
Energiayhtiön tehokas CRM
Miten rakennetaan tehokas CRM, joka tarjoaa  
asiakastiedosta 360° näkymän koko henkilöstölle?
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Nykyaikainen CRM tarjoaa  
asiakkaiden 360° näkymän  
koko henkilöstölle

Energiasektorilla eletään asiakastiedosta ja asiakaskokemuksesta. 
Kilpailu kiristyy ja asiakkaat haluavat tulla henkilökohtaisesti palvel-
luksi. Tämä vaatii aktiivisen myyntityön tueksi nykyaikaiset työkalut. 

Tiedon hajanaisuus eri järjestelmien välillä on ollut viime vuosien 
suurin haaste. Käyttöönotetut asiakastietojärjestelmät ovat suunnattu 
valtavien asiakastietomassojen hallintaan käyttöpaikkatietojen ja ku-
lutustietojen näkökulmasta. Ne eivät parhaalla mahdollisella tavalla 
tue myynnin kiireistä ja paineistettua työtä. Siksi onkin perusteltua 
ottaa käyttöön CRM-ratkaisu (eli asiakkuudenhallintajärjestelmä), 
joka on toteutettu myynnin tarpeiden mukaisesti. Kun se vielä inte-
groidaan liidilähteisiin, asiakastietojärjestelmään ja esimerkiksi säh-
kön hinnoittelujärjestelmään, kaikki myyntityössä tarvittava tieto on 
yhdessä keskitetyssä paikassa myyjien käytössä. 

Tässä oppaassa kerromme, miten energiasektorilla hyvin rakennetul-
la ja muihin järjestelmiin integroidulla CRM-järjestelmällä voidaan te-
hostaa myyntityötä, klousata kauppoja ja parantaa päivittäistä asia-
kaskokemusta.

”Energiasektorin asiakastieto-
järjestelmät eivät parhaalla 
mahdollisella tavalla tue työtä”



3

CRM-järjestelmän hyödyt

1. Yhteinen toimintatapa

Yhteisen CRM-työkalun myötä työntekijöiden omat 
muistikirjat tai hajanaiset Excelit jäävät historiaan. 
Kaikki työntekijät päivittävät asiakastiedon sa-
maan paikkaan, jolloin datan laatu ja määrä para-
nevat koko ajan. Yhden ja saman työkalun käyttö 
on myös selkeää koko henkilöstölle.

2. Tiedon jakaminen ja raportointi

Myynnillä, markkinoinnilla ja asiakaspalvelulla on 
parempi näkyvyys toistensa toimintaan. CRM-jär-
jestelmään voidaan tuoda kootusti dataa myös 
muista lähteistä kuten asiakastietojärjestelmästä. 
Yhteiset raportit ja mittarit antavat yrityksen joh-
dolle selkeän käsityksen koko organisaation toi-
minnasta. Myynnin toimintaa voidaan siis johtaa 
täsmällisen myyntitiedon pohjalta.

3. Liidien parempi hallinta

CRM-järjestelmään voi helposti kerätä liidit kai-
kista eri lähteistä. Tulipa uudet liidit sitten verk-
kolomakkeilta, puhelinsoitoista, omasta tai ulkois-
tetusta asiakaspalvelusta, ne tulevat aina samaan 
putkeen oikean myyntihenkilön käsiteltäväksi. 
Tällä varmistetaan, että kaikki liidit tulevat käsi-
teltyä.

Asiakastiedon 360° näkymä
Johdonmukaisen asiakashallinnan merkitys korostuu tämän 
päivän liiketoiminnassa. Asiakastiedon 360° asteen näkymällä 
tarkoitetaan sitä, että kaikki asiakkaasta kerättävä tieto sijait-
see samassa paikassa. Kun datan käyttö monipuolistuu asiak-
kaan elinkaaren kaikissa vaiheissa, asiakas on aina toiminnan 
keskipisteessä. Tämän ansiosta asiakas voidaan kohdata en-
tistä henkilökohtaisemmin aina markkinoinnista asiakaspal-
veluun. Seuraavassa kuvassa on esitetty miten kokonaisuus 
energiayhtiöillä voi rakentua liideistä lähtien ja miten eri jär-
jestelmät toimivat yhdessä koostaen asiakastiedot yhteen paik-
kaan CRM-järjestelmään.
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Kuva: Asiakastietojen kokonaishallinta energiayhtiöissä.
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360° näkymä
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Energiayhtiöiden toiminnassa on tärkeää huomioida erot yritys- ja 
yksityisasiakkaiden välillä. Niiden myyntiprosessit eroavat toisistaan, 
joten sen vuoksi myös CRM-järjestelmän käyttökohteet ja toimintata-
vat eivät luonnollisesti ole täysin samanlaiset. Molemmille asiakas-
ryhmille tulee luoda omat käsittely- ja seurantaputkensa CRM:ään.

Yritysmyynnissä tehdään pääsääntöisesti henkilökohtaista ja perso-
noitua myyntityötä, kun taas yksityisasiakkaiden puolella toiminta 
on pitkälti automatisoitua viestintää isoille massoille. Seuraavissa 
kappaleissa tarkastellaan keskeisimpiä käyttötapoja, miten CRM-jär-
jestelmä parhaiten toimii sekä yritys- että yksityisasiakkaiden kon-
tekstissa. 

Yritys- ja  
yksityisasiakkaiden   
erilaiset myyntikanavat
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Yritysasiakkaiden CRM

Yritysmyynnissä CRM-järjestelmä on myyntihenkilöiden päivittäinen työkalu, joka 
elää myyntihenkilöiden omasta aktiivisuudesta. Ajankohtaisen asiakas- ja myynti-
tiedon päivittäminen on pitkälti myyntihenkilöstön vastuulla, joten onkin erittäin 
tärkeää, että työkalusta tulee keskeinen osa myyjien päivittäistä työntekoa. Mitä 
enemmän ja tarkemmin dataa järjestelmään päivitetään, sitä paremmin se palvelee 
koko organisaatiota.

Yritysasiakkaiden kontekstissa myyjillä on aktiivinen ja tärkeä rooli liidien han-
kinnassa sekä kauppojen ratkaisemisessa. Kylmäsoitoilla sekä aktiivisella yh-
teydenpidolla myyjät huolehtivat liidiputken täyttymisestä sekä myyntisuppilon 
hoitamisesta. Kun kaikki aktiivisuus ja asiakkaasta kerättävä tieto päivitetään Sa-
lesforceen, asiakkaasta muodostuva kuva täydentyy jatkuvasti. 

Myös digimarkkinoinnin keinot, kuten sähköpostimarkkinointi sekä sosiaalisen 
median kanavat, voidaan kytkeä osaksi yritysmyynnin liidi- ja myyntiprosessia. 
Markkinointikampanjoilla annetaan lisätukea myynnille, ja CRM-ratkaisun avulla 
kampanjoista saatava data on helposti koko myyntihenkilöstön hyödynnettävissä. 

Lisäksi verkkosivujen lomakkeiden kautta tulevat yhteydenotot tuodaan suoraan 
CRM-järjestelmään myyjien käytettäväksi. Erilaiset liidit voidaan vielä jaotella 
siten, että uusi liidi nousee oikean myyntihenkilön työlistalle. Hyvin toteutettu 
automaatio vähentää käsityötä ja ohjaa yhteydenotot oikeiden henkilöiden käsi-
teltäväksi. Eri tuoteryhmille voidaan rakentaa omat myyntiputket, joka selkeyttää 
myyntityötä ja toiminnan raportointia.

”Hyvin toteutettu 
automaatio vähentää 
käsityötä ja ohjaa 
yhteydenotot 
oikeiden henkilöiden 
käsiteltäväksi.”
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Yksityisasiakkaiden CRM
Yksityismyynnissä käsitellään isompia massoja, joille ei voida myydä 
yhtä henkilökohtaiseen tapaan kuin yritysmyynnin puolella. Myyn-
tihenkilöiden päivittäinen vuorovaikutus asiakkaiden kanssa on vä-
häisempää. Siksi yksityisasiakkaiden CRM-järjestelmä onkin koko-
naisuus, joka pyörii enemmän automaattisten prosessien ympärillä. 

Keskeisiä prosesseja yksityismyynnin puolella ovat esimerkiksi mää-
räaikaisten sopimusten uusinnat sekä irtisanoutuneiden asiakkaiden 
winback. Nämä ovat erinomaisia esimerkkejä siitä, miten CRM-jär-
jestelmän päälle voidaan rakentaa automaattiset prosessit, joilla 
kohdistetaan personoitua myynnillistä viestintää isolle joukolle ku-
luttaja-asiakkaita. Siinä missä yritysasiakkaiden puolella henkilökoh-
taisella myyntityöllä on iso merkitys, kuluttaja-asiakkaiden myynnis-
sä korostuu kohdistettu digimarkkinointi, jota tuetaan sähköposteilla, 
tekstiviesteillä ja perinteisellä paperipostilla. 

Näin ollen yksityisasiakkaiden CRM-järjestelmässä sekä automaa-
tiot että myyntihenkilöiden toimet päivittävät asiakasdataa oikeaan 
paikkaan. Lisäksi sopimustiedot kuuluvat keskeisesti asiakkuuksien 
tietoihin, joten ne on hyvä myös integroida CRM-järjestelmään. Inte-
graatioista on kerrottu tarkemmin seuraavassa osiossa.  

”CRM-järjestelmä on 
kokonaisuus, joka 
pyörii enemmän 
automaattisten 
prosessien ympärillä. ”
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Integraatiot muihin järjestelmiin nousevat keskeiseen rooliin energiasektorin CRM-järjestelmässä. Useilla energia-
yhtiöillä on käytössään hinnoitteluun ja asiakastiedon hallintaan omat järjestelmänsä. Integroimalla nämä järjes-
telmät CRM-työkalun kanssa, kaikki asiakasdata on helpommin saatavilla samassa paikassa. Myyjien päivittäinen 
työ helpottuu, kun tietoa ei tarvitse hakea eri järjestelmistä myyntiprosessin aikana. Myös toiminnan raportointi ja 

ennustettavuus paranevat, ja organisaatiolla on selkeä näkyvyys koko toimintaan.

Integroituminen muihin järjestelmiin
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Asiakastietojärjestelmistä voidaan rajapintaratkaisuiden avulla tuo-
da kaikki asiakkaat, asiakkuudet, sopimukset, sekä tuotteet ja nii-
den hinnat CRM-järjestelmään. Master datan hallinta tapahtuu siis 
pääsääntöisesti asiakastietojärjestelmässä, josta päivittyneet tiedot 
voidaan kuljettaa Salesforceen. Toisaalta myös uudet asiakkaat ja 
sopimukset, jotka vastaavasti ovat syntyneet Salesforcessa, voidaan 
päivittää toiseen suuntaan asiakastietojärjestelmään.

Kun asiakastietojärjestelmän tietoa voidaan hyödyntää suoraan  
CRM:ssä, se monipuolistaa asiakkaiden segmentointia ja mahdollisia 
markkinointitoimenpiteitä. Tarkastelemalla esimerkiksi sopimustie-
toja ja kulutusmääriä voidaan tunnistaa merkittävät ja isot asiakkuu-
det. Tämä on tärkeää, jotta myynnin ajankäyttö voidaan kohdentaa 
tärkeimpiin asiakkuuksiin ja kauppoihin.

Asiakastietojärjestelmästä saatava tieto mahdollistaa myös automati-
soitujen prosessien toteuttamisen. Mitä enemmän manuaalisen työn 
roolia saadaan vähennettyä, sitä parempi se on koko organisaation 
kannalta. Kuluttaja-asiakkaiden hallinta pitää pystyä automatisoi-
maan esimerkiksi seuraavasti.

• Määräaikaisten sopimusten uusinta voidaan toteuttaa esimerkiksi 
siten, että kaikki asiakkaat, joilla sopimus on umpeutumassa 
tietyn ajan kuluttua, nostetaan automatisoituun uusintaprosessiin. 
Tässä voidaan hyödyntää tarpeen mukaan eri viestintäkanavia 
kuten sähköpostia, tekstiviestiä tai paperikirjettä. Asiakkaille 
uuden sopimuksen hyväksyminen pitää tapahtua helposti ja 
uudet sopimukset kirjataan automaattisesti CRM-järjestelmään 
sekä sen kautta asiakastietojärjestelmään.

• Irtisanoutuneiden asiakkaiden winback voidaan hoitaa 
myös samaan tapaan. Irtisanoutuneelle asiakkaalle 
lähetetään heti irtisanomistiedon tultua tarjous sopimuksen 
uudistamisesta. Winback-prosessissa on erityisen tärkeää, että 
se toimii mahdollisimman nopeasti, sillä kyseessä on hyvin 
aikasensitiivinen asia. On myös hyvä muistaa, että vaikka 
asiakas ei winback-tarjoukseen tarttuisikaan, järjestelmään jää 
tieto, jonka perusteella asiakasta voidaan lähestyä uudestaan 
esimerkiksi kahden vuoden kuluttua.

Asiakastietojärjestelmät
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Myyntityö tehostuu, kun sähkönhinnoittelujärjestelmien ja Salesfor-
cen välillä on integraatio, joka toimii molempiin suuntiin. Hinnoitte-
luprosessi voi mennä esimerkiksi niin, että myyjällä on CRM:ssä avoin 
myyntimahdollisuus, joka vaatii hinnoittelua. CRM-järjestelmässä 
tehtävä laskenta saa siis pohjaksi CRM:n asiakastiedot rajapinnan 
kautta. Hintasimulaatioita voidaan tehdä tarvittava määrä, jonka jäl-
keen luodut hinnoittelut päivitetään CRM-järjestelmästä takaisin Sa-
lesforceen. Lopuksi myyntimahdollisuudesta syntyvä puitesopimus 
voidaan kuljettaa Salesforcesta CRM-järjestelmään, josta se edelleen 
siirtyy asiakastietojärjestelmän puolelle. Tämä helpottaa myyjien työ-
tä tietojen päivittyessä automaattisesti eri järjestelmien välillä.

Hinnoittelujärjestelmät
Energiayhtiöiden asiakaspalvelu hoidetaan joko omin voimin tai 
ulkoistetun kumppanin toimesta. Molemmissa vaihtoehdoissa on 
tärkeää saada asiakaspalveluun tulleiden yhteydenottojen tiedot 
CRM-järjestelmään. Näin asiakkaasta saadaan kaikki tiedot energia-
yhtiön käyttöön. Tällä hetkellä osa asiakkaiden yhteydenotoista jää 
ainoastaan asiakaspalvelujärjestelmään.

Asiakaspalvelun prosessia ja raportointia voidaan siis merkittävästi 
parantaa tuomalla se osaksi CRM-järjestelmän kokonaisuutta. Kun 
kaikki asiakaspalvelutiketit kirjataan Salesforceen, niitä voidaan hel-
posti raportoida eteenpäin. Vaihtoehtoisesti tiedot voidaan tuoda inte-
graation kautta asiakaspalvelun käyttämästä tiketöintijärjestelmästä 
CRM-järjestelmään. Kokonaisvaltainen käsitys asiakkaasta täydentyy, 
kun asiakaspalvelutiketit yhdistyvät aina tiettyyn asiakkaaseen ja hä-
nen tietoihinsa. Näin voidaan tietää tarkasti, millaisia keskusteluja 
asiakkaan kanssa on käyty ja milloin. 

Oma tai ulkoistettu asiakaspalvelu
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Nykyaikainen tapa johtaa yritystoimintaa pohjautuu 
tietoon. Reaaliaikainen tieto myynnin tilanteesta (lii-
dit, myyntimahdollisuudet, voitetut kaupat ja hävityt 
kaupat) ovat ensiarvoisen tärkeää tietoa yritysten 
johtamisessa. Salesforcen CRM:n raportointitoimin-
not koostavat keskeiset raportit yhdelle dashboardille 
(raporttikooste), joka antaa myyjille ja yrityksen joh-
dolle selkeän kokonaiskäsityksen mikä on myynnin 
tilanne. 

Raporttien laatiminen pohjautuu aina yrityksen kes-
keisiin KPI-mittareihin (Key Performance Indicator). 
Nämä saadaan laadittua omiksi raporteikseen myy-
jille, myynnin johdolle sekä yrityksen johdolle. Kaikki 
voivat seurata tilannetta omien raporttiensa pohjalta 
reaaliajassa.

Raportoinnin 
merkitys

Raporttien kautta saadaan  
seurattua esimerkiksi seuraavia  
keskeisiä mittareita:

• Myyntisuppilo: kuinka monta liidiä on saatu, kuinka 
monta avointa myyntimahdollisuutta on auki, mikä 
on voitettujen ja hävittyjen kauppojen määrä sekä 
niiden suhdeluku

• Myynnin henkilöiden funneleiden tilanne sekä 
saavutetut kaupat lukumäärinä ja euroina

• Myynnin henkilöiden myyntitavoitteen ja toteuman 
suhde

• Mitkä markkinointikampanjat tai liidilähteet 
tuottavat parhaiten voitettuja kauppoja

• Kuinka monta päättyvää sopimusta on saatu 
uusittua automaattisen prosessin kautta

• Miten monta uutta asiakasta on saatu, kuinka 
monta olemassa olevaa asiakassopimusta on saatu 
uusittua, miten monta voitettua ja hävittyä winback-
casea sekä kuinka monta vanhaa asiakasta on 
menetetty valitulla aikavälillä

Raporttien avulla saadun tarkan myynnin tilanneku-
van perusteella on helpompi suunnitella tulevaisuuden 
markkinointikampanjoita, hinnoittelustrategioita sekä 
myyntihenkilöstön  tarvitseman tuen määrää. Vain re-
aaliaikaisella tiedolla yhtiön toimintaa voidaan johtaa 
oikea-aikaisesti ja nopeasti.
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Keskitetyn CRM-järjestelmän pohjalta voidaan rakentaa myös muita 
digitaalisia palvelukanavia asiakaskommunikointiin. Asiakaspalve-
lun järjestelmät voidaan toteuttaa samalla alustalla, jolloin kaikki tie-
to on keskitetysti CRM:n ja asiakastietojärjestelmän piirissä. Lisäksi 
asiakkaille voidaan rakentaa itsepalveluportaali, johon haetaan poh-
jatiedot asiakastietojärjestelmästä ja asiakkaiden tekemät päivitykset 
voidaan tuoda näkyviin myyntityötä tekeville henkilöille CRM-järjes-
telmään.

Itsepalveluportaalien käytössä on nähty selkeä ilmiö. Osa käyttäjis-
tä seuraa aktiivisesti omaa sähkönkulutustaan ja asiakkuuttaan. Osa 
käyttäjistä käyttää itsepalveluportaaleita hyvin harvoin, käytännössä 
silloin kun he haluavat kilpailuttaa oman sähkösopimuksensa. Por-
taaliin voidaan rakentaa toiminto, joka nostaa asiakaspalvelun työ-
pöydälle listauksen niistä asiakkaista, jotka täyttävät annetut valin-
takriteerit. Kriteereitä voivat olla esimerkiksi:

• Asiakas vierailee portaalissa ensimmäistä kertaa 12 kuukauteen 
ja hänellä on määräaikainen sopimus päättymässä lähimmän 6 
kuukauden aikana. Lähetetään näille käyttäjille automaattisesti 
päivitetty sähkötarjous.

• Asiakkaalla on toistaiseksi voimassa oleva sopimus ja hän 
vierailee ensimmäistä kertaa 12 kuukauteen portaalissa. 
Nostetaan asiakas soittolistalle ja kysytään, haluaako hän 
päivittää sähkösopimustaan. 

Salesforce-
alustan muut 
mahdollisuudet 
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Ceili Oy on Salesforce-teknologiaan erikoistunut teknologiatoimittaja. Missiomme on tuoda  
suomalaisille yrityksille maailmanluokan tuotteet myynnin, asiakaspalvelun ja markkinoinnin käyttöön.


