10 tapaa tukea ja
motivoida yrityksen
asiakaspalvelijoita
Tie erinomaiseen asiakaspalveluun

10 tapaa tukea ja motivoida yrityksen
asiakaspalvelijoita
Mitä yhteistä on yrityksillä, jotka tunnetaan erinomaisesta
asiakaspalvelusta? Niissä kaikissa ymmärretään asiakaspalvelijoiden
merkitys: he tekevät kokemuksen, josta asiakkaat puhuvat (ja
twiittaavat). Parhaimmillaan he voivat houkutella yritykselle jopa
elinikäisiä asiakkaita.
Entä kohdellaanko asiakaspalvelun työntekijöitä tärkeinä ja
arvokkaina brändilähettiläinä? Valitettavasti useinkaan ei, mikä näkyy
työntekijöiden suurena vaihtuvuutena. Se taas aiheuttaa yritykselle
kustannuksia, jotka ovat jopa 50 % työntekijän palkasta: uuden
työntekijän rekrytointi (10 % ) ja kouluttaminen (30 %) sekä muut
aloittamisen liittyvät kustannukset (10 %).

Yritykset pyrkivät usein kasvattamaan yksittäisen asiakkaan arvoa
myymällä useampia tai kalliimpia tuotteita. Tämä ei kuitenkaan ole
mahdollista, ellei yritys pysty tarjoamaan hyvää asiakaskokemusta, sillä
asiakasuskollisuus ansaitaan pitkäjänteisellä työllä, ei pikavoitoilla.

up to

85%
increase

Mikä sitten saa asiakaspalvelun työntekijät jättämään yrityksen? Neljä
tärkeintä syytä ovat:

01 Koulutuksen puute
02 Urakehitysmahdollisuuksien puute

Kun asiakasuskollisuus kasvaa 5 %,
liikevoitto voi kasvaa jopa 25–85 %.

03 Tunnustuksen puute
04 Tuen ja motivaation puute
Tärkeitä asiakasuskollisuuteen ja sitä kautta yrityksen tulokseen
vaikuttavia keinoja ovat asiakaspalvelutyöntekijöiden koulutus ja tuki sekä
työtyytyväisyys. Monelle yritykselle tämä on vielä alihyödynnetty keino.
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Tervetuloa tielle erinomaiseen asiakaspalveluun
Miten yritykset voivat tukea asiakaspalvelutyöntekijöitä ja pysäyttää vaihtuvuuden kierteen?
Tässä oppaassa esittelemme 10 keinoa.

Sisällys
01 Tee asiakaspalvelusta ylimmän johdon asia
02 Ota asiakkuudenhallintajärjestelmä vakavasti
03 Valitse yksi yhteinen asiakkuudenhallintajärjestelmä
04 Jätä asiakaspalvelijoille liikkumavaraa
05 Säästä asiakaspalvelijoiden aika tärkeimpään
06 Tarjoa polkuja urakehitykseen
07 Mittaa oikeita asioita
08 Sitouta ja palkitse
09 Nosta onnistumiset esiin voittokokouksissa
10 Paranna tuottavuutta oikeilla työkaluilla
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LUKU 1

Tee asiakaspalvelusta
ylimmän johdon asia
Asiakaspalvelu kuuluu yrityksen johtotasolle erityisesti siksi, että
se on monelle tärkeä erottautumistekijä hinnan tai tuotteiden
sijaan. Yhä useammissa yrityksissä on otettu käyttöön uusi
asiakaskokemusvastaavan rooli.
Asiakaskokemusvastaava auttaa näkemään hyvän asiakaspalvelun
mahdollisuudet eri tilanteissa ja toimii asiakkaan puolestapuhujana
ylimmän johdon kuten tietohallintojohdon ja talousjohdon
suuntaan, sillä heillä on valta päättää investoinneista ja parantaa
asiakaskokemusta yrityksen kaikilla tasoilla.
Ongelmanratkaisun lisäksi asiakaskokemusvastaavan rooliin kuuluu
edistää yrityksessä asiakaskeskeisempiä toimintatapoja ja etsiä
keinoja, joilla yritys voi erottautua edukseen kilpailijoista.
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LUKU 2

Ota asiakkuudenhallintajärjestelmä
vakavasti
Asiakkailla on monia tapoja ja kanavia olla yhteydessä yritysten
kanssa: esimerkiksi sosiaalinen media, verkkosivut, pikaviestimet ja
puhelin. Yritykset tarjoavat usein innokkaasti uusia kanavia, mutta
eivät pysähdy miettimään, ovatko ne oikeastaan valmiita palvelemaan
kussakin kanavassa.
Vaarana on, että asiakaspalveluosastosta tulee erilaisten järjestelmien
tilkkutäkki: on yksi järjestelmä sosiaalisen median asiakaspalautteiden
käsittelyyn, toinen puhelimitse tuleviin yhteydenottoihin ja
kolmannella taas vastataan eri sovellusten pikaviesteihin.
Tällöin virheiden mahdollisuus on suuri. Asiakaspalvelutyöntekijät
jäävät yksin siiloutuneiden järjestelmien keskelle, eivätkä pysty
keskittymään olennaiseen: laadukkaaseen asiakaspalveluun
eri tilanteissa. Kun asiakas tuntee jäävänsä paitsioon, hän
todennäköisesti jatkaa eteenpäin kilpailijan luo – valinnanvaraa
kun riittää.

Return to the main page

10 TAPAA TUKEA JA MOTIVOIDA YRITYKSEN ASIAKASPALVELIJOITA

|

5

LUKU 3

Valitse yksi yhteinen
asiakkuudenhallintajärjestelmä
Sen lisäksi, että asiakaspalvelu käyttää yhtä järjestelmää, tulisi
koko yrityksen käyttää samaa asiakkuudenhallintajärjestelmää.
Valitettavasti monessa yrityksessä myynti käyttää yhtä järjestelmää
ja asiakaspalvelu toista, jolloin kokonaiskuva asiakkaasta jää
puuttumaan ja tuloksena on epätasainen asiakaskokemus.
Pahinta on, jos palvelua kaipaavaa asiakasta pompotellaan osastolta
toiselle: laskutusosasto, tuoteneuvonta, asiakkuuden aloittaminen ja
niin edelleen. Valitettavasti tämä on arkea monessa yrityksessä.
Asiakkaat toivovat yrityksiltä saumatonta, sujuvaa asiakaskokemusta
ja vievät rahansa muualle, ellei se toteudu. Asiakas odottaa, että
kenellä tahansa yrityksen edustajalla on oikeat taustatiedot ongelman
ratkaisemiseksi saman tien.

Kaikilla työntekijöillä on siis oltava riittävän kattava kokonaiskuva
asiakkuuksista, jotta he pystyvät vastaamaan tärkeimpiin
kysymyksiin, kuten:

Missä vaiheessa asiakkaan ja
yrityksen välinen yhteistyö on?
Miten kauan yhteistyö on jatkunut?
Millainen asiakkaan kokemus on ollut tähän asti?
Mitä tuotteita asiakkaalla on käytössään?
Mistä lisätuotteista tai kalliimmista tuotteista
asiakas saattaisi olla kiinnostunut?

Asiakas ei ole kiinnostunut yrityksen sisäisistä prosesseista tai siitä,
käyttävätkö sen myynti- ja palvelutiimit eri järjestelmiä. Tärkeintä on
saumaton, kitkaton palvelukokemus. Sellaista on mahdotonta tarjota,
jos järjestelmät eivät kommunikoi keskenään.
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LUKU 4

Jätä asiakaspalvelijoille
liikkumavaraa
Vaikka kaikki muut tekijät olisivat kunnossa, liian tiukka
asiakaspalvelutilanteiden käsikirjoitus voi aiheuttaa ongelmia, sillä
se ei jätä tilaa asiakkaiden yksilölliselle palvelemiselle. Asiakkaat
arvostavat aitoutta ja huomaavat nopeasti, jos asiakaspalvelija vain
noudattaa tiettyä ennalta määriteltyä kaavaa.

69%

Jäykkyys voi johtaa myös siihen, että monimutkaisemmissa
ongelmissa asiakasta siirrellään asiakaspalvelijalta toiselle ja hän
joutuu toistamaan asiansa useita kertoja ennen ratkaisun löytymistä.
Voi tuntua riskiltä antaa työntekijöille lupa toimia parhaaksi
katsomallaan tavalla, mutta yritykset tarvitsevat työntekijöitä, jotka
osaavat ajatella nopeasti ja tehdä hyviä päätöksiä lennossa.
Luovu siis yksityiskohtaista sääntökirjoista ja vaihda ne muutamaan
perusperiaatteeseen, jotka kaikki tähtäävät samaan asiaan:
Tyytyväisiin asiakkaisiin, jotka myös kertovat
kokemuksestaan muille.

Tutkimukset osoittavat, että 69 % asiakkaista pitää
asiakaspalvelukokemusta parempana, kun työntekijöiden
sanomiset eivät kuulosta ennalta harjoitelluilta.

Return to the main page

Jopa 69 % asiakkaista pitää
asiakaspalvelukokemusta parempana, kun
työntekijöiden sanomiset eivät kuulosta
ennalta harjoitelluilta.

10 TAPAA TUKEA JA MOTIVOIDA YRITYKSEN ASIAKASPALVELIJOITA

|

7

LUKU 5

Säästä asiakaspalvelijoiden
aika tärkeimpään
Monet asiakaspalveluun tulevista puheluista koskevat samoja
yksinkertaisia kysymyksiä, joihin yrityksen kouluttamat
asiakaspalvelijat sitten vastaavat uudestaan ja uudestaan.
Yhä useammat asiakkaat etsivät mieluummin vastaukset
kysymyksiinsä itse kuin odottelevat vastausta puheluun tai
sähköpostiviestiin. Tarjoa siis asiakkaille esimerkiksi helposti saatavilla
olevia tietopankkeja tai itsepalvelutyökaluja, joiden avulla he voivat
ottaa perusasioista itse selvää. Tutkiskele yleisimpiä kysymyksiä ja
rakenna tietopankkia, ja muista myös päivittää pankkia sitä mukaa,
kun uusia kysymyksiä ilmestyy.
Itsepalveluportaali on vielä askel pidemmälle: se tarjoaa asiakkaille
mahdollisuuden auttaa itseään ja toisia erilaisissa ongelmatilanteissa.
Asiakkaat voivat kysyä toisiltaan kysymyksiä ja keskustella sekä
tehdä yhteistyötä parhaan mahdollisen ratkaisun löytämiseksi.
Näin asiakaspalvelutyöntekijät voivat keskittää asiantuntemuksensa
vaikeampiin tapauksiin, joissa sitä todella tarvitaan.
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LUKU 6

Tarjoa polkuja
urakehitykseen
Asiakaspalvelutyö voi usein tuntua vain välivaiheelta matkalla
tärkeämpiin työtehtäviin, mahdollisesti toisessa yrityksessä.
Tämä ei ole mikään salaisuus – asiakaspalvelutöistä ei ole
perinteisesti ollut kovin helppoa siirtyä vaativampiin tehtäviin, ja
koulutusmahdollisuuksiakin on ollut tarjolla rajoitetusti.
Ala on paraikaa suuressa muutoksessa, sillä asiakkaiden
yhteydenottoja tulee yhä useammissa kanavissa kuten twiiteillä tai
videopuheluilla ja asiakkaiden odotukset palvelun saatavuuden ja
henkilökohtaisuuden suhteen ovat nousussa.
Tämä tarjoaa asiakaspalvelutyöntekijöille tilaisuuden kehittää
taitojaan pelkää puhelinasiakaspalvelua monipuolisemmin.
Koulutusta tulisikin olla saatavilla useammin kuin vain ensimmäisellä
työviikolla, kun uusi työntekijä perehdytetään työtehtäviinsä.
On tärkeää myös tarjota kaikille työntekijöille, myös tukitiimille,
mahdollisuuksia osallistua johtamiskoulutukseen.
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LUKU 7

Mittaa oikeita asioita

Asiakaspalvelu on muuttunut viime vuosien aikana täysin, mutta
monet yritykset käyttävät edelleen samoja, vanhentuneita mittareita.
Liika keskittyminen esimerkiksi käsittelyaikoihin ja kokonaisaikoihin
voi muodostua esteeksi laadukkaalle palvelulle.
Nämä mittarit nimittäin keskittyvät työntekijöiden tuottavuuteen:
käsittelyaika kertoo, kuinka monta minuuttia työntekijä viettää
asiakkaan kanssa puhelimessa, ja kokonaisaika puolestaan kertoo,
miten kauan työntekijällä menee puheluun liittyvien tehtävien
suorittamisessa sen jälkeen, kun puhelu on jo loppunut.

Työntekijöiden tuottavuus on kuitenkin myös tärkeää, ja esimerkiksi
pilvipalvelut ovat loistava työkalu sen parantamiseen. Muita mittareita
ei kuitenkaan kannata laiminlyödä tuottavuuden kustannuksella.
Asiakastyytyväisyys, NPS-suositteluindeksi ja asiakkaan vaivannäköä
mittaava CES-luku ovat mittareita, jotka kertovat asiakaskokemuksesta
huomattavasti enemmän kuin pelkkä palvelun nopeus.
Asiakkaat haluavat ennemmin oikean vastauksen kuin väärän
vastauksen vähän nopeammin.

Kumpikaan näistä mittareista ei kuitenkaan kerro mitään siitä, oliko
asiakkaan kokemus palvelusta positiivinen vai negatiivinen. Asiakkaat
tietysti toivovat asioiden hoituvan mahdollisimman nopeasti, mutta
he myös toivovat, että asia hoidetaan kerralla kuntoon, eikä sen
perään tarvitse enää soitella.

Lue lisää mittaamisesta blogistamme:
Kuinka mitata asiakaskokemusta
verkkomyynnin aikakaudella?
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LUKU 8

Sitouta ja palkitse

Myynnin pelillistäminen on nyt kuuma aihe, joka sopii myös
asiakaspalvelutiimeille. Vaikka tavoitteet ovat erilaisia, motivaatio
on tärkeä osa molempien tiimien työtä. Reaaliaikainen kilvoittelu
lisää kollegoiden välistä kanssakäymistä, vahvistaa yrityskulttuuria ja
parantaa motivaatiota. Pelillistäminen tuo ajoittain puuduttavaankin
työhön hivenen jännitystä.
Palkitse työntekijät hyvin tehdystä työstä ja varmista, että palkkioille
on todella käyttöä myös toimiston seinien ulkopuolella.
Palkinnot voivat olla esimerkiksi lahjakortteja tai lippuja lähistöllä
järjestettäviin tapahtumiin. Siis hieman jännitystä tiimin työn
ulkopuoliseen elämään.
Pyri kiinnittämään laatutarkastuksissa huomiota ennemmin siihen,
mitä työntekijät tekevät oikein, kuin etsimällä etsimään kaikkia
mahdollisia virheitä. Liian rajoittavat säännöt saattavat pitkällä
aikavälillä jopa huonontaa asiakaskokemusta.
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LUKU 9

Nosta onnistumiset esiin voittokokouksissa

Voittokokoukset ovat 30 minuutin tapaamisia, jotka järjestetään
joka toinen viikko ja joissa jokainen tiimin jäsen kertoo vuorollaan
omituisimmasta tai vaikeimmasta asiakastilanteesta, jonka on
onnistunut selvittämään parhain päin. Kokouksella on
neljä päätarkoitusta:

Ensinnäkin työntekijät saavat tunnustusta
hyvin tehdystä työstä ja esimiehet ja työkaverit
tsemppaavat myös tiimin heikoimpia lenkkejä.
Toiseksi työntekijät oppivat toisiltaan. Kun kollega
kertoo, miten on onnistunut selittämäään asian
asiakkaalle niin, että tämä on ymmärtänyt ja hyväksynyt
asian, muut saavat uusia keinoja työkalupakkiinsa.
Kolmanneksi kokous tukee ja motivoi työntekijöitä.
Kun tiimin jäsen palkitaan aplodein hyvin hoidetusta
asiakastilanteesta, vahvistuu myös muiden tunne siitä,
että he todella voivat vaikuttaa asiakastilanteiden kulkuun.
Lisäksi voittokokoukset ovat epävirallinen kannustin
tehdä työ joka päivä vielä vähän paremmin. Kun joku
tiimin työntekijöistä kohtaa vaikean asiakkaan, hän voi
nähdä tilanteessa mahdollisuuden menestystarinaan
seuraavan viikon kokousta varten.

Return to the main page

10 TAPAA TUKEA JA MOTIVOIDA YRITYKSEN ASIAKASPALVELIJOITA

|

12

LUKU 10

Paranna tuottavuutta
oikeilla työkaluilla
Työntekijöiden on mahdotonta tietää oikeita vastauksia joka ikiseen
kysymykseen. Jopa parhailla asiakaspalvelijoilla on silloin tällöin
vaikeuksia löytää oikeaa tietoa. Kun kello käy ja asiakas odottaa
vastausta, työntekijät tarvitsevat teknisiä apuvälineitä suoriutuakseen
työstään mahdollisimman hyvin.
Service Cloudin kaltaiset älykkäät työkalut auttavat työntekijöitä
löytämään oikeat vastaukset nopeammin. Erilaisten artikkelien,
asiantuntijoiden tuen ja laajojen asiakasprofiilien avulla
asiakaspalvelijoilla on ulottuvillaan kaikki, mitä he tarvitsevat
löytääkseen räätälöidyn, tyhjentävän vastauksen nopeasti.
Yhteinen online-työtila (ns. agent workspace) kokoaa
asiakastapaukset, asiakashistorian ja työkalut samaan
ohjauspaneeliin, eikä työntekijöiden tarvitse vaihdella jatkuvasti
välilehdestä toiseen. Kaikki vaadittava data 360 asteen näkymän
saavuttamiseen on jo olemassa. Dataa on vain käytettävä oikein
niin, että se on kaikkien työntekijöiden saatavilla, eikä yritykseen
muodostu yhteistyötä hankaloittavia siiloja.
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Riippumatta siitä, ottaako asiakas yhteyttä yritykseen chatin kautta,
tekstiviestitse vai puhelimitse, asiakaspalvelijan ei tarvitse koskaan
siirtyä pois työtilasta. Kun asiakaspalveluun tulee uusi tehtävä,
ohjauspaneeli hakee automaattisesti asiakkaan profiilin, ostohistorian
ja käyttäjätiedot. Asiakkaat voivat luottaa siihen, että palvelu
on aina tasalaatuista.
Tapauksesta riippuen asiakaspalvelijat voivat myös lukea erilaisia
artikkeleita tai pyytää neuvoa tietyiltä asiantuntijoilta suoraan
ohjauspaneelin kautta. Ohjauspaneeli myös oppii käyttäjänsä
toiminnasta, ja järjestää automaattisesti eri toiminnot saataville sen
mukaan, miten usein niitä käytetään.
Koska asiakaspalvelijat ovat myös brändilähettiläitä, heidän työnsä
tulisi olla teknologian osalta mahdollisimman yksinkertaista,
jotta he voivat keskittyä olennaiseen: vahvempien, parempien
asiakassuhteiden rakentamiseen.
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Kohti parempaa asiakaskokemusta

Asiakaspalvelutyöntekijät ovat olennainen osa asiakaskokemusta.
Jokainen nopeasti ratkaistu tapaus kasvattaa brändiuskollisuutta
ja rakentaa pitkäaikaisia asiakassuhteita. Moni yritys ei kuitenkaan
arvosta asiakaspalveluhenkilökuntaansa tarpeeksi eikä tarjoa heille
enää tietyn vaiheen jälkeen keinoja kehittyä urallaan.
Asiakaspalvelijoiden motivaatio ja heidän saamansa tuki
näkyy muuallakin kuin työtyytyväisyyskyselyissä: sen ansiosta
työntekijät voivat tarjota asiakkaille entistä henkilökohtaisempia
asiakaskokemuksia, jotka kasvattavat liiketoimintaa ja parantavat
yrityksen tulosta.

Katso Service & Community
Cloudin demo!
Katso demo!

Asiakkaat toivovat yrityksiltä nopeaa, fiksua ja yksilöllistä palvelua.
Kun asiakastuen tiimit voivat hyvin, ne eivät vain täytä asiakkaiden
odotuksia vaan ylittävät ne. Tämä on mahdollista vain, jos tiimin
motivaatio ja koulutus ovat kunnossa ja sillä on käytössään tarvittavat
resurssit ja työkalut.
Toimimalla asiakaskeskeisesti yritys voi tarjota erinomaista palvelua,
joka erottaa sen kilpailijoista ja saa asiakkaat suosittelemaan yritystä
myös muille.
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