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Johto ei voi mennä enää 
piiloon järjestelmiltä

Teimme kyselytutkimuksen vuodenvaihteessa 2019 
koskien suomalaisen myyntijohdon tilaa. Tutkimuksen 
tuloksista nousi hyvin selvästi esiin se, että Suomessa 
myyntiä johdetaan edelleen  Excelillä. Ja toisaalta monessa 
CRM:ää käyttävässä yrityksessä käyttö ei ole paljoa Excel-
taulukkoa paremmalla tasolla.

Tulokset kuvaavat hyvin suomalaisen myyntiosaamisen 
tilaa ja ongelmaa. Puuttuu selkeä tahto, osaaminen ja 
ymmärrys siitä, miten liiketoimintaa tulisi johtaa ja ohjata 
järjestelmien avulla. Toiminnan johtaminen vaatii muutakin 
kuin softaa. Tarvitaan myyntistrategia, myyntimalleja, 
prosesseja ja ihmiset, joita tuetaan järjestelmällä.

Teknologia on jo kaikkialla ja tulee kasvattamaan 
rooliaan. Tämän vuoksi organisaatioiden johto ei voi 
jättää valintoja ja päätöksiä enää hankinnalle, 
liiketoiminnalle tai yksittäiselle ihmiselle. 
On kyse strategisista ja ratkaisevista 
valinnoista. 

Tämä Fiidin julkaisu keskittyy 
paljolti tiedolla johtamisen 
aiheeseen. Kutsumme tätä Data 
Driven -konseptiksi, joka sopii 
niin myynnin, markkinoinnin kuin 
palveluliiketoiminnan johtamisen 
malliksi. Olemme lähteneet 
tälle tielle, koska te, arvoisat 
asiakkaamme, tarvitsette monesti 
myös muutakin kuin parhaan 
markkinoilta löytyvän pilvialustan. 
Kiitos kun olette mukana!

I K L A
P U U S T I N E N

C E O,  B I I T  O Y

PÄ Ä K I R J O I T U S
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”Tuotantoprosesseja pystytään johtamaan, 
mutta miksi ihmisten johtamisessa on OK, 
että on alisuoriutujia ja ylisuoriutujia?”

/  L A U R I  K U R K I ,  B I I T  O Y
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Erilaisissa rooleissa työskennellyt Lauri 
Kurki ehti uransa aikana toimia myös 
Mercurilla myynnin ja myynnin johtamisen 
konsulttina kuusi vuotta. Tämän aikana hän 
valmensi lukuisia erilaisia organisaatioita ja 
ihmisiä.

– Itseäni on aina kiinnostanut se, että kun 
myyjillä on samanlaiset tuotteet, palvelut 
ja alueet, niin miksi heidän tuloksissaan on 
niin isot erot? Tuotantoprosesseja pystytään 
johtamaan, mutta miksi ihmisten johtamisessa 
on OK, että on alisuoriutujia ja ylisuoriutujia?, 
Kurki kertoo motivaatioistaan.

Uransa aikana Kurki onkin nähnyt kerta 
toisensa jälkeen, ettei tiedolla johtaminen näy 
käytännössä johtamisen ja järjestelmien tasolla.

– Myynnin johtaminen ja datalla johtaminen 
ovat vaikeita asioita. Kun lähdetään 
priorisoimaan, että mitä tehdään, niin on aika 
monta muutakin tehtävää asiaa. Johtamista, 

Lauri Kurki on 
kerännyt paljon 
kokemusta 
myös myynnin 
konsultoinnin 
saralla.

Käyttäytyminen ei 
muutu ilman dataa 
ja järjestelmiä

Tuotantoprosesseja johdetaan datan avulla: jos laitteiden 
välillä on pieniäkin eroja, niihin reagoidaan nopeasti ja eroja 
analysoidaan tarkasti. Biitillä Head of Sales Solutionsina toimiva 
Lauri Kurki ei kuitenkaan voinut ymmärtää, miksi myyjien 
tuloksissa hyväksytään suuriakin eroja.

kehittämistä, myynnin kasvattamista. Tämä on 
yksi pieni, mutta tärkeä osio kokonaisuudessa.

Kun kumppanitkaan eivät osaa tuoda asiaa 
esille ja rakentaa hyvää järjestelmää, ei Kurjen 
mielestä ole ihme, ettei asia ole edennyt.

Kurki tutki Jyväskylän yliopiston Executive 
MBA -tutkinnon lopputyössä myynnin 
johtamisjärjestelmiä. Biitille hän päätyi, koska 
häntä kiinnosti mahdollisuus tuoda teoria 
käytäntöön Salesforcen avulla.

LI IKETOIMINNAN PYÖRITTÄMINEN ON 

KALLISTA

Datan hyödyntäminen johtamisessa ei 
Kurjen mukaan ole uusi asia. Sitä on käytetty 
pitkään esimerkiksi jääkiekossa, koripallossa ja 
monessa muussakin asiassa jo pitkään.

– Dataa on ollut esimerkiksi siitä, miten 
armeijat ovat liikkuneet. Monta päivää 

/  J A R M O  T U U T T I
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– Jos halutaan pysyvää muutosta, 
on ymmärrettävä, miten johtaminen 
tukee sitä ja miten järjestelmät 
tukevat sitä. Mitä dataa tarvitaan, 
jotta voidaan varmistaa, että ihmisten 
käyttäytyminen muuttuu toivotulla 
tavalla? Ja tämän jälkeen tätä dataa on 
kyettävä seuraamaan reaaliaikaisesti, 
Kurki sanoo.

Kurjen mukaan ongelmaksi 
muodostuu se, ettei tekemistä saada 
mallinnettua järjestelmiin.

– Otetaan esimerkiksi asiakkuuksien 
hallinta. Monissa yrityksissä on hyvät 
asiakkuussuunnitelmat, mutta ne 
eivät ole läpinäkyviä eikä niitä ole 
mallinnettu CRM-järjestelmään.

Asiakassuhteiden johtaminen 
vaatiikin Kurjen mukaan proaktiivista 
tekemistä. Jonkun on koko ajan 
katsottava ja vahdittava, että 
suunnitelmat toteutuvat; tiedetään 
missä mennään. Ja tarpeen vaatiessa on 
tehtävä korjaavia toimenpiteitä.

– Lähtökohtana tulisi aina olla 
asiakkaan tilanteen ymmärtäminen. 
Löytyykö tämä asiakkuuden tiedoista 
CRM:stä kaikkien sitä tarvitsevien 
saatavilta vai pölyttyvätkö analyysit 
jonkin verkkolevyn nurkalla 
PowerPointissa, jota kukaan ei 
tekemisen jälkeen avaa?, Kurki kysyy.

Asiakasymmärrys ja tavoitteet olisi 
vietävä käytännön tekemiseksi ja tätä 
kokonaisuutta johdettava.

voidaan kävellä tietyn varustuksen 
kanssa tietyllä ruokamäärällä? Osalle 
ihmisistä konteksti on kuitenkin 
uusi, kun siihen on lisätty esimerkiksi 
myyntiorganisaation ja ihmisten 
johtaminen.

Liiketoiminnan pyörittäminen on 
Kurjen mukaan kallista. Myös myyjälle 
maksettu palkka ja muut tähän liittyvät 
kulut ovat investointi, johon liittyy 
odotus tuotosta. Jos myynnin johdolla 
on käytettävissä vain yksittäisiä 
historiamittareita, kuten myynnin 
määrä euroina, ei tästä voida vielä 
tehdä analyysiä myynnin johtamisen 
tueksi.

– Oikeaa analyysiä varten on 
ymmärrettävä, missä tilanteessa ollaan 
ja mihin pyritään. Millaista dataa 
tarvitaan tavoitteiden saavuttamisen 
tueksi? Erilaisissa tilanteissa tarvitaan 
erilaista dataa: haetaanko esimerkiksi 
markkinaosuuden kasvua uusista 
asiakkaista vai halutaanko kasvattaa 
nykyisiä asiakkuuksia, Kurki selventää.

Viime kädessä kyse on Kurjen 
mukaan siitä, mitä halutaan saavuttaa. 
Strategia antaa suunnan, joka pitää 
pystyä muuttamaan käytännön 
tekemiseksi. On tehtävä oikeita asioita, 
oikeaan suuntaan ja oikealla hetkellä.

Yksistään euromääräiset mittarit, 
kuten toteutunut myynti, eivät siis 
vielä riitä myynnin johtamisen tueksi.

– Pelkästään myydyillä euroilla 
johtaminen on kuin auton ajamista 
peruutuspeiliin katsomalla. Tulos on 
jo tapahtunut, eikä sitä voi johtaa. 
On ymmärrettävä, mikä tekeminen 
mahdollistaa tuloksen saavuttamisen 
ja johdettava sitä reaaliaikaisilla 
mittareilla, Kurki kuvailee.

– Ja kun data alkaa paljastaa asioita, 
pitäisi johtaa.

TEORIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN 

VAATI I  JÄRJESTELMIÄ

Puhuttaessa myynnin johtamisen 
järjestelmistä Kurjella tulee mieleen 
lainaus Malcolm McDonald on Key 
Account Management -kirjasta: 
Traditional training and development 
methods (such as seminars and workshops) 
are good at developing knowledge, okey at 
developing skills and poor at developing 
behavior.

Muutos ihmisten käyttäytymisessä 
ei tapahdu vain koulutuksilla 
ja työpajoilla. Ja juuri siitä 
johtamisessa on kyse: kuinka 
ihmisten käyttäytymistä voidaan 
muuttaa toivottuun suuntaan? 
On ymmärrettävä, millaisella 
käyttäytymisellä tiettyyn 
lopputulokseen päästään. Ja on 
ymmärrettävä, mitä dataa tarvitaan, 
jotta tämän toteutuminen voidaan 
varmistaa.

”Pelkästään myydyillä euroilla 
johtaminen on kuin auton ajamista 

peruutuspeiliin katsomalla. Tulos on 
jo tapahtunut, eikä sitä voi johtaa.”
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Tässäkö kaikki?  
– Ei todellakaan!
Biit HUB:ssa paljon 
mielenkiintoista sisältöä 
Salesforcen ekosysteemistä ja sen 
hyödyntämisestä. Käy lukemassa 
ja älä unohda tilata uutiskirjettä!

>> biit.fi/hub

– Kuinka tavoitteisiin päästään? 
Ostaako asiakas meiltä oikeita 
tuotteita? Onko asiakastapaamisia 
tarpeeksi ja puhutaanko niissä oikeista 
asioista oikeiden ihmisten kanssa? 
Kuinka asiakas kokee saavansa hyötyä 
näistä tapaamisista? Johtavatko 
keskustelut myyntimahdollisuuksiin 
oikeilla tuotevalikoimalla ja tämän 
kautta kauppaan?

Kurjen mukaan tässä korostuu 
juuri datan hyödyntäminen 
johtamisessa. Myynnin johdolla on 
oltava reaaliaikainen näkymä tähän 
kaikkeen dataan, jonka avulla korjaavat 
toimenpiteet voidaan tehdä ajoissa, jos 
vaikuttaa, etteivät tavoitteet toteudu.

TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN 

VAATI I  USEITA TOIMINTAMALLEJA

Varsinkin CRM:ien käyttöönottojen 
kohdalla järjestelmän käyttöaste on 
ollut perinteisesti haaste: myyjät 
eivät vain ole halunneet ottaa uutta 
järjestelmää käyttöön. Kurjen mukaan 
tämä usein johtuu siitä, että erilaisia 
toimintamalleja on yritetty sovittaa 
väkisin yhteen muottiin – yleensä 
myyntisuppiloon.

– Liiketoiminnan johtamisessa on 
harvoin kyse yhdestä tavasta tehdä 
asioita, Kurki sanoo.

Jotta datan hyödyntäminen 
johtamisessa olisi mahdollista, on 
erilaiset toimintamallit ja prosessit 
saatava kuvattua järjestelmään. Vasta 
sitten järjestelmä tuottaa riittävästi 
luotettavaa dataa johtamista varten.

Salesforcessa Kurkea kiehtookin 
se, että järjestelmä taipuu helposti 
moneen.

– Yksinkertaisesti saat Salesforceen 
rakennettua kaikki tarpeelliset mallit, 
ja vielä suhteellisen helposti.

Järjestelmä yksin ei Kurjen mukaan 
kuitenkaan ole oikotie onneen.

– Kuka tahansa voi tulla 
myyntijohtajan viereen istumaan ja 
kysymään, mitä kenttiä saisi olla. 
Hyviä tuloksia varten tarvitaan 
kuitenkin liiketoimintaosaamista ja 
näkemyksellisyyttä. On ymmärrettävä, 
kuinka järjestelmä saadaan tukemaan 
asiakkaan liiketoiminnan tarpeita.

Kuinka myyntiä 
ja myyjiä 
johdetaan datan 
avulla?
Jos haluat lisätietoa myynnin 
tavoitteellisesta johtamisesta 
datan avulla, ole yhteydessä 
Lauriin:

lauri.kurki@biit.fi 
+358 40 7309 033

K I I N N O S T U I T K O ?

http://bit.ly/2RKWcD0
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Summer ‘19 Releasen 
uusia ominaisuuksia
Listasimme mielenkiintoisia uusia ominaisuuksia Salesforcen 
Summer ’19 Releasesta Sales Cloudista ja muilta osa-alueilta.

Y L E I S E T

Luo omat 
koulutuskokonaisuudet 
myTrailheadilla
Trailhead on Salesforcen 
oppimisympäristö, joka on 
mahdollistanut Salesforcen käytön 
opettelun kenelle tahansa ja tuonut 
mukaan pelillistämiselementtejä, 
kuten kyselyistä ja tehtävistä 
kerättävät pisteet, keräiltävät merkit 
(badge) ja tasot.

Salesforce tuo Trailhead-
oppimisympäristön myös 
asiakkaidensa käyttöön 
myTrailheadin muodossa. 
MyTrailhead mahdollistaa omien, 
organisaatioiden sisäisten 
koulutuskokonaisuuksien 
rakentamisen Trailhead-työkaluun, 
aina koulutussisältöjä, kyselyitä ja 
pisteytyksiä myöten.



9 B I I T  F I I D  S U M M E R  ‘ 1 9

Transition Assistant 
-työkalu Lightning-
käyttöliittymään 
siirtymisen tueksi
Lightning-käyttöliittymään siirtymisen 
tueksi on tullut Transition Assistant 
-niminen työkalu, joka korvaa aiemman 
Migration Assistant -nimisen työkalun. 
Transition Assistant tarjoaa ohjatut 
vaiheet ja työkalut yhdessä paikassa, 
tehden siirtymisen Lightning-
järjestelmään helpoksi. Toiminnot 
on jaettu kronologisesti päivityksen 
suunnitteluun, toteutukseen ja 
optimointiin. Transition Assistant löytyy 
Asetukset-valikon etusivulta.

Lisäksi Visualforce-sivujen Lightning-
yhteensopivuus ja käyttöaste on entistä 
helpompi tarkistaa Lightning Experience 
Configuration Converter -laajennuksen 

Full view -näkymä 
Lightning-
käyttöliittymään
Lightning-käyttöliittymän 
tietuenäkymään on tuotu nykyisen 
ryhmitellyn näkymän (grouped view) 
rinnalle uusi täysi näkymä (full view), 
joka listaa kaikki tiedot ja liittyvät tiedot 
yhtenä allekkaisena listana. Täyden 
näkymän asettelu on samankaltainen 
Classic-käyttöliittymän näkymän 
kanssa, millä voidaan helpottaa 
siirtymistä Classicista Lightningiin. 
Näkymän valinta tapahtuu asetuksista 
Record Page Settings -valikon alta.

Related Lists -parannuksia
Liittyvien listojen (related lists) ominaisuuksia on parannettu merkittävästi. 
Aiemmin näkymässä oli mahdollista näyttää vain neljä saraketta kerrallaan, 
jatkossa sarakkeita voi olla jopa kymmenen. Lisäksi käyttäjä voi määrittää 
näkyvien rivien määrän, käyttää massamuokkaustoimintoja ja järjestää rivejä 
sarakkeen mukaan. Parannusten myötä näkymässä näytettävän tiedon 
määrää on mahdollista kasvattaa sekä tiedon käsiteltävyys ja muokattavuus 
paranee. Toiminto otetaan käyttöön Lightning-sivun asetuksista.

Y L E I S E T L I G H T N I N G

L I G H T N I N G

Salesforce Surveys 
-palautetyökalu ei vaadi 
enää lisenssiä
Spring ‘18 -julkaisussa julkaistu 
Salesforce Surveys -palautetyökalu 
ei enää vaadi erillistä lisenssiä, vaan 
kyselyjen luonti ja lähettäminen 
on ilmaista. Salesforce Surveys 
mahdollistaa kyselyjen luonnin 
helppokäyttöisen graafisen työkalun 
avulla ja saatujen vastausten 
tarkastelun Salesforcen omilla 
raporteilla ja mittareilla. Työkalulla 
kerätyt ensimmäiset 300 vastausta 
ovat ilmaisia, jonka jälkeen hinnoittelu 
perustuu vastausmäärään.

Kyselystä muodostuva URL-linkki 
voidaan lähettää sekä Salesforce-
käyttäjille että ulkopuolisille kontakteille. 
Ulkopuolisen palautteen kerääminen 
vaatii lisäksi julkisen Community-
ratkaisun. Salesforce Surveys laitetaan 
päälle asetuksista ja vaatii toimiakseen 
jonkin seuraavista käyttäjäprofiileista: 
Contract Manager, Marketing User, 
Standard User, System Administrator.

avulla, joka tarjoaa valmiita toimintoja 
Lightning-päivityksen tekemiseen. 
Laajennus asennetaan erillisenä 
pakettina Salesforceen.

Laajennuksen Visualforce Pages 
-välilehden alta on mahdollista ajaa 
raportti, joka listaa Visualforce-sivut 
kahdessa järjestyksessä: eniten käytetyt 
ja helpoimmat muuntaa. Näiden avulla 
ylläpidon on helppo päätellä, mitkä 
sivut kannattaa korjata ensimmäisenä. 
Samassa yhteydessä Visualforce-
sivuihin on mahdollista päivittää 
Lightning-tyylisivu ja myös manuaalista 
työtä vaativat toimenpiteet on listattu. 
Välilehti korvaa aiemmat  Visualforce 
Check ja Visualforce Readiness PDF 
-raportit.



1 0 B I I T  F I I D  S U M M E R  ‘ 1 9

S A L E S  C L O U D

Sales Cloud Einstein: 
Yleisten datamallien 
rakentaminen
Einsteinin tekoäly vaatii tuekseen 
paljon dataa. Mitä enemmän tietoa 
Einsteinillä on käytettävissään, sitä 
parempia tuloksia tekoäly tuottaa. 
Kaikilla yrityksillä ei kuitenkaan ole 
hallussaan pitkää tietohistoriaa ja laajaa 
tietomäärää.  

High Velocity Sales: 
Yksityisasiakkaiden 
tuki sekä muita 
parannuksia
High Velocity Sales tukee nyt 
täysin myös yksityisasiakkaille 
tapahtuvaa myyntiä. Henkilötilit 
ovat käytettävissä kaikissa High 
Velocity Sales -ominaisuuksissa, 
jolloin myyjät pystyvät helposti 
kohdistamaan myyntiä myös 
yksityishenkilöille High Velocity 
Sales -työjonojen avulla. 

Toimenpiteitä voi päivityksen myötä 
ohjata myös muille kuin asiakkuuden 

omistajalle. Tämä on erityisen 
hyödyllistä esimerkiksi jonon 
omistaessa liidin tai myyntijohdon 
omistaessa asiakkuuden, mutta 
myyjien tehdessä varsinaisen 
myyntityön. 

High Velocity Salesin käyttöönottoa 
on myös helpotettu tarjoamalla 
uusille käyttäjille heidän rooliinsa 
sopivia ohjeita ja opastusvideoita, 
kun he käyttävät High Velocity 
Salesin sovellusta ensimmäisiä 
kertoja. 

Työjonojen ja työn rytmityksen 
muokkaamista ja rakentamista on 
helpotettu. Sähköpostipohjien ja 

soittoskriptien esikatselu onnistuu 
heti suunniteltaessa. Lisäksi 
toiminnot on nyt kategorisoitu, 
jotta niiden käyttö työnkulkuja 
suunniteltaessa olisi helpompaa. 

CTI- eli puhelujärjestelmä on 
aiemmin tukenut Salesforcen omaa 
Lightning Dialer -ratkaisua. Nyt High 
Velocity Salesiin on lisätty myös 
Open CTI -rajapinta, jolla soveltuvan 
ja rajapintaa tukevan kolmannen 
osapuolen puhelujärjestelmän 
yhdistäminen osaksi High Velocity 
Salesia on helppoa.  

Jotta entistäkin useammat pääsevät 
hyötymään tekoälyn analyyseista, 
Salesforce tuo käyttöön globaalit 
ennustemallit. Nämä mallit rakennetaan 
kokoamalla useiden Salesforce-
käyttäjien tietosisällöstä globaaleja ja 
anonyymejä trendejä.

Yritykset voivat valita haluavatko 
osallistua tämän tietosisällön 
rakentamiseen. Mukaan pääsee, jos 
käytössä on vähintään yksi Sales Cloud 
Einstein -lisenssi ja työ aloitetaan 
vähitellen päivityksen jälkeen.
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PA R D O T

Markkinoinnin 
automaation 
tietojen esittäminen 
kampanjatietueella
CRM:n kampanjoille voidaan nyt tuoda 
mittaristonäkymä markkinoinnin 
vaikuttavuudesta. Engagement History 
Dashboard esittää sekä myyjille että 
markkinoinnin käyttäjille trendit ja 
mallit ilman, että heidän tarvitsee 
tuntea markkinoinnin automaation 
tarkempia tietomalleja tai prosesseja. 
Tiettyyn kampanjaan liittyvät trendit 
ovat nyt helposti saatavilla ilman, että 
kampanjatietueesta on poistuttava.

Einsteinin 
käyttäytymispisteytyksen 
hyödyntäminen myynnin 
automaatiossa
Siinä missä Einstein Lead Scoring 
käyttää pisteytyksen pohjana liidin 
ominaisuuksia, Behavior Scoring 
muodostaa pistearvon asiakkaan 
käyttäytymisen perusteella. Jatkossa 
tämän pisteytyksen muodostamiin 
signaaleihin voidaan reagoida 
automaattisesti.

Käyttäytymisen pistearvoa voidaan 
hyödyntää Process Builderia 
rakentaessa sekä Workflow:n sisällä, 
ja täten asianmukaiset toiminnot 
automatisoida tätä kautta. Näin tärkeät 
liidit saadaan myyjien ja markkinoinnin 
käyttöön mahdollisimman nopeasti.

S A L E S  C L O U D

Enterprise-aluehallinta: 
Parempi tuki Lightning-
käyttöliittymälle 
Enterprise-aluehallintoa voidaan 
hallita jatkossa myös Lightning-
käyttöliittymällä. Alueiden 
ennustamiseen on lisätty 
yhteenvetonäkymä, jolla kaikkien 
alueiden ennusteet näkee yhdellä 
sivulla. 

Salesforcen vanha, alkuperäinen 
aluehallinta ja Customizable 
Forecasting (muokattavat ennusteet) 
tulevat poistumaan käytöstä vuoden 
kuluessa, joten siirtyminen näistä 
uuteen Enterprise-aluehallintaan ja 
Collaborative Forecasting -ratkaisuun 
kannattaa aloittaa jo nyt.

Einstein Activity 
Capture: Käyttöönotto 
helpompaa ja enemmän 
mukautettavuutta 
Einstein Activity Capturen käyttöönotto 
on entistäkin helpompaa ja luotujen 
tapahtumamerkintöjen näkyvyyttä 
voidaan rajoittaa tarkemmin vain 
muiden Einstein Activity Capturen 
käyttäjien nähtäville. Mittareita 
voidaan puolestaan tuoda kaikkien 
käyttäjien nähtäville, vaikkei heillä 
olisikaan henkilökohtaista Einstein 
Activity Capture -lisenssiä. Lisäksi 
synkronoitavia yhteyshenkilöitä voidaan 
suodattaa helpommin.

Einstein Inboxiin sisältyvä sähköpostin 
toimituksen seuranta on nyt sekä Gmail- 
että Outlook -käyttäjien käytettävissä 
sähköpostiohjelman lisäosassa. 

Campaign Insights 
-toiminnallisuus 
yleisesti saatavilla
Aikaisemmin kokeiluversiona 
julkaistu Pardot Einstein 
Campaign Insights 
-toiminnallisuus on nyt yleisesti 
saatavilla ja saanut lisää 
parannuksia. Campaign Insights 
-toiminnossa Einstein-tekoäly 
esittää erilaisia löydöksiä 
kampanjan toimivuudesta, 
jotka olisi aikaisemmin joutunut 
kaivamaan esiin käsin.
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Jonojäsenyyksien ja 
taitotasojen määrittely 
Omni-Channel 
Supervisorilla
Omni-Channel on työkalu, jolla 
esimerkiksi tukitapauksia ja chat-
keskusteluita ohjataan automaattisesti 
asiakaspalvelijoille niin, ettei 
asiakaspalvelijoiden tarvitse itse 
seurata jonoja ja poimia niitä sieltä 
käsittelyyn. Ohjaukset voivat toimia 
joko jonojäsenyyksien tai taitotasojen 
perusteella. 

Esimiehet voivat Omni-Channel 
Supervisor -työkalulla seurata 
asiakkaiden määriä jonoissa ja 
jonotusaikoja, sekä asiakaspalvelijoiden 
tiloja. Nyt esimies voi helposti samasta 
työkalusta säätää jonojäsenyyksiä tai 
työntekijöiden taitotasoja. 

Esimerkki: osoite tilaukset@yritys.fi on 
sähköpostiosoite, johon asiakkaat voivat 
lähettää tilauksia. Asiakaspalvelussa on 
kymmenen työntekijää, joista viisi on 
jäsenenä tilaukset-jonossa. Kun asiakas 
lähettää tilauksen, Omni-Channel 
ohjaa tilauksen yhdelle näistä viidestä 
asiakaspalvelijasta.

Jos asiakaspalveluun tulee tilauspiikki, 
voi esimies ohjata helposti kaikki 
kymmenen työntekijää käsittelemään 
tilausjonon tehtäviä. Kun tilauspiikki on 
käsitelty, voi jonojäsenyydet palauttaa 
yhtä helposti alkuperäiseen tilaan.

Luo ja ylläpidä 
kenttähuollon 
huoltotiimejä 
hallintatyökalulla
Edellisessä julkaisussa tuotu 
huoltotiimien hallintatyökalu on 
nyt saanut lisäominaisuudeksi 
huoltotiimin luomistoiminnon, jolla 
työvuorosuunnittelija voi luoda uuden 
iskuryhmän suunnittelunäkymässä. 
tai ylläpitääkseen näitä Knowledge-
toimintoja.

Tukitapausten yhdistäminen (Case Merge)
Monikanavaisessa asiakaspalvelussa asiakkaalta tulee joskus samasta 
asiasta viestejä eri kanavasta. Tästä voi seurata se, että samasta asiasta 
syntyy Salesforceen eri tapaukset, vaikka asiakkaan näkökulmasta on kyse 
samasta asiasta. Asiakaspalvelijan on tärkeää sekä tunnistaa tällainen 
duplikaattitapaus, että myös yhdistää duplikaatti jo aiemmin luotuun 
tapaukseen. 

Aiemmin duplikaattitapausten yhdistäminen on ollut mahdollista joko 
AppExchange-sovelluskaupasta hankitulla sovelluksella, tai itse rakennetulla 
yhdistämistoiminnolla. Nyt Salesforce tuo yhdistämistoiminnon mukaan 
Service Cloud -pakettiin kokeiluversiona (Beta).

Asiakaspalvelija voi yhdistää kaksi tai kolme tapausta yhdeksi. 
Yhdistämisessä valitaan ensisijainen tapaus, jonka tiedot jäävät voimaan 
ja johon muut yhdistetään siten, että niiden liittyvät tiedot, kuten tiedostot, 
sähköpostit, siirretään ensisijaisen tapauksen alle.

S E R V I C E  C L O U D

Knowledge-toimintoja voi 
hallita Lightningissa
Classic-käyttöliittymässä aiemmin 
ollut Knowledge-toimintojen hallinnan 
ominaisuus on nyt käytettävissä myös 
Lightningissa. Ylläpitäjä on voinut 
esimerkiksi laatia työnkulkusäännön, 
joka automaattisesti julkaisee 
asiakaspalvelijan kirjoittaman sisäiseen 
käyttöön tarkoitetun artikkelin koko 
asiakaspalveluorganisaatiolle. Enää 
Knowledge-ylläpitäjän ei tarvitse vaihtaa 
Lightningista Classiciin luodakseen 
tai ylläpitääkseen näitä Knowledge-
toimintoja.

Määritä Botin 
toimintamahdollisuuksia 
käyttäjäprofiilin avulla
Einstein Bot on jatkossa 
vastaavanlainen Salesforce-käyttäjä, 
kuin esimerkiksi asiakaspalvelun 
työntekijäkin. Botin oikeudet tehdä 
joitain toimintoja riippuvat siitä 
profiilista, joka Botille on asetettu.
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Botin keskustelusuunnitelma dialogikartalla
Botin keskustelu suunnitellaan Einstein Bot Builderissa kuten ennenkin. 
Uutena ominaisuutena käytettävissä on kartta, jonka avulla Botin kehittäjä 
näkee helposti kokonaisnäkymän Botin keskustelusäännöistä.

S E R V I C E  C L O U D

Knowledgen 
uudet raportointi-
mahdollisuudet auttavat 
tuottamaan tarvittavia 
artikkeleita
Salesforce on kehittänyt Knowledgen 
raportointia siten, että on mahdollista 
ryhmittää raportti Knowledge-
artikkeleiden luokkien mukaan.

Esimerkiksi asiakaspalvelussa voi olla 
kaksi luokkaa artikkeleille: sisäinen 
ja julkinen. Sisäiset artikkelit ovat 
asiakaspalvelun omaan käyttöön 
tarkoitettuja ohjeita ja julkiset 
asiakkaiden luettavissa portaalissa 
tai asiakaspalvelun lähetettävissä 
asiakkaille. Uuden raportointitoiminnon 
avulla on mahdollista tunnistaa onko 
tietylle tuotteelle vielä olemassa julkista 
artikkelia. 

Luo kenttätyöntekijöiden 
tuntilomakkeet 
automaatiolla (Beta)
Kenttähuollon työntekijät kirjaavat 
työtuntinsa ja -tehtävänsä 
tuntilomakkeille. Tuntilomakkeet 
voivat olla esimerkiksi viikko- tai 
kuukausikohtaisia. Viikkokohtaiseen 
tuntilomakkeeseen kirjataan kaikki 
sen viikon aikana suoritetut tehtävät 
ja niiden kestot. Tällainen kirjaus 
mahdollistaa raportit, jotka näyttävät 
työntekijäkohtaisesti erilaisiin 
tehtäviin käytetyn ajan. Tämän avulla 
taas työnjohto voi kehittää sekä 
työntekijöitään että prosessejaan.

Uutena toimintona kenttähuoltoon 
tulee tuntilomakkeiden automaattinen 
luominen. Työvuorosuunnittelija voi 
esimerkiksi tehdä viikkokohtaisen 
tuntilomakkeen ja kohdistaa sen 
viikkorytmissä työskentelevälle 
käyttäjäprofiilille. Tämän jälkeen profiilin 
käyttäjät saavat automaattisesti aina 
viikon alussa uuden tuntilomakkeen, 
johon tunnit ja tehtävät kirjataan.

Ohjatut toiminnot ja 
Einsteinin suositukset 
samassa komponentissa
Aiemmin erillisissä komponenteissa 
olleet opastetut toiminnot ja Einstein 
suositukset (Next Best Action) on 
nyt yhdistetty samaan Actions & 
Recommendations -komponenttiin. 

Opastetut toiminnot ovat prosessissa 
usein – tai jopa aina – tarvittavia 
toimintoja, kuten asiakkaan 
yhteystietojen tai tuotetietojen 
tarkastaminen, jotka esitetään 
painikkeena sivulla ja jotka 
ohjaavat asiakaspalvelijan läpi 
tarkastusprosessin. 

Einstein Next Best Actionit ovat tekoälyä 
hyödyntäviä suosituksia, jotka ohjaavat 
vastaavasti asiakaspalvelijan läpi 
kyseisen prosessin. Näitä kuitenkin 
ehdotetaan käyttäjälle vain, kun 
määritellyt tai tekoälyn tunnistamat 
kriteerit täyttyvät. Esimerkiksi 
yhteystiedot voidaan tarkistaa, 
mikäli edellisestä tarkistuksesta on 
kulunut jo puoli vuotta, tai sopimusta 
voidaan ehdottaa uusittavaksi, mikäli 
sopimuksen päättymispäivä on lähellä
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Raporttien tietojen korostaminen väreillä
Jatkossa raporttien tuloksia voi helposti visualisoida lisäämällä raportille 
ehdot, joiden perusteella raportin lukuja voidaan korostaa eri väreillä. Tämä on 
hyödyllistä, jos halutaan esimerkiksi korostaa helposti asiakkuuteen liittyvien 
myyntimahdollisuuksien yhteismäärä. Conditional formatting painike löytyy 
raportin Edit-tilassa oikeasta alakulmasta, jos raportin tyyppi on Summary tai 
Matrix.

Energiankulutuksen seuranta
Ympäristöstä huolehtiminen on tärkeä asia monissa yrityksissä. Salesforce 
mahdollistaa energiankulutuksen seurannan tarkemmalla tasolla Einstein-
tekoälyn ja Salesforce Sustainability -paketin avulla. Toiminnallisuus helpottaa 
yrityksen ympäristödatan keräämistä ja esittämistä, mikä mahdollistaa 
hiilijalanjäljen seurannan.

Mittaristojen 
komponenttien 
järjestäminen ehtojen 
mukaan
Usein mittaristoilla (dashboard) 
esitettävää dataa halutaan järjestää 
erilaisien ehtojen perusteella. Salesforce 
on parantanut datan järjestämistä, 
mahdollistamalla järjestämisen 
nimetyn ryhmän tai mittarin perusteella. 
Järjestäminen on jatkossa mahdollista 
myös kahden kriteerin perusteella. 
Tämä tekee dashboardeista helpommin 
luettavia ja auttaa esittämään tiedot 
hyödyllisemmässä muodossa 
esimerkiksi myyntiraporteilla.

A N A LY T I C S
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CMS for Community Cloud on nyt Salesforce CMS
Aiemmin CMS for Community Cloud -nimellä tunnettu sisällönhallintajärjestelmä on nyt Salesforce CMS (Content 
Management System), jonka käytettävyyttä ja ominaisuuksia on parannettu.

Sisällönhallintaa on jatkossa mahdollista tehdä erillisessä työtilassa Community Cloudin ulkopuolella. Tämä mahdollistaa 
muidenkin kuin Community-pääkäyttäjien tuottaa sisältöä ja toisaalta samaa sisältöä voidaan jakaa useisiin Community-
alustoihin yhtäaikaisesti, koska sitä hallinnoidaan keskitetysti työtilasta.

Salesforce CMS on automaattisesti kaikkien Community-asiakkaiden käytettävissä.

Lightning Scheduler upotettuna nettisivuille
Lightning Scheduler -ajanvaraustoimintoa on jatkossa mahdollista käyttää 
itsepalvelutoimintona joko asiakkaan omille nettisivuille upotettuna 
toimintona tai Salesforce Communities -pilven kautta. Lightning Scheduler 
on ohjattu ajanvaraustoiminto, jossa käyttäjä voi ajankohtaan, sijaintiin, 
osaamiseen ja aihealueeseen perustuen etsiä sopivan asiakaspalvelijan ja 
varata ajan. Myös varauksen muuttaminen ja peruminen on mahdollista 
Lightning Schedulerin avulla.

Listanäkymien 
massapäivitystoiminnot
Samat listanäkymien 
massapäivitystoiminnot, jotka löytyvät 
perinteisen Salesforcen puolelta, ovat 
nyt käytössä myös Community Cloud 
-ympäristössä. Käyttäjä voi valita 
enintään 100 riviä, joihin massatoiminto 
kohdistuu. Massapäivitystoiminto lisää 
tehokkuutta oleellisesti, kun useampaa 
tietuetta koskeva päivitys voidaan tehdä 
kerralla kaikille riveille.

C O M M U N I T Y  C L O U D
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Asiakkaat ovat olleet laidasta laitaan, 
pienistä start-upeista Suomen johtaviin 
pörssiyrityksiin.

Keskustelut asiakkaiden kanssa ovat 
ajoittuneet hetkiin, jolloin asiakkaat 
miettivät toimintansa kehittämistä ja omien 
kyvykkyyksiensä nostoa. Näissä tilanteissa he 
ovat usein sisäisesti keskustelleet, että mikä on 
yrityksen linja ja mihin tulisi pyrkiä.

Olen kysynyt kaikilta, mitä he tavoittelevat 
myynnin digitalisaation ja CRM-järjestelmän 
avulla. Näiden vastausten perusteella yritykset 
voidaan jakaa viiteen kategoriaan digitaalisen 
kunnianhimon perusteella:

1. Excelin käyttäjät eli minimillä 
työskentelevät

2. Ennusteen ja raportoinnin tavoittelijat eli 
peräpeilistä euroja katsovat

Myynnin  
digitalisaation  
kehitystasot
Olen nyt reilun kahden vuoden ajan toiminut CRM-järjestelmiä 
toimittavan yrityksen kaupallisena johtajana. Tämän aikana 
olen tutustunut yli 100 yrityksen myyntitoimintoihin.  Olemme 
toimittaneet yli 60 järjestelmää uusille asiakkaille ja lukuisia 
jatkoprojekteja nykyisille asiakkaillemme.

3. Automatisoijat eli myynnin rutiinien 
sujuvoittajat

4. Datalla johtamisen mallia käyttävät

5. Tekoälyä käyttävät eli huipputuloksen 
optimoijat

EXCEL EI  KANNA PITKÄLLE MYYNNIN 

JOHTAMISESSA

Alkuvuodesta 2019 Taloustutkimuksella 
teettämämme tutkimuksen mukaan 40 
prosenttia keskikokoisista suomalaisista 
yrityksistä edelleen käyttää myynnin 
johtamisessa Exceliä. Excel on näppärä ja nopea 
laskentataulukko, jolla saadaan esimerkiksi 
myyntihankkeiden kappalemäärä, summat 
euroina, todennäköisyydet, budjettivertailut, 
graafiset esitykset ja muut vastaavat tehtyä 
helposti kyseessä olevan tarpeen mukaisesti. 
Pienimuotoinen yhdistely myös onnistuu. 

/  R A I M O  J A L O N E N
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Näillä eväillä on helppo saada 
myynnin raportoinnin ja ennustamisen 
pienimuotoinen johtaminen tehtyä 
edullisesti. Kaikki aloittavat yritykset 
aloittavat yleensä tätä kautta myynnin 
työkalujen rakentamisen. Haasteita 
kuitenkin tulee, kun halutaan koota 
asiakastietoja yhteen paikkaan, 
hajautettu päivitysmahdollisuus, 
monipuolista raportointia, 
aktiviteettien seurantaa jne. 

Itse olen käyttänyt Exceliä myös 
täydentävänä työkaluna. Vanhan 
polven CRM:t olivat sisällöltään 
niukkoja ja jäykkiä, eivätkä tarjonneet 
tukea toimenpiteiden johtamiseen 
tai myynnin tuottavuuserojen 
analysointiin.

AJAISITKO AUTOA PERÄPEILI IN 

KATSOMALLA?

Valtaosa käytössä olevista 
CRM-järjestelmistä keskittyvät 
tilannekuvan luomiseen ja 
ennustamiseen. Keskeisessä asemassa 
on myyntisuppilo, jossa olevien 
hankkeiden (ja niiden euroarvon) 
pohjalta luodaan tilannekuva siitä, 
miten yrityksellä menee. Samalla 
luodaan näkyvyys isoimpiin ja 
tärkeimpiin projekteihin, joiden 
perään sitten johto osaa riittävän 
usein kysellä kvartaalin tai tilivuoden 
vaihteessa.

Monessa yrityksessä myyntijohdon 
ajasta valtaosa kuluu näiden 
numeroiden oikeellisuuden ja 
ajantasaisuuden varmistamiseen. 

Valitettavasti näin saadaan kuva vain 
jo tapahtuneista asioista ja näkyvyys 
eteenpäin, esimerkiksi kuuden 
kuukauden päähän, on heikko. Samoin 
myyjien välisten tuottavuuserojen 
ymmärtäminen ja osaamisvajeiden 
löytäminen ei näin yksin onnistu. 

Haasteena on myös se, että yhteinen 
tilannekuva halutaan myyntisuppiloon 
koko yrityksen tasolla. Näin muut 
erilaiset myyntiprosessit “pakotetaan” 
yhteen yhteiseen malliin. Esimerkiksi 
vuosisopimuksen pohjalta 
toteutuvat automaattitilaukset, 
jälleenmyynnin tilaukset ja muita 
vastaavia myyntisuppiloon huonosti 
sopivia myyntimalleja käyttävät 
myyjät pakotetaan keinotekoisesti 
päivittämään omat numeronsa 
suppiloon. Tuloksena on helposti 
epäkuranttia ja vanhentunutta tietoa.

Digitalisaation taso

Kasvu ja tuottavuus

Excel ja 
minimointi

Raportointi  
ja eurot

Automaatio  
ja sujuvuus

Datalla 
johtaminen

Tekoäly ja 
optimointi
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Myynnin tuottavuutta ei saada 
nostettua siirtämällä suppilo Excelistä 
CRM:ään, mutta numeroiden pyörittely 
tehostuu ja tiedon käsittely on 
vähemmän altis virheille. Nämä hyödyt 
tosin saatetaan menettää, jos yllä 
mainitut ongelmat realisoituvat.

CRM AUTOMATISOI JA 

SUJUVOITTAA TOIMINTAA

Automaatioratkaisuja on 
rakennettu pääosin monimutkaisten 
myynnin vaiheiden helpottamiseksi. 
Kun manuaalisia työvaiheita tai 
sisäistä tiedon haku-, luokittelu- 
ja yhdistämistyötä saadaan 
automatisoitua, vapautuu myyjien 
aikaa asiakastyöhön.

Hinnoittelu on ehkä yleisin 
automatisoitu osa CRM:ää. Ratkaisuna 
on käytetty niin sanottua CPQ-
ratkaisua (configure-price-quote), jolla 
monimutkaisen tuotteen tarjoaminen 
voidaan automatisoida. Mikäli 
konfigurointiin on liittynyt paljon 
toisistaan riippuvia tuoterivejä tai 
monimutkaisia laskentasääntöjä, on 
tätä prosessin kohtaa automatisoitu 
erillisillä moduleilla. Vastaavia 
ratkaisuja on tehty laajojen sopimusten 
luomisen, tuoteinformaation 
keräämisen tai sähköisen 
allekirjoittamisen alueella. 

Automatisointi tehostaa myyjien 
työskentelyä ja säästää aikaa. Hyvin 
toimiessaan se myös parantaa 
työtyytyväisyyttä. Usein ratkaisut on 
tehty aika jäykiksi ja ajan kuluessa 
muutostarpeita alkavat kasaantua. 
Automaation hyödyt kuitenkin 
hupenevat nopeasti, jos muutostarpeita 
ei saada toteutettua riittävän nopeasti.

DATALLA JOHTAMINEN 

MAHDOLLISTAA IHMISTEN 

JOHTAMISEN

Nykyaikainen myynnin 
johtaminen datalla perustuu 
myyjien kyvykkyyksien johtamiseen 
ja valmentamiseen niin, että he 
pystyvät toimimaan mahdollisimman 
hyvin yrityksen määrittelemän 

myyntiprosessin mukaisesti. 
Myyntiprosessin tulisi pohjautua 
maksimaalisen myyntituloksen 
tuoviin käytäntöihin. Yrityksissä on 
tyypillisesti kolmesta kymmeneen 
erilaista myyntiprosessia, kullekin 
myyntimallille omansa. 

Kun jokainen myyjä pystyy 
parantamaan jotain osa-alueita 
omassa tekemisessään, näkyy vaikutus 
myyntituloksissa exponentiaalisesti. 
Esimerkiksi 10 % parannus 
tarjousten määrässä, keskihinnassa ja 
voittoprosentissa tuottaa 33 % myynnin 
lisäyksen. 

Monet myyntikulttuuriltaan 
edistykselliset asiakkaamme 
panostavat datalla johtamisen 
kehittämiseen. Myyntipanoksen 
mallintamisia ja datalla johtamista 
tehdäänkin kiihtyvällä tahdilla eri 
yrityksissä. Asiakkaamme ovat 
huomanneet, että heidän CRM-
järjestelmänsä on vajaakäytössä, kun 
datalla johtamista ei ole valjastettu 
kasvun moottoriksi. 

Valitettavasti myynnin johtamisen 
teoriaa ei juuri Suomessa opeteta, tästä 
syystä vain harvalle johdon edustajalle 
tällainen johtamismalli on itsestään 
selvää.

TEKOÄLY AUTTAA OPTIMOIMAAN 

MYYNTIÄ ENTISESTÄÄN

Tekoälyn avulla voidaan ohjata 
myyntiorganisaatiota keskittymään 
kullakin hetkellä tärkeimpiin asioihin. 
Tämä auttaa nostamaan myynnin 
tuottavuutta merkittävästi. Kuluttajien 
verkkokaupan puolella tämä on jo 
arkipäivää, mutta B2B-myynnissä vasta 
visioidaan uusia mahdollisuuksia.  
Alan johtavana toimijana Salesforce 
tuo jatkuvasti uusia integroituja 
ja paketoituja ratkaisuja omaan 
järjestelmäänsä. Parhaiden liidien 
ja kauppaa edistävät toimenpiteiden 
sekä lähdössä olevien asiakkaiden 
automaattinen tunnistaminen ovat 
jo nyt arkipäivää tekoälyä käyttävillä 
asiakkaillamme.

Raimo Jalonen 
CCO, Biit

raimo.jalonen@biit.fi 
www.linkedin.com/in/raimo-
jalonen-8a830/

Pitkän linjan myynnin johtamisen 
ammattilainen Raimo Jalonen 
toimii Biitillä Chief Commercial 
Officerina. 25 vuoden aikana 
hän on johtanut kymmentä 
eri myyntiorganisaatiota ja 
luennoinut aiheesta kahdessa 
yliopistossa.

K I R J O I T T A J A

”Myynnin 
tuottavuutta ei 
saada nostettua 

siirtämällä 
suppilo Excelistä 

CRM:ään”

mailto:lauri.kurki%40biit.fi?subject=
https://www.linkedin.com/in/raimo-jalonen-8a830/
https://www.linkedin.com/in/raimo-jalonen-8a830/
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Tekoälyn käyttöönotossa on 
kuitenkin yksi haaste: tekoäly tarvitsee 
toimiakseen dataa, ja itse asiassa 
aika paljon sitä. Karkeasti arvioiden 
tekoälyalgoritmin luotettavan 
toimimisen edellytyksenä on se, että 
järjestelmässä on vähintään 1000–5000 
asiaan liittyvää tiedonsirpaletta.

Myös datan sisällöllä on merkitystä. 
Jos asiakkaalla on pelkästään 
myyntihankkeisiin liittyvää dataa, 
ei sillä pötkitä pitkälle. Tarvitaan 
laajasti asiakkaisiin liittyvää dataa 
kuvaamaan asiakasluokittelua ja 
ostokäyttäytymistä. Lisäksi tekoäly 
tarvitsee dataa myös myyntiprosessiin 
liittyvistä tekemisistä, jotta se voisi 
tarjota laadukasta ja luotettavaa tietoa.

Tekoälyn käyttöä suunnittelevan 
pitäisikin viipymättä nostaa myynnin 
digitalisaation tasolle 4, jotta kilpailijat 
eivät karkaa liian kauaksi.

MYYNNIN DIGITALISAATION VI ISI 

KEHITYSTASOA

Edellä on kuvattu viisi tapaa käyttää 
CRM:ää. Kuten tästä huomataan, niin 
digitalisaation edetessä myös hyödyt 
kasvavat. Digitalisaation hyötyjen 
kasvaminen ei kuitenkaan tapahdu 
automaattisesti, vaan jokainen 
seuraavalle tasolle nouseminen 
tarvitsee oman digiloikan. Ilman 
digiloikkaa yritys päätyy viilaamaan 
vain kyseisellä tasolla olevia asioita 
paremmaksi. Näin tuottavuus kehittyy 
vain marginaalisesti.

N Ä K Ö K U L M A

Väärin rakennettu 
CRM ei ole paljoa 
Exceliä parempi
Hiljattain julkaisemastamme 
CRM:n hyödyntämisestä myynnin 
johtamisessa selvittäneestä 
tutkimuksesta poimittiin mediaan 
yksi kulma: se, miten paljon myyntiä 
johdetaan edelleen Excelillä. Tämä 
ei kuitenkaan ollut tutkimuksen 
ainoa tärkeä huomio. CRM pelkkänä 
asiakasrekisterinä ei ole paljoa 
Exceliä parempi työkalu.

Vaikka yllättävän iso osa 
suomalaisista PK-yrityksistä johtaa 
myyntiä edelleen Excelin avulla, 
näkyi tutkimuksessa myös toinen 
selkeä trendi: harvassa yrityksessä 
hyödynnetään CRM-järjestelmää 
myynnin johtamisen välineenä. 
Esimerkiksi vain 21 % kyselyyn 
vastanneista kertoi, että heillä kaikki 

myyntiprosessit on mallinnettu CRM-
järjestelmään.

Jos CRM mielletään vain 
asiakasrekisterinä, jää se väkisin 
vajaakäyttöön. Tämä on kuitenkin 
hyvin rajoittunut näkemys siitä, 
mitä CRM-järjestelmä voi olla. 
Yrityksissä on aina useita erilaisia 
myyntiprosesseja. Esimerkiksi 
ostaville asiakkaille myymistä 
on johdettava eri tavalla kuin 
myyntisuppiloa uusille asiakkaille. 
Ja ostaviakin asiakkaita on 
erilaisia: osan kohdalla tehdään 
laajempaa asiakaskohtaista 
suunnittelua, kun osan kohdalla taas 
halutaan automatisoida viestintää 
mahdollisimman paljon.

Kun taas järjestelmä on rakennettu 
tukemaan oikeita toimintamalleja 
ja prosesseja, saadaan CRM:stä 
työkalu, joka auttaa myyjiä 
toimimaan paremmin ja samalla 

kerryttää dataa, jota voidaan 
hyödyntää myynnin johtamisessa. 
Kaikki asioita, jotka johtavat myynnin 
kasvuun.

Kuka tahansa voi tulla pystyttämään 
asiakasrekisterin – Salesforcestakin 
saa sellaisen vain aloittamalla 
tilauksen. Tarvitaan kuitenkin 
näkemyksellisyyttä sekä myynnistä 
että myynnin ja teknologian 
yhdistämisestä, jos halutaan 
rakentaa myynnin johtamisen 
työkalu, jollainen Salesforce voi 
myynnin osalta parhaimmillaan olla.

Kun CRM on rakennettu kunnolla, 
voidaan myyntiä johtaa tiedolla ja 
myynnin johdolla on käytössään 
reaaliaikaiset ja johtamisen kannalta 
merkityksellisiä asioita esittävät 
mittaristot – asioita, joista olemme 
tässäkin julkaisussa kirjoittaneet.

/ IKLA PUUSTINEN

Kokemuksemme mukaan tasoilla 
4–5 toimivat yritykset pystyvät 
kasvattamaan merkittävästi 
myyntiään, haastamaan kilpailijoitaan 
ja ottamaan markkinaosuuksia. 
Haluaisinkin nähdä, että liikevaihdon 
kasvattaminen tulisi mahdollisimman 
monen yrityksen keinovalikoimaan 
kustannusleikkausten rinnalle. Näin 
voisimme aidosti alkaa ottamaan 
markkinoilta sitä osuutta, jonka hieno 
suomalainen insinöörityö mahdollistaa. 
Parhaat myyntiorganisaatiot tekevät 
tehokkaasti kauppaa myös taantuman 
aikana.
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Älykäs CRM 
on muutakin 
kuin paikka 
asiakastiedon  
tallentamiseen
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– Älykäs CRM koostuu asioista, 
jotka luovat lisää älyä CRM:n 
ympärille, Teljo kuvailee konseptia.

Otetaan kuitenkin pari askelta 
taaksepäin. Miksi CRM:stä pitää tehdä 
älykäs?

Teljon mukaan yksi perinteinen 
ongelma CRM:n osalta on ollut se, että 
se on mielletty vain asiakasrekisterinä 
tai paikkana, johon on syötetty tietoa 
vain siksi, että myynnin johto saa 
tehtyä raportteja.

– Tällöin ei koeta, että CRM tuottaa 
käyttäjälle paljoa lisäarvoa.

Analytiikan lisäksi Teljo 
listaa älykkääseen CRM:ään 
kuuluvan myös koko lead-to-cash-
prosessin, eli miten markkinoinnin 
ensimmäisestä kontaktista 
saadaan liidi, kauppa ja rahat, sekä 
kollaboraatiotoiminnallisuudet, eli 
miten käyttäjät voivat työskennellä 
tehokkaasti yhdessä.

Juha Teljolla on pitkä kokemus analytiikasta ja tekoälystä. 
Tällä hetkellä hänellä on missiona tehdä CRM:stä älykäs näiden ja 
monen muunkin asian avulla. Mutta millainen on älykäs CRM ja 
miten se poikkeaa “perinteisestä” CRM:stä?

ANALYTI IKKA ON TUOTAVA 

KÄYTTÄJÄN ARKEEN

Analytiikka on helppo ottaa 
esimerkiksi siitä, miten älykäs CRM-
järjestelmä auttaa loppukäyttäjää. 
Teljo muistaa tehneensä ensimmäisen 
BI-sovelluksen käyttöönoton 29 vuotta 
sitten ja hänen mielestään analytiikan 
perusongelma ei ole muuttunut 
vuosien saatossa: kerätään tieto 
johonkin ja lähetetään käyttäjä sinne 
perässä.

– Viimeiset puolitoista vuotta 
olemme analytiikassa tehneet sitä, 
että analytiikkaa käytetään myös 
välineenä, joka tuottaa muutakin kuin 
vain kauniita kuvia. Jotain, joka tuottaa 
käyttäjälle insightia, Teljo kertoo 
analytiikan hyödyntämisestä.

– Käyttäjä tekee päivätyönsä 
CRM:ssä. Tällöin analytiikka 
tuodaan kontekstissa osaksi CRM:ää. 
Esimerkiksi jos katsot asiakkaan 
tietoja, sinulla on oltava työn 
kannalta kaikki tarpeellinen tieto 

asiakkaasta: myyntimahdollisuudet, 
markkinointitoimenpiteet ja lisäksi 
ulkopuolisista järjestelmistä tärkeitä 
asioita, kuten laskutustilanne ERP:stä 
tai käyttötietoja IoT-järjestelmästä tai 
mikä on tilanne palvelun suhteen?

Teljon mielestä tämä on hyvä 
esimerkki siitä, miten käyttäjä 
hyödyntää CRM:ää älykkäämmin, 
kun hänellä on kaikki tarpeellinen 
asiakastieto käytettävissä ennen 
asiakkaan kohtaamista.

Myös Salesforcen Einstein-tekoäly 
on Teljon mukaan tärkeä osa tätä 
kokonaisuutta. Järjestelmän älykkyys 
laajentuu sillä, että käyttäjälle 
näytettävä tieto sisältää ennalta 
määriteltyjen asioiden lisäksi myös 
tekoälyn löytämää tärkeää tietoa.

– Einstein pystyy kertomaan asioita, 
jotka ennakoivat tilannetta esimerkiksi 
liittyen myyntimahdollisuuteen. 
Kuinka todennäköisesti tämä 
myyntimahdollisuus voitetaan? 
Tai kuinka todennäköisesti tämä 
asiakaspalvelun case eskaloituu?

/  J A R M O  T U U T T I

Juha Teljo, Senior  
Director Solution 
Engineering, 
Salesaforce
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Todennäköisyyksien laskemisen 
lisäksi tekoäly voi tehdä myös 
suosituksia. Viimeisen vuoden aikana 
tehdyistä asioista Teljo nostaa esiin 
sen, että Einstein voi suositella 
myyjälle, mistä tuotteista tämän 
kannattaa keskustella asiakkaan 
kanssa. Esimerkiksi mitkä tuotteet ovat 
aliedustettuja asiakkaan portfoliossa?

– Erään kansainvälisen panimon 
kanssa olemme tehneet ratkaisua, joka 
kertoo, mitkä asiakkaat ovat ostaneet 
tuotteita, mutta eivät ole ostaneet 
optimaalisesti niitä tuotteita, joita 
heidän pitäisi mielestämme ostaa, 
Teljo kertoo esimerkin.

Kaiken taustalla on ajatus tuoda 
analytiikka osaksi käyttäjän arkea niin, 
ettei käyttäjän tehtävänä ole kaivaa 
tietoa esiin erillisestä järjestelmästä ja 
ymmärtää sen kontekstia.

– Jos analytiikka tuodaan hyvin 
osaksi CRM:ää, ei käyttäjä edes miellä 
käyttävänsä analytiikkaa, Teljo sanoo.

– Älykäs CRM antaa käyttäjälle 
tarvittavaa tietoa oikeassa kontekstissa.

TILAUSPOHJAISTEN 

LI IKETOIMINTAMALLIEN 

MERKITYS KASVAA

Yhtenä merkittävänä trendinä 
Teljo näkee tilauspohjaisten 
liiketoimintamallien yleistymisen. 
Siinä missä aikaisemmin on myyty 
tuote ja ehkä siihen liittyvää palvelua, 
nyt sama kokonaisuus tulisi pystyä 
myymään monella eri tavalla, 
esimerkiksi kiinteällä kuukausihinnalla 
tiettyyn rajaan asti ja mahdollisesti 
laskuttaa ylimääräistä tietyn käytön 
ylittymisestä.

– Tällaisten tarjousten tekeminen 
pitäisi tehdä myyjälle erittäin 
helpoksi. Älykkäämpi kokemus voi 
suositella, millaisen konfiguraation 
asiakas tarvitsee. Tämä pitäisi pystyä 
siirtämään helposti myös hinnoitteluun 
suoraan CRM-järjestelmästä.

Teljon mukaan Salesforcen 
CPQ-ratkaisu, eli Configure, Price 
and Quote -työkalu, tekee tämän 
osalta CRM:stä älykkäämmän. Kun 
mukaan tuodaan myös markkinoinnin 
automaatiojärjestelmä Pardot, voidaan 
asiakas lisätä automaattisesti oikealla 
hetkellä markkinoinnin rakentamaan 
polkuun, jonka tavoitteena on 
varmistaa tilauksen uusiminen.

Kollaboraation tehostamiseksi 
Salesforce taas hankki hiljattain Quip-
nimisen ohjelmiston.

Älykäs CRM tuo kehittyneen analytiikan suoraan loppukäyttäjän työpöydälle, näyttäen tietoa oikeassa kontektissa. 
Kuvassa Einstein Lead Scoring näyttää tekoälyn laskeman liidin pisteytyksen ja perusteet sen muodostumiselle suoraan 
liidin tietojen yhteydessä. Näin myyjä ymmärtää helpommin, mitä liidejä hänen tulisi priorisoida.
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– Quipin dokumentit voidaan 
sitoa osaksi Sales Cloudia. 
Asiakkuuden tiedoissa voi esimerkiksi 
olla suoraan account plan, joka 
staattisen dokumentin sijaan on 
elävä kokonaisuus, jota kaikki voivat 
tarvittaessa päivittää, Teljo antaa 
esimerkiksi kollaboraatiosta.

Quip-dokumentti voi taas sisältää 
analytiikasta ja Salesforcesta tulevaa 
tietoa, esityskalvoja tai vapaata tekstiä. 
Teljon mukaan tavoitteena on välttää 
se, että kertakäyttöiset dokumentit 
jäävät vain makaamaan johonkin 
verkkolevyn nurkalle ja tehdä niistä 
eläviä dokumentteja ja kollaboratiivisia 
prosesseja.

– Näiden kaikkien avulla kuva 
CRM:stä käyttäjälle muuttuu. Siitä 
tulee täydempi ja laajempi. Tällä 
tuodaan front officeen lisää älykkyyttä 
ja voimaa tuottaa asiakkaalle lisäarvoa.

MISSÄ HALUAISIT OLLA 

ÄLYKKÄÄMPI?

Kuinka asiakas voisi sitten lähteä 
tekemään CRM:stä älykkäämpää? 
Teljon mukaan kannattaa lähteä 
liikkeelle valitsemalla yksi asia.

– Lähtisin purkamaan asiaa aina 
lopputuloksen kautta: mikä on se 
muutos, jota halutaan? Mitä halutaan 
saavuttaa ja mitä pitää tapahtua? 
Halutaanko esimerkiksi lisätä 
aktiviteettien määrää vai kwohdentaa 
niitä paremmin? Valitaan yksi asia, 
jossa halutaan olla älykkäämpiä, Teljo 
antaa neuvoksi.

Tämän jälkeen on Teljon mukaan 
ymmärrettävä, mitä pitää tapahtua. 
Missä tilanteessa esimerkiksi 
myyjällä on oltava parempaa tietoa 
käytettävissä? Mikä tieto vaikuttaa 
asiaan?

– Auttaisiko myyjää esimerkiksi 
nähdä asiakkaan ostohistoria tai se, 
mitkä sopimukset ovat seuraavaksi 
katkolla? Tai mikä se tieto onkaan?

Joskus ratkaisu on analytiikka, 
joskus Teljon mukaan voidaan miettiä 
voidaanko jokin irrallinen prosessi, 
jota varten myyjän on poistuttava 
CRM:stä kokonaan, tuoda osaksi 
CRM:ää. Näin kaikki tieto tallentuu 
yhteen paikkaan ja kaikki tapahtuu 
yhdessä paikassa.

– Kun valitaan yksi asia, jota 
halutaan muuttaa, ja käydään se läpi, 
on helpompi muuttaa seuraava, ja 
seuraava ja seuraava. Nimenomaan 
niin päin, että ensin ymmärretään 
mitä halutaan muuttaa ja miksi, jonka 
jälkeen valjastetaan CRM-järjestelmä 
tätä tukemaan.

”Lähtisin 
purkamaan asiaa 

aina lopputuloksen 
kautta: mikä on 
se muutos, jota 
halutaan? Mitä 

halutaan saavuttaa 
ja mitä pitää 
tapahtua?”
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Tiedolla johdettu markkinointi vaatii 
avukseen sekä luotettavan että jatkuvasti 
ajan tasalla olevan tiedon siitä, kuinka 
markkinoinnin toimenpiteet vaikuttavat 
tavoitteiden saavuttamiseen. Tiedon jatkuva 
kerääminen, ja sen helposti ymmärrettävässä 
muodossa esittäminen, onkin avain 
markkinoinnin tulokselliseen johtamiseen.

Tarkastellaan asiaa esimerkin kautta. 
Jotta yritys pääsisi tilikaudelle määritettyihin 
tavoitteisiinsa, on yhtenä osatavoitteena saada 
1 000 000 euron liikevaihto uusista asiakkaista 
tietystä segmenteistä. Jotta tämä tavoite voisi 
toteutua, on markkinoinnin kyettävä vuoden 
aikana tuottamaan 80 uutta, sovitut kriteerit 
täyttävää liidiä myynnille.

Mitä jos Q3:n lopulla markkinointi 
kokoaa kaiken datan eri lähteistä yhteen 

Markkinointikin  
tarvitsee reaaliaikaisen 
tilannekuvan
Tiedolla johtamisen lähtökohtana on johtaa tavoitteet ja 
käytännön tekeminen yrityksen liiketoimintatavoitteista. 
Toiminnan johtaminen vaatii kuitenkin reaaliaikaisen näkymän 
nykytilanteeseen – myös markkinoinnissa.

ja toteaakin, että liidejä on saatu tuotettua 
vain 40 kappaletta? Yrityksen myyntisyklin 
pituuden ja myynnin kapasiteetin huomioiden 
tavoitteeseen pääsy ei ole enää mahdollista 
aggresiivisellakaan markkinointikampanjalla. 
Nostaako markkinointijohtaja tässä tilanteessa 
kätensä pystyyn ja sanoo “Sori, ei onnistunut 
tällä kertaa”?

MARKKINOINTI E I  OLE EKSAKTIA 

TIEDETTÄ

Dataohjatun markkinoinnin (sekä myynnin 
ja palvelun) taustalla on ajatus siitä, että 
aikaisemmin kerätyn datan avulla lasketaan 
tavoitteet auki. Viime kädessä kyse on siitä, 
että ymmärretään, millaisilla toimenpiteillä 
ja millä budjetilla tavoitteisiin päästään. Tätä 
varten on ymmärrettävä, miten eri yksittäiset 
potentiaaliset asiakkaat etenevät “suppilossa”.

/  J A R M O  T U U T T I
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Alun esimerkin 1 000 000 euron 
liikevaihto voidaan laskea auki 
esimerkiksi näin:

• Tavoite 1 000 000 € liikevaihtoa 
uusista asiakkaista

• Keskikaupan koko 50 000 € => 
tarvitaan 20 uutta asiakasta

• Tarjousten hit-rate 50 % => tarvitaan 
40 myyntimahdollisuutta

• Liidistä myyntimahdollisuudeksi hit-
rate 50 % =>  tarvitaan 80 myynnin 
liidiä

• Markkinoinnin tunnistamista 
esikvalifioiduista kontakteista puolet 
myynnin liideiksi => tarvitaan 160 
MQL:ää (marketing qualified lead)

• Markkinoinnin 
automaatiojärjestelmän uusista 
kontakteista puolet mielenkiintoisia 
kontakteja => tarvitaan 320 uutta 
kontaktia järjestelmään (prospekti)

• Kampanjan konversioprosentti 10 % 
=> tarvitaan 3200 vierailijaa sivulle

Tällainen laskutoimitus on tehtävä 
jokaisen tavoitteen kohdalla, oli kyse 
sitten uusista tai nykyisistä asiakkaista. 
Tässä yhteydessä laskelmien pohjalta 
voidaan suunnitella, millaisilla 
kampanjoilla ja mistä kanavista nuo 
3200 vierailijaa sivuille saadaan. 
Tarvitaanko sitä varten esimerkiksi 
uusia ladattavia sisältöjä? Pitääkö 
kävijöitä ohjata sisältöihin 
blogitekstien kautta vai suoraan 
sisältöjä mainostamalla?

Usein tavoitteeseen pääseminen 
vaatia useita erilaisia toimenpiteitä, 
kuten inbound-markkinoinnin 
kehittämistä (ne asiakkaat, jotka etsivät 
itse tietoa), sisältövetoista outbound-
kampanjaa ja tapahtumia.

Markkinointi ei kuitenkaan ole 
eksaktia tiedettä. Se, että edellisenä 
vuonna päästiin tällaisiin lukemiin, ei 
ole vielä tae siitä, että sama onnistuu 
tänä vuonna. Kohderyhmät voivat 

vaihdella, samoin kampanjoiden 
sisällöt. Uuden kampanjan viestit eivät 
välttämättä uppoa kohderyhmään yhtä 
hyvin kuin aikaisemman kampanjan. 
Tämän takia markkinoinnilla onkin 
oltava reaaliaikainen näkymä koko 
“suppiloon”, jotta tavoitteiden 
toteutumista voidaan seurata.

MARKKINOINNIN MITTARISTO ON 

MUUTAKIN KUIN NETTISIVUJEN 

KÄVIJÄMÄÄRIÄ

Puhuttaessa markkinoinnin 
mittaristoista esiin nousee usein 
Google Analyticsin mittarit ja 
muu verkkosivujen kävijöiden 
seuranta. Näilläkin mittareilla 
on omat paikkansa, mutta B2B-
markkinoinnissa, jossa markkinointi 
siirtää liidin myynnille CRM-
järjestelmään, eivät tällaiset mittaristot 
riitä vielä yksin. On kyettävä 
seuraamaan lopputulosten kannalta 
oleellisia asioita.

1 000 000 € liikevaihtoa

20 uutta asiakasta 50 000 € keskikauppa

40 uutta myyntimahdollisuutta 50 % hit-rate

80 myynnin liidiä 50 % myyntimahdollisuudeksi

160 MQL:ää 50 % myyntivalmiita liidejä

320 prospektia 50 % oikeita kontakteja

3200 vierailijaa kampanjan sivuilla Konversioprosentti 10 %

Yksinkertaisessa esimerkkissä on laskettu auki, mitä markkinoinnilta vaaditaan, jos halutaan 
saavuttaa 1 000 000 euron liikevaihto tietystä segmentistä uusilta asiakkailta. Markkinointi ei 
voi vain tuijottaa myynnille siirrettyjä liidejä, vaan tarvitsee näkyvyyden koko suppiloon.
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Miltä markkinoinnin johdon 
mittaristo voisi näyttää alun esimerkin 
osalta, jossa tavoitteena oli saada  
1 000 000 euroa liikevaihtoa uusista 
asiakkaista kokonaan markkinoinnin 
tuottamien liidien avulla? Oheinen 
mittaristo piirtää kuvan esimerkiksi 
ensimmäisen neljänneksen jälkeisestä 
tilanteesta.

Ylimmältä riviltä löytyvät KPI:t: 
kuinka monta uutta asiakasta on 
vuoden aikana saatu, kuinka paljon 
liikevaihtoa ne ovat tuoneet ja 
miten liikevaihto on jakautunut eri 
asiakkaiden kesken. Esimerkin mittarit 
näyttävät datan vuoden alusta asti. 
Alemmilla riveillä mennään suppilossa 
taaksepäin: voidaan tarkastella 
markkinoinnin luomien liidien tuomia 
myyntimahdollisuuksia, liidien määrää, 
uusia prospekteja ja vierailijoita.

Jos tätä mittaristoa peilataan 
alun esimerkin tavoitteisiin, voidaan 
havaita nopealla vilkaisulla esimerkiksi 
se, että liikevaihdossa mitattuna 
ollaan oikealla suunnalla tavoitteen 
toteutumisen kannalta, mutta 
asiakkaiden määrässä ollaan jäljessä 
tavoitteesta. Muutama iso toteutunut 
kauppa pelastaa tavoitteet liikevaihdon 
näkökulmasta, mutta onko realistista 
odottaa tulevienkin kauppojen olevan 
näin isoja?

Mittaristo siis nostaa esiin selkeän 
ongelman, joka on myös helppo 
havaita selkeästi esitetyn datan avulla: 
vaikka muut mittarit ovat oikealla 
suunnalla, markkinoinnin tuottamista 
liideistä ei ole tullut määrällisesti 
riittävästi asiakkaita. Tämä avulla 
markkinoinnin johto voi lähteä 
pureutumaan syvemmälle kerättyyn 
dataan ja selvittämään, mikä ongelman 
aiheuttaa.

Miltä markkinoinnin johdon mittariston tulisi näyttää? Viime kädessä tämä riippuu tavoitteista ja siitä datasta, joka kertoo 
tavoitteisiin pääsemisestä. Pelkkä verkkosivuvierailijoiden määrä ei kuitenkaan vielä kerro paljoa markkinoinnin johdolle. 
Tarvitaan tiukemmin tavoitteisiin sidottuja mittareita.

LI IKKEELLE L I IKETOIMINNAN 

TAVOITTEISTA

Dataohjatun markkinoinnin 
ytimessä ovat liiketoiminnan tavoitteet: 
myynnin kanssa on luotava yhteinen 
ymmärrys siitä, mistä tavoiteltava 
myynti saadaan, millä tuotteilla ja 
minkä kanavien kautta. Näin voidaan 
ymmärtää, mitä toimenpiteitä, 
osaamista ja edellytyksiä tavoitteiden 
saavuttaminen vaatii.

Mitä on 
dataohjattu 
markkinointi?
Jos haluat keskustella lisää 
dataohjatusta markkinoinnista, 
ota yhteyttä Jarmoon:

jarmo.tuutti@biit.fi 
+358 41 505 1783

K I I N N O S T U I T K O ?
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Varsinkin lähdettäessä dataohjatun 
markkinoinnin kanssa liikkeelle 
reaaliaikaisen näkymän merkitys 
kasvaa. Luotettavaa dataa ei yleensä 
ole ehditty kerätä riittävästi, joten 
korjaavia toimenpiteitä joudutaan 
varmasti tekemään. On parempi tehdä 
niitä välittömästi kuin vasta vuoden 
lopulla.

Lähdettäessä rakentamaan 
markkinoinnin mittaristoja, on 
kysyttävä seuraavat kysymykset:

• Mitkä ovat liiketoiminnan 
tavoitteet?

• Mitä markkinoinnin on tehtävä, 
jotta liiketoiminnan tavoitteisiin 
päästään?

• Mitkä asiat vaikuttavat 
markkinoinnin tavoitteisiin pääsyyn?

• Mitä tietoa on nähtävä, jotta edellä 
mainittuja asioita voidaan seurata?

Jarmo Tuutti 
Head of Marketing, Biit

jarmo.tuutti@biit.fi 
linkedin.com/in/jarmotuutti/

Jarmo on B2B-markkinoinnin 
ammattilainen ja toimii 
Biitillä Head of Marketingina. 
Päivätöidensä ohella Jarmo 
kirjoittaa B2B-markkinoinnista 
myös omalla sivustollaan  
www.jarmotuutti.fi. Jarmon 
kirjoittama kirja Vierailijasta 
asiakkaaksi – dataohjattu B2B-
markkinointi tuo lisää myyntiä 
ja mitattavia tuloksia on myös 
ladattavissa hänen sivuiltaan 
ilmaiseksi.

K I R J O I T T A J A• Miten tätä tietoa kannattaa 
visualisoida?

Markkinoinnin johtaminen tiedon 
avulla ei ole mahdollista ilman 
reaaliaikaista näkymää markkinoinnin 
toimenpiteisiin ja niiden tuottamiin 
tuloksiin. Reaaliaikaisen näkymän 
tulisikin olla markkinointijohtajan 
tärkein työväline sekä operatiivisessa 
markkinoinnin johtamisessa että 
tulevan suunnittelussa.

Maailma ei koskaan ole valmis, 
eivätkä myöskään markkinoinnin 
mittarit. Uusia asioita opitaan 
tekemällä ja pikkuhiljaa voidaan 
ymmärtää, mikä tieto on oikeasti 
oleellista markkinoinnin johtamisen 
kannalta. Onkin tärkeää, että 
käytettävää mittaristoa voidaan myös 
muokata ja päivittää helposti – aivan 
kuten Salesforcen mittaristoa.

CRM myynnin
johtamisessa
– 5 ESTETTÄ PAREMPAAN MYYNTIIN

Tiesitkö, että lähes 40 prosentissa suomalaisista  
PK-yrityksistä myyntiä johdetaan vielä ilman 
CRM:ää?
Teetimme loppuvuodesta 2018 Taloustutkimuksen kautta tutkimuksen 
CRM:n hyödyntämisestä myynnin johdossa. Tulosten perusteella CRM-
järjestelmät ovat selvästi alikäytössä suomalaisissa yrityksissä. Voit 
ladata tutkimuksen tärkeimmät tulokset avaavan raportin CRM myynnin 
johtamisessa – 5 estettä parempaan myyntiin sivuiltamme ja napata 
samalla vinkit parempaan myyntiin.

>> biit.fi > Hub > Oppaat

Vierailijasta asiakkaaksi – dataohjattu B2B-
markkinointi tuo lisää myyntiä ja mitattavia 
tuloksia
Jarmon kirja kertoo, kuinka markkinointi tuodaan 
liiketoiminnan ytimeen ja laitetaan tekemään mitattavia 
tuloksia. Kirja on ladattavissa ilmaiseksi Jarmon omalta 

sivustolta.

>> jarmotuutti.fi

mailto:lauri.kurki%40biit.fi?subject=
https://www.linkedin.com/in/jarmotuutti/
https://www.biit.fi/hub/oppaat/myynti/crm-myynnin-johtamisessa/
https://www.biit.fi/hub/oppaat/myynti/crm-myynnin-johtamisessa/
http://www.jarmotuutti.fi/kirjat/vierailijasta-asiakkaaksi/
http://www.jarmotuutti.fi/kirjat/vierailijasta-asiakkaaksi/
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”Olemassa olevien asiakkuuksien 
hoitamiseen ja kasvattamiseen 
on omat asiakassuunnitelmat ja 
asiakkuudenhoitomalli.”

/  M I K A  V Ä Ä T Ä I N E N ,  R T K- PA LV E L U  O Y

Kuvituskuva: © RTK-Palvelut Oy
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- Olemme palveluyritys, mutta työmme 
ei ole koskaan pelkkää siivousta tai 
kiinteistönhuoltoa, vaan pyrimme parantamaan 
asiakkaidemme liiketoimintaa ja tuomaan 
heille tulosta. Jos asiakkuuteen kuuluu 
tietty palvelu, mutta asiakkaalle tulee sen 
ulkopuolinen ongelma, pyrimme auttamaan sen 
ratkaisemisessa.

RTK-Palvelulla avainasiakkuudenhallinta 
pitää sisällään myynnin ja palvelutuotannon, 
jotka tekevät tiivistä yhteistyötä 
asiakastyytyväisyyden takaamiseksi.

- Tavoitteenamme on ymmärtää 
asiakkaan liiketoimintaa ja ansaintalogiikkaa 
mahdollisimman hyvin. Meidän tehtävä on 
löytää ne prosessit, jotka eivät ole asiakkaan 
ydinosaamista ja joiden ulkoistaminen 
helpottaisi heidän arkea. 

Yrityksen pääpaino on siivouspalveluissa. 
Väätäisen mukaan hyvien asiakassuhteiden 
rakentamista helpottaa asiakkaiden 

Avainasiakassuhteen yllä
pito vaatii paneutumista 
asiakkaan liiketoimintan
Lojaalit asiakkaat ovat kaikille yrityksille tärkeitä. 
Kiinteistöpalveluja tarjoavan RTK-Palvelun myyntijohtaja Mika 
Väätäisen mielestä hyvä suurasiakassuhde syntyy, kun myynnin 
lähtökohta on halu tuottaa lisäarvoa asiakkaan liiketoiminnalle. 

jokapäiväisen työskentelyn seuraaminen 
lähietäisyydeltä. 

- Kun ollaan läsnä asiakkaan tiloissa, heidän 
liiketoimintansa tapahtuu vain muutaman 
metrin päässä ja pystytään luomaan tarkempi 
näkemys siitä, mitä muuta asiakkaan hyväksi 
voidaan tehdä kuin esimerkiksi pelkkä siivous. 

ASIAKKUUDET PARANEVAT SUJUVAN 

VIESTINNÄN MYÖTÄ

Myös RTK-Palveluilla avainasiakkuuksien 
hallintaan käytetään erillisiä suunnitelmia, 
jotka räätälöidään asiakaskohtaisesti.

- Olemassa olevien asiakkuuksien 
hoitamiseen ja kasvattamiseen on omat 
asiakassuunnitelmat ja asiakkuudenhoitomalli. 
Perusrunko on kaikille sama, mutta lopullinen 
suunnitelma muokkautuu aina sen mukaan, 
mitkä asiat ovat kullekin asiakkaalle tärkeitä.

Väätäisen mielestä avainasiakkuuksien 
hoitamisessa korostuu toimiva viestintä. Jotta 

/  S U V I  L I N D S T R Ö M
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asiakkaan suurimpiin haasteisiin 
päästään käsiksi jo ennen kuin 
ne muodostavat ongelman, on 
kommunikoinnin tapahduttuva 
vaivattomasti. Myös sisäisen viestinnän 
on oltava kunnossa.

- Organisaation sisäisesti 
tapahtuva viestintä johtoportaasta 
työntekijätasolle asti on tärkeässä 
roolissa, kun asiakkaan tarpeita 
kartoitetaan. Sisäisen viestinnän 
onnistuminen on välillä iso haaste, 
mutta hyvin toteutuessaan asiakkuudet 
kypsyvät sen seurauksena koko ajan 
paremmiksi.

KAIKKI ASIAKKUUDENHALLINNAN 

KANNALTA ARVOKAS DATA 

YHTEEN JÄRJESTELMÄÄN

Väätäisen mielestä asiakkuuden-
hallintaa tukee parhaiten CRM, josta 
on mahdollista saada esiin kaikki 
asiakkuuteen liittyvä data. Se helpottaa 
sekä viestintään että myyjien työtä. 

RTK-Palvelujen CRM-
järjestelmää lähdettiin vaihtamaan 
viime vuoden lopulla jatkoksi 
organisaatiossa aiemmin toteutuneille 
myyntiprosessien uudistamiselle.

Salesforce otettiin käyttöön 
helmikuussa, mutta projektin toinen 
vaihe on vielä kesken. Väätäinen 
odottaa jo innolla sen valmistumista.

- Meidän näkökulmasta CRM 
on osa avainasiakasmyynnin 
prosessia ja Salesforcen avulla 
pystymme ohjaamaan myyntiä 
juuri haluamallamme tavalla. Kun 
projektin toinen osa valmistuu, 
näemme yhdestä järjestelmästä 
kaikki tietyn asiakkuuden tapahtumat 
laadunhallinnasta palavereihin ja 
reklamaatioihin. Lisäksi myynnin 
tärkeimmät avainluvut tulevat esiin 
ensisilmäyksellä.

Kaiken datan saaminen yhteen 
järjestelmään avaa mahdollisuudet 
myös uudenlaiselle tiedolla 

johtamiselle. Jotta asiakkuuksista 
pystytään pitämään mahdollisimman 
hyvää huolta, on myyntihenkilöstön 
pystyttävä arvioimaan omaa 
työpanostaan. Väätäisen mukaan 
Salesforce on siihen oivallinen työkalu.

- Salesforcen tuottamasta datasta 
myyjä voi tarkastella omaa historiaansa 
ja analysoida omaa tekemistään. 
Se näyttää onnistumiset, mutta 
toisaalta kertoo myös sen, mitä 
seuraavassa kuussa pitää tehdä toisin 
toiminnan parantamiseksi. Tiedon 
pohjalta jokainen voi miettiä, onko 
buukkaamisen taso tai tapaamisten 
laatu riittävä ja löytääkö juuri 
asiakkaalle tärkeimmät asiat.

Väätäinen kertoo kuulleensa 
Salesforcesta jo aiemmin pelkkää 
hyvää. Parin käyttökuukauden jälkeen 
hän on valmis liittymään kehujiin.

- Käyttäessämme aiempaa CRM-
järjestelmää asiakkuudenhallinnan 
kannalta oleellinen data oli 
vaikea löytää. Meillä on kolme eri 
myyntiprosessia ja oma toimintamme 
on helpottunut huomattavasti, kun 
näemme järjestelmästä heti, missä 
mennään ja mitkä ovat meidän 
vahvuudet ja heikkoudet.

”Käyttäessämme aiempaa CRM-
järjestelmää asiakkuuden hallinnan 
kannalta oleellinen data oli vaikea 

löytää. Meillä on kolme eri myynti-
prosessia ja oma toimintamme on 
helpottunut huomattavasti, kun 

näemme järjestelmästä heti, missä 
mennään ja mitkä ovat meidän 

vahvuudet ja heikkoudet.”

Lisätietoa avain-
asiakkuuksien 
johtamisesta 
Salesforcessa?
Jos haluat lisätietoa avain-
asiakkuuksien johtamisesta 
Salesforcen avulla, ota yhteyttä 
Antti Uittamoon:

antti.uittamo@biit.fi 
+358 40 538 8538

K I I N N O S T U I T K O ?

RTK-Palvelu Oy:n myyntijohtaja 
Mika Väätäinen

mailto:antti.uittamo%40biit.fi?subject=


Salesforce Platform
Mikko Leskinen 
mikko.leskinen@biit.fi 
+358 40 801 8407

Myynti
Lauri Kurki 
lauri.kurki@biit.fi 
+358 44 285 8911

Markkinointi
Jarmo Tuutti 
jarmo.tuutti@biit.fi 
+358 41 505 1783

Palvelu
Antti Kuhmonen 
antti.kuhmonen@biit.fi 
+358 50 590 3497

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme:

Ketterä
Ketteryys on rakennettu syvälle 
Biitin DNA:han perustamisesta 
lähtien. Ketterien menetelmien 
ansiosta ratkaisut saa käyttöön 

aikaisemmin ja pienemmällä 
riskillä.

Läsnä
Työskentelemme lähtökohtaisesti 
aina asiakkaan tiloissa asiakkaan 

henkilöstön kanssa yhdessä. 
Näin asiat etenevät ripeästi ja 

kommunikaatio pelaa.

Osaava
Panostamme erityisen paljon 
henkilöstömme koulutukseen, 
joka näkyy mm. suurimpana 

määränä Salesforce-
sertifikaatteja Suomessa 

suhteessa henkilöstön määrään.

Biit on...

Liiketoiminta synnyttää jatkuvasti valtavia määriä dataa. Tästä datasta ei kuitenkaan 
ole hyötyä, jos sitä ei saada johtamisen ja päätöksenteon tueksi oikeassa muodossa ja 
oikealla hetkellä. Me emme vain laita CRM-järjestelmää pystyyn. Autamme asiakkaitamme 
myös tuomaan toimintamallinsa ja prosessinsa järjestelmiin, mahdollistaen aidon datalla 
johtamisen, oli kyse sitten myynnistä, markkinoinnista tai asiakaspalvelusta.

Biit Oy on Salesforcen teknologioita toimituksissaan hyödyntävä konsultointi- ja palveluyritys. Salesforcen 
tuotteiden käyttöönottojen lisäksi autamme asiakkaitamme hyödyntämään näitä järjestelmiä tiedolla 
johtamisessa ja jatkokehittämään ratkaisuja entistä pidemmälle.

Asiakasrekisteristä johtamisen työkaluihin



Biit HUB
Sukella syvemmälle Salesforcen maailmaan
Julkaisemme Biit HUB:ssa säännöllisesti 
sisältöä Salesforen ekosysteemistä. Pysy ajan 
tasalla – käy Biit HUB:ssa ja tilaa uutiskirje.

>> www.biit.fi/hub

Biit Oy
www.biit.fi
+358 9 4282 7666
sales@biit.fi

http://bit.ly/2RKWcD0
http://bit.ly/2RKWcD0

