
Chat-Aspat
BENCHMARKKAUSTA – KÄYTETTÄVYYS JA SOSIAALINEN PRESENSSI

ANTTI NYQVIST



Käytettävyys

Chatin käytettävyyteen vaikuttavat sekä chatboksin

ominaisuudet sekä sivuston rakenne.

Käytettävyys ja toimivuus: kuinka tehokkaiksi tai toimivaksi käyttäjät 

verkkosivuston arvioivat -> suosittelevatko he sitä muille ja palaavatko he 

sivustolle.

Voidaan arvioida heuristisesti kuten muutakin käyttöliittymää. Esim.

 Chatboksin sijoittelu, aukiolo, löydettävyys

 Koko ja käyttömukavuus

 Käyttäytyminen sivustoa selatessa (WordPress vai joku muu?)

 Johdonmukaisuus suhteessa muuhun sivustoon: annettu info ja 

visuaalinen ilme (fontit, värit yms.)



BusinessOulu

• Näkyvillä alanurkassa vain 

kun on auki.

• Jos se on kiinni, käyttäjälle 

ei mistään tietoa siitä, että 

tällainen mahdollisuus on 

olemassa.

• Rullaa sivun mukana ja 

seuraa navigoidessa



• Mahdollisuus 

liikutella chatboksia.

• Chatboksi pysyy 

esillä kun navigoi 

sivustolla. Voi 

keskustella ja etsiä 

infoa samaan 

aikaan.

• Nyt aukioloajatkin 

esillä



VisitJyväskylä

• Kokoajan esillä.

• Ilmoitetaan, että ei olla 

auki, mutta ei ilmoiteta 

koska ollaan auki. 

Vaihtelevastiko?

• Tarjotaan suoraan 

mahdollisuus jättää 

yhteydenottopyyntö.



• Seuraa 

navigoidessa.

• Ei liikuteltavissa 

eikä 

muokattavissa.

• Vähän ahdas 

mistä tulee 

kömpelö 

vaikutelma.



Veikkaus

• Pääsy vain etusivun 

yläpalkista tai 

asiakaspalvelu-osion 

alakulmasta.



• Mahdollisuus 

avata uuteen 

popup-ikkunaan, 

mikä helpottaa 

chatin käyttöä 

navigoidessa 

muillakin sivuilla.

• Chatboksissa

tarjotaan linkkejä 

ja opastusta. 

Osa linkeistä 

johtaa sivuille, 

joissa chatboksi

katoaa.



IKEA
• Navigointi aspaan -> chat -> popup aloita chat -> popup tietojen keruu.

• Kätevää?

• Onko chatissa ollut aiheettomasta käytöstä johtuvia

ruuhkia tms?



Sosiaalinen presenssi
Vuorovaikutuksen moniulotteisuutta kuvaava käsite: vrt kasvokkain vs teksti. 

Mitä menetetään ja kuinka se voidaan korvata?

 Käyttäjille on offlinessa syntynyt odotuksia asiakaspalvelutilanteesta.

 Kasvotusten tapahtuvassa asiakaspalvelutilanteessa käyttäjät 
arvioivat asiakaspalvelijan

 Kohteliaisuutta

 Empaattisuutta

 Totuudenmukaisuutta

 Lisäksi käyttäjät muodostavat arvioita esimerkiksi empaattisuuden 
autenttisuudesta. Verkossa tapahtuvaa asiakaspalveluja arvioidaan 
samoilla kriteereillä.



Miksi sosiaalinen presenssi?
 Käyttöliittymän arvioinnille ja chat-asiakaspalvelijan arvioinnille 

annettiin yhtä suuri painoarvo, kun arvioitiin aiotaanko palata 

sivustolle uudestaan.

 Mitä autenttisemmaksi asiakaspalvelija koettiin ja mitä vahvemmaksi 

sosiaalinen presenssi sivustolla koettiin, sitä enemmän sivustoon 

luotettiin ja sitä tyytyväisempiä sivustolta saatavaan tietoon oltiin.

 Vaikutelma sosiaalisesta presenssistä vaikuttaa käsitykseen sivuston 

hyödyllisyydestä, tehokkuudesta ja käytettävyydestä.

 Tietyillä käyttäjätyypeillä kokemus sosiaalisesta presenssistä on suurin 

vaikuttava tekijä siihen, palataanko sivustolle vai ei.



 Käsitys aspan kiireydestä heikentää kokemusta sosiaalisesta presenssistä.

 Hidas vastausaika

 Epätietoisuus onko viesti vastaanotettu

 Keskustelun venyminen

 Hitauteen tai keskustelun pitkittymiseen voidaan vaikuttaa valmiilla 
vastauksilla, jotka tosin heikentävät autenttisuuden vaikutelmaa.



 Kuvat, nimet, hymiöt, 

monipuoliset 

ilmaisumahdollisuudet 

lisäävät sosiaalisen 

presenssin kokemusta.

 Auttavat välittämään 
tunnetta, ja tunteet tarttuu –

verkossakin.

 Huom! Chat-ruutu lisäsi 

arvioita luotettavuudesta 

riippumatta siitä, käytettiinkö 

chattia vai ei. Sen hyötyä ei 
voi siis arvioida pelkästään 

käytön perusteella.



 Vertaa vaikutelmaa sosiaalisesta presenssistä



Muuta huomioitavaa
 Minkälaisia asiakkaita halutaan palvella, kuinka ja kuka sen tekee?

 Vastaukset vaikuttaa konkreettisesti siihen kuinka chatin halutaan 

toimivan.

 Esim. Onko chat koko ajan esillä, vai tuleeko keskusteluruutu 

automaattisesti esille vain kun asiakas tulee tietylle sivulle tai osiolle?

 Palveleeko heti tietyn alan asiantuntija vai joku muu, joka osaa 

ohjata asiakkaan eteenpäin tai tarvittaessa kutsua keskusteluun 

mukaan asiantuntijan?

 Käytetäänkö ”purkitettuja vastauksia” tai chatbotteja?



Turku Science Park

• Navigoinnin 

helppous ja 

johdonmukaisuus.

• Tieto aukioloajoista 

(tai piilottaminen, 

mutta…)

• Kiinniolevan chatin

hyödyntäminen 

yhteydenottopyyntö

kanavana tai muuna 

käyttöä ohjaavana? 



• Kasvot ja nimet ja 

keskusteluun käytetyn 

ajan seuraaminen

• Vuorovaikutuksen tyyli 

ja monipuolisuus: 

rennompi, 

persoonallinen.

• Keskusteluikkunan 

muokkaamismahdollis

uudet ja näppäryys

• Liitetiedostot? 

Yhteiskäyttöominaisuu

det? -> 

palveluntarjoajat.
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