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Elenia – asiakaskokemuksesta menestystekijä
Elenia tarjoaa asiakkailleen sähköverkko- ja lämpöpalveluita. Sähköverkkoa Elenialla on yli sadan
kunnan alueella Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja PohjoisPohjanmaalla. Elenia Oy huolehtii 420 000 kotitalous-, yritys- ja yhteiskunta-asiakkaalle sähköverkon
toimivuudesta, kehittää tulevaisuuden älykästä sähköverkkoa sekä uusia palveluratkaisuja uutta
teknologiaa hyödyntäen. Elenia Lämpö Oy tarjoaa 85 000 loppukäyttäjälle ympäristömyönteisiä,
vaivattomia ja kilpailukykyisiä lämmitysratkaisuja.
Elenian asiakaspalvelun tärkein tavoite on antaa kokemus hyvästä ja luotettavasta palvelusta.
Onnistunut asiakaskokemus perustuu energia-alan asiantuntevaan ja osaavaan palveluun.
Toimintatapa tiivistyy ”me välitämme” -palvelulupaukseen, jonka pohjalta asiakaspalvelua kehitetään
jatkuvasti. Tukena kehitystyössä on Merlinin monikanavainen kommunikaatioratkaisu, joka helpottaa
asiakasneuvojien jokapäiväistä työtä ja vapauttaa heidät rakentamaan parasta mahdollista
asiakaskohtaamista.

SAP Business Transformation Study | Elenia Oy

Elenian asiakaspalvelu lähtee paremman
asiakaskokemuksen tavoittelusta.

www.elenia.fi

“Hyvä asiakaspalvelu merkitsee
meille, että asiakas voi
halutessaan valita
henkilökohtaisen palvelun.
Haluamme minimoida
asiakkaittemme vaivan ja tehdä
asiakkaan elämän helpoksi. Kun
perusasiat hoituvat netissä,
asiakaspalvelulla on enemmän
auttajan help desk -rooli.”
Sanna Öörni / asiakaspalvelujohtaja, Elenia Oy

Tavoitteet
•• Elenian asiakaspalvelun tavoitteena on parantaa
asiakaskokemusta ja tehdä asioinnista mahdollisimman
vaivatonta.
•• Korkean palvelutason ylläpitäminen myös poikkeustilanteissa,
esim. myrskyn aiheuttaman laajan sähkökatkon aikana.
•• Monikanavaisuus ja digitaalisten kanavien hyödyntäminen
asiakaskokemuksen parantamiseksi.
Ratkaisu
•• Merlinin Contact Center -ratkaisu ohjaa yhteydenotot oikeille
asiakaspalvelijoille ja CRM-integraatio tuo asiakaspalvelijoiden
näytölle palvelutilanteessa tarvittavat tiedot.
•• Kommunikaatioratkaisu on integroitu sähköverkon
valvontajärjestelmään, mikä mahdollistaa automaattiset
äänivalikkotiedotteet häiriöiden aikana.
•• Monikanavaisen viestintäratkaisun avulla asiakaspalvelu sujuu
myös Facebookin, Twitterin, sähköpostin ja chat-kanavan kautta.

25%

palvelutason nousua

30%

vähemmän jonotusaikaa

100 %

enemmän suosittelijoita

Miksi Merlin
•• Pitkäaikainen yhteistyö Merlinin kanssa on ollut asiakaspalvelun
jatkuvaa kehittämistä.
•• Tuoreimpana on valmistunut Elenian suuri SYKE-projekti, jossa
Merlin järjestelmä integroitiin muihin asiakastietojärjestelmiin.
•• Merlin ja Elenia jakavat yhteisen tavoitteen: Rutiinit
automatisoimalla asiakasneuvoja voi keskittyä haastaviin ja
inhimillistä otetta vaativaan palveluun.
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Ratkaisuna järjestelmien integroiminen
ja monikanavaisuus
Merlin Contact Center -järjestelmä on integroitu osaksi Elenian
asiakastietojärjestelmiä. Tällä varmistetaan että asiakasneuvojalla on käytössä aina ajantasainen tieto sekä
asiakkuudesta että asiakkaan kontaktihistoriasta.
Esimerkiksi puhelinnumeron tunnistus avaa asiakastiedot
valmiiksi, jolloin asiakaspalvelija voi mennä heti itse asiaan ja
auttaa asiakasta nopeammin.
Nopeus on yhä tärkeämpää
Nopeus on valttia erityisesti chatissa, missä korostuu
keskustelun ohjauksen onnistuminen. Resurssien
saatavuus ohjaa monikanavaista asiakaspalvelua: chattia ei
tarjota jos kukaan ei ole siihen vastaamassa.
Monikanavainen asiakaskokemus
Facebookin ja Twitterin viesteihin vastataan samalla tavalla kuin
muissakin kanavissa ja ne ovat kiinteä osa asiakaskokemuksen
luomista. Yksi syy sosiaalisen median suosioon on yhteisöllisen
asiakaspalvelun nousu – asiakkaat haluavat ratkaista muidenkin
asiakkaiden ongelmat samalla kuin omansakin. Siinä vaiheessa,
kun asiat muuttuvat yksityisemmiksi, keskustelu siirretään
kahdenkeskeiseen kanavaan.
Sähkökatkoissa palvelu mitataan
Sähkökatkot ovat sähköyhtiölle totuuden hetki. Palvelun täytyy
toimia aina. Aktiivisella viestinnällä vähennetään

asiakaspalvelun kuormittumista ja tehdään työtä asiakastyytyväisyyden hyväksi. Vikatilanteissa sähköverkon käytön
tukijärjestelmä kertoo keitä vika koskee, jolloin Merlinin järjestelmä
lähettää asiakkaille tekstiviestit. Viestinnän automaatio onkin
laskenut asiakaspalvelun ruuhkapiikkejä merkittävästi, ja myrskyjen
aikana asiakaspalvelutaso on pysynyt erittäin korkeana.
Ratkaisu palveluna – enemmän joustavuutta, vähemmän
investointeja
Merlin Contact Center -ratkaisu on joustavasti palveluna toteutettu
yhtenäinen kokonaisuus. Uusien ominaisuuksien käyttöönotto on
sujuvaa ja kuukausittainen käyttäjämääriin perustuva laskutus on
joustaa tilanteen mukaan. Kun apua tarvitaan, Merlinin tiimi on
paikan päällä. Eleniassa ollaan tyytyväisiä siihen, että Merlin huolehtii
toimintavarmuudesta ja tukee ketterästi Elenian asiakaskokemuksen
kehittämisessä.
Tuloksellista yhteistyötä
Merlinin järjestelmästä saatavan tiedon hyödyntäminen tarjoaa uusia
mahdollisuuksia. Jonotusaikoja ja puhelujen kestoja on verrattu
asiakaskokemusmittausten tuloksiin ja löydetty kriittisiä pisteitä,
joissa palvelu on parhaimmillaan. Suositteluaste on parantunut yli
100%.
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Tulevaisuuden
asiakaspalvelua

“Asiakaspalvelijat ovat asiakaskokemuksen johtajia.
Hyvän palvelun tuottaminen on motivoivaa työtä.
Palvelumme sujuu, kun sujuvat järjestelmät tukevat
asiakaskokemusta.”
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Kuvat Julia Alakulju

“Asiakaspalvelu digitalisoituu yhä laajemmin. Samaan aikaan
asiakkaiden odotukset palvelun sujuvuudesta ja helppoudesta
korostuvat. Asiakasneuvojat tietävät, mitä heiltä odotetaan
asiakkaiden halutessa henkilökohtaista palvelua. Kun asiakas
soittaa meille, vahvistamme asiakaskokemusta – jopa
elämystä – helposti hyödynnettävällä tiedolla asiakkuudesta ja
sen kehityksestä.” - IT-kehityspäällikkö Jukka Grönroos kertoo.

