
Kolme ohjenuoraa 
saatavien hallinnan asiakas- 
kokemuksen parantamiseen



Saatavien hallinta on taloushallinnon alueista se, joka ehkä jopa eniten perustuu  
numeroiden lisäksi myös ihmisten väliseen kanssakäymiseen. Saatavien takana  
olevat maksuvaikeudet saattavat johtua monesti inhimillisistä tekijöistä – työttö-
myydestä, lomautuksesta, sairaudesta, tapaturmasta tai vaikkapa viime aikoina 
hyvin monet tiukkaan rakoon ajaneista virusepidemian rajoitustoimista.

Oli tilanne millainen hyvänsä, on olemassa muutama yleispätevä ohjenuora  
joita kannattaa noudattaa positiivisen asiakaskokemuksen luomiseksi. Tässä  
niistä mielestämme kolme tärkeintä, joita noudatamme päivittäin asiakas- 
kohtaamisissamme:

Kolme ohjenuoraa 
saatavien hallinnan 
asiakaskokemuksen 
parantamiseen

1Kuuntele  
asiakasta 2Esitä 

ratkaisu 3Hoida asia  
kerralla kuntoon

Kun kyseessä on saatavat, asiak-
kaalla on useimmiten mielessään 
roppakaupalla huolia ja murheita. 
Vaikkei psykologiksi tarvitsekaan 
heittäytyä, asiakkaan huolia on 
syytä kuunnella. Keskinäisen  
arvostuksen tunne ja inhimillinen 
ote kantavat pitkälle. 

Asiakkaan kuunteleminen ei yksin 
riitä, vaan asiakas odottaa luon- 
nollisesti löytävänsä ratkaisun  
ongelmatilanteeseensa. Silloin ei 
kannata lykätä ongelmaa pidem-
mälle ja luvata palata asiaan, vaan 
pyrkiä esittämään ratkaisu mah- 
dollisimman valmiiksi pureskeltuna.

Aina kun mahdollista, asiakkaan ongelma 
on hyvä hoitaa saman tien kuntoon. Se 
jättää parhaan maun suuhun ja helpottaa 
kanssakäymistä jatkossa. Kerralla kuntoon 
hoitaminen onnistuu sujuvimmin, kun hyvin 
koulutettu asiakaspalvelija huolehtii siitä 
kokonaisvaltaisesti ja asiointikanavasta 
riippumattomasti. Toki moni asia ratkeaa 
sutjakasti myös itsepalvelulla verkossa.
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Me Sergelissä olemme ottaneet tunnuslauseeksemme ”We Care”. Se tarkoittaa, että 
me välitämme niin asiakkaistamme, asiakkaittemme saatavista kuin asiakkaittemme 
asiakkaista. Kohtelemme asiakkaitamme ja heidän asiakkaitaan aina eettisellä tavalla 
– niin että sopiva ratkaisu löytyy, saatavat maksetaan ja hyvät suhteet säilyvät.

Pyrimme kaikessa palvelutoiminnassamme pitämään otteemme henkilökohtaisena, 
luovana, innostavana, osaavana, innovatiivisena ja aina luotettavana. Siinä on avuksi, 
että työvälineet ja palvelukanavat ovat nykyaikaisia ja käyttäjäystävällisiä ja että asia-
kaspalvelijamme ovat hyvin koulutettuja ja empaattisia.

Näin toimimalla voimme tuottaa aidosti lisäarvoa asiakkaillemme.

We care – Sergelin 
tapa toimia asiak-
kaiden kanssa
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Marko Ylä-Autio, talousjohtaja, Telia Finland:

”Asiakaskokemus on saatavien hallinnassakin todella tärkeä, sillä jokainen asiakkaan 
yhteydenotto on myös mahdollisuus parantaa asiakassuhdetta. Sergel on ottanut  
yhteistyökumppaninamme saatavien hallinnan eri osa-alueiden kehityksessä aktii- 
visen roolin ja varmistaa omalta osaltaan, että asiakkaitamme kohdellaan aina  
arvojemme mukaisesti.

Saatavien hallintaan voi liittyä joskus hankalia tilanteita, kuten sairaudesta tai työttö-
myydestä johtuva tilapäinen maksuvaikeus. Näissäkin tapauksissa Sergel kartoittaa 
ammattitaitoisesti asiakkaan tilanteen ja löytää asiakkaan kanssa hyvässä hengessä 
parhaan ratkaisun.” 

Sergel tekee Telian 
kanssa tiivistä 
yhteistyötä saatavien 
hallinnassa.

Asiakaskokemus on saatavien  
hallinnassakin todella tärkeä,  
sillä jokainen asiakkaan yhtey- 
denotto on myös mahdollisuus  
parantaa asiakassuhdetta.”

”
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Sergel on yksi Pohjoismaiden ja Baltian johtavia saatavienhallinta-alan yrityksiä, joka 
toimii yhdeksässä toimistossa Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. 
Tarjoamme palveluita niin luottoluokitukseen, saatavien hallintaan kuin viestin- 
ja maksujenvälitykseen. Ammattitaitomme ja sitoutumisemme kautta tavoit-
teenamme on pitää yllä markkinoiden tyytyväisimpiä asiakassuhteita, We Care 
–tunnuslauseemme mukaisesti.

Sergel Oy
Arabiankatu 12
00560 Helsinki

Myynti
myynti@sergel.com

Asiakaspalvelu
www.sergel.fi 
asiakaspalvelu@sergel.com


