
Selvitimme  mm. miten Suomi käyttää 
sosiaalista mediaa asiakaspalvelukanavana, 
minkälaisista asioista some aspaan valitetaan ja 
mistä vuorostaan saadaan kiitosta. 

MITEN SUOMI KÄYTTÄÄ 
SOSIAALISTA MEDIAA 
ASIAKASPALVELUSSA?

TUTKIMUSRAPORTTI



Kun maailma on digitalisoitunut, myös asiakaspalvelu on kokenut ja tulee edel-
leen kokemaan muutoksia. Viimeisinä vuosina sosiaalisen median kanavat ovat 
nostaneet suosiotaan asiakaspalvelukanavana. Yhä useammin suomalainen 
kääntyy sosiaalisen median puoleen saadakseen kysymykseensä vastauksen 
ja antaakseen palautetta yritykselle. Sosiaalisesta mediasta onkin nousemassa 
merkittävä asiakaspalvelukanava puhelimen ja sähköpostin rinnalle. 

Alkuvuodesta 2016 selvitimme 
miten Suomi käyttää sosiaalista 
mediaa asiakaspalvelukana-
vana, minkälaisista asioista 
some aspaan valitetaan ja mistä 
vuorostaan saadaan kiitosta. 
Lisäksi halusimme saada tietoa 
siitä, eroavatko yhteydenotot 
sosiaalisen median ja puhelinpal-
velun välillä. Tähän raporttiin on 
koottu selvityksen keskeisimmät 
tulokset.

Selvityksessä tarkasteltiin teks-
tianalyysin avulla asiakkaiden 
kirjoittamien viestien määrän 
kasvua yritysten Facebook 

-sivuilla sekä Twitterissä vuoden 
2012 alusta vuoden 2016 alkuun. 
Tarkempaan tarkasteluun valit-
simme pankki- ja vakuutusalan 
sekä operaattorit, sillä näillä toi-
mialoilla kuluttajat hyödyntävät 
aktiivisesti sosiaalista mediaa 
asiakaspalvelukanavana. Näiden 
toimialojen osalta selvitimme 
myös mitkä ovat Twitterissä tyy-
pillisimmät yhteydenottojen syyt. 
Analyysin pohjalta pääsimme 
käsiksi siihen, minkä tyyppisten 
asioiden hoidossa sosiaalinen 
media on tällä hetkellä vahvoilla 
ja milloin vuorostaan käännytään 
puhelinpalvelun puoleen.
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”Yhä useammin suomalainen 
kääntyy sosiaalisen median 
puoleen saadakseen kysymyk-
seensä vastauksen ja antaak-
seen palautetta yritykselle.”

MITEN SUOMI KÄYTTÄÄ 
SOSIAALISTA MEDIAA 
ASIAKASPALVELUSSA?



Sosiaalisen median suosion kasvusta asiakaspalvelukanavana kertoo vies-
timäärien voimakas kehittyminen viimeisen kahden vuoden aikana. Vuonna 
2013 asiakaspalveluviestejä pankeille ja operaattoreille lähetettiin muutamia 
tuhansia, kun taas vuonna 2015 niiden määrä nousi yli kahdenkymmenentu-
hannen. Viimeisen kahden vuoden aikana Twitterin kautta lähetettyjen asia-
kaspalveluviestien määrä on näiden lukujen valossa lähes kuusinkertaistunut.

SOME ASPA YLEISTYY 
MEILLÄ JA MAAILMALLA

”Pankki ja vakuutusalaan 
sekä operaattoreihin liittyvien 
asiakaspalveluviestien määrä 
twitterissä on kasvanut voi-
makkaasti viimmeisen kahden 
vuoden aikana.”
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Asiakkaiden lähettämien viestien määrän kasvutahti näyttää olevan sidok-
sissa itse kanavan käyttäjämäärän kasvuun. Tämä kertoo siitä, että ihmiset 
siirtävät asiointiaan kanaviin, joita he muutenkin käyttävät yhteydenpitoon ys-
tävien, kollegoiden ja perheen kanssa. Esimerkiksi Twitterin kohdalla käyttöas-
teen kehitys vuonna 2015 on ollut kansainvälisellä tasolla hidasta, joka näkyy 
myös asiakaspalveluviestien määrän tasaantumisena vuoden 2016 aikana. 
Facebook vuorostaan on kasvattanut käyttöastettaan tasaisesti vuodesta 
toiseen, joka heijastuu myös viestimäärien kasvuna tulevaisuudessa.
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Kasvun tasaantumista Twitterissä 
selittää esimerkiksi se, että nuorten, 
niin kutsuttujen y ja z -sukupolvien 
edustajien, keskuudessa suljetut 
viestipalvelut ovat nousemassa 
yhä suosituimmiksi. Ihmiset eivät 
enää ole samaan tapaan valmiita 
jakamaan oman elämänsä yksityis-
kohtia tai mielipiteitään julkisesti 
kuin sosiaalisen median alkutaipa-
leella. Yhteydenpito tapahtuu sen 
sijaan entistä enemmän pienempien 
ryhmien kesken.  

Facebook on ollut tässä kehityk-
sessä mukana ostamalla suositun 
WhatsApp-palvelun ja panostamalla 
oman Messenger-pikaviestipalve-
lun kehittämiseen. Tällä tavoin se 
on onnistunut pitämään käyttäjät 
omien palveluiden piirissä ja estänyt 
siirtymistä kilpailevien palveluiden 
pariin. Vaikka Twitter mahdollistaa 
yksityisviestien lähettämisen, palve-
lua ei tyypillisesti käytetä pikavies-
timen tavoin. Twitter on ikään kuin 
maailman reaaliaikainen pulssi, joka 
perustuu julkiseen kommentointiin 
ja keskusteluihin suuren yleisön 
kanssa. 

Käyttäjämäärien kasvun hidastumi-
nen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 
Twitterin merkitys asiakaspalvelu-
kanavana olisi vähäinen. Twitterillä 
on erittäin sitoutunut käyttäjäkunta, 
jotka ovat aktiivisia palvelun käyt-
täjiä. Heidän joukossaan on useita 
julkisuuden henkilöitä sekä eri alojen 
mielipidevaikuttajia, joiden palve-
lemiseen Twitter tarjoaa mahdolli-
suuksia. Oleellista on tuntea oma 
asiakaskuntansa sekä ne kanavat, 
joita he käyttävät mieluiten.
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”Facebookissa asiakkaiden lä-
hettämien viestien määrä jatkaa 
vahvaa kasvuaan. Twitterissä 
vuorostaan viestimäärien kasvu 
on ollut hitaampia Facebookin 
verrattuna ja tasaantuu tämän 
vuoden aikana.”



MISTÄ AIHEISTA SOME ASPAAN 
OTETAAN YHTEYTTÄ?

KOHTUUTTOMAN PITKÄ JONOTUSAIKA. Pitkät jonotusajat puhelin-
palvelussa saavat asiakkaat hermostumaan ja antamaan siitä palautet-
ta sosiaalisen median kautta. 15 minuuttia tuntuu asiakkaasta kohtuut-
tomalta etenkin, jos jono ei tässä ajassa ole juurikaan edennyt.

TAKKUAVA VERKKOPALVELU. Verkkopalvelut aiheuttavat kyselyitä 
sosiaalisen median kautta silloin, kun palvelut ovat pois käytöstä tai 
verkkosivusto ei toimi. Verkko- ja mobiilipankkiin liittyen asiakkaat valit-
tavat lisäksi siitä, että verkkopankkimaksujen vahvistaminen ei onnistu.

HANKALASTI IRTISANOTTAVAT PALVELUT. Operaattoreiden puolella 
asiakkaat kysyvät Twitterin kautta usein ohjeita erilaisten palvelujen 
irtisanomiseen. Lisäksi asiakkaita närkästyttää se, että he eivät löydä 
helposti mahdollisuutta palveluiden irtisanomiseen.
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Kävimme tarkemmin läpi pankki- ja vakuutussektoriin sekä operaattoreihin 
liittyvät asiakaspalveluviestit ja selvitimme minkälaisia asioita hoidetaan so-
siaalisen median kautta. Analyysin perusteella eniten yhteydenottoja Twitterin 
kautta aiheuttaa erilaiset tuotteisiin ja palveluihin liittyvät asiat kuten puhelin- 
ja internetliittymien viat, pätkimiset ja kuuluvuusongelmat. Pankki- ja vakuu-
tuspuolella eniten mainittujen aiheiden joukossa on kortteihin liittyvät kyselyt 
sekä verkkopankin toimintaan liittyvät häiriöt.

 

HÄIRIÖT KIRJAUTUMISESSA. Pankki- ja vakuutusalalla asiakkaita 
kiivastuttaa ongelmat tunnuslukukorttien kanssa sekä tilanteet, joissa 
verkko- tai mobiilipankkiin kirjautuminen ei onnistu.

PÄTKIVÄT NETTIYHTEYDET. Some asiakaspalvelussa asiakkaat 
valittavat myös hitaasti toimivista tai pätkivistä nettiyhteyksistä. Lisäksi 
Twitterin kautta tiedustellaan mahdollisia häiriöitä nettiyhteyksissä 
tietyillä alueilla silloin, kun asiakkaan verkkoyhteys on kokonaan poikki. 
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 TOP 5 VALITUKSEN AIHETTA SOME ASIAKASPALVELUSSA
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YSTÄVÄLLINEN JA ASIAKASKESKEINEN PALVELU. Asiakaspalvelijoi-
den palveluosaaminen saa Twitterissä reilusti positiivista palautetta. On-
nistuneen some palvelutilanteen jälkeen asiakkaat tyypillisesti kiittävät 
erikseen saamastaan erinomaisesta palvelusta.

NOPEAT VASTAUKSET TWITTERISSÄ JA CHAT-KANAVASSA. Some 
asiakaspalvelu sekä chat saavat Twitterissä molemmat kiitosta siitä, 
että niiden kautta saa nopeasti vastauksen mieltä askarruttavaan 
kysymykseen. Erityisen positiivisena pidetään sitä, että näiden kanavien 
kautta vältytään pitkiltä jonoilta puhelinpalvelussa. 

POIKKEUKSELLISEN LYHYT JONOTUSAIKA. Minuutin tai kahden 
pituinen jonotusaika puhelimessa on asiakkaalle sen verran yllätykselli-
nen, että siitä annetaan mielellään positiivista palautetta sosiaalisessa 
mediassa.
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ERINOMAISET TARJOUKSET. Operaattoreilta tiedustellaan usein Twit-
terin kautta mahdollisuuksia päivittää oma liittymä tarjoushintaiseen 
liittymään. Lisäksi kommentoidaan erilaisten tuotteiden poikkeukselli-
sen hyviä tarjoushintoja.

RIPEÄ KORVAUSKÄSITTELY. Vakuutusyhtiöt saavat sosiaalisen medi-
an kautta kiitosta sujuvasta ja nopeasta korvauskäsittelyprosessista.
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 TOP 5 KIITOSTA SAAVAA AIHETTA SOME-ASIAKASPALVELUSSA
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MISTÄ AIHEISTA SOME ASPAAN 
OTETAAN YHTEYTTÄ?



PUHELINPALVELU  
VAI SOME ASPA?

Sosiaalisen median kanavien kautta lähetetään tyypillisesti kysymyksiä ja 
palautetta liittyen yksinkertaisiin asioihin. Asiakas haluaa esimerkiksi tietää 
onko verkkopankin toiminnassa tai nettiyhteydessä häiriöitä, mutta hän ei kui-
tenkaan ole valmis jonottamaan vastauksen takia puhelimessa. Sosiaalisen 
median kanavat koetaan vaivattomaksi tavaksi saada nopea vastaus yksin-
kertaiseen kysymykseen.

Toisinaan asiakkaat ottavat yhteyttä 
sosiaalisen median kautta jonotet-
tuaan ensin pitkään puhelimessa. 
Joissakin tapauksissa asiakkaat 
saattavat ottaa yhteyttä sosiaalisen 
median kautta samaan aikaan, kun 
he jonottavat puhelimessa. Kun jono 
on pitkä ja se etenee hitaasti, asia 
on mahdollista saada etenemään 
nopeammin sosiaalisen median 
kautta.  

Laskutus on yksi tyypillisistä ai-
heista, joista asiakkaat vuorostaan 
soittavat puhelinpalveluun. Yllättäen 
laskutukseen liittyviä kyselyitä ei 
juurikaan esiintynyt sosiaalisen 
median viesteissä. Eräänä syynä 
tähän on se, että laskutuskyselyihin 
liittyy usein arkaluontoista tietoa 
kuten asiakas- tai tilinumeroita, joita 
ei haluta jakaa sosiaalisen median 
kautta. Näissä tilanteissa halutaan 
edelleen nojautua henkilökohtaiseen 
palveluun ja ihmiskontaktiin. 

Joskus asiakkaan ongelmaa ei ole 
mahdollista ratkaista sosiaalisen 
median kautta yhdellä vastauksel-
la, vaan asian hoitaminen saattaa 
vaatia lisätietoja ja siirron toiseen 
kanavaan. Tällöin on tärkeää, että 
asiakkaalle jää selkeä kuva siitä, 
että asiaa viedään eteenpäin sekä 
siitä, mitkä seuraavat askeleet asian 
hoitamisessa ovat. Kun asiakkaan 
asia siirretään kanavasta toiseen, 
parhaan palvelukokemuksen saa-
vuttamiseksi tiedon on kuljettava 
saumattomasti eri kanavien välillä. 
Kanavasta toiseen siirtyminen voi 
olla asiakkaalle positiivinen koke-
mus, jos hän siirrosta huolimatta 
kokee saaneensa asiaan ratkaisun 
vaivattomasti.
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Asiakkaiden lähettämien viestimäärien kehitys osoittaa, että viestimäärät 
ovat vahvasti sidoksissa kanavan käyttöasteen kehitykseen. Ihmiset haluavat 
käyttää tuttuja, päivittäisessä käytössä olevia palveluita asioidessaan yritysten 
kanssa. Asiakkaan näkökulmasta on helppoa hoitaa asiointi yrityksen kanssa 
samassa kanavassa kuin yhteydenpito ystävien ja perheen kanssa. Kun kaikki 
viestintä on tallessa yhdessä paikassa, asiakas ei joudu siirtymään applikaa-
tiosta ja palvelusta toiseen tai kirjautumaan erilliselle sähköpostitilille.
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MILTÄ NÄYTTÄÄ  
SOME ASPAN TULEVAISUUS?

Facebook on edelleen Suomen suosituin sosiaalisen median kanava. Facebookia seuraa WhatsApp ja Twitter on 
viidentenä Google+ -palvelun ja Instagramin jälkeen. Lähiaikoina on puhuttu paljon siitä, että nuoret sosiaalisen median 
käyttäjät ovat siirtymässä Facebookista toisiin kanaviin ja suosivat suljettuja pikaviestipalveluita yhteydenpidossa. 
Tästä syystä WhatsApp onkin nopeasti noussut erääksi suosituimmista kommunikaatiokanavista. 

Lisäksi Facebook on kevään 2016 aikana kertonut olevansa huolissaan siitä, että ihmiset eivät enää jaa henkilökohtai-
sia tapahtumia Facebookissa. Henkilökohtaisten tilapäivitysten sijaan kasvua on kuitenkin näkynyt uutisten jakamises-
sa. Myös tämä muutos ihmisten käyttäytymisessä kertoo siitä, että erityisesti tietyt ikäryhmät kommunikoivat ennem-
min yksityisesti pienen ryhmän kesken kuin julkisesti suuren yleisön edessä.

Facebook on ottanut näiden muutosten pohjalta useita askelia pikaviestipalveluiden kehityksessä. Viime vuoden alus-
sa Facebook avasi oman kuluttajille suunnatun Messenger-pikaviestipalvelun myös yrityksille ja mahdollisti asiakkaan 
ja yrityksen välisen kommunikaation suoraan Messenger-applikaation välityksellä. Facebookin tavoitteena on kehittää 
Messengeristä kanava, jonka kautta yritysten on mahdollista rakentaa merkityksellisiä suhteita omien asiakkaiden 
kanssa. 
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Useat kansainväliset yritykset ovat integroineet omia palveluitaan Facebook 
Messengeriin. Tällä hetkellä Messengerin kautta hoituu esimerkiksi lentolippu-
jen varaus sekä asiakkaiden tiedottaminen myöhästyneistä lennoista. Verkko-
kaupoille vuorostaan Messenger tarjoaa mahdollisuuksia lähettää asiakkaalle 
tilausvahvistuksia sekä tietoja verkkokauppatilauksen etenemisestä. Lisää 
uusia askeleita on luvassa, sillä huhtikuussa 2016 pidetyssä F8 -kehittäjäkon-
ferenssissa Facebook ilmoitti panostavansa lähitulevaisuudessa vahvasti 
chatbotteihin.

MUUTTAVATKO CHATBOTIT  
ASIAKASPALVELUA?

Chatbotit ovat tekoälyyn perustuvia entiteettejä tai kokonaisuuksia, jotka keskustelevat ihmisten kanssa ja hoitavat eri-
laisia tehtäviä heidän puolestaan. iPhonesta tuttu Siri on eräs konkreettinen esimerkki chatbotista ja siitä mihin niitä voi 
hyödyntää, mutta jotkut yritykset ovat vieneet botit vielä pidemmälle. Pizzaketju Domino’s muun muassa ottaa vastaan 
tilauksia chatbotin välityksellä.

Teknologian kehittyessä chatbotit avaavat asiakaspalvelulle valtavia mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseen. Esi-
merkiksi toistuvien rutiiniluontoisten kyselyiden kohdalla niistä on suuri etu, sillä botit jaksavat kerrasta toiseen vastata 
samaan kysymykseen väsymättä. Kääntöpuolella on kuitenkin vielä se, että botit eivät välttämättä täysin ymmärrä 
ihmistä, jolloin kommunikaatio ei suju ja asiakaskokemus laskee. Mahdollisuuksia siis on, mutta käyttökohteiden 
valinnassa ja toimintatapojen suunnittelussa on oltava tarkkana, jotta palvelukokemus automaatiosta huolimatta säilyy 
positiivisena ja luonnollisena.


