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80/20
Yritysmaailmasta löytyy mielenkiintoisia lainalaisuuksia. Olet 
varmasti kuullut 80/20periaatteesta. Periaatteella viitataan 
siihen, että yritysten liikevaihdosta karkeasti 80 prosenttia tulee 
viidennekseltä asiakkaista. Moni yritys on siis täysin riippuvainen 
nykyisistä asiakkaistaan.

Silti näitä nykyisiä asiakkuuksia, joista tärkeimpiä kutsutaan 
avainasiakkuuksiksi, johdetaan epäjohdonmukaisesti. Kuvaavaa on, 
että satoja suomalaisia myyntijohtajia tavannut yritysvalmentaja 
Aki Sopanen kertoo nähneensä uransa aikana vain kahdesti hyvän 
suunnitelman avainasiakkuuksien johtamiseen. Yrityksillä olisi siis 
tällä saralla paljon parantamisen varaa. Ja voitettavaa.

Mikä on syynä ettei avainasiakkuuksien johtamiseen ole 
panostettu nähtyä enempää? Taustalla on yksinkertaisesti 
uusasiakashankinnan ylivalta myyntimaailmassa. Tämä epäsuhtainen 
asetelma näkyy uutisotsikoissa asti.

Mediaa seuraamalla ei voi välttyä kuulemasta suurista tilauksista 
tai jättikaupoista. Jos suomalainen yritys saa kymmenien 
miljoonien eurojen tilauksen, niin uutiskynnys ylittyy 
takuuvarmasti. Entä jos samainen yritys onnistuu 
kasvattamaan tärkeintä asiakkuuttaan vaikka 
neljänneksellä vuoden aikana? Ei kovin 
mediaseksikästä.

Useat myynnin tutkimukset osoittavat, 
että nykyisille asiakkaille on helpompi 
myydä kuin hankkia uusia asiakkaita. 
Myynnin kustannusten osalta tämä on 
merkittävä havainto, kun yrityksissä 
mietitään, mihin panostamalla saadaan 
kasvatettua liikevaihtoa. Sanoisin, että 
osa myyntiorganisaatioista toimii tällä 
hetkellä heikoilla tehoilla. 

Bisnesmielessä näillä nykyisten 
asiakkuuksien kasvattamisella on 
kuitenkin merkitystä  usein jopa vielä 
enemmän kuin millään yksittäisellä 
kaupalla. Olisiko suomalaisyritysten 
aika kääntää katseet uusista asiakkaista 
nykyisiin asiakkaisiin?

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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”Samalla on 
ymmärretty, että 
helpoin tapa hakea 
kasvua on hakea sitä 
jo olemassa olevilta 
asiakkailta.”
/  M I K K O  L E S K I N E N ,  B I I T  O Y
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Biitillä ratkaisuarkkitehtina työskentelevä 
Mikko Leskinen on huomannut viime vuosina 
yritysten ajattelutavoissa selkeän muutoksen, 
jossa perinteiset tavat tarkastella myyntiä 
kääntyvät päälaelleen.

– Yritykset etenkin B2Bpuolella ovat 
perinteisesti pitäneet uusiasiakashankintaa 
erityisen tärkeänä. Oikeastaan koko 
yrityskulttuuri on tietyllä tavalla lähtenyt 
liikkeelle ajatuksesta, että saadaan uusia 
asiakkaita. Nyt on kuitenkin huomattu, että 
itse asiassa suurin osa yritysten liikevaihdosta 
tuleekin nykyisiltä asiakkailta. Samalla on 
ymmärretty, että helpoin tapa hakea kasvua 
on hakea sitä jo olemassa olevilta asiakkailta, 
Leskinen kertoo.

Mikko Leskinen on 
ollut tiiviisti mukana 
rakentamassa Biitin 
avainasiakkuuksien 
johtamisen työkalua.

Miksi avain
asiakkuuksien 
johtaminen  
puhuttaa 
juuri nyt?

Myynnin painopiste on siis siirtymässä 
hiljalleen uusien asiakkaiden metsästämisestä 
nykyisten asiakkuuksien kasvattamiseen. 
Leskisen mielestä muutos on kytenyt piilevänä 
jo pidemmän aikaa, mutta noussut vasta nyt 
pinnalle.

Ajattelutavan muutoksen myötä yritykset 
kaipaavat apua, sillä he ovat huomanneet, että 
vanhat uusasiakashankintaan käytetyt keinot 
eivät nykyisten asiakkuuksien kasvattamiseen 
tepsi. 

MYYNTIPUTKEN YLIVALTA UHATTUNA

Miten yrityksissä sitten on perinteisesti 
myyntiä johdettu ja miksi se ei toimi nykyisten 
asiakkuuksien kasvattamisessa?

Biit järjesti loppuvuodesta aamiaistilaisuuden avainasiakkuuksien 
johtamisesta. Suuren kysynnän vuoksi samasta aiheesta 
järjestettiin tammikuussa ennätysyleisölle vielä toinenkin 
tilaisuus. Miksi aihe on herättänyt asiakaskunnassamme niin 
suurta kiinnostusta?
/  J A A K K O  K O I V I S T O
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selvästi lisääntynyt. Asiakkaat 
ovat tunnustaneet tärkeimpien 
nykyisten asiakkaidensa merkityksen 
ja etsivät keinoja kehittää 
avainasiakastoimintaansa.

– Asiakkaat kaipaavat 
näkemyksellisyyttä. He ovat 
ymmärtäneet, ettei pipelinella, liideillä 

ja oppoilla voida johtaa 
avainasiakkuuksia. Nyt he 
kaipaavat näkemyksiä siitä, 
miten avainasiakkuuksia 
tulisi johtaa ja miten heidän 
käyttämät järjestelmät 
saataisiin tukemaan tätä 

johtamista. Näihin kysymyksiin me 
tarjoamme vastauksia.

KÄYTÄNNÖT VAIHTELEVAT

Leskinen on vetänyt yrityksille viime 
kuukausien aikana lukuisia työpajoja 
avainasiakkuuksien johtamisesta. 
Hänen mukaansa yritysten lähtötasot 
vaihtelevat todella paljon.

Osa yrityksistä on kyllä laatinut 
toimintamallin avainasiakkuuksien 

– Myyntiä on perinteisesti 
johdettu yrityksissä myyntiputken 
avulla. Putken yläpäähän on 
kerätty mahdollisimman paljon 
potentiaalisia uusia asiakkaita, joita 
on sitten myynnin ja markkinoinnin 
toimenpitein käännytetty ostaviksi 
asiakkaiksi. Myyntiputki toimii uusien 
asiakkaiden hankkimiseen 
oikein hyvin, mutta sillä 
ei ole mitään tekemistä 
nykyisten asiakkaiden kanssa, 
Leskinen tiivistää.

Leskisen mukaan 
uusien asiakkaiden 
haalimiseen tähtäävän ajattelutavan 
ylivalta on näkynyt kaikkialla. 
Se on heijastunut yhtä lailla 
yritysten omiin toimintatapoihin 
kuin järjestelmäntarjoajien 
myyntipuheisiinkin.

– Myyntiputkella eli pipelinella 
on ollut selkeä ylivalta koko myynnin 
kentällä. On ajateltu, että pipeline
prosessi pitää saada kuntoon ja kun 
se on saatu kuntoon, niin sitä on 

yritetty käyttää kaikkiin mahdollisiin 
myyntiprosesseihin, kuten nykyisiin 
asiakkuuksiin. Järjestelmäntarjoajat 
eivät ole out of the box tyyppisesti 
myöskään tarjonneet nykyisten 
asiakkuuksien johtamiseen 
oikeastaan muita työkaluja kuin 
aktiviteettihallinnan.

Leskinen arveleekin, että 
avainasiakkuuksien johtaminen on 
herättänyt asiakaskunnassa suurta 
kiinnostusta yksinkertaisesti siitä 
syystä, ettei yrityksille ole aiemmin 
juuri ollut apua tarjolla. Myyntiä 
on usein jouduttu johtamaan CRM
järjestelmillä, jotka on rakennettu vain 
uusasiakashankintaa silmällä pitäen.

Leskisen mielestä myyntitietoisuus 
on asiakkaiden keskuudessa 

”Järjestelmäntarjoajat eivät ole out of the box 
tyyppisesti myöskään tarjonneet nykyisten 
asiakkuuksien johtamiseen oikeastaan muita 

työkaluja kuin aktiviteettihallinnan.”

Biitin ja Rema Partnersin yhdessä järjestämä aamiaisseminaari avainasiakkuuksien suunnitelmallisesta johtamisesta järjestettiin suuren 
kysynnän vuoksi kahteen kertaan.
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johtamiseen, mutta sitä ei ole yleensä 
viety käytäntöön saakka.

– Avainasiakkuuksien 
johtamismallien tasot vaihtelevat 
todella paljon. Osa yrityksistä on 
rakentanut oman mallinsa tyhjästä. 
Osa on turvautunut konsultin apuun. 
Jotkut ovat tutustuneet olemassa 
oleviin johtamismalleihin ja napanneet 
niistä itselleen toimivimman. Sanoisin, 
että yleensä suunnitelmat ovat 
kuitenkin jääneet kalvojen tasolle. 

Leskisen mukaan työpajoihin 
osallistuneet asiakkaat ovat olleet 
yksimielisiä siitä, että suunnitelmat on 
saatava käytäntöön ja avainasiakkuudet 
pitää saada osaksi käytössä olevaa 
järjestelmää. 

– Järjestelmät ovat onneksi 
kehittyneet niin paljon, että niitä 
voidaan räätälöidä ja kehittää erittäin 
nopeasti ja kustannustehokkaasti. 
Esimerkiksi avainasiakkuuksien 
johtamismallin rakentaminen yrityksen 
omaan Salesforceympäristöön 
on pienehkö projekti, johon 
pienemmilläkin yrityksillä on varmasti 
varaa.

LI IKKEELLE 

ASIAKASTUNTEMUKSESTA

Leskinen haluaa jakaa yrityksille 
muutamia tärkeitä vinkkejä, jotka 
auttavat liikkeelle pääsemisessä. Aivan 
ensimmäiseksi kannattaa hyödyntää jo 
olemassa olevia johtamismalleja, kuten 
maailmalla suureen suosioon noussutta 
St. Gallenin mallia.

– Itse tällaisen avainasiakkuuksien 
johtamismallin keksiminen on hirveän 
vaikeaa. Helposti käy myös niin, 
että jotain tärkeää unohtuu. Siksi 
me suosittelemme hyväksi havaittua 
St. Gallenin mallia, mutta toki on 
olemassa muitakin hyviä vaihtoehtoja, 
Leskinen vinkkaa.

Toinen vinkki liittyy 
asiakaskuntaan. Yritykset keskittyvät 
omissa johtamismalleissaan lähes 
poikkeuksetta toimenpiteiden 

suunnittelemiseen. Leskisen mielestä 
toimenpidesuunnitelma on elintärkeä 
osa avainasiakkuuksien johtamista, 
mutta vaatii pohjatyötä.

– Toimenpiteitä on vaikea 
suunnitella, jos ei tiedetä asiakkaan 
tilannetta. Asiakkaan tilanteen 
arvioimiseen kannattaa ehdottomasti 
panostaa ennen kuin edetään 
päätelmiin ja toimenpiteiden 
suunnittelemiseen. Jos tilannetta 
miettii asiakkaan näkökulmasta, 
niin onhan se paljon antoisampaa, 
kun toinen osapuoli tuntee yrityksen 
tilanteen ja osaa puhua juuri oikeista 
asioista.

Kolmantena vinkkinä Leskinen 
muistuttaa mittaamisen ja johtamisen 
tärkeydestä. Kun yrityksen 
järjestelmään rakennetaan jonkin 
valmiin mallin pohjalta toimiva 
avainasiakkuuksien johtamismalli, 
niin se on oikeastaan vasta matkan 
alku. Tämän jälkeen järjestelmään 
kerääntyvän datan pohjalta pystytään 
johtamaan käytännön tekemistä ja 
varmistaa, että tehdään juuri oikeita 
asioita asiakkuuden kasvattamiseksi.

– Yleensä saadaan juuri sitä, 
mitä mitatataan. Jos mitataan 
tapaamisten määrää, niin saadaan 
paljon tapaamisia, mutta lisäävätkö ne 
myyntiä? Muistan yhden tapauksen, 
jossa myyjien suoriutumista mitattiin 
asiakastapaamisten määrällä. Erään 
myyjän piti tavata vähittäiskauppa
asiakkaita. Hän oli täyttänyt 
tapaamiskiintiönsä ravaamalla yhdellä 
ja samalla huoltoasemalla, vaikka 
vieressä olisi ollut kaksi isoa markettia. 
Kun toimintaa muutettiin, niin myyjän 
tulos kolminkertaistui. 

Voit lukea aiheesta lisää 
juuri julkaisemastamme 
”Kasvua suunnitelmallisella 
avainasiakkuuksien johtamisella” 
-oppaasta.

www.biit.fi > Biit HUB > Oppaat

Avainasiakkuudet 
haltuun?
Jos haluat lisätietoa 
avainasiakkuuksien 
järjestelmällisestä 
kasvattamisesta ja Salesforcen 
hyödyntämisestä, ota yhteyttä 
Mikkoon.

mikko.leskinen@biit.fi 
+358 (0)40 801 8407

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

”Asiakkaan tilanteen 
arvioimiseen kannattaa 

ehdottomasti 
panostaa ennen kuin 
edetään päätelmiin 
ja toimenpiteiden 

suunnittelemiseen.”

https://www2.biit.fi/hub/oppaat/avainasiakkuuksien-johtaminen/web
https://www2.biit.fi/hub/oppaat/avainasiakkuuksien-johtaminen/web
https://www2.biit.fi/hub/oppaat/avainasiakkuuksien-johtaminen/web
https://www2.biit.fi/hub/oppaat/avainasiakkuuksien-johtaminen/web
https://www2.biit.fi/hub/oppaat/avainasiakkuuksien-johtaminen/web
https://www2.biit.fi/hub/oppaat/avainasiakkuuksien-johtaminen/web
https://www2.biit.fi/hub/oppaat/avainasiakkuuksien-johtaminen/web
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Einstein Voice Assistant (BETA)
Muistiinpanojen kirjaaminen ääniohjauksella on ollut arkipäivää jo 
pitkään. Einstein Voice Assistantin avulla ääniohjausta voidaan laajentaa 
myös muihin toimintoihin. Ääniohjauksen avulla on jatkossa mahdollista 
esimerkiksi luoda uusia kontakteja ja tehtäviä tapaamisen jälkeen tai päivittää 
myyntimahdollisuuden tietoja. 

Ominaisuus on vasta betaversio, mutta kokeilun arvoinen vaihtoehto asioiden 
kirjaamiseen.

Spring ‘20 Releasen 
uusia ominaisuuksia
Keräsimme joukon mielestämme mielenkiintoisia uusia 
ominaisuuksia Salesforcen Spring ’20 Releasesta.

Tehtäväjonot
Käyttäjillä on jatkossa pääsy yhteen 
tai useampaan tehtäväjonoon, josta 
tehtäviä voi poimia helposti työn alle. 
Esimerkiksi liidien kontaktoinnista voi 
muodostaa yhden jonon, josta jonoon 
liitetyt myyjät voivat helposti poimia 
liidejä kontaktoitavaksi. Ominaisuus 
auttaa varmistamaan, ettei mitään 
tärkeää jää epähuomiossa tekemättä.

Ominaisuus voidaan laittaa päälle 
asetusten kautta.

Get record elements in 
Flow
Työnkulun (flow) hyödyntäminen 
helpottuu kevään julkaisun myötä. 
Hakujen tekemiseen työnkulussa 
on tuotu uutena mahdollisuutena 
“hae kaikki kentät” -vaihtoehto, jota 
käyttämällä kaikkia tarvittavia kenttiä 
ei tarvitse erikseen luetella. Myös 
toiminnallisuuksien lisääminen 
ja muokkaaminen helpottuu, kun 
kaikki kentät ovat automaattisesti 
hyödynnettävissä, eikä hakuelementtiä 
tarvitse erikseen muistaa päivittää.

Clone with related 
- Kampanjoita tai 
myyntimahdollisuuksia 
kopioitaessa mahdollista 
valita kopioitaviksi niihin 
liittyvät tietueet.
Kopioidessa kampanjoita tai 
myyntimahdollisuuksia myös liittyvät 
tietueet kopioituvat myös haluttaessa. 
Uuteen myyntimahdollisuuteen voidaan 
tuoda muun muassa kontaktien roolit 
ja tuotteet. Kampanjaan voidaan tuoda 
kampanjan jäsenet ja heidän statukset.

Toiminto voidaan laittaa päälle Object 
managerin kautta lisäämällä “Clone with 
Related” -nappi sivun asetteluun (page 
layout).

Y L E I S E T
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Parannuksia High 
Velocity Sales 
-toimintoon
Puhelinmyynnin tarpeisiin kehitetty 
High Velocity Sales (HVS) on jäänyt 
hyödyllisyydestään huolimatta 
melko vähälle huomiolle. HVS:n 
avulla järjestelmään voidaan 
rakentaa täysin standardisoituja 
myyntiprosesseja, joita 
seuraamalla myyjä tietää aina 
täsmälleen, mitä hänen on 
milloinkin tehtävä. HVS kertoo 
muun muassa, mitä myyjän 
on tehtävä, mikäli asiakasta 

ei tavoitettu ensimmäisellä 
soittoyrityksellä tai mikä liidi vaatii 
seuraavaksi myyjän huomiota.

HVS:ään on nyt tullut 
joukko parannuksia, joista 
mielenkiintoisimmista alla hieman 
lisää.

Myyntiprosessi rakennetaan 
järjestelmään graafisen Sales 
Cadence -työkalun avulla, johon 
on tullut uutena ominaisuutena 
mahdollisuus määritellä 
automaattisia toimenpiteitä sen 
mukaan, onko asiakas avannut 
hänelle lähetetyn sähköpostin 

määräaikaan mennessä. 
Kuvan esimerkissä järjestelmä 
odottaa kahden päivän ajan ja 
valitsee sitten jatkotoimenpiteen 
(sähköposti tai puhelu) myyjälle 
sen mukaan, oliko meiliä avattu 
vai ei.

Toisena mielenkiintoisena 
ominaisuutena asiakkaalle 
lähtevän sähköpostin lähetyksen 
voi ajastaa esimerkiksi kello 
kahdeksaksi aamulla, jolloin 
ihmisillä on tyypillisesti paremmin 
aikaa lukea sähköpostejaan.

S A L E S  C L O U D

Einstein Opportunity 
Scoring
Myyntimahdollisuuksien automaattista 
pisteytystä ilmaiseksi - miltä kuulostaa? 
Tekoälyn avulla myyntimahdollisuuksia 
(opportunity) paremmuusjärjestykseen 
luokitteleva Einstein Opportunity Scoring 
-sovellus on jatkossa osa Sales Cloud 
-lisenssiä ilman lisäkuluja. Kyseessä 

tuntuvasti. Algoritmi vaatii jatkossa 
toimiakseen 400 myyntimahdollisuutta, 
joista puolet voitettuja, edellisten 
kahden vuoden ajalta. Mikäli yrityksesi 
täyttää nämä vähimmäisvaatimukset, 
sovellus kannattaa ehdottomasti ottaa 
käyttöön.

on täysin valmis sovellus, jonka 
käyttöönotto onnistuu tunneissa.

Käyttöönoton jälkeen sovellus 
käy läpi järjestelmässä olevat 
myyntimahdollisuudet ja tunnistaa 
niissä olevan tiedon perusteella 
kaavoja, jotka vaikuttavat kauppojen 
kotiutumiseen. Vaadittavan datan 
vähimmäisvaatimukset ovat myös 
pienentyneet päivityksen myötä 
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Ymmärrä paremmin, 
kuinka prospektin 
Behaviour Score 
muodostuu
Einstein Behavior Score -piseytys 
on tekoälyn antama arvio siitä, 
kuinka todennäköisesti prospektista 
muodostuu myynnin liidi. Uusi B2B 
Marketing Analyticsin mittaristo kertoo, 
kuinka malli painottaa eri asioita 
pisteytyksessä.

Ominaisuus vaatii B2B Marketing 
Analyticsin ja Einstein Behavior Scoring 
-ominaisuuden.

Hyödynnä Einstein 
Discoveryä Account 
Based Marketingissa
Spring ‘20 Releasen mukana 
tulee kolme uutta Account Based 
Marketing -mittaristoa B2B Marketing 
Analyticsiin. Näiden lisäksi uusi Einstein 
Discovery story auttaa tunnistamaan 
potentiaalisimmat kohteet uusille 
myyntimahdollisuuksille.

Tarkastele liidien ja kontaktien tekemiä 
toimenpiteitä mittaristolta
Pardotin “engagement data”, eli liidien ja kontaktien tekemät toimenpiteet 
esimerkiksi sinun verkkosivuilla ja kampanjoissa, on aikaisemmin ollut 
listattuna laatikossa, jonka on voinut upottaa liidin tai kontaktin näkymään. 
Tämän historiadatan avulla esimerkiksi myyjä on voinut tarkastella, miten 
joku hänen asiakkaistaan on reagoinut markkinoinnin toimenpiteisiin ja 
kampanjoihin.

Uuden päivityksen myötä engagement dataa pystyy tarkastelemaan myös 
havainnollistavammalla mittaristonäkymällä, joka voidaan upottaa liidin 
tai kontaktin tietoihin. Vastaava mittaristo on aikaisemmin voitu näyttää 
esimerkiksi yksittäisen asiakkuuden (account) tasolla.

Käyttöönotto: Ominaisuus on käytettävissä kaikilla Pardot-versioilla 
Salesforce Professionalissa ja siitä ylöspäin. Pääkäyttäjän on tuotava 
mittaristo sovittuun paikkaan liidin tai kontaktin näkymään. 

PA R D O T

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

WhatsApp yleisesti 
saatavilla
Edellisessä päivityksessä (Winter 
‘20 Release) beta-versiona julkaistu 
WhatsApp-viestien tuki on yleisesti 
saatavilla (Generally available). Jatkossa 
asiakaspalvelija voi käydä keskustelua 
WhatsApp-viestien kautta aivan kuten 
tekstiviestien tai Facebook-viestien 
kautta.

Ominaisuus vaatii Facebook Business 
Manager -tilin ja laitetaan päälle 
asetuksista.

Bulk Macro -ominaisuus 
automatisoi toistuvia 
toimenpiteitä
Uuden Bulk Macro -ominaisuuden 
avulla asiakaspalvelijat voivat tallentaa 
yhden tapauksen toimenpiteet makroksi 
ja toistaa samat toimenpiteet useilla 
tapauksilla. Esimerkiksi tuotteen uusi 
yllättävä ongelma voi johtaa siihen, 
että asiakaspalveluun tulee lukuisia 
yhteydenottoja samasta aiheesta. 
Työntekijä voi ratkaista ongelman yhden 
kerran ja tämän jälkeen käsitellä makron 
avulla loput vastaavat tapaukset.

Makro voi sisältää esimerkiksi 
tarpeelliset luokittelut, lisätietojen 
syöttämisen tapaukseen, viestipohjan 
valinnan, viestinnän asiakkaalle ja 
tapauksen sulkemisen.

Ominaisuuden käyttöönotto vaatii 
makroselaimen (macro browser) 
lisäämistä Service Consoleen 
ja tarvittaessa tarpeellisten 
käyttöoikeuksien antamista 
asiakaspalvelijoille.
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S E R V I C E  C L O U D

Salesforceen saattaa syntyä 
esimerkiksi sähköpostikanavasta 
duplikaattitapauksia, joiden 
hallintaan on nyt saatavilla 
Lightning-käyttöliittymässä 
Salesforcen oma työkalu. Aiemmin 
duplikaatteja, eli samaa asiaa 
koskevia ylimääräisiä tapauksia, 
on voinut poistaa käsin tai hallita 
AppExchangesta ladatuilla 
sovelluksilla. 

Käyttäjä voi valita kaksi tai kolme 
tapausta yhdistettäväksi, joista 
yksi valitaan päätietueeksi. 
Yhdistämisen jälkeen päätietue 
(eli valittu tapaus/Case) jää jäljelle, 
ja muut valitut joko poistetaan 
järjestelmästä, tai ne merkitään 
yhdistetyiksi. 

Päätietueen valinnan lisäksi 
käyttäjä voi valita yksittäisten 
tietokenttien osalta, että minkä 

tapauksen tietokentän arvo 
tulee voimaan päätietueelle. 
Esimerkiksi käyttäjä voi yhdistää 
kolme tapausta, joista kaksi 
yhdistetään päätietueeseen siten, 
että päätietueen kenttien arvot 
jäävät voimaan muutoin, mutta 
yhden tapauksen otsikko (subject) 
asetetaan päätietueen otsikoksi.

Einstein Article Recommendations 
-toiminnallisuus suosittelee 
asiakaspalvelijalle asiakkaan 
ongelman todennäköisimmin 
ratkaisevia artikkeleita aikaisempien 
tapausten pohjalta. Asiakkaan avattua 
tapauksen Einstein päättelee tietueen 
tärkeimmät tiedot, tunnistaa tämän 

pohjalta parhaiten tilanteeseen sopivat 
artikkelit ja ehdottaa näitä artikkeleita 
asiakaspalvelijalle.

Ominaisuus tulee yleisesti saataville 
(Generally available) Enterprise ja 
Unlimited -versioiden Lightning-
käyttöliittymissä ja laitetaan päälle 
asetusten kautta.

Tapausten yhdistäminen

Ratko asiakkaiden ongelmia nopeammin Einsteinin 
artikkelisuositusten avulla
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F I E L D  S E R V I C E

Parempi näkyvyys 
huoltosuunnitelman 
pohjalta generoituihin 
työmääräyksiin
Huoltosuunnitelma on näppärä 
Field Service Lightningin 
ominaisuus. Sillä voidaan 
automaattisesti generoida 
työmääräyksiä esimerkiksi kerran 
viikossa tai kerran puolessa 
vuodessa, riippuen huollettavan 
laitteen huoltosyklistä. Aiemmin 
nämä työmääräykset vain 
ilmestyivät järjestelmään tiettynä 
päivämääränä. Nyt järjestelmä 
voi luoda Chatter-koosteen 
generoiduista työmääräyksistä. 
Näin käyttäjä näkee kätevästi 
koosteen luotujen työmääräysten 
määrästä ja mahdollisista virheistä.

Field Service 
Lightning 
-mobiilisovellus 
uudistuu
Salesforcen oma mobiilisovellus 
uudistui ja myös Field Service 
Lightning - mobiilisovellus kokee 
kasvojenkohotuksen. Tässä 
mielenkiintoisimpia uudistuksia:

• Sovelluksessa on uusia 
turvaominaisuuksia, joilla 
voidaan estää arkaluontoisen 
datan kopiointi sovelluksen 
ulkopuolelle.

• Field Service Lightning 
sovellukseen on mahdollista 
lisätä uudenlaisia Global 
actioneja. Näillä toiminnoilla 
voidaan luoda tietueita, 
joilla ei ole suoraa yhteyttä 
kenttähuollon tietueisiin. Näin 
ollen kenttähenkilöstä voi luoda 
vaikkapa uusia liidejä myynnille.

• Huoltoraportin automaatiot 
tulevat käytettäväksi myös 
Androidilla. Käyttäjä voi ajaa 
Flow-automaation, jolla täytetään 
automaattisesti joitain tietoja 
työmääräykselle. Huoltoraportin 
generointi voidaan käynnistää 
automaattisesti Flown 
päättyessä. Sen jälkeen käyttäjä 
voi esikatsella raporttia ja ottaa 
asiakkaan allekirjoituksen 
mobiililaitteen näytöllä.
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C O M M U N I T Y  C L O U D

Raporttien luonti 
ja katselu mukaan 
Community-alustalle
Customer Community Plus sekä Partner 
-lisensseillä pääsee nyt luomaan, 
muokkaamaan ja katselemaan 
raportteja myös Community-alustalla. 

Käyttäjät voivat rakentaa itse raportteja 
Lightning Report Builderilla, ja 
Salesforcessa määriteltyjä raportteja 
voidaan julkaista Community -käyttäjille. 
Otsikkotason metriikat, raportointitason 
valinta sekä järjestäminen ja 
porautuminen toimivat kuten tutuissa 
Lightning  -raporteissa. 

Ominaisuudet ovat jo olleet aiemmin 
betatestauksessa. Mikäli ne on aktivoitu 
ympäristössäsi jo aiemmin, voit jatkaa 
niiden käyttöä samoin asetuksin. 
Muutoin voit käydä kytkemässä 
ominaisuudet päälle ja julkaista 
Communityn uuden version näillä uusilla 
ominaisuuksilla päivitettynä. 

Laske uniikkien 
arvojen määrä raportin 
yhteenvedossa
Raportilla olevien uniikkien arvojen 
määrä on mahdollista laskea jatkossa. 
Mahdollisuus-raportit palauttavat 
monesti useita mahdollisuuksia, 
jotka ovat saman yritystilin (Account) 
alla. Lisäämällä uniikkien tietojen 
yhteenlasku raporttiin voidaan nähdä, 
kuinka monta yksittäistä yritystiliä 
esiintyy raportilla. Loppusumma näkyy 
raportin alaosassa ja välisummat 
jokaisen ryhmän jälkeen. 

Pysy ajan tasalla Einstein 
Analytics Watchlist - 
työkalun avulla (Beta)
Einstein Analytics Watchlist antaa 
käyttäjille pörssikurssimaisen näkymän 
mittaristoon, josta näkee tärkeimmät 
huomiot ja muutokset. Watchlist-
toiminnallisuuden avulla käyttäjät 
voivat luoda mukautetun listan eri 
mittareista seuraten avainarvoja ja 
trendejä. Mittarin alasvetovalikosta 
voi muokata mittaria ja tutkia sen 
lähdemittaria. Enää ei tarvitse hyppiä 
sivujen välillä nähdäkseen, mitkä asiat 
ovat muuttuneet, vaan käyttäjät voivat 
seurata tärkeitä muutoksia yhdessä 
paikassa.

Paranna vähittäiskaupan 
myyntiä Einstein 
Analytics for Consumer 
Goods - mittariston 
avulla
Analytics for Consumer Goods -sovellus 
antaa päätöksentekijöille laadukkaan 
näkymän Salesforce Consumer Goods 
Cloudin dataan. Sovellusta käyttämällä 
voidaan parantaa myyntiä, kehittää 
kauppojen yhtenäisyyttä strategian 
kanssa, tunnistaa riskialttiita kauppoja 
ja maksimoida myyjien tehokkuus.

Kaksivaiheinen 
tunnistautuminen 
tekstiviestillä
Mikäli käyttäjä on vahvistanut 
puhelinnumeronsa käyttäjätietoihin, 
on kaksivaiheinen tunnistautuminen 
tekstiviestillä sähköpostin sijaan 
uusimman päivityksen myötä 
mahdollista nyt myös Community-
käyttäjille.

Oman Salesforce-ympäristön 
voimassaolevan rajan lähetettävien 
SMS-viestien määrälle voi 
tarkistaa Salesforce-edustajalta. 
Toiminnallisuus kytketään päälle 
profiilitasolla. Tämän jälkeen 
sähköpostin käyttö kaksivaiheiseen 
tunnistautumiseen voidaan 
estää tunnistautumisasetuksissa 
(Identity Verification), mikäli 
käyttäjä on rekisteröitynyt muita 
tunnistautumistapoja.

Kirjautuminen Apple 
ID:llä ja Community 
Domainin vahvistaminen
Uusi Apple Authentication Provider 
mahdollistaa käyttäjien kirjautumisen 
Community-ympäristöön Apple ID:tä 
käyttämällä.

Apple Authentication Provider, 
kuten eräät muutkin ulkoiset 
palvelut, edellyttää Communityn 
palvelinosoitteen omistajuuden 
vahvistamista. Tämän vahvistamisen 
voi nyt tehdä Domains Setup -toiminnon 
avulla.

A N A LY T I C S
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A N A LY T I C S

Suodata raportteja kenttäarvojen mukaan 
kenttäkohtaisten suodattimien avulla
Vertaa kahden eri raporttikentän arvoja ja tuota kriteerien määrittelemiä 
lopputuloksia kenttien välisillä filttereillä. Ominaisuuden avulla on mahdollista 
esimerkiksi listata näkyviin mahdollisuudet, jotka tuottivat odotettua 
vähemmän vertailemalla Amount ja Projected Amount kenttiä, palauttaen 
näkymään vain ne mahdollisuudet joissa Amount-kentän arvo on Projected 
Amount-kentän arvoa pienempi.

Lisää kenttäsuodatin ja muuta arvo kentäksi. Tässä esimerkissä 
kenttäkohtainen suodatin (1) palauttaa mahdollisuudet jotka olivat alle 
odotusten (2).

Kehitä Einsteinin 
ennusteiden 
luotettavuutta 
Accuracy Analytics 
-pohjien avulla
Einstein Accuracy Analytics 
auttaa analysoimaan ja 
parantamaan ennusteiden 
tarkkuutta Einstein Discovery 
-tarinoissa.

Einstein Accuracy Analytics 
-toiminnon käyttäminen 
onnistuu seuraavasti: Siirry 
Analytics Studiosta Model 
Manager -näkymään, valitse 
haluamasi malli ja klikkaa 
Analyze Accuracy -painiketta. 
Seuraa näytön ohjeita ja 
avaa mittaristo, joka arvioi 
mallin aiempien ennusteiden 
tarkkuutta. Mittaristo näyttää 
tarkkuuden prosentteina (1). 
Luku muodostuu oikeiden 
ennusteiden arvon (3) jakamista 
kaikilla ennusteilla. Voit myös 
tarkastella ennusteiden 
tarkkuutta eri aikajaksoilla 
diagrammista (4).

Liitä muotoiltuja 
taulukkoja tiedostoina 
tilattuihin raportteihin
Salesforce mahdollistaa raporttien 
tilaamisen ajastettuna sähköpostiin. 
Uusi asetus tilauksen asetuksissa 
mahdollistaa raportin toimittamisen 
muotoiltuna taulukkotiedostona. 
Käytännössä tämä tapahtuu 
valitsemalla “Attach results as formatted 
spreadsheet file” raportin tilauksen 
asetuksista.
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Lisää myyntiä avainasiakkaista?
Vaikka olisi asiakaskuntaa kohtaan reilua sanoa, että jokainen asiakas on 
yritykselle yhtä tärkeä, käytännössä näin ei tietenkään ole. Jotkin asiakkaat 
ovat niin tärkeitä, että olisit pulassa, mikäli he lakkaisivat ostamasta 
sinulta. Näitä asiakkaita kutsutaan avainasiakkaiksi.

Rema Partnersin kanssa tekemässämme oppaassa kerromme, mistä 
suunnitelmallisessa avainasiakkuuksien johtamisessa on kyse.

www.biit.fi	>	Biit	HUB	>	Oppaat	>	Kasvua	 
suunnitelmallisella	avainasiakkuuksien	johtamisella

Kasvua suunnitelmallisella 
avainasiakkuuksien 
johtamisella

Flow triggerit parantavat 
suorituskykyä
Flow’n voi jatkossa käynnistää myös 
automaattisesti, kun tietue luodaan tai 
sitä muokataan. Tällöin flow’n logiikka 
suoritetaan ennen kuin tietue on luotu 
tai muutokset on tallennettu.

Muutos parantaa suorituskykyä 
merkittävästi verrattuna esimerkiksi 
siihen, että aiemmin flow täytyi 
käynnistää Process Builderista ja sen 
suoritus tapahtui vasta, kun tallennus 
tietokantaan oli jo tapahtunut. Lisäksi 
tämä helpottaa ylläpitoa, kun flow’n 
käynnisty on määritelty itse flow’ssa 
eikä sen ulkopuolella.

Lisäksi työnkulkuja on mahdollista ajaa 
järjestelmätason käyttöoikeuksilla, 
ohittaen käyttäjän profiilissa asetetut 
kenttäoikeudet. Pieniä parannuksia 
on tehty myös muun muassa 
nopeuttamaan liittyvän tietueen kenttien 
valintaa.

P L A T F O R M

https://www2.biit.fi/hub/oppaat/avainasiakkuuksien-johtaminen/web
https://www2.biit.fi/hub/oppaat/avainasiakkuuksien-johtaminen/web
https://www2.biit.fi/hub/oppaat/avainasiakkuuksien-johtaminen/web
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”Avainasiakkuuksien 
johtaminen muistuttaa 
monella tapaa 
rakentamista. Ilman 
selkeää suunnitelmaa 
ei synny valmista 
taloa.”
/  A K I  S O PA N E N ,  R E M A  PA R T N E R S  O Y
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Laita oma pesä kuntoon 
ennen kuin lennät 
avainasiakkaan luokse

Tämänkertaisessa Fiidissä käydään läpi asiakkaidemme 
keskuudessa valtavaa kiinnostusta herättänyttä 
avainasiakkuuksien johtamista. Avainasiakkuuksien johtamiseen 
pätee erinomaisesti usein toistettu mantra “oma pesä ensin 
kuntoon”. Yritysten valmennuksiin keskittyvän kumppanimme 
Rema Partnersin toimitusjohtaja Aki Sopanen kertoo, miksi 
kotipesä on rakennettava ennen asiakkaan luokse marssimista.

/  J A A K K O  K O I V I S T O

Aki Sopanen vetää 
nykyaikaisiin myynnin, 
johtamisen ja henkilöstön 
perehdytyksiin 
erikoistunutta Rema 
Partnersia.

Yrityksille lukemattomia erilaisia valmennuksia 
ja työpajoja vetänyt Aki Sopanen vertaa 
avainasiakkuuksien johtamista talon 
rakentamiseen. Jotta saadaan pystyyn jotain 
pysyvää ja kestävää, niin perusta pitää rakentaa 
huolella.

Avainasiakkuuksien osalta perusta tarkoittaa 
suunnitelmaa, joka sisältää kaiken tarvittavan 
tiedon asiakkaasta, asiakassuhteesta, 
tavoitteista, toimenpiteistä ja rooleista. 

– Avainasiakkuuksien johtaminen 
muistuttaa monella tapaa rakentamista. Ilman 
selkeää suunnitelmaa ei synny valmista taloa. 
Tarvitset siis pohjalle tarkan suunnitelman, 
jolla mennään niin sanotusti päätyyn asti. 
Suunnitelman on oltava niin tarkka, että siitä 
löytyy vastaus jokaiseen kysymykseen, Sopanen 
tiivistää.

Sopasen mielestä suunnitelma on kuin 
kattava ohjekirja, josta löytyy kaikki tarvittava 
tieto johtamisen tueksi. Hyvä suunnitelma 
on niin tärkeä palanen, että sen laatimiseen 
kannattaa varata riittävästi aikaa. Jo 
suunnitteluvaiheessa on tärkeää saada mukaan 
kattava joukko avainasiakastyötä tekeviä 
ihmisiä.

– Oli yrityksellä sitten yksi tai 
kourallinen avainasiakaspäälliköitä, niin 
heidät on ehdottomasti saatava mukaan 
suunnitteluvaiheeseen. Jos yrityksellä on 
useita divisioonia tai toimipisteitä eri maissa 
ja tärkeimpien ihmisten kokoaminen on 
käytännössä mahdotonta, niin mukaan voisi 
ottaa edes myynnin edustajia eri puolilta, 
Sopanen kertoo. 
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Miten suunnitelmaa kannattaa 
lähteä työstämään? Sopasella on 
jokaiselle myyntijohtajalle selkeä 
neuvo.

– Lähde miettimään 
avainasiakkuuksien johtamista 
täysin puhtaalta pöydältä, 
ilman mitään rajoitteita. Mitä 
sinä tarvitset, jotta voit johtaa 
kaikkea avainasiakkuustoimintaa 
järjestelmällisesti ja ohjata toimintaa 
oikeaan suuntaan reaaliajassa? Kun 
suunnitelma sisältää kaiken sen, ollaan 
jo hyvässä vauhdissa.

TIEDÄTKÖ TARPEEKSI 

ASIAKKAASTASI?

Suomalaisyrityksillä olisi vielä 
paljon tekemistä avainasiakastyön 
kehittämisessä. Sopanen on tavannut 
uransa aikana satoja myyntijohtajia ja 
päässyt samalla kurkistamaan, miten 
yritykset tärkeimpiä asiakkuuksiaan 
johtavat. Näkymä ei ole vakuuttanut.

– Olen nähnyt vain kahdesti hyvän 
suunnitelman avainasiakkuuksien 
johtamiseen. Monilta yrityksiltä löytyy 
jonkinlaisia suunnitelmia, mutta usein 
ne ovat jääneet johonkin kansioon. 
Usein suunnitelmat myös ovat 
vaillinaisia. Niistä saattaa esimerkiksi 
puuttua kokonaan asiakkaan 
analysointi tai toimenpidesuunnitelma.

Asiakkaan analysoiminen on 
aihepiiri, jonka merkitystä Sopanen 
haluaa muutenkin alleviivata. Jos yritys 
lähtee rakentamaan suunnitelmaa 
avainasiakkuuden johtamiseen 
täysin omasta näkökulmastaan 
tuntematta asiakasyritystä syvällisesti 
ja ymmärtämättä asiakkaansa 
toimintaympäristöä, niin perusta 
valetaan sellaiseen maaperään, joka 
saattaa milloin tahansa pettää.

Tämä on se myyntijohtajan 
kauhuskenaario, jossa tärkein asiakas 
lakkaa yhtäkkiä ostamasta. Se on 
mahdollista vain silloin, kun yritys 

”Monilta 
yrityksiltä löytyy 

jonkinlaisia 
suunnitelmia, 
mutta usein ne 

ovat jääneet 
johonkin 

kansioon.”
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ei ole onnistunut rakentamaan 
asiakkaaseen tasapainoista suhdetta, 
joka muistuttaa enemmän ajan 
kanssa kypsyvää parisuhdetta kuin 
asiakassuhdetta. Taustalla on usein 
puutteellinen ymmärrys suhteen 
todellisesta luonteesta tai asiakkaan 
tarpeista.

– Kun olemme yhdessä Biitin 
kanssa vetäneet asiakkaille työpajoja 
avainasiakkuuksien johtamisesta, 
niin työpajojen yhtenä elintärkeänä 
osana tehdään koeajoja, joissa 
avainasiakasjohtajat tarkastelevat 
yksittäisiä asiakkaita ja kirjaavat näistä 
ylös kaikki tarvittavat tiedot valmiin 
mallin pohjalta. Tämä harjoitus on 
jo itsessään ollut usein osallistujille 
valaiseva kokemus. 

MITÄ PAREMPI SUUNNITELMA, 

SITÄ PAREMPI VASTAANOTTO

Monilla ensimmäinen mielikuva 
oman pesän kunnostamisesta liittyy 
todennäköisesti työntekijöiden 
huomioimiseen. Mikä rooli 
yrityksen muilla työntekijöillä on 
tässä kaikessa? Miten heidät tulisi 
huomioida avainasiakkuustyöskentelyä 
kehitettäessä?

Usein yrityksen toiminnan 
kehittämisestä puhuttaessa 
kiinnitetään erityistä huomiota 
kahteen asiaan: ihmisten 
osallistamiseen ja muutosvastarintaan 
tai muutosjohtamiseen. Sopanen pitää 
molempia näkökulmia luonnollisesti 
tärkeinä, mutta avainasiakkuuksien 
johtamista kehittäessä kuitenkin jopa 
epäolennaisina.

– Kun suunnitteluvaiheeseen 
saadaan mukaan oikeat ihmiset, 
joiden vastuulla yrityksen 
avainasiakastyöskentely on ja 
suunnitelma laaditaan huolellisesti 
esimerkiksi hyväksi havaitun St. 
Gallenin mallin pohjalta, niin 
muilta työntekijöiltä ei juuri 
koskaan kuule soraääniä siinä 
vaiheessa, kun suunnitelma 

esitellään koko henkilökunnalle. 
Koko suunnitelman ajatushan on 
tehdä avainasiakastyöskentelystä 
mahdollisimman järjestelmällistä, 
tavoitteellista ja sujuvaa. Kun ihmiset 
ymmärtävät, mistä muutoksessa on 
kyse, niin vastaanotto on poikkeuksetta 
erittäin positiivinen.

Ahaaelämysten tarjoaminen on 
pitkälti lähiesimiesten ja naisten 
vastuulla. Heidän roolinsa on oman 
pesän kunnostamisessa äärimmäisen 
tärkeä.

– Riippuen yrityksen koosta 
avainasiakkuuksien johtamisen 
kehittäminen saattaa koskettaa 
muutamia, kymmeniä tai jopa satoja 
ihmisiä myyjistä asiakaspalvelijoihin, 
tuotantoon tai vaikkapa logistiikkaan. 
Joukkoon mahtuu erilaisia ihmisiä, 
jotka ovat tottuneet tekemään asioita 
eri tavoilla. Muutoksesta selvitään 
kuitenkin ilman mustelmia, jos 
lähiesimiehet ja naiset osaavat 
hommansa. Heidän tehtävänään 
on kertoa, mitä uusi suunnitelma 
tarkoittaa jokaisen yksittäisen ihmisen 
näkökulmasta ja heidän pitää myös 
osata ohjata toimintaa haluttuun 
suuntaan.

Yhden vinkin Sopanen haluaa vielä 
yrityksille antaa. Avainasiakkuuksien 
johtamista ei kannata yrittää laittaa 
kerralla kuntoon ehdottomien 
aikarajojen puitteissa. Takarajan 
asettaminen saattaa nimittäin johtaa 
tilanteeseen, jossa kaikkia tavoitteita ei 
saadakaan täytettyä määrätyssä ajassa.

– Avainasiakkuuksien 
kasvattaminen järjestelmällisellä 
johtamisella saattaa lisätä myyntiä 
sadoillatuhansilla tai miljoonilla 
euroilla. Tärkeimmät asiakkaat 
ovat yrityksille niin kullanarvoisia, 
että niihin kannattaa suhtautua 
pitkäjänteisesti. Vaikka jokin tavoite 
ei toivotussa ajassa täyttyisikään, niin 
kannattaako silti lopettaa kesken vai 
jatkaa toiminnan jatkojalostusta?

Opas myynnin 
johtamiseen tiedolla
Meillä on selkeä tavoite, mutta 
miten me saavutamme sen? 
Usein tavoitteen ja lopputuloksen 
välissä on musta laatikko. 
Laatikkoon kerääntyy kaikki ne 
asiat, joita teemme tavoitteemme 
eteen. Koska emme näe laatikon 
sisälle, emme tiedä teemmekö 
riittävästi oikeita asioita.

Entä jos voisimme avata tuon 
mustan laatikon ja ohjata 
tekemistämme niin, että 
voisimme koko ajan seurata 
tavoitteen toteutumista ja 
varmistaa tekevämme oikeita 
asioita oikeaan aikaan oikealla 
tavalla?

Tästä on kyse myynnin 
johtamisessa tiedolla.

Koska myynti on aina lopulta 
numeropeliä, niin tässä oppaassa 
tarkastellaan yksinkertaisten 
käytännön esimerkkien avulla, 
kuinka numeroita käytetään 
myynnin johtamiseen, jotta 
myyntitavoitteet saavutetaan – ja 
usein jopa ylitetään..

www.biit.fi	>	Biit	HUB	
>	Oppaat	>	Ohjaako	
myyntiäsi	mutu	vai	
data?	–	Opas	myynnin	
johtamiseen	tiedolla

Ohjaako myyntiäsi 
mutu vai data?
– Opas myynnin johtamiseen tiedolla

https://www2.biit.fi/hub/oppaat/opas-myynnin-johtamiseen-tiedolla/web
https://www2.biit.fi/hub/oppaat/opas-myynnin-johtamiseen-tiedolla/web
https://www2.biit.fi/hub/oppaat/opas-myynnin-johtamiseen-tiedolla/web
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Uusien asiakkaiden haalimisella eli 
uusiasiakasmyynnillä on myynnissä ollut tähän 
saakka ylivertainen asema. Se on näkynyt muun 
muassa siinä, kuinka myyntiä on perinteisesti 
johdettu uusiasiakashankintaan soveltuvalla 
myyntisuppilolla. Yritysten käyttämät 
CRMjärjestelmät on lähtökohtaisesti 
suunniteltu tukemaan juuri tällaista myyntiä. 
Järjestelmään on lähes poikkeuksetta kuvattu 
vain yksi myyntiprosessi  useimmiten juuri 
uusasiakasmyynti.

Miten Salesforce  
auttaa kasvattamaan 
myyntiä avain 
asiakkaille?

Avainasiakkuuksien johtamismallin kehittäminen alkaa 
toimintatavan, organisaation ja avainasiakkuuksien 
määrittämisestä. Yrityksen tulee määritellä avainasiakkaansa, 
luoda yhteinen toimintamalli asiakkuuksien hoitamiseen 
ja miettiä keinot, joilla asiakkuutta voidaan kehittää. Moni 
yritys on jo tehnyt tätä ajatustyötä, mutta suunnitelmat ovat 
jääneet hyllyyn pölyttymään. Jotta avainasiakkuuksia voidaan 
johtaa järjestelmällisesti, suunnitelmat on vietävä käytännön 
tasolle jossa määritetään tehtävät ja vastuut. Tähän tarvitaan 
järjestelmää ja johtamista

Asiakaskunnassamme on kuitenkin 
tapahtunut viime aikoina selkeä ajattelutavan 
muutos. Yhä useampi yritys haluaa 
uusasiakasmyynnin lisäksi hakea kasvua 
jo olemassa olevilta asiakkailta. Uusien 
asiakkaiden rinnalle tai jopa edelle on siis 
nostettu yrityksen nykyiset asiakkaat. Tämä 
ajattelutavan muutos edellyttää myös myynniltä 
täyskäännöstä.

Koska yritysten käyttämät CRMjärjestelmät 
eivät lähtökohtaisesti tue avainasiakkuuksien 

/  T I M O  Y L I K A N G A S
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johtamista, suunnitelmien vieminen 
käytäntöön on aikaisemmin 
ollut erittäin haastavaa. Olemme 
tunnistaneet haasteen ja kehittäneet 
siihen ratkaisun.

SALESFORCE HYÖTYKÄYTTÖÖN JO 

ALKUMETREILLÄ

Rakentamassamme plugn
play tyyppisessä ratkaisussa 
avainasiakkuuksien johtamismalli 
räätälöidään nopeasti ja 
kustannustehokkaasti osaksi yrityksen 
käyttämää Salesforceympäristöä. 
Yksinkertaisuudessaan muutos 

tarkoittaa sitä, että Salesforceen 
aktivoidaan joukko uusia kenttiä ja 
objekteja. Salesforcekäyttöliittymän 
näkökulmasta muutos on pieni, mutta 
taustalla on usein merkittävä muutos 
toimintatavoissa.

Olemme käyttäneet ratkaisumme 
pohjana suosittua ja hyväksi 
havaittua St. Gallenin KAMmallia, 
jonka relevantit osat voidaan viedä 
Salesforceen sellaisenaan tai mikäli 
yrityksellä on jo käytössään jokin 
avainasiakkuuksien johtamismalli, niin 
sitä voidaan käyttää kehittämistyön 

pohjana. Tällöin räätälöinti aloitetaan 
FitGap analyysillä, jossa näitä kahta 
mallia vertaillaan yrityksen tarpeiden 
pohjalta ja KAMpakettia muokataan 
tarvittaessa

KAMpaketin käyttöönotto 
alkaa yhteisillä työpajoilla, joissa 
esitellään St. Gallenin KAMmalli 
ja analysoidaan asiakkuutta mallin 
pohjalta. Jo ensimmäisestä työpajasta 
lähtien analyysin tulokset  kirjataan 
Salesforceen, ja Salesforceympäristön 
konfigurointi alkaa heti ensimmäisistä 
harjoituksista. Asiakkaalla on jo 
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ensimmäisen työpajan jälkeen 
mahdollisuus testata ja tutustua KAM
paketin toiminnallisuuksiin. 

KAMpaketti voidaan asiakkaan 
toiveiden mukaisesti asentaa sopivaan 
ympäristöön. Tärkeintä kuitenkin on, 
että työpajoissa käytetään oikeaa dataa 
ja analysoidaan oikeita asiakkuuksia. 
Olemme saaneet asiakkailtamme 
erityisen positiivista palautetta siitä, 
että työpajoissa on ollut mukana 
sovelluskehittäjä, joka pystyy tekemään 
käytyjen keskustelujen pohjalta 
lennosta muokkauksia Salesforceen.

Koska työpajoissa pureudutaan 
heti yrityksen oikeisiin asiakkaisiin, 
niin usein löydetään jo selkeitä 
aktiviteetteja, joita voidaan heti 
toteuttaa. Kun analysoidaan 
esimerkiksi avainasiakkaan 
päätöksentekijöitä, saatetaan löytää 
ihmisiä, joita ei vielä tunneta. Tällöin 
yhtenä mahdollisena työpajan hyötynä 
voi olla lista kontaktoitavista ihmisistä.

TUNNETKO VAI LUULETKO 

VAIN TUNTEVASI ASIAKKAAN 

PÄÄTÖKSENTEKIJÄT?

On hyvä muistaa, että 
avainasiakkuuksien johtamiseen ei 
ole olemassa mitään yksiselitteistä 
ratkaisua. KAMpaketin lopullinen 
muoto on aina asiakkaan näköinen, 
sillä yritysten tarpeet ovat hyvin 
erilaisia.

Esittelen kuitenkin muutaman 
esimerkkikuvan avulla, miltä KAM
paketti Salesforceen kuvattuna 
voi näyttää. Käytän esimerkissä 
kuvitteellista teollisuusalan yritystä 
Steel Oy:tä, jonka tärkein yksittäinen 
asiakas on nostokurkia valmistava 
Cranes and Family Oy.

Ensimmäisessä kuvassa Steel Oy on 
analysoinut heidän avainasiakkaansa 
päätöksentekijöitä. Asiakasyrityksen 
toimitusjohtaja, palveluliiketoiminnan 
vetäjä ja ostopäällikkö suhtautuvat 
Steel Oy:hyn myötämielisesti muiden 
ollessa neutraaleja. Avainasiakkaalta 
on myös tunnistettu yksi 
päätöksentekijä, josta kenelläkään ei 
ole tarkempaa tietoa.

Tämä kuvitteellinen tilanne on 
itse asiassa yrityselämässä varsin 
tyypillinen. Yritykset kuvittelevat 
usein tietävänsä avainasiakkaan 
päätöksentekijät täydellisesti, mutta 
kun päätöksentekijöistä piirretään 
kuva, niin usein kuvaan ilmestyy myös 
kysymysmerkkejä. Vetämissämme 
työpajoissa on usein käyty hyödyllisiä 
keskusteluja 
juuri asiakkaiden 
avainhenkilöistä ja 
heidän todellisista 
rooleistaan. 
Avainasiakkuuksien 
johtamismallia 
rakentaessa 
asiakkaiden 
päätöksentekijöiden 
perinpohjainen 
analysoiminen on 
siis ehdottoman 
suositeltavaa.

Kun Salesforceen kuvataan 
organisaatiokartta asiakkaan 
päätöksentekijöistä, niin se toimii 
yhtä aikaa oppaana kaikille uusille 
asiakkuuden parissa työskenteleville 
ihmisille sekä muistutuksena myös 
niille, jotka ovat jo pidempään 
asiakkaan kanssa työskennelleet.

”Yritykset kuvittelevat 
usein tietävänsä 
avainasiakkaan 
päätöksentekijät 

täydellisesti, mutta kun 
päätöksentekijöistä 

piirretään kuva, 
niin usein kuvaan 

ilmestyy myös 
kysymysmerkkejä.”

Organisaatiokartan oikealla puolella 
on kuvattuna kaikki menneet ja tulevat 
aktiviteetit, joita avainasiakastiimillä 
on ollut asiakkaan suuntaan. Tämä 
tehtävälista auttaa varmistamaan, 
että kaikki asiakkuussuunnitelmaan 
kirjatut asiat tulevat varmuudella 
tehdyiksi. Samalla tehtävälista auttaa 
ylempää johtoa näkemään tarkasti, 

minkälaisia akvititeetteja 
asiakkuuksien suuntaan 
on suunniteltu ja 
toteutettu.

Jos asiaa tarkastelee 
ylimmän johdon 
näkökulmasta, niin 
ylin johto pääsee 
myös tarkastelemaan, 
kuinka paljon 
avainasiakkuuspäälliköt 
ovat tunnistaneet 
kontakteja ja ovatko he 
tehneet kaikki aktiviteetit 

sovitussa aikataulussa. Tietyllä tavalla 
tehtävälista toimii siis kontrollin 
välineenä. Kun asiakastapaamiset 
hoidetaan järjestelmällisesti, vältytään 
siltä kammottavalta tilanteelta, jossa 
useat eri ihmiset ravaavat asiakkaan 
luona toisistaan tietämättöminä.

 

Asiakkaasta rakennettu organisaatiokartta auttaa käsittämään paremmin, kuinka hyvin 
asiakas todellisuudessa tunnetaan.
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ROADMAP MÄÄRITTÄÄ MYYNNIN 

SUUNNAN

Toisessa kuvassa on näkymä 
roadmapista, jota voi ajatella 
myös myyntisuunnitelmana. 
Avainasiakkuuksien kasvattaminen 
vaatii omanlaistaan myyntistrategiaa, 
sillä tavoitteena on syventää 
osapuolten välistä suhdetta ja 
aidosti auttaa asiakasta kehittämään 
liiketoimintaansa.

Roadmap on siis enemmänkin 
tiekartta, joka kertoo, minkälaisin 
askelin asiakasta autetaan pääsemään 
liiketoimintatavoitteisiinsa. 
Ihannetilanteessa roadmap 
rakennetaan ja vahvistetaan 
yhdessä asiakkaan kanssa, jolloin se 
voidaan myös järjestelmään kirjata 
sellaisenaan.

Roadmapiin voidaan lisätä hyvin 
erilaisia askeleita. Sinne voidaan 
kirjata asioita, joista on jo sovittu 
asiakkaan kanssa tai esimerkiksi 
asioita, joihin on tarkoitus palata 
asiakkaan kanssa myöhemmin.

Roadmap on organisaatiokartan 
tavoin monipuolinen työkalu, joka 
auttaa tekemään oikeita asioita ja 
lisäksi toimii johtamisen tukena. 

Roadmap, eli tiekartta kertoo sen, millaisilla askeleilla asiakasta voidaan auttaa pääsemään liiketoimintatavoitteisiinsa. 
Ihannetilanteessa roadmap rakennetaan ja vahvistetaan yhdessä asiakkaan kanssa, jolloin se voidaan myös järjestelmään kirjata 
sellaisenaan.

Johto voi vaivattomasti tarkastella 
avainasiakkuuksien kehittymistä 
tarkastelemalla, minkälaisia 
roadmapeja asiakkaiden kanssa on 
rakennettu ja kuinka moni roadmapin 
kohteista on myös toteutettu.

Näiden muutamien esimerkkien 
lisäksi KAMpakettiin kuuluu joukko 
muitakin toiminnallisuuksia, joista 
Salesforceen lisätään asiakkaan 
toivomat. Salesforceen voidaan 
esimerkiksi lisätä toiminnallisuuksia 
asiakkaiden analysoimiseen. 
Hyödyllisiä työkaluja asiakkaan 
analysoimiseen ovat esimerkiksi 
SWOT ja PESTELanalyysit, jotka 
voidaan tuoda esimerkiksi osaksi 
asiakkuuden yleisnäkymää.

Kun avainasiakastiimien tekemät 
analyysit lisätään Salesforceen 
ja myös pidetään ajantasaisina, 
niin asiakasymmärrys kasvaa 
moninkertaiseksi. Keskustelut 
esimerkiksi roadmapista johtavat 
huomattavasti todennäköisemmin 
lisämyyntiin, jos asiakkaan kanssa 
käytävien keskustelujen taustalla on 
syvä ymmärrys asiakkaan todellisesta 
tilanteesta ja toimintaympäristöstä.

Timo Ylikangas 
Customer Success Executive, 
Biit Oy

timo.ylikangas@biit.fi

Pitkän uran Accenturella 
erilaisissa myynti- ja myynnin 
kehitystehtävissä tehnyt Timo 
Ylikangas auttaa nykyisin Biitillä 
asiakkaitamme menestymään 
Salesforcen teknologioita 
hyödyntäen.

K I R J O I T T A J A
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”Tähtäämme alallamme edelläkävijän 
rooliin. Emme halua ainoastaan seurata 
muutoksia sivusta, vaan myös vaikuttaa 
niihin.”
/  J U K K A  P E N N A N E N ,  A LV A
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Pitkään paikallisesti toiminut Alva 
haluaa nousta valtakunnalliseksi 
toimijaksi, joka tunnistetaan 
asiakaskeskeisyyden, läpinäkyvyyden 
ja avoimuuden edelläkävijänä. Yhtiön 
asiakkuusjohtajana työskentelevä 
Jukka Pennanen korostaa, ettei 
vision toteuttaminen onnistu yksin 
puurtamalla.

– Haluamme toimia asiakkaiden 
suuntaan proaktiivisesti ja samalla 
vaikuttaa osaltamme siihen suuntaan, 
johon koko ala kehittyy. Tämä onnistuu 
vain tekemällä asioita yhdessä, toteaa 
Pennanen.

Alva on keskisuuri vesi ja 
energiaalan yhtiö, joka on jo pitkään 
palvellut sekä kuluttajia että yrityksiä 
paikallisesti Jyväskylän ja Viitasaaren 
alueella. Yhtiö on käynyt viime vuosina 
läpi suuria muutoksia näkyvästä 
nimenvaihdoksesta uuteen strategiaan.

– Muutosten taustalla on paitsi 
tavoite kasvaa valtakunnalliseksi 
toimijaksi, ennen kaikkea aito 

Alva tähtää edelläkävijäksi 
yhteistyöllä ja avoimuudella

halu tehdä asioita kestävämmin ja 
viisaammin. Haluamme tehdä asioita 
yhdessä ja jakaa ajatuksia myös 
muiden alan toimijoiden kanssa. 
Me kaikki hyödymme avoimesta 
kulttuurista, koska yhteistyön voima on 
valtava, Pennanen kertoo.

Alvan poikkeuksellisen avoin tapa 
toimia on pantu merkille alan muiden 
toimijoiden keskuudessa. Pennanen 
arvelee, että omien kokemusten 
jakaminen jopa muille oman alan 
toimijoille on Suomessa vielä 
verrattain uutta.

Uuden toimintatavan rakentaminen 
ei ole onnistunut sormia 
napsauttamalla, vaan on vaatinut 
yritykseltä järjestelmällistä työtä, kuten 
siilojen purkamista ja asiakasnäkymän 
avaamista läpi koko konsernin.

JYVÄSKYLÄSTÄ PARRASVALOIHIN

Alva on keskellä valtavaa muutosta, 
jossa yrityksen oman toiminnan 

Alvalla, entisellä Jyväskylän Energialla, on kunnianhimoinen 
visio nousta omalla alallaan visionääriseksi edelläkävijäksi, joka 
pystyy tarjoamaan asiakkailleen jatkossa entistä vihreämpiä ja 
kestävämpiä teknologiavaihtoehtoja sekä vähentämään samalla 
merkittävästi lämpö- ja vesihukan syntymistä.
/  J A A K K O  K O I V I S T O

lisäksi koko toimiala on jatkuvassa 
myllerryksessä. Asiakkaiden 
valinnanvapauden lisääntyminen ja 
teknologinen kehitys synnyttävät kovaa 
kilpailua, jossa toiminnan jatkuva 
kehittäminen on alan yrityksille 
ehdoton elinehto.

Tässä muutoksessa Alva ei siis tyydy 
sivuosan esittämiseen, vaan haluaa 
parrasvaloihin.

– Tähtäämme alallamme 
edelläkävijän rooliin. Emme halua 
ainoastaan seurata muutoksia sivusta, 
vaan myös vaikuttaa niihin. Tällainen 
ajattelutavan muutos on meidän 
alallamme vielä jokseenkin harvinaista, 
Pennanen kertoo.

Pennanen on vakuuttunut siitä, että 
isoja muutoksia voidaan saada aikaan, 
kun asioita tehdään yhdessä. Alvalle 
tämä tarkoittaa paitsi yhteistyötä 
asiakkaiden kanssa myös tiivistä 
yhteistyötä yrityksen eri toimintojen 
välillä.
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YHTENÄINEN IKKUNA 

ASIAKKUUKSI IN AVAA UUSIA 

MAHDOLLISUUKSIA

Alvan kunnianhimoinen visio 
nousta yhtä aikaa valtakunnalliseksi 
toimijaksi ja oman alansa 
suunnannäyttäjäksi edellyttää 
kaikkien palikoiden loksahtamista 
kohdalleen. Myös työkalujen on oltava 
kunnossa. Yritys tarvitsi muutoksen 
tueksi yhtenäisen alustan, jota kaikki 
sen toiminnot voisivat yhtä lailla 
hyödyntää.

Organisaation yhteiseksi 
alustaksi valikoitui Salesforce sen 
kattavuuden ansiosta. Projektin 
toteuttajaksi Alva valitsi Biitin, 
joka vakuutti referensseillään ja 
liiketoimintaymmärryksellään.

– Tarvitsimme ikkunan 
asiakkuuksien tarkasteluun. Uusi 
järjestelmä mahdollistaa kaikkien 
organisaation eri toimintojen 
palvelemisen samassa ympäristössä, 
eli se ei jää pelkästään esimerkiksi 
myynnin työkaluksi. Kun kaikilla 

Alva on Jyväskylän ja Viitasaaren alueella vesi- ja 
energiapalveluita kuluttaja- ja yritysasiakkaille tarjoava 
yritys, joka on laajentanut toimintaansa vuosikymmeniä 
kestäneen paikallisen toiminnan jälkeen valtakunnalliseksi 
ja osin myös kansainväliseksi.

Alvan tarina alkoi jo vuonna 1902, kun Jyväskylän 
kaupungin perustama Sähkölaitos alkoi tuottaa 
jyväskyläläisille sähköä höyryvoimalla. Toiminta muuttui 
vuonna 1980 Energialaitos-nimen myötä liikelaitokseksi 
ja vuonna 1997 Energialaitoksesta tehtiin osakeyhtiö 
- Jyväskylän Energia Oy. Yhtiö osti omistajaltaan eli 
Jyväskylän kaupungilta vesiliiketoiminnan vuonna 
2006. Nykyisin Alva on osakkaana energiapalveluyhtiö 

Väreessä, jonka kautta yrityksen sähkön myyntikin tätä 
nykyä hoituu. 

Alva haluaa uudistaa Pisara-palveluillaan vesihuoltoa niin 
Suomessa kuin maailmalla. Yritys haluaa myös kehittää 
koko alan osaamista ja edistää samalla yhteistyötä alan 
toimijoiden kesken.

Nykyisen nimensä Alva sai lokakuussa 2019, kun 
Jyväskylän Energiasta tuli Alva-yhtiöt Oy. Alvan toiminta 
on nykyisin merkittävästi monipuolisempaa kuin viime 
vuosisadan puolella. Alva tytäryhtiöineen tuottaa ja 
jakelee sähköä sekä tuottaa, myy ja jakelee lämpöä ja 
vettä omistamissaan verkoissa.

toiminnoilla aina myynnistä 
asiakaspalveluun saakka on 
samanlainen pääsy asiakastietoon, 
syntyy ikkuna asiakkuuksiin läpi 
koko konsernin. Tämän yhtenäisen 
näkymän myötä meidän kaikkien 
asiakasymmärrys lisääntyy ja voimme 
palvella asiakkaitamme entistä 
paremmin, Pennanen kuvailee.

Pennasen mukaan läpinäkyvyyden 
lisääntyminen on jo auttanut 
Alvaa kehittämään toimintaansa 
proaktiiviseen suuntaan. Yhtenä 

Alva



konkreettisena esimerkkinä toiminnan 
kehittymisestä Pennanen mainitsee 
työpajat, joita he järjestävät yhä 
enemmän yhteistyössä asiakkaiden 
kanssa. Työpajoissa asioita voidaan 
pohtia aiempaa enemmän asiakkaan 
arjen näkökulmasta.

PERINTEISET ROOLIT 

HÄMÄRTYVÄT

Pennanen kertoo, että 
toimintatapojen muutos on myös 
käytännössä tarkoittanut perinteisten 
roolien hämärtymistä. Esimerkiksi 
myyjän roolin määritteleminen on 
aiempaa hankalampaa, kun kaikilla on 
pääsy samaan asiakasdataan.

– Aktiivisuutemme asiakkaiden 
suuntaan on jo selvästi lisääntynyt. 
Asiakasta ei ole aina tapaamassa 
myyjä, vaan asiakastapaamisiin 
osallistuu meiltä hyvin erilaisia osaajia. 
Tiimikeskeisellä toimintatavalla 
pystymme tuomaan kaikki 
toimintomme lähemmäksi asiakasta. 
Meidän alallamme puhutaan varsin 
merkittävästä muutoksesta.

Yrityksen toimintatapojen 
muuttaminen ei olisi onnistunut 
ilman läpinäkyvyyttä, jonka koko 

organisaation yhteinen alusta on 
mahdollistanut.

– Käytämme Salesforcea jo hyvin 
laajasti, mutta jatkossa haluamme 
laajentaa alustan käyttöä vielä 
entisestään. Jatkossa meiltä ei löydy 
toimintoa, jolla ei olisi Salesforcea 
päivittäisessä käytössä.

Pennanen myöntää, että muutoksia 
seurasi alkujärkytys, mutta se kääntyi 
kuitenkin nopeasti innostukseksi. 
Kun työntekijät huomasivat siilojen 
murenemisen ja yhdessä tekemisen 
lisääntymisen, he alkoivat suhtautua 
uuteen toimintamalliin viikko viikolta 
innostuneemmin. Myös asiakkailta 
saatu palaute on ollut rohkaisevaa.

– Olemme tämän vajaan vuoden 
aikana jo käynnistäneet puolisen 
tusinaa uutta pilottihanketta yhdessä 
asiakkaan kanssa. Samalla olemme 
saaneet erityisen positiivista palautetta 
siitä, että olemme aiempaa enemmän 
esillä asiakkaan arjessa. Olen varma, 
että se poikii liiketaloudellisia tuloksia 
ajan kanssa. 

Yhteistyöhön Biitin kanssa Alvan 
asiakkuuspäällikkö Jukka Pennanen on 
erittäin tyytyväinen. 

– Minusta aktiivinen 
kanssakäyminen on kumppanuudessa 
erittäin tärkeää. Sillä varmistetaan, että 
projekti varmasti onnistuu. Biittiläisten 
kanssa on voinut vaihtaa jatkuvasti 
ajatuksia, vaikkei sitä sopimukseen 
oltu kirjattukaan. Asiat ovat edenneet 
aikataulussa ja yllättäviin tilanteisiin 
on aina reagoitu hyvin nopeasti. 
Sujuvuus on se sana, jolla kuvailisin 
yhteistyötämme, Pennanen tiivistää.

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
Heli Leppähaara 
heli.leppahaara@biit.fi 
+358 50 475 4774

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme:

”Biittiläisten 
kanssa on voinut 
vaihtaa jatkuvasti 

ajatuksia, vaikkei sitä 
sopimukseen oltu 

kirjattukaan. Asiat ovat 
edenneet aikataulussa 

ja yllättäviin tilanteisiin 
on aina reagoitu hyvin 
nopeasti. Sujuvuus on 
se sana, jolla kuvailisin 

yhteistyötämme.”



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

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

https://www.biit.fi/hub/

