Isommus-Energia Oy on
yhtenäistämässä laskutuskäytäntöjään. Tämä
aiheuttaa muutoksia myös
Koillis-Lapin Sähkö Oy:n
laskutukseen.

Arviolaskutus
Siirrymme energian laskutuksessa
tasaerälaskutukseen, joka tarkoittaa,
että vuosienergia arviolaskutetaan
kahtenatoista, kuutena, neljänä tai
yhtenä samansuuruisena eränä vuodessa
laskutusryhmän mukaan.

Muutoksia

sähkölaskutukseen

Laskun eräpäivä

Laskun eräpäivä muuttuu päättyvän
laskutuskauden 30. päiväksi. Esimerkiksi kuukausittain laskutettavan asiakkaan
lasku toukokuulta erääntyy 30.5.
Vastaavasti kahden kuukauden jaksoissa
laskutettavan asiakkaan lasku toukokesäkuulta erääntyy 30.6.
Suoraveloitusasiakkaiden eräpäivät
säilyvät ennallaan asiakkaan valitsemana
päivänä.
Siirtyminen uuden käytännön
mukaisiin eräpäiviin tapahtuu touko-

kesäkuun aikana. Tästä johtuen
kuukausilaskutettavilla erääntyy
toukokuussa kaksi laskua 15. ja 30.
päivänä, tämä tapahtuu vain siirtymäkuukauden aikana. Jatkossa eräpäivä on
kuukauden viimeinen päivä.

Neljä laskua vuodessa

Kolme laskua vuodessa saaneet
asiakkaat saavat kesäkuussa toukokesäkuun laskun eräpäivällä 30.6. ja
jatkossa kolmen kuukauden jaksoissa eli
neljä laskua vuodessa.

Kertamaksulasku

Uudeksi laskutusryhmäksi tulee
kerran vuodessa ennakkoon maksavat
asiakkaat, jotka saavat perus- ja
energiamaksuista 3 prosentin alennuksen. Alennus tarkistetaan vuosittain.
Alennusryhmän asiakkaaksi voi liittyä
heti lukemalla mittarin, ilmoittamalla
lukeman laskutukseemme ja maksamalla
12 kuukauden laskun ennakkoon.
Näillä muutoksilla pyrimme selkeyttämään laskutusta ja saamaan sen yhtenäiseksi kaikkien Isommus-yhtiöiden kanssa.
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otettiin käyttöön

Koillis-Lapin Sähkössä otettiin
keväällä käyttöön uusi
puhelinvastaaja, josta
asiakkaat saavat ajantasaisena tiedon sähkön
jakelun häiriöstä ja arvion
korjauksen kestosta.

- Uuteen vastaajaan voi soittaa kerrallaan 12 asiakasta. Kaikki kuulevat
tiedotteen ja asiakas voi tarvittaessa
jättää päivystäjälle puheviestin, kertoo
sähkömestari Markku Marjaniemi.

Vastaajassa annetaan soittajalle tietoja
vikatilanteesta.
- Tieto häiriön paikasta kerrotaan
vastaajassa mahdollisimman tarkasti,
mutta asiakas voi kertoa omista havainnoistaan myös meille.
Kannattaa kertoa meille, jos on vaikka
havainnut puun kaatuneen linjalle.
Tieto nopeuttaa vian korjaamista.

Puheviestissä päivystäjälle on tärkeätä
antaa yhteystiedot, jotta päivystäjä voi
ottaa yhteyttä tarvittaessa.
- Jos asiakkaalla on sähköt poikki, mutta
vastaajassa ei ole tiedotetta, on melko
varmaa, ettei tieto häiriöstä ole päivystäjän tiedossa. Silloin kannattaa siirtää
yhteys päivystäjälle neuvottua nappia
painamalla.
Tähänastisten kokemusten perusteella
seitsemälle kymmenestä soittajasta
riittää, kun vastaaja kertoo häiriöpaikan
olevan tiedossa ja että sitä korjataan.
Päivisin asiakkaan puhelut ohjautuvat
suoraan käytönvalvontaan.

