on

yhä tärkeämpää myös työntekijöiden

työnantajavalinnan kannalta – brändien on nykyään

ilmoitettava tarkoituksesta, merkityksestä ja

vastuusta houkutellakseen sekä asiakkaita että

työntekijöitä. "Kaikilla" toimijoilla on nykyään oltava

kuva, joka kaikin puolin herättää luottamusta.

Symbolisten tekojen ja siistien strategia-asiakirjojen

aika on ohi.

YKSINKERTAINEN
Asiakkaat odottavat nopeutta, helppoutta, ja

kätevyyttä. Näiden odotusten tärkeys on noussut

pandemian aikana ja uskomme niiden olevan täällä

jäädäkseen. Näyttää siltä, että pandemian aiheuttama

sosiaalinen muutos on tehnyt meistä kaikista

kärsimättömämpiä ja vähemmän anteeksiantavia

vaikeiden digitaalisten rajapintojen, puhelinjonojen,

toiminnallisten häiriöiden, päällekkäisen työn (esim.

useita kirjautumisia, henkilötietojen toistoja,

uudelleenkäynnistyksiä), epäselvyyksiä olosuhteista ja

toimitusajoista jne. Joten yksinkertaisuus

tahdittomuuden merkityksessä on yhä hiipumassa

liiketoiminnan kannalta kriittisenä asiakkaan tarpeena.

Asiakkaat vaativat nykyään kitkattomia prosesseja ja

yhtenäisen reaaliaikaisen toimituksen toimialasta,

tuotteesta, palvelusta, kanavasta tai alustasta

riippumatta. Voisimme kuvailla tarvetta

yksinkertaisesti "kitkaton asiakasmatka" ja samalla

painotamme, että tähän kasvavaan asiakkaiden

tarpeeseen on vielä paljon tehtävää.

DIGITAALINEN
Viimeisimpien tietojemme mukaan pandemian

aiheuttama käyttäytymisen muutos on pysyvä.

Voimme myös todeta, että asiakkaiden

kärsivällisyys jonotusaikojen, häiriöiden, sekä

epäselvyyksien suhteen on yleensä vähentynyt

viime vuosina. Heikkoja digitaalisia alustoja ei voida

enää korvata miellyttävällä lähestymistavalla tai

muilla aineettomilla ulottuvuuksilla, kuten hyvillä

imagoilla.

Digitaalisten ratkaisujen on yksinkertaisesti

toimittava. Keskeinen tekijä tämän asiakkaan

tarpeen täyttämisessä on tarjota toimivia palveluja.

Sujuvuus ja kätevyys ovat uusia avainsanoja.

Asiakkaat ajattelevat ensin myös digipalveluja siinä

mielessä, että yhä useammat ihmiset haluavat ensin

ratkaista tarpeensa digitaalisen kanavan kautta. Jos

tämä ei ole mahdollista, käännytään perinteisiin

kanaviin, kuten puhelinpalveluun, toimistoon,

myymälään tai vastaavaan.
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–PANDEMIA ON PALJASTANUT NELJÄ LIIKETOIMINTAKRIITTISTÄ 
ASIAKASTARVETTA –



PAREMPI 
ASAKASYHTEISTYÖ

Epävarmuuden ja arvaamattomuuden aikoina näemme

nykyaikaisessa hallinnassa jäsennellympiä, sisäisiä

investointeja asiakasseurannan ja -mittauksen

tehostamiseen (tiheys, laajuus) ja perusteelliseen

asiakasanalyysiin, jota kutsutaan yleisesti CX: ksi

("asiakaskokemus"). Näemme myös aktiivista

asiakasyhteistyötä tuote- ja palvelukehitysprosesseissa sekä

yleistä kiinnostusta uusiin ja muuttuviin tarpeisiin,

vaatimuksiin, odotuksiin ja käyttäytymisongelmiin eri

asiakassegmenteissä.

BRÄNDIN MUUTOS
–KOHTI LÄHEISTÄ, YKSINKERTAISTA 
JA KESTÄVÄÄ

Kuten aiemmin mainitt i in, panemme merkil le ,

että kaikki haluavat nykyään vaikuttaa kestävil tä

ja vastuul l is i l ta, mikä on johtanut "vihreiden"

tuotteiden ja palvelujen nopeaan kehitykseen,

investointeih in paikal l isyhteisöön (sosiaal isesti ja

ympär istön kannalta) ja yleiseen si irtymiseen

iskulauseista ja symbolitoimista vakavi in

aloitteis i in, jo i l la on merkitystä. Brändin

lataaminen oikei l la määr it tei l lä on l i iketoiminnan

kannalta kriitt istä

TYÖNTEKIJÖIDEN 
KEHITTÄMINEN (PALVELU, 
ASIAKASLÄHTÖISYYS JA 
LIIKETOIMINTA)

Lopuksi huomioimme, että uusi organisaatioelämä vaatii

myös investointeja muutoskykyyn, taitojen kehittämiseen,

lahjakkuuksien metsästykseen ja niin sanottuun "työnantajan

brändäykseen" nuoremman työntekijäsukupolven

houkuttelemiseksi. Monilla toimialoilla etsitään myös osittain

uusia/muita taitoja (esim. televiestinnästä pankkitoimintaan)

kehitysprosessien nopeuttamiseksi. Näemme pian kaikilla

seuraamillamme toimialoilla ja organisaatioissa johdon

lisäävän keskittymistään yrittäjyyteen ja liiketoimintaan sekä

yleiseen palvelu- ja asiakaslähtöisyyteen.

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN 
KESKITTYEN 
YKSINKERTAISTAMISEEN JA 
AUTOMAATIOON (ASIAKKAAN 
NÄKÖKULMASTA)

Näemme painopisteen siirtymisen sisäisistä

prosesseista asiakaskokemuksiin Uudet

asiakastarpeet edellyttävät kehittyneempien

palveluiden digitalisoinnin vähentämistä ja

"Älykkään tekoälyn" kehittämistä räätälöidyn

asiakastarjonnan kehittämiseksi ja

proaktiivisuuden lisäämiseksi. Puolidigitaalisten

("digifysic") rajapintojen yksinkertaistaminen ja

virtaviivaistaminen on myös korkealla monissa

kehitysohjelmissa.

–MITEN VOIMME VASTATA NÄIHIN 
ASIAKKAIDEN TARPEISIIN? –

Meillä EPSI:llä on etuoikeus tehdä yhteistyötä useiden suurten ja hyvämaineisten

brändien kanssa suomalaisessa organisaatioelämässä. Edellä tiivistetyt

liiketoiminnan kannalta kriittiset asiakasvaatimukset ovat tietenkin korkealla

näiden organisaatioiden asialistalla. Tiivistäkäämme siis tässä joitakin

käsiteltävänä olevia toimenpiteitä.

HALUATKO TIETÄÄ LISÄÄ SIITÄ, MITEN ASIAKASKOKEMUSTA 

VOIDAAN PARANTAA, JA NÄHDÄ, MITEN MUUT MENESTYVÄT 
ORGANISAATIOT OVAT PÄRJÄNNEET?

HEIDI LAITINEN / Maajohtaja

+358 50 406 8796 heidi.laitinen@epsi-finland.org 
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Asiakastyytyväisyys
YLEISET ASIAKASTRENDIT SUOMESSA

2000-luku 2010-luku

Asiakastyytyväisyyden taso koki 2010-luvulla melko tasaisen nousutrendin, joka

vuosikymmenen taitteeseen tultaessa kuitenkin kääntyi voimakkaaseen laskuun.

Ensimmäinen koronavuosi pudotti lopulta tason aallonpohjaan, jossa se oli ollut

viimeksi vuonna 1999. Vuosi 2021 kuitenkin pysäyttää pudotuksen ja tuo viitteitä

paremmasta. Mitä tulee taustalla vaikuttaviin tekijöihin, on helppo todeta, että viime

vuonna näkemämme suuntaukset ovat vahvistuneet. Tämä tarkoittaa, että imago ja

brändi ovat keskeisiä liikkeellepanevia voimia hyvän palvelukokemuksen ohella.

Digitaaliset palvelut, proaktiivisuus ja vastuullisuus ovat tekijöitä, joissa jokaisen

asiakastyytyväisyyden kehittämiseen tai edes ylläpitoon tähtäävän yrityksen on

onnistuttava vuosi vuodelta paremmin.

SUURETTOIMIJATMENEVÄT ETEENPÄIN

Vaikka pienillä ja paikallisilla toimijoilla on kaikkein

tyypillisimmin kaikkein tyytyväisimmät asiakkaat,

huomaamme että lähinnä suuret toimijat ovat kehittyneet.

Pitkän aikavälin trendi on, että suuret toimijat ovat

parantaneet asiakastyytyväisyyttä ja brändi-identiteettiään.

PASSIIVISET 
ASIAKKAAT JA 
PROAKTIIVISUUS

Asiakas on saattanut tulla asiakkaaksi vasta hiljattain,

tai hän on saattanut asiakkaana jo kauan. On niitä

jotka ovat olleet yhteydessä vuoden sisällä, tai

valittaneet tai heillä on ollut joku muu ongelma. Jopa

ne asiakkaat, jotka eivät ole olleet yhteydessä tai heillä

ei ole ollut ongelmia (heitä toisinaan kutsutaan

passiivisiksi asiakkaiksi) ovat mukana arvioinneissa.

Toisinaan nämä voivat muodostaa suhteellisen suuren

asiakasryhmän. Eräs havainto vuosilta 2020 ja 2021

onkin, että asiakastyytyväisyys passiivisten asiakkaiden

keskuudessa on laskenut. Tässä ryhmässä

proaktiivisuus ja aloitteellisuus ovat tärkeimpiä, vaikka

sitä pidetäänkin kaikkein merkityksettömimpänä.

Tämän ryhmän tulisi olla korkealla monien

organisaatioiden kehityskohteiden asialistalla.

KAIKKI ON TÄRKEÄÄ

Kaikki on tärkeää ja mitään ei voida jättää sattuman varaan.

Huonoja asiakaskokemuksia ei voida korvata hyvien

digitaalisten palveluiden kautta, tai toisinpäin. Nykyään vastine

rahalle ei määräydy pelkästään hinnasta, vaan mitä palveluita

rahalla saa. Tämä on selvä merkki siitä, että monilla asiakas-

kokemuksen osatekijöillä on merkittävä rooli asiakas-

tyytyväisyyden ja -uskollisuuden muotoutumisessa.
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Tyytyväisyys

Kuten vuotta aiemminkin, tyytyväisyys

jakautuu maan sisällä länsipainotteisesti.

Korkeimmat tyytyväisyyslukemat mitattiin

Pohjanmaalta ja Varsinais-Suomesta, joiden

tulokset puhkaisevat erittäin tyytyväisinä

pidettävän 75:n indeksipisteen rajan.

Matalimmaksi tyytyväisyys puolestaan jää

Kainuussa ja Etelä-Savossa.

“Länsi ja etelä erottuvat jonkin verran idästä

ja pohjoisesta. Eivät lukemat idässä ja

pohjoisessakaan mitenkään hälyttäviä ole,

mutta eräiden länteen keskittyvien paikallis-

yhtiöiden korkeat lukemat heijastuvat

kokonaistuloksiin. Lännen ja etelän suurempi

väestötiheys tuo myös joillain toimialoilla

mukanaan konttoriverkostoa, joka tyypillisesti

luo pohjaa korkeammille arvioille

paikallisuuden sekä henkilökohtaisen asiakas-

palvelun kautta. On myös hyvä huomioida,

että poikkeuksellisen korkean asiakas-

tyytyväisyyden toimiala, uudisasunto-

rakentaminen, keskittyy merkittävissä määrin

juuri etelän ja lännen suuriin kaupunkeihin”,

kertoo Laitinen.

Kartassa ovat sinisellä korostettuna yli 73

indeksipisteen maakunnat ja punaisella alle 71

indeksepisteen maakunnat. Näiden väliin

jäävät maakunnat esitetään harmaina.

Ahvenanmaalta eri tulosta.

–TYYTYVÄISIMMÄT ASIAKKAAT POHJANMAALLA JA VARSINAIS-SUOMESSA –
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Asiakastyytyväisyys
toimialoilla

Yhteenveto EPSI Ratingin mittaamista 

asiakastyytyväisyyslukemista Suomessa vuonna 2021.

PANKKI JA RAHOITUS

B2C: 71,8 / B2B: 67,7

MATKAVIESTINTÄ

LAAJAKAISTA

B2C: 70,9 / B2B: 75,7

KAUKOLÄMPÖ
B2C&B2B: 69,4

VAKUUTUS

B2C: 72,9 / B2B: 69,1

SÄHKÖN VÄHITTÄISMYYNTI

UUDISASUNTORAKENTAMINEN

B2C: 76,4

B2C: 71,2 / B2B: 68,7 B2C: 75,2 / B2B: 76



–Kommentit ja päätelmät –

UUSI NORMAALI
"Digitaalinen on uusi normaali" – sanonta, jolla on ollut

suuri vaikutus viime vuosina. Kyky täyttää Suomen

asiakkaiden tarpeet digitaalisten työkalujen avulla on

alue, jolla onnistuminen alkaa olla asiakastyytyväisyyden

hygieniatekijä. Vaatimukset ovat kasvaneet jo pitkään,

mutta korona-ajan vauhdittamana digitalisten palvelujen

olemassaolo sinänsä ei ole enää juuri millään toimialalla

yrityksille mahdollisuus hakea lisäpisteitä, vaan kyse on

digitaalisten palvelujen tasosta – helppoudesta ja

kattavuudesta.

TYYTYVÄISYYDEN LASKU PYSÄHTYNYT
Useilla aloilla koettiin merkittävää asiakastyytyväisyyden laskua

viime vuosikymmenen lopulta alkaen, ja joillain toimialoilla

korona-aika kiihdytti ilmiötä. Vuonna 2021 yleinen asiakas-

tyytyväisyys kuitenkin tasaantuu ja osoittaa jopa elpymisen

merkkejä. Vakuutusala onnistui kääntämään laskutrendin

nousuksi, telekommunikaation pitkä nousutrendi taas kääntyi

laskuun. Muilla aloilla ollaan hyvin lähellä vuoden 2020 lukemia.

KASVANUT TEKNOLOGIARIIPPUVUUS
Etätyö ja uusi sosiaalinen käyttäytyminen ovat asettaneet

uusia vaatimuksia televiestintäalalle. Tämän vuoden tutkimus

osoittaa, että tämä suuntaus jatkuu. Yhteiskunnan tarve

toimiville televiestintäpalveluille on kiihtynyt pandemian aikana

ja lisännyt ihmisten teknologiariippuvuutta entisestään sekä

henkilökohtaisesti että ammatillisesti. Telekommunikaatioala ei

ole kyennyt täysin vastaamaan vaatimusten kasvuun, mikä

heijastuu laskeneeseen asiakastyytyväisyyteen.

SUURET MAHDOLLISUUDET
Toisin sanoen: mahdollisuudet ovat suuret niille, jotka

tekevät oikein ja uskaltavat investoida asiakas-

kokemukseen, kun taas passiivisuuden valitsevat ovat

vaarassa jäädä merkittävästi jälkeen.

UUSI ASIAKAS-
YMPÄRISTÖ
Monimutkaisuus lisääntyy ja kaikki on

tärkeää nykypäivän asiakas-

kokemuksessa. Se voi kuulostaa

mahdottomalta yhtälöltä, mutta se joka

priorisoi asiakkaan, tulee selviytymään

voittajana. Toimiva uusi asiakas-

ympäristö yhdistelmä imagoa, tuote-

ominaisuuksia, palvelua ja relevanttia

proaktiivisuutta.
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Mitä asiakkaat sanovat 
proaktiivisuudesta ja 
aloitteellisuudesta?
Tyypillinen havainto viime vuosien tutkimuksissamme on asiakkaiden

lisääntyneet vaatimukset liittyen, muun muassa, proaktiivisuuteen ja

aloitteellisuuteen. Tämä on osa-alue, jossa yritykset ja organisaatiot saavat

huonoja arvioita asiakkailtaan. Sen vuoksi me olemme EPSI Ratingilla tehneet

tutkimuksen erityisesti tähän aiheeseen liittyen.

Tutkimus sisältää sekä avoimia että asteikolla vastattavia kysymyksiä.

Useimmissa niistä asiakkaat kertovat, miten proaktiivisuutta, olennaista tietoa ja

parempia tarjouksia voidaan kehittää. Näillä kysymyksillä on pyritty löytämään

piilevä tarve, jollaista on yleensä vaikea täyttää. Vastauksista muodostuu

seuraavanlainen kuva:

Huomaamme, että palveluntarjoajien tulee lisätä aktiivisuustasoaan ja rohjeta

olla yhteydessä asiakkaisiinsa, olettaen että yhteydenpito on merkityksellistä.

Samaan aikaan meidän ei tarvitse pelätä asiakaskontakteja. Yleisesti ottaen

voidaan sanoa, että asiakkaat pitävät yhteydenpidon tasoa liian alhaisena.

Yhteydenpidon mielekkyys ja oleellisuus on kuitenkin kriittinen tekijä. Jotkut

vastaajat jopa sanovat, että heidän mielestään heihin ollaan liian usein

yhteydessä tai he saavat liian paljon tietoa.

EPSI ZOOM-IN
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MITÄ OVAT MERKITYKSELLINEN INFORMOINTI,  TARJOUKSET 

JA PROAKTIIVISUUS?

Luonteeltaan yleistä tietoa, joka on pohjimmiltaan ei-asiakaskeskeistä, otetaan mielellään 

vastaan sähköpostin välityksellä. Tässä suhteessa oikea ajoitus on asiakkaiden mielestä yksi 

selkeä kehityskohde. Esimerkiksi, asiakkaita tulee pyrkiä tiedottamaan jo kuukausia etukäteen, 

että sähkön odotetaan kallistuvan tulevaisuudessa.

Tietoa on kuitenkin muutakin kuin vain hinta ja palveluehdot. On olemassa tarve tietää

enemmän palveluntarjoajista. Mitä me edustamme? Mitä ajattelemme tulevaisuudesta? Mikä on

missiomme? Näistä asioista tiedottamisessa palveluntarjoajien tulee kehittyä paljon paremmiksi.

Asiakaskohtainen tieto taas on sellaista, että se otetaan mielellään vastaan ilmoitusten kautta

tai järjestelmään kirjautuneena (esimerkiksi omat sivut / sovellus). Varmista, että ilmoitukset

saapuvat perille ja että tieto on saatavilla kaikilla alustoilla. Toisaalta on kuitenkin myös

muistettava, että moni kokee ”vanhan liiton” puhelinsoiton edelleen oivalliseksi väyläksi

personoidun asiakassuhteen hoitamiseen ja sen varmistamiseen, että kustomoitavissa olevat

tuote- ja palvelupaketit ovat asiakkaan näkökulmasta juuri heille optimaaliset.

Merkitykselliset tarjoukset ovat suuressa määrin asiakkaiden tarpeiden ennakointia. Suuri osa

asiakkaista kertoo, että he haluavat tiheämpää / laadukkaampaa aktiivisuutta

palveluntarjoajaltaan liittyen sopimusmuutoksiin ja sopimusten uusimiseen. Nuoremmat

asiakkaat ja keski-ikäiset asiakkaat ovat erityinen haaste tässä suhteessa. Asiakkaat toivovat

tuote- ja palvelupakettien kustomoitavuutta, sekä kokemusta siitä että yhtiö tuntee heidät.

Vähittäiskauppa ja yhä useammat verkkotoimittajat nostetaan esiin hyvinä esimerkkeinä

proaktiivisuudesta ja asiaankuuluvasta tiedosta. Hyvänä esimerkkinä korostuu myös se, että

pidetään huolta myös niistä, jotka ovat olleet asiakkaita pitkään - samalla tavalla kuin uusista

asiakkaista pidetään huolta. Moni tuo esiin huolensa siitä, ettei tarvitsisi uhata lähteä / vaihtaa

toimittajaa saadakseen hyvän tarjouksen / ehdotuksen.

YHTEENSÄ

Tiedottaa hyvin 

asiakkaan kannalta 

olennaisista asioista.

59,6ENERGIA

PANKKI

TELECOM

VAKUUTUS

YHTEENSÄ

Proaktiivisuus, 

palveluntarjoaja tekee 

merkityksellisiä 

tarjouksia?

ENERGIA

VAKUUTUS

PANKKI

TELECOM

51,9

54,8

54,7

YHTEENSÄ

57,3

60,3

61,3

59,6

59,1

53,5

YHTEENSÄ
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Kestävän kehityksen indeksi 

kolmessa ulottuvuudessa

Me EPSI Ratingilla olemme viime vuosina tehneet aktiivista työtä

integroidaksemme asiakkaiden kokemuksen kestävästä toiminnasta osaksi

koko asiakaskokemuksen kehittämis- ja parannustyötä. Työ alkoi, kun

aiempien vuosien mittaukset osoittivat selvästi, että asiakkaiden vaatimukset

toimijoiden vastuullisuustyölle ovat kasvaneet. EPSI:n Kestävän kehityksen

indeksi on kehitetty, jotta klassisessa EPSI-mallissamme mitatun

asiakaskokemuksen ja kestävän toiminnan kokemuksen välistä suhdetta

voidaan selvittää ja tehdä näkyväksi. Kestävän kehityksen indeksi koostuu

kolmesta taustalla olevien ulottuvuuksien integrointiin perustuvasta asiasta:

ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys / vastuullisuus. Alla on

kolme väittämämuotoista kysymystä, joilla EPSI:n Kestävän kehityksen

indeksi tiivistää asiakkaan kokemuksen kestävän kehityksen saralla

tehtävästä työstä eri toimialoilla:

1. Investoi kestävään kasvuun, huomioiden tulevat sukupolvet

2. Pyrkii taloudelliseen menestykseen ilman, että tästä aiheutuu haittaa

yhteiskunnalle tai ympäristölle.

3. Ottaa yhteiskuntavastuuta sosiaalisesti, ympäristöllisesti, ja taloudellisesti

MITÄ ON KESTÄVÄ KEHITYS? Kestävä kehitys, joka tunnetaan myös englanninkielisellä termillä 
Sustainable Development, on viimeisten 50 vuoden aikana saanut yhä enemmän huomiota sekä 
kansainvälisesti että kansallisesti. Käsite teki suuren läpimurtonsa vuonna 1987, jolloin 
muodostettiin määritelmä: "Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykypäivän tarpeet 
sitomatta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia tyydyttää tarpeitaan". Kestävää kehitystä kuvataan 
yleensä kolmen ulottuvuuden, ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden, väliseksi 
suhteeksi.
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MITÄ VUODEN 2021 PILOTTI OSOITTAA?

PANKKI

63,2

KESKIARVO

67,5

ENERGIA

68,4

VAKUUTUS

64,6
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Samalla tavoin kuin 2020, tämän vuoden mittaukset

osoittavat, että asiakkaiden mielestä toimijoilla on

jatkuvia haasteita sen viestimisessä, miten he

työskentelevät kestävän kehityksen hyväksi. Samaan

aikaan asiakkaat kertovat, että heidän vaatimuksensa

kestävyyteen liittyen tulevat nousemaan

tulevaisuudessa. Vuonna 2021 näemme, että kestävän

kehityksen indeksillä on selvä positiivinen korrelaatio

asiakastyytyväisyyden kanssa. Tämän yhteyden

vahvuus vaihtelee eri asiakassegmenteissä ja

toimialoilla. Näemme myös, että asiakkaiden

vaatimukset yksittäistä toimijaa ja koko alaa kohtaan

ovat yleensä ottaen korkeammat energiatoimialan

asiakkaiden keskuudessa verrattuna muihin

toimialoihin.

”Me teemme jo niin paljon, miksi asiakkaamme eivät

huomaa kestävän kehityksen hyväksi tekemäämme

työtä?” Olemme kuulleet samankaltaisia kysymyksiä

EPSI:llä lähes 10 vuoden ajan. Joissain asiakas-

segmenteissä niiden ihmisten osuus, joilla on

vaikeuksia vastata kestävän kehityksen

kysymyksiin, onkin suhteellisen suuri.

Asiakkaalla on yleensä ajatus siitä, minkä kestävyyden

osa-alueiden parissa toimijan tulisi työskennellä.

Toisaalta, ”en tiedä” vastausten osuus kasvaa, kun

kysymykset vaihtuvat siihen, kokeeko asiakas, että

heidän toimijansa työskentelevät kestävyyden ja

sosiaalisen vastuun hyväksi. Täten uskomme, että

kysymyksessä ei ole pelkästään asiakkaan

sitoutuneisuudesta, vaan myös suorassa suhteessa

viestinnän puutteesta toimijan taholta. Jotkut

toimialat menestyvät paremmin kuin toiset. Tässä

energia ja uudisasuntorakentaminen erottuvat.

Yritysasiakkailla on yleensä korkeampi tietämys

vastuullisuuskysymyksistä. Tämä voi johtua

perusteellisemmasta valintaprosessista ja pitkä-

aikaisemmasta harkinnasta toimijaa valittaessa.

Samanlaisia trendejä löytyy yksityisasiakkaista, joissa

nuoremmat asiakkaat vastaavat laajemmin toimijansa

kestävän kehityksen työhön liittyviin kysymyksiin.

Tässä voidaan mahdollisesti havaita

sukupolvenvaihdos, jossa tiedot ovat helpommin

saatavilla ja kiinnostus yleensä suurempi nuorempien

asiakkaiden keskuudessa.

Vuonna 2021 lanseerattiin EPSI:n Kestävän kehityksen indeksi kartoittamaan ja integroimaan vastuullisuus osaksi

asiakaskokemusta. Indeksiä tulee pitää yleiskatsauksen mittarina, jotta kestävän kehityksen ja asiakaskokemuksen

muiden osa-alueiden välisen suhteen voimakkuutta voidaan mitata nopeasti ja helposti. Vuonna 2022 jatketaan

mallien kehittämistä tavoitteena sekä selittää loput kolmesta ulottuvuudesta, jotka luovat kestävän toimijan

kokemuksen asiakkaiden keskuudessa, että integroida kestävyys edelleen työntekijöiden näkökulmaan.

VAATIMUKSET KESTÄVÄN KEHITYKSEN NOUSEVAT

ALAN TULISI OTTAA SUUREMPAA YRITYSVASTUUTA
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ENERGIA VAKUUTUS PANKKI

PROSENTTIOSUUS, JOLLA ON VAIKEUKSIA VASTATA 
KAIKKIIN KOLMEEN KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ 
KOSKEVAAN KYSYMYKSEEN [%]
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45-59 VUOTTA

60 VUOTTA TAI YLI
75 69 67 71

UUDISASUNTORAKENTAMINEN (vain 
B2C)

73,6



Pohjoismainen
katsaus
Kaikilla tutkituilla toimialoilla on havaittavissa käyttäytymismuutos, jonka katalysaattorina

toimii digitalisaatio. Nopeus ja yksinkertaisuus ovat avainasemassa positiivisen

asiakaskokemuksen saavuttamiseen. Tässä yhteydessä on syytä huomioida, että toimialalta

toiseen yksityisasiakkaat tapaavat olla yritysasiakkaita tyytyväisempiä. Syynä tähän on se,

että yritysasiakkaille suunnatut digipalvelut näyttäisivät olevan vähemmän tehokkaita ajassa,

jossa fyysiset tapaamiset korvautuvat digitaalisilla. On myös huomioitava, että vaikka

digitaaliset yhteydenpitokanavat ovatkin usein pohjoismaisen asiakkaan ykkösvalinta,

proaktiivinen asiakassuhteen ylläpito ja kustomoitavissa olevat tarjoukset ovat edelleen

merkityksellisiä. Asiakkaat odottavat joustavaa, mutkatonta ja ajan tasaista usean väylän

asiointia.

Toinen merkittävä trendi Pohjoismaissa on kasvava kiinnostus kestävää kehitystä kohtaan.

Vastuullisina/kestävän kehityksen mukaisina pidetyillä yrityksillä on muita tyytyväisempiä

asiakkaita. Onkin huomionarvoista, että viestintä näiden teemojen mukaisesta toiminnasta ja

-tuotteista on välttämätöntä läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Suuri osa asiakkaista ei koe

olevansa kovinkaan hyvin perillä yritysten suoriutumisesta tällä saralla.

EPSI Rating tekee vastaavanlaisia 
mittauksia myös muualla Pohjoismaissa. 
Alla on lyhyt pohjoismainen yhteenveto.
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ASIAKASTYYTYVÄISYYSINDEKSIT POHJOISMAISSA

SUOMI

71,4
NORJA

68,8
TANSKA

69,4
RUOTSI

67,8



Toimiala Tanska Norja Ruotsi Suomi

Pankki B2C 67,4 69,6 68,8 71,8

Pankki B2B 65,4 65,1 67,7 67,7

Vakuutus B2C 76,4 71,4 73 72,9

Vakuutus B2B 70,8 69,1 68,8 69,1

Sähkönmyynti B2C 65,8 65,7 66,2 71,2

Sähkönmyynti B2B 64,1 66,1 68,7

Kaukolämpö B2C&B2B 71,2 69,4

Matkaviestintä B2C 75,2 71,7 66,7 75,2

Matkaviestintä B2B 71,6 69,2 76

Laajakaista B2C 67,2 62,5 63,3 70,9

Laajakaista B2B 67,2 68,1 75,7

Uudisasuntorakentaminen B2C 76,4
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Tuloksia Pohjolasta

POHJOISMAINEN KATSAUS

Suomalaisasiakkaat näyttäytyvät pohjoismaisessa vertailussa
tyytyväisinä. Vertailun korkeimmat asiakastyytyväisyyslukemat
mitattiin Suomesta yksityisasiakkaiden osalta pankeilta, 
sähkönmyyntiyhtiöiltä, sekä matkaviestintä-, ja laaja-
kaistaoperaattoreilta. Yritysasiakkaiden parissa
taso on korkein sähkönmyynnissä, matka-
viestinnässä ja laajakaistassa. Pankin osalta
yritysasiakkaiden tulos puolestaan asettuu
tasapisteisiin Ruotsin kanssa. Uudisasunto-
rakentamisealan yksityisasiakkaiden
asiakastyytyväisyyttä taas mitataan tällä
hetkellä vain Suomessa, mutta taso on
todettava muihin toimialoihin ja maihin nähden
korkeaksi, minkä lisäksi mittaus Ruotsista kahden
vuoden takaa jätti Ruotsin tason n. 6-7 indeksi-
pisteen päähän Suomen silloisesta ja nykyisestä
tasosta.



Hieman yli kolmekymmentä vuotta sitten Tukholman kauppakorkeakoulussa

käynnistettiin tutkimushanke, jonka tarkoituksena oli selvittää, miten

organisaatiot voisivat vahvistaa kilpailukykyään. Tulokset osoittivat, että

keskittymällä asiakkaan kokemaan laatuun ja asiakastyytyväisyyteen oli

mahdollista sekä säilyttää asiakkaita, että parantaa asiakkaiden

sitoutumista. Lisäksi tulokset johtivat keskittymiseen hinnan asemesta

enemmän rahalle saatavaan vastineeseen. Tästä alkoi myös Svenskt

Kvalitetsindex, jonka rinnalla Suomessa toimii vuonna 1999 täällä aloittanut

EPSI Rating.

Pitkällä aikavälillä kestävän yhteiskunnan luomiseksi meidän on nähtävä

ja ymmärrettävä tärkeitä yhteyksiä siitä, mikä luo arvoa niille, joita varten

olemme olemassa. Voimme omalta osaltamme edistää tämän toteutumista.

EPSI Ratingin tutkimukset ja analyysit tarjoavat näkökohtia ja neuvoja siitä,

mikä luo tyytyväisiä asiakkaita ja työntekijöitä, ja mikä tarjoaa menestystä

kestävällä pohjalla. kestävää menestystä – eikä vain taloudellisessa

mielessä. Tämä on ollut visiomme vuoden 1989 alusta lähtien, ja nykyään

se tuntuu ajankohtaisemmalta kuin koskaan.

METODOLOGIA

Vuonna 2021 teimme Pohjoismaissa satoja tuhansia haastatteluja

puhelimitse, F2F-haastatteluina, sekä verkkokyselyillä ja verkkopaneelilla.

Suomessa haastatteluita tehtiin n. 20 000. Haastatteluihin on ottanut osaa

sekä yksityishenkilöitä että yrityksiä ja julkisen sektorin organisaatioita

kautta koko maan.

Tyytyväisyyden, uskollisuuden ja muiden näkökohtien ja vastemuuttujien

laskelmat arvioidaan rakenteellisella yhtälömallilla, jossa keskiössä ovat

piilevät muuttujat. Arviointi tehdään menetelmällä nimeltä osittaisen

pienimmän neliösumman menetelmä, joka tunnetaan myös nimellä Partial

Least Squares, tai lyhyemmin PLS. Lyhyesti sanottuna, menetelmällä

pyritään maksimoimaan osa-alueiden, yleisen asiakastyytyväisyyden (CSI)

ja asiakasuskollisuuden välinen kovariaatio. Suorituskyvyn näkökohta voi

olla asiakastyytyväisyyden sijaan esimerkiksi työntekijöiden sitoutuminen,

tai mikä tahansa muu tulos tutkimuksesta riippuen.

V u o s ik y m me n t e n 
nä k e m y s 
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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. Suuri osa haastatteluista sisältyy

kansallisiin toimialatutkimuksiimme, joiden tuloksia tässä

lukemassanne vuoden 2021 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!


