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Kirjeeseen ei vastattu.  
Kukaan ei soittanut. 
 
Vaihdoimme vakuutusyhtiötä ja vakuutusmaksut pienenivät 35 %. 
 
 
 
 
MARKKINOINTIJOHTAJA ……. 
 
ENTINEN TYYTYVÄINEN ASIAKAS 
 
Yrityksemme ja allekirjoittanut on ollut X:n asiakkaana noin 30 vuotta ja olleet erittäin 
tyytyväisiä. Asiakaskokemuksemme ovat olleet positiivisia. Meille oli nimetty yhteyshenkilö, 
jonka kautta kaikki hoitui nopeasti ja joustavasti. Jos tarvittiin lisää vakuutuksia tai muutoksia, 
hän teki ne vaivattomasti. Jos kyse oli vahingosta, otti hän selvää kuuluuko vahinko 
vakuutuksen piiriin ja kertoi miten kannattaa edetä. Jos hän ei osannut perustella 
korvauspäätöstä riittävällä asiantuntemuksella, välitti hän nimen ja puhelinnumeron henkilölle, 
jolta sai tarkemmat tiedot. 
 
Muutama vuosi sitten koin X:n puhelinkeskuksen kohdalla tylyä palvelua. Tein siitä 
asiakaspalvelun valmennuksia varten esimerkin (liite). Jätin nimen pois, koska arvelin, että 
henkilöllä oli vain huono päivä.  
 
Nyt matkakoneeni akku petti ja toimitin sen heti korjattavaksi, koska tarvitsen konetta 
päivittäin. Samalla tuli mieleen, että vahinko saattaa mahtua yritysjohdon kotivakuutuksen 
piiriin ja soitin yhteyshenkilöllemme. Kerroin asian ja hänen mielestään vakuutus voisi 
hyvinkin korvata vahingon, mutta kun hän ei voi tehdä päätöstä, pyysi hän ottamaan yhteyttä 
entiseen yhteyshenkilöömme.  
 
Soitin siis entiselle ja kerroin saman tarinan. Sain ympäripyöreitä vastauksia ja muutaman 
kerran kehotuksen soittaa palvelunumeroon, josta saa heti vastauksen. Hermot kiristyivät jo 
tässä vaiheessa, kun pitäisi soittaa kolmannelle ja kertoa samat asiat. Entä jos hän ei 
käsittelekään asiaa ja pompottaminen jatkuu. Päätin tehdä vahinkoilmoituksen netissä. 
 
Avasin sivunne Safarissa ja etsin lomaketta, mutta se ei auennut. Kävin ohjeet läpi ja tarkistin, 
että kaikki oli kuten piti. Ei auennut. Lähetin pojalleni kysymyksen, joka on IT -asiantuntija ja 
neuvoi, että käytä Firefoxia. Tein samat tarkistukset, eikä lomake auennut. Vastaavia ongelmia 
ei ole kertaakaan ollut verottajan, Trafin tai muiden lomakkeiden kohdalla. 
 
Päätin siksi soittaa numeroon, josta saisin heti vastauksen ja joka mainitaan myös sivullanne. 
Se oli varattu. Odotin useita minuutteja ja lopetin. Soitin myöhemmin uudestaan ja sama juttu. 
Erityisesti ärsytti, kun puhelimessa neuvottiin jatkuvasti, että vahinkoilmoituksen voi myös 
tehdä netissä. Olisin halunnut sanoa jollekin: ”Niinhän minä yritän, mutta kun se ei onnistu!” 
Aikaa oli tuhraantunut tähän jo puoli tuntia. 
 
Lopulta kyllästyin ja lähetin yhteyshenkilöille sähköpostin (liite). Vastaus oli, että tämä riittää. 
Runsaan viikon kuluttua sain korvauspäätöksen 17,89 (liite). Kirjeessä ei mainita mitään 
vahingosta ja korjauskustannuksista (liite). Vakuutusyhtiöillä on omat sääntönsä, joiden 
mukaan toimitaan, mutta asiakas ei niitä tunne.  



Käytän seminaareissa vertausta: yhdessä pisarassa on koko valtameren tieto. Samalla tavalla 
yrityskulttuurikin näkyy käytännön tilanteissa. Valmensin kerran 2.000 hengen yrityksen 12 
hengen tiimille ajan hallintaa. Koska johtamisessa oli paljon puutteita, tein lausunnon koko 
yrityksen johtamis- ja yhteistyökulttuurista. En tuntenut yritystä ennestään enkä ollut 
perehtynyt heidän toimintatapoihinsa, koska kyse oli vain erillisestä seminaarista. Johto oli 
ihmeissään, kun pienen ryhmän toiminnasta oli mahdollista tehdä hyvin osuvaa arvio 
yrityskulttuurista. Kertooko tämä pieni tapaus X:n yrityskulttuurista ja nykyisen 
asiakaspalvelun tasosta?  
 
Olen pettynyt ja se saattaa vaikuttaa johtopäätöksiini, mutta minusta tässä tapauksessa X 
mokasi kolmella tasolla: 

• Yhtiön edustajat eivät ottaneet asiaa hoitaakseen, vaan pompottivat asiakasta. 
• Järjestelmät eivät toimineet. 
• Asiakkaalle lähetettiin päätös, jota hän ei ymmärrä.  

 
Hyvää palvelua olisi ollut, että  

• Ensimmäinen yhteyshenkilö olisi selvittänyt X:n sisältä asian ja kertonut kannattaako 
tehdä ilmoitusta vai ei,  

• tai että hänellä olisi esim. määrättyyn summaan asti päätösvalta, kun tuntee asiakkaan 
historian ja luotettavuuden. 

• Ko. korvauspäätöksen tekijä olisi soittanut ja kertonut ystävällisesti miten asia on 
ratkaistu ja miksi näin. Kirjeessä on puhelinnumero, mutta taaskin asiakkaan pitää olla 
aktiivinen. Syntyy vaikutelma, ettei edes haluta asiakkaan soittavan. Moni varmasti 
tekeekin niin pienen asian kohdalla.  

 
Vahinko oli pieni eikä rahalla ole merkitystä. Eniten ihmetyttää nykyinen käytäntö ja asenne, 
jolla asia on hoidettu. Tavoitteena tuskin on tuottaa huonoja asiakaskokemuksia? Entä jos 
vahinko olisi ollut suurempi? Olisiko sekin käsitelty samalla tavalla? 
 
Aikaisempina vuosina ymmärsin, että korvauspäätösten kohdalla otettiin huomioon myös 
pitkäaikainen asiakassuhde ja kertyneet maksut. Käsitykseni mukaan olemme olleet teille hyvä 
asiakas: laskut on maksettu ja vahinkoja on ollut vähän. Onko nyt niin, että kun asiakkaan 
vakuutustarpeet ovat vähentyneet, heistä ei enää tarvitse välittää? Heidät voi surutta heittää 
organisaation ja vakuutuspykälien viidakkoon, jotta saadaan korvaukset minimiin. 
 
PS. Lähetin netin kautta asiakaspalvelullenne kysymyksen, kuka vastaa X:n asiakaspalvelusta. 
Vastaus tuli kolmen päivän sisällä, eli se toimi hyvin. 
 
Vuonna 2017 paikallinen johtaja vaihtui ja hän sai jostain tiedon reklamaatiosta, jonka jälkeen 
soitti ja halusi tietää enemmän. Oli ystävällinen ja asiallinen. Lähetin tämän kirjeen, josta sain 
kiitoksen ja lyhyen selvityksen, millä tavalla hän tulee käyttämään kirjeen tietoja 
asiakaspalvelun parantamiseksi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


