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Hyväksi myyjäksi kehitytään
Minkälainen on tänä päivänä hyvä myyjä?

Myynti elää jatkuvassa murroksessa, joka koskettaa yhtä lailla kivijalkakauppoja 
kuin B2B-myyntiä. Tässä murroksessa on ennen kaikkea kyse ostokäyttäytymisen 
muuttumisesta. Koronavirus on vain entisestään kiihdyttänyt tämän muutoksen tahtia.

Asiakkaat ottavat asioista itsenäisesti selvää enemmän kuin koskaan aikaisemmin. 
Kun myyjä astuu mukaan kuvioihin, on ostoprosessi usein edennyt jo loppusuoralle. 
Asiakas on kivunnut valtaistuimelle.

Asiakkaat kykenevät tänä päivänä valta-asemaansa käyttämällä kilpailuttamaan 
myyvät organisaatiot hengiltä. Mutta asetelma voidaan onneksi kääntää päälaelleen.

Kuten esimerkiksi M3 Groupin toimitusjohtaja Pasi Pyysiäinen tämänkertaisessa 
Fiidissä toteaa, niin myynnin murroksessa on kyse siitä, kuinka myyjä ottaa 
keskustelun haltuun ennen kuin asiakas pakottaa osallistumaan raakaan 
hintakilpailuun.

Voidaankin sanoa, että tänä päivänä hyvä myyjä on sellainen, jota asiakas mielellään 
kuuntelee. Hyvä myyjä tarjoaa näkemyksiä ja haastaa. Hyvä myyjä auttaa asiakasta 
tunnistamaan sellaisiakin tarpeita, joita tämä ei ollut edes osannut ajatella. 

Tällaiseksi myyjäksi ei synnytä tai valmistuta. Sellaiseksi kehitytään.
Tämän ajatuksen siivittämänä keskitymme tämänkertaisessa Fiidissä 

erityisesti myynnin kehittämiseen myyjiä kehittämällä. Perkaamme 
useasta eri näkökulmasta sitä, kuinka myyjiä järjestelmällisesti 
kehittämällä koko organisaatiota voidaan ohjata kohti 
parempia tuloksia. 

Minkälaisia keinoja ja työkaluja myyjien 
kehittämiseen on? Mistä lähteä liikkeelle? Näihin 
kysymyksiin pyrimme tarjoamaan vastauksia.

Yksi oiva työkalu on viime vuosina suosiotaan 
valtavasti kasvattanut valmentava johtaminen, 
jonka tavoitteena on auttaa ihmisiä yksilöinä 
suoriutumaan paremmin. Valmentava johtaminen 
auttaa tunnistamaan ihmisen yksilölliset vahvuudet 
ja heikkoudet sekä ne kehityskohteet, joihin 
keskittymällä häntä voidaan auttaa suoriutumaan 
työstään paremmin.

Timo Ylikangas kertoo tässä julkaisussa 
henkilökohtaisen tarinansa siitä, kuinka urheilukaupan 
ujosta kesätyöntekijästä tuli valmentava johtaja. 
Siinä on mahtava esimerkki kaikille niille, joille 
valmentaminen on vielä vieras käsite.

Toivottavasti tämä Fiid auttaa sinua oivaltamaan 
jotain, josta voisi olla sinulle pidempiaikaista hyötyä tai 
antaa sinulle ideoita siihen, mitä voisitte seuraavaksi 
kokeilla. Mukavaa kesää! 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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”Myyjäksi lähteminen 
oli minulta aikoinaan 
yllättävä veto, sillä olen 
aina ollut analyyttinen, 
varovainen ja ujo 
tyyppi.”
/  T I M O  Y L I K A N G A S ,  B I I T  O Y
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Nykyisin Biitillä Customer Success Executiven 
roolissa työskentelevä Timo Ylikangas sai 
ensimmäiset kokemuksensa myynnistä 
ja myyjien johtamisesta jo 16-vuotiaana 
kesätyöntekijänä paikallisessa urheilukaupassa. 
Myyntityöhön päätyminen oli nuorelle 
Ylikankaalle itsensä ylittämisen paikka.

– Myyjäksi lähteminen oli minulta 
aikoinaan yllättävä veto, sillä olen aina ollut 
analyyttinen, varovainen ja ujo tyyppi. Halusin 
kuitenkin haastaa itseäni, joten hain kesätöihin 
urheilukauppaan. Silloin näin ensimmäistä 
kertaa, kuinka eri tavoin myyntityötä voi tehdä. 
Jokaisella myyjällä oli oma tapansa toimia.

Ylikangas arvioi ensimmäisiä 
kokemuksiaan hyvin tavanomaisiksi. Nuoren 
innokkaan kesätyöntekijän kehotettiin ottaa 

Timo Ylikangas 
toimii nykyisin Biitillä 
Customer Success 
Executivena.

Oppimismatka  
valmentavaksi  
johtajaksi

kokeneimmista työkavereista mallia. Kokeneet 
myyjät ottivat mielellään nuoren uteliaan 
kesätyöläisen siipiensä alle ja kertoivat tälle 
omista kokemuksistaan sekä jakoivat vinkkejä 
muun muassa myynnissä olleista tuotteista. 

Hyvien kokemusten lisäksi Ylikangas näki 
myös huonoja esimerkkejä. Hän muistelee, 
kuinka asiakkaille saatettiin tyrkyttää 
kaikenlaisia tuotteita riippumatta siitä, mitä 
asiakkaat olivat ostamassa.

URHEILUTARVIKKEISTA 

ONGELMANRATKAISUUN

Ylikangas päätyi urallaan monien mutkien 
kautta johtotehtäviin isoon kansainväliseen 
konsulttifirmaan, jossa kaikkeen työntekoon 
liittyi vahvasti myynnillinen näkökulma. 

Minkälainen on matka myyntityötä tekevästä kesätyöntekijästä 
valmentavaksi johtajaksi? Timo Ylikangas kertoo oman 
uratarinansa sekä avaa samalla, mistä valmentavassa 
johtamisessa on oikeasti kyse. Ylikankaan mielestä valmentava 
johtaminen on johtamistyyli, johon jokaisen esimiestyötä tekevän 
kannattaisi perehtyä.
/  J A A K K O  K O I V I S T O
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JATKUVAA OPETTELUA

Ylikangas pääsi todistamaan 
aitiopaikalta, minkälainen 
muutos työyhteisölle on siirtyä 
perinteisemmästä johtamiskulttuurista 
valmentavaan johtamiseen, jossa 
johtajan rooli ei ole kertoa oikeita 
vastauksia, vaan auttaa muita 
löytämään vastaukset. Muutos 
edellyttää myös esimieheltä uusien 
asioiden opettelua.

– Jotta esimies voi onnistuneesti 
valmentaa alaisiaan, on hänen ensin 
tarkasteltava omia johtamistapojaan 
ja luonteenpiirteitään sekä arvioitava 
omia edellytyksiään valmentaa muita. 
Hyväksi valmentavaksi johtajaksi voi 
onneksi kehittyä, joten kaikkea ei 
tarvitse osata entuudestaan.

Kun Ylikankaan silloisessa 
työyhteisössä alettiin siirtyä kohti 

Enää kyse ei kuitenkaan ollut minkä 
tahansa tuotteen tyrkyttämisestä, vaan 
asiakkaiden ymmärtämisestä ja heidän 
auttamisesta.

– Se oli minulle ahaa-hetki, jolloin 
myös mielikuvani myynnistä muuttui.

Ylikangas kertoo huomanneensa 
nopeasti, kuinka paljon myynnissä 
on lopulta kyse ihmisistä ja 
ihmisiin vaikuttamisesta. Myynnin 
ammattilaisen on osattava esiintyä 
uskottavasti, viestiä tehokkaasti, 
ymmärrettävä asiakkaiden 
toimintaympäristöä ja kyettävä 
rakentamaan asiakkaisiin 
luottamuksellisia suhteita. Autettava 
asiakasta ratkaisemaan liiketoiminnan 
haasteita.

Ylikankaalle oli täysin selvää, että 
tämän kaiken opettelu ei onnistuisi 
pelkästään kokeneita työkavereita 

seuraamalla tai muiden ohjeita 
kuuntelemalla. Ylikangas halusi 
esimiehenä selvittää, miten hän voisi 
auttaa alaisiaan kehittymään sekä 
omaksumaan jatkuvaa opettelua 
vaativia taitoja. Silloin hän tutustui 
ensimmäistä kertaa coachaamiseen  
yhtenä tapana johtaa. .

– Silloisella työpaikalla oltiin 
siirtymässä pois pelkkiin tuloksiin 
keskittymisestä, ihmisten 
rankkaamisesta ja peruutuspeiliin 
katsovasta johtamisesta kohti 
eteenpäin katsovaa, kannustavaa 
ja valmentavaa johtamista. Tämän 
muutoksen aikana kävin itsekin 
useita koulutuksia ja perehdyin 
siihen, mitä tällainen johtaminen on. 
Opintomatkaani edesauttoi se, että olin 
jo entuudestaan erityisen kiinnostunut 
ihmisistä ja psykologiasta.
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valmentavaa johtamista, olivat 
muutokset näkyviä. Esimerkiksi 
121-keskustelujen sisältö muuttui 
merkittävästi. Jos joskus aikaisemmin 
keskusteluissa alaisen nykytilaa 
arvioitiin numeroiden valossa, niin 
nyt niiden rinnalla alettiin tarkastella 
myös yksilön vahvuuksia ja haasteita. 
Peruutuspeiliin katsomisen sijaan 
katse käännettiin tulevaan.

– Minun ajatusmaailmaani sopii 
erittäin hyvin se, että johtaminen 
on jatkuvaa sparrailua. Näen, että 
valmentavassa johtamisessa ei ole 
kyse pelkästään bisneksestä, vaan 
ihmisten ymmärtämisestä ja heidän 
auttamisesta. Kun annat johtajana 
hieman enemmän itsestäsi, voit myös 
odottaa muilta hieman enemmän.

Ylikankaan seuraava askel oli siirtyä 
vetämään samaisessa konsulttifirmassa 
Sales Enablement -tiimiä, jonka 
tehtävänä oli tukea myyntiä ja myyjiä 
sekä auttaa heitä onnistumaan 
asiakkaiden kanssa. Tämä oli samalla 
Ylikankaalle mahdollisuus viedä 
valmentava johtaminen seuraavalle 
tasolle. Hän lähti kouluttautumaan  
työnsä ohella coachiksi.

– Kokemus oli silmiä avaava. 
Koulutuksen aikana näin, miten 
huippuvalmentajat alaisiaan kehittävät 
sekä pääsin harjoittelemaan sekä 
valmentamista että valmennettavana 
olemista. Huomasin nopeasti, että 
mitä enemmän asioita harjoittelin, 
sitä enemmän niitä sovelsin tiimini 
johtamiseen. Annoin muille vielä 
enemmän liikkumavaraa ja pyrin 
välttelemään valmiiden vastausten 
kertomista.

Samaan aikaan Ylikangas pääsi 
valmentamaan muita johtotehtävissä 
olevia valmentamisessa.

– Pääsin samoihin aikoihin 
valmentamaan yrityksen keskijohtoa 
itsensä ja muiden johtamisessa, 
jossa merkittävä osa oli juuri 
molemminpuolisen hyödyn löytäminen 
tavoitteellisella keskustelevalla otteella. 
Nämä kaksi hieman eri näkökulmaa 
johtamiseen antoivat erinomaiset eväät 
tarkastella omaa ja muiden tekemistä. 

Vaikka Ylikangas on osallistunut 
lukuisiin koulutuksiin valmentavasta 
johtamisesta sekä valmentautunut 
viralliseksi coachiksi, niin hänen 
mielestään kaikkien opintomatkojen ei 
tarvitse olla samanlaisia.

– Asioiden opettelu ei tarkoita, 
että heti tarvitsee suunnata monen 
päivän valmennukseen tai suorittaa 
jokin standardoitu koulutus. 
Perustason tietämyksen voi haalia 
nopeasti. Tärkeintä on hankkia itselle 
varmuus siitä, että pystyy käytännössä 
valmentamaan muita, ja harjoitella 
taitoja käytännössä 

Ylikankaan mielestä valmentavassa 
johtamisessa on lopulta kyse 
ihmisten yksilöllisten piirteiden 
huomioimisesta. Hänellä on ollut 
yhtä lailla alaisia, jotka tekevät kaiken 
itsenäisesti ja alaisia, jotka kaipaavat 
paljon tukea. Valmentava johtaja osaa 
tunnistaa, minkälaista johtamista 
kukakin kaipaa.

– Suosittelen jokaiselle esimiehelle 
omista luonteenpiirteistä riippumatta 
valmentavaan johtamiseen 
tutustumista. Se auttaa ymmärtämään 
ihmisiä yksilöinä sekä tarjoamaan 
heille juuri sellaista tukea, jota he 
tarvitsevat. Muutoksen tahti on 
nykyisin niin nopea, että johtajan pitää 
pystyä tukemaan yksilöiden jatkuvaa 
kehittymistä. Siihen valmentava 
johtaminen on erinomainen työkalu.

Myynnin 
valmentava 
johtaminen?
Jos haluat lisätietoa Salesforcen 
hyödyntämisestä myynnin 
valmentavassa johtamisessa, ota 
yhteyttä Timoon.

timo.ylikangas@biit.fi 
+358 (0)40 560 5903

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

”Jotta esimies voi 
onnistuneesti valmentaa 

alaisiaan, on hänen 
ensin tarkasteltava 

omia johtamistapojaan 
ja luonteenpiirteitään 
sekä arvioitava omia 

edellytyksiään valmentaa 
muita.”
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Kevään 2020 
webinaarit
Järjestimme kevään aikana 
kolme myynnin johtamista eri 
näkökulmista tarkastellutta 
webinaaria, joiden tallenteet on 
katsottavissa sivustomme kautta.

Kuinka myyntitavoitteet muuttuvat 
tuloksiksi? – Myynnin johtaminen 
tiedolla

Kerromme webinaarissa, miten 
myynnin johtamisesta voidaan 
datan avulla poistaa epävarmuus 
ja arvailu. Tiesitkö, että dataa 
hyödyntävät myyntiorganisaatiot 
menestyvät merkittävästi 
kilpailijoitaan paremmin? Liity 
sinäkin menestyjien joukkoon.

Kasvua suunnitelmallisella 
avainasiakkuuksien johtamisella

Webinaarissa esitellään 
käytännönläheinen malli, jonka 
avulla avainasiakkuuksia voidaan 
johtaa järjestelmällisesti ja hakea 
kasvua sieltä, mistä sitä helpoiten 
löytyy. Nykyisiltä asiakkailta.

Myynnin valmentava johtaminen – 
ihmiset tuloksen taustalla

Yrityksesi menestys riippuu pitkälti 
siitä, kuinka hyvin onnistutte 
myynnissä. Onnistumisen taustalta 
löytyy aina yhteinen nimittäjä. 
Ihmiset. Kuinka autat heitä 
onnistumaan?

biit.fi > Biit HUB > 
Tapahtumat

Myynnin johtaminen poikkeustilanteessa
Vaikeilla hetkillä myynti auttaa pitämään koko yrityksen pinnalla. Miten 
myyntikoneisto pidetään iskukykyisenä poikkeuksellisen haastavissa 
olosuhteissa?

Uudessa oppaassa esittelemme toimintamallin, jonka pohjalta 
myynti voidaan organisoida uudelleen, rakentaa tilanteeseen sopiva 
myyntisuunnitelma ja lähteä toteuttamaan sitä.

www.biit.fi	>	Biit	HUB	>	Oppaat	>	Myynnin	johtaminen	
poikkeustilanteessa

Myynnin johtaminen
poikkeustilanteessa

https://www2.biit.fi/webinars/data-driven-sales/2020
https://www2.biit.fi/webinars/data-driven-sales/2020
https://www2.biit.fi/webinars/data-driven-sales/2020
https://www2.biit.fi/webinars/avainasiakkaiden-johtaminen/2020
https://www2.biit.fi/webinars/avainasiakkaiden-johtaminen/2020
https://www2.biit.fi/webinars/myynnin-valmentava-johtaminen/2020
https://www2.biit.fi/webinars/myynnin-valmentava-johtaminen/2020
https://www.biit.fi/hub/tapahtumat/
https://www.biit.fi/hub/tapahtumat/
https://www2.biit.fi/hub/oppaat/myynnin-johtaminen-poikkeustilanteessa/web
https://www2.biit.fi/hub/oppaat/avainasiakkuuksien-johtaminen/web
https://www2.biit.fi/hub/oppaat/avainasiakkuuksien-johtaminen/web
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Summer ‘20 Releasen 
uusia ominaisuuksia
Keräsimme joukon mielestämme mielenkiintoisia uusia 
ominaisuuksia Salesforcen Summer ’20 Releasesta.

W O R K . C O M

Work.com
Maailma on alkanut nytkähdellä takaisin akselilleen. Samalla yhä useammat organisaatiot alkavat palailla takaisin 
tuttuihin rutiineihin. 

Organisaatioilla on kuitenkin useita kysymyksiä ratkottavanaan ennen toiminnan normalisoitumista. Kuinka 
esimerkiksi huolehtia työntekijöiden terveydestä ja turvaväleistä? Mistä löytää lisätietoa toimipaikkojen 
avaamisesta? Kuinka arvioida organisaation valmiutta palata rutiineihin?

Näiden haasteiden taklaamiseksi Salesforce on lanseerannut globaalin Work.comratkaisun helpottamaan yrityksiä 
paluussa takaisin normaalimpaan päiväjärjestykseen. Work.com tarjoaa organisaatioille työkaluja, sovelluksia ja 
parhaita käytäntöjä siihen, miten paluu uuteen normaaliin voidaan toteuttaa mahdollisimman jouhevasti. Ratkaisun 
avulla päätökset voidaan tehdä dataa hyödyntäen.

Work.comratkaisu sisältää muun muassa suojatun kyselyn työntekijöiden hyvinvoinnista, työkalun työvuorojen 
suunnitteluun sekä integroituja sovelluksia kumppaneille.

Lue	lisää:	www.work.com

https://www.salesforce.com/work/
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Full View Layout
Summer 20 julkaisun myötä tietojen 
esittämiseen tulee uusi vaihtoehto, 
jossa sekä tietueen yksityiskohdat että 
siihen liittyvät tiedot saadaan näkyviin 
tiiviissä muodossa samalle näytölle.

Tämä muistuttaa jo Classic
käyttöliittymästä tuttua esitystapaa 
sekä tarjoaa oivan tilaisuuden siirtyä 
käyttämään Lightningkäyttöliittymää, 
mikäli siihen on kaivannut juuri tätä 
ominaisuutta.

Näyttötapa voidaan määritellä 
joko näyttökohtaisesti tai koko 
ympäristön osalta. Näytön käyttämisen 
rajoituksena on se, että sivulla on oltava 
maksimissaan 50 kenttää näkyvissä ja 
liittyvien tietojen listoja voi olla enintään 
12. Lisäedellytyksenä on se, ettei 
Visualforcekomponentteja ole käytetty.

Dynamic Forms (beta)
Dynaamisten lomakkeiden avulla 
voidaan jatkossa määritellä 
lomakenäytöille eri kokonaisuuksia ja 
myös määritellä eri käyttäjäryhmille 
näkyvyysrajoituksia. Lisäksi näytettävät 
kentät voivat riippua dynaamisesti 
tietueen tiedoista. Tämä ominaisuus 
helpottaa Salesforcen ylläpitoa, 
sillä tarvittavien erillisten layoutien 
määrä vähenee ominaisuuden myötä 
merkittävästi.

Tämä ominaisuus on betaversiona 
uudessa julkaisussa, joten käyttöönotto 
täytyy erikseen pyytää Salesforcelta. 
Ominaisuus tulee myöhemmissä 
julkaisuissa kaikkien käytettäväksi, 
mutta tämä on mainitsemisen arvoinen 
ominaisuus jo tässä vaiheessa.

Split List View
Summer 20 julkaisun myötä aiemmin 
tehtävänäytöiltä tuttu näkymä tulee 
käyttöön myös muille objekteille  niin 
vakioobjekteille kuin mukautetuillekin 
objekteille. Tämä näkymä näyttää 
samalla näytöllä listan sekä valitun 
tietueen tarkemmat tiedot.

Näin käyttäjän ei tarvitse erikseen 
porautua tietueeseen nähdäkseen 
tarkemmat ja/tai tietueeseen 
liittyvät tiedot, vaan listalta voi valita 
tietueen ja nähdä tiedot samalla 
näytöllä. Toiminnallisuus on käytössä 
automaattisesti ja “Split View”
näkymän voi valita samasta valikosta 
kuin perinteisen listaus tai Kanban
näkymän.

In-app Guidance Builder
Salesforceen on jo aiemmin voinut lisätä useita käyttöä helpottavia ja ohjaavia toimintoja. Nyt siitä on tehty vielä 
helpompaa. Järjestelmän pääkäyttäjä voi jatkossa luoda useita erilaisia käyttäjää ohjaavia toimintoja suoraan 
järjestelmässä.

Näin voidaan varmistaa, että järjestelmä otetaan oikeasti käyttöön sekä motivoidaan loppukäyttäjiä opiskelemaan 
järjestelmän käyttöä, sillä oppiminen tapahtuu suoraan oikealla datalla aidossa ympäristössä.

Ominaisuuden hyödyntäminen vaatii MyTrailheadlisenssit.

Y L E I S E T
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Lisää ominaisuuksia 
High Velocity Sales 
-toimintoon
High Velocity Sales (HSV) toiminto 
saa jälleen lisää ominaisuuksia. 
Summer 20 päivityksen myötä 
myyjä saa työjonoonsa ilmoituksen 
heti, kun vastaanottaja reagoi 
myyjän lähettämään sähköpostiin.

Reagointien määrät ja 
ajankohdat näytetään myyjälle 
aikajärjestyksessä. Reagointitiedot 
tallennetaan sekä vastaanottajan 
että sähköpostin tietueisiin.

Keräämällä tietoja myyjän on 
helpompi tunnistaa kiinnostuneet 
asiakkaat ja ottaa heihin 
nopeammin yhteyttä. Täyden 
hyödyn ominaisuudesta saa, 
kun käytössä on HSV:n lisäksi 
Einstein Activity Capture (EAC) 
ja Inbox, jolloin järjestelmä 
ilmoittaa, kun vastaanottaja avaa 
sähköpostin, vastaa siihen, klikkaa 
sähköpostissa olevaa linkkiä 
tai sähköpostipalvelu palauttaa 
automatisoidun viestin, kuten 
esimerkiksi lomailmoituksen.

Kesäpäivitys tuo 
myös mahdollisuuden 

myyntitahdin haaroitukselle 
sähköpostivastausten mukaan. 
Myyjille voidaan määritellä 
haaroittuva polku, joka kertoo, 
miten eri tilanteissa tulee toimia 
asiakkaan käyttäytymisen mukaan. 
Jos prospekti ei esimerkiksi reagoi 
sähköpostiin kahden päivän 
sisällä, hänelle voidaan määritellä 
lähetettäväksi uusi sähköposti. 
Yhtä lailla voidaan määritellä, että 
asiakkaalle tulee soittaa, mikäli 
prospekti reagoi sähköpostiin 
määritellyn ajan puitteissa, 
esimerkiksi kahden päivän 
kuluessa.

S A L E S  C L O U D

Näe helposti tietoja 
myyntitahdeista ja 
myyjien suoriutumisesta
Uudet Einstein Analytics mittaristot 
antavat myynnin johdolle 
mahdollisuuden nähdä tietoja käynnissä 
olevista myyntitahdeista sekä myyjien 
suoriutumisesta:

Lead	Performance	-mittaristo näyttää, 
kuinka hyvin myyjät muuntavat 
liidejä mahdollisuuksiksi, kuinka 
nopeasti liideihin reagoidaan ja kuinka 
paljon liidejä on missäkin vaiheessa 
myyntisuppiloa.

Engagement	Performance	
-mittaristo näyttää tietoja prospektin 
sähköposteista ja puheluista. Tietoja 
voidaan järjestellä myyntitahdin, 
määrän, ajankohdan ja myyjän mukaan.

Sales	Cadence	Performance	
-mittaristo näyttää tietoja myyntitahdin 
tehokkuudesta, eli esimerkiksi 
käynnissä olevista kohteista ja liidien 
konvertoitumisesta.
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Käyttäjien lisääminen 
listoille Sales Cloudissa
Kesän päivitys tuo “Add to Pardot 
List” ja “Add to Engagement Studio 
List” napit, jotka on mahdollista lisätä 
objekti tai listanäkymään. Tämän avulla 
esimerkiksi myyjä voi lisätä asiakkaan 
(contact) listalle, mikä käynnistää 
Engagement Studiossa rakennetun 
nurturointiohjelman.

Toiminnot voidaan lisätä suoraan 
kontaktien (contact) tai liidien (lead) 
näkymiin Page Layouts asetusten 
kautta.

Ensimmäisen osapuolen 
evästeet (beta)
Yhä suurempi osa selaimista estää niin 
sanotut kolmannen osapuolen evästeet, 
eli sivuston ulkopuolelta tulevat 
evästeet. Uusi ominaisuus mahdollistaa 
sen, että Pardot pystyy seuraamaan 
vierailijoita ja prospekteja tällaisessa 
tilanteessa paremmin.

Ominaisuus tulee kesän julkaisun myötä 
Betavaiheeseen.

Einstein Attribution – tekoälyn rakentamat 
attribuutiomallit
Markkinoinnin mittaamisessa yksi haaste on päätellä, mikä tapahtuma 
tai kampanja johti kaupan syntymiseen, eli mikä kohtaaminen saa siitä 
attribuution. Jos uusi asiakas esimerkiksi latasi oppaan ja osallistui 
tapahtumaan, kumpi näistä vaikutti kaupan syntymiseen ja kuinka paljon?

Tätä varten on mahdollista rakentaa erilaisia attribuutiomalleja. 
Yksinkertaisimmillaan attribuution voi saada esimerkiksi ensimmäinen 
tai viimeinen kohtaaminen, tai kaikki voivat saada yhtäläisen attribuution. 
Monimutkaisemmat mallit vaativat käytännössä data scientistien apua.

Uuden päivityksen myötä Einsteintekoäly voi aikaisemman datan pohjalta 
rakentaa uusia attribuutiomalleja. Näin markkinoinnin toimenpiteillä saatu 
rahavirta voidaan jakaa paremmin eri kampanjoiden välillä.

Einstein Attribution voidaan laittaa päälle Einstein Attribution Setup 
Assistancen avulla ja vaatii Pardot Advanced tai Pardot Premium version.

PA R D O T

Näytä Engagement Data 
myyntimahdollisuuden tiedoissa
Engagement Data näyttää, kuinka eri kontaktit ja liidit 
ovat olleet vuorovaikutuksessa kampanjoihin sidottujen 
markkinoinnin sisältöjen ja toimenpiteiden kanssa. Kesän 
julkaisun myötä tämä tieto voidaan tuoda välilehdeksi 
myös myyntimahdollisuuden (opportunity) tietoihin, jolloin 
myyjät voivat nähdä, mitä myyntimahdollisuuteen liitetyt 
kontaktit ovat tehneet.

Toiminnallisuus voidaan laittaa päälle Lightning App 
Builderin kautta.
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Einstein-vastaus-
suositukset Chat-
keskusteluun
Einsteintekoälytoiminto osaa nyt 
suositella asiakaspalveliljalle Chat
keskusteluun vastausehdotuksia 
aiempien keskusteluiden pohjalta. 
Jotta suosittelutoimintoa voi käyttää, 
on asiakaspalvelun laadittava lista 
suositeltavista vastauksista.

Chatkeskustelun aikana Einstain
tekoäly tutkii viestien sisältöjä ja 
vertailee niitä suositeltaviksi julkaistuihin 
vastauksiin sekä nostaa parhaiten 
sopivat vastaukset suosituslistalle.

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

Service Cloud Voice
Service Cloud Voice on uusi tuote, 
jonka avulla asiakkaiden puhelut 
voidaan ohjata asiakaspalvelijoille 
ilman Salesforcen ulkopuolista 
puhelinratkaisua. Aiemmin on 
ollut mahdollista integroida 
puhelinratkaisu (CTI) Salesforceen 
ja ohjata puhelut OmniChannelilla 
asiakaspalvelijoille, mutta nyt 
erillistä CTIratkaisua ei enää 
tarvita. Toki erillistä CTIratkaisua 
voi halutessaan edelleen 
hyödyntää.

Service Cloud Voice vaatii 
toimiakseen Lightning Experience 
käyttöliittymän ja vähintään 
Enterprise lisenssitason sekä 
erillisen Service Cloud Voice 
lisenssin ja Service Cloud 
Consolen käytön.

Kun asiakaspalvelija saa puhelun, 
hän voi hallita puhelua Consolen 
käyttöliittymässä. Käyttöliittymän 
kautta puheluita voi siirtää, 
laittaa taukotilaan tai päättää 

sekä tarvittaessa myös mykistää 
mikrofonin.

Puheluiden tietoja voi katsella 
samanaikaisesti Supervisor
näkymästä ja pidemmän aikavälin 
tietoja voi katsella KPImittaristolta. 
Supervisornäkymä näyttää 
puheluiden määrät, keskimääräiset 
kestot, jonotusajat ja muita 
tärkeitä tietoja. KPImittaristolla 
voidaan esittää puhelutietoihin 
perustuen esimerkiksi viikottaiset 
ja päivittäiset vasteajat.

Salesforce hyödyntää 
puheluratkaisussaan Amazon 

Connect palvelua, jonka avulla 
toteutetaan puhelinpalvelun 
äänivalikko (IVR), voidaan tallentaa 
puhelut uudestaan kuunneltaviksi, 
jopa muuntaa puhelut tekstiksi 
automaattisesti ja tallentaa 
keskustelut Salesforceen.

Puhelun tekstitystoiminnon 
ansiosta esimerkiksi puhelun 
siirron yhteydessä voi uusi 
asiakaspalvelija lukea aiemman 
keskustelun, eikä asiakkaan tai 
edellisen asiakaspalvelijan tarvitse 
selittää samoja asioita uudestaan.
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Parannuksia Field Service Lightningin 
työvuorosuunnitteluun (Beta)
Useille päiville, kuten maanantaista keskiviikkoon, kohdistuvat työvuorot 
näkyvät nyt selkeämmin työvuorokalenterissa. Kalenterinäkymästä on myös 
helppo päästä muokkaamaan työvuoroja. Nämä parannukset vähentävät 
hiirellä klikkailua ja navigointia työvuorosuunnittelussa sekä nopeuttavat 
suunnittelutyötä.

OmniChannel laskee 
asiakaspalvelijan 
kapasiteetin tehtävien 
tilan perusteella
OmniChannel osaa poimia 
asiakaspalvelulle tarkoitetut työt 
työjonosta ja löytää sopivan 
asiakaspalvelijan, jolle se antaa työn 
tehtäväksi. Asiakaspalvelijoiden ei siis 
tarvitse itse seurata työjonoja ja poimia 
tehtäviä, vaan OmniChannel huolehtii 
tehtävien jakamisesta. 

Aikaisemmin OmniChannel on 
tunnistanut asiakaspalvelijan 
kapasiteetin ottaa vastaan uusia 
työtehtäviä sen perusteella, kuinka 
paljon aiempia työtehtäviä on ollut auki 
Consolen välilehdillä. Nyt on mahdollista 
käyttää työtehtävien tilaan perustuvaa 
kapasiteetin laskentaa.

Esimerkiksi tilamalliin pohjautuvassa 
kapasiteetin laskennassa 
asiakaspalvelija voi asettaa työn tilaksi 

F I E L D  S E R V I C E

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

Valmis, mutta tehdä siihen edelleen 
jälkikirjaustehtäviä. Valmistilalla hän 
osoittaa kuitenkin olevansa vapaa 
ottamaan vastaan uusia tehtäviä. Ennen 
tätä julkaisua asiakaspalvelijan piti 
sulkea selaimesta tehtävän välilehti, 
jotta kapasiteettia vapautui uusille 
tehtäville

OmniChannelin 
taitotasojen 
priorisoinnilla voi 
tarkentaa tehtävien 
reititystä
OmniChannelissa on aiemmin voinut 
määrittää työntekijöille taitoja, kuten 
esimerkiksi kieli tai tuotetaitoja, 
joiden perusteella OmniChannel löytää 
sopivan tekijän tehtävälle. Nyt taidon 
voi määrittää lisätaidoksi, jolloin 
OmniChannel hakee ensin vapaana 
olevia tekijöitä, joilla on määritellyt 
lisätaidot, mutta mikäli tällaisia 
työntekijöitä ei ole vapaana, haetaan 
tekijää ilman lisätaitoja. 

Lisätaitoja voi myös priorisoida, 
jolloin matalan prioriteetin lisätaidot 
pudotetaan pois, mikäli ensimmäisellä 
haulla ei löydy vapaata tekijää. Tällöin 
uusi haku tehdään jäljellä olevien 
lisätaitojen pohjalta.

Tällä tavalla voidaan esimerkiksi 
pakollisiksi taidoiksi asettaa kielitaito, 
korkean prioriteetin lisätaidoiksi 
tuotteen perustietojen hallinta ja 
matalan prioriteetin lisätaidoksi tuotteen 
ylläpitotietojen hallinta. 

Uusia kieliä Einstein Bot-
keskusteluihin
Einstein Bot keskustelija osaa nyt 
englannin lisäksi myös espanjaa, 
ranskaa, saksaa, italiaa ja portugalia.

Aseta määrällisiä 
rajoitteita työtilauksille
Uusilla määrällisillä tehtäväsäännöillä 
voi rajoittaa esimerkiksi sitä, kuinka 
monta työtuntia työntekijä voi 
työskennellä päivässä tai kuinka montaa 
tavaraa autossa voi kerrallaan kuljettaa.
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A N A LY T I C S

Tehosta yhteisösivujen hallintaa
Parannettu Community Pages Menu tehostaa yhteisösivujen hallintaa. 
Jatkossa sivun asetuksia on mahdollista muokata suoraan valikon kautta.

Personoi komponenttien 
sisältöjä
Aikaisemmin yhteisöissä on ollut 
mahdollista muokata sitä, mitä 
komponentteja käyttäjä näkee. Kesän 
päivityksen myötä on mahdollista 
personoida myös komponenttien 
sisältöjä seuraavien ominaisuuksien 
osalta: CMS collections, navigation 
menu ja tile menu.

Toiminnallisuus löytyy Experience 
Builderin kautta. Valitse muokattava 
komponentti ja tämän jälkeen 
“Personalize”.

C O M M U N I T Y  C L O U D

Luo erillisiä sivukarttoja 
hakukoneita varten
Sivukartat tehostavat sivuston 
hakukoneoptimointia (SEO) tarjoamalla 
hakukoneille yhdessä paikassa 
sivuston sisällön. Kesän päivityksen 
myötä on mahdollista luoda erilliset 
hakukoneoptimointia varten luodut 24 
tunnin välein päivittyvät sivukartat.

Toiminnallisuus löytyy Experience 
Builderin SEOvälilehden alta.

Luo erillisiä sivukarttoja 
hakukoneita varten
Sivukartat tehostavat sivuston 
hakukoneoptimointia (SEO) tarjoamalla 
hakukoneille yhdessä paikassa 
sivuston sisällön. Kesän päivityksen 
myötä on mahdollista luoda erilliset 
hakukoneoptimointia varten luodut 24 
tunnin välein päivittyvät sivukartat.

Toiminnallisuus löytyy Experience 
Builderin SEOvälilehden alta.

Liitä .csv-tiedostot 
raporttien 
sähköpostitilauksiin 
(beta)
CSVtiedostomuoto (comma 
separated value) on tapa tallentaa 
taulukkomuotoista dataa 
tekstitiedostoihin. Tiedostomuotoa 
voi hyödyntää datan siirtämisessä 
ohjelmien ja järjestelmien välillä, ja 
näin raporttien sisältämän datan 
saa avattua helposti esimerkiksi 
taulukkolaskentaohjelmassa.

Kesän päivityksen myötä raportin 
data voidaan liittää CSVtiedostona 
sähköpostitilauksen yhteyteen raportin 
tilausasetusten kautta.

Ominaisuus on toistaiseksi 
testausvaiheessa.

Hyödynnä mieliala-
analyysiä Einstein 
Analyticsissä
Tekoäly voi päätellä tekstiaineistosta 
mielialaanalyysin (sentiment analysis), 
kuinka kirjoittaja suhtautuu esimerkiksi 
tuotteeseen tuotearvostelussa. 
Kesän päivityksessä julkaistava uusi 
ominaisuus mahdollistaa esimerkiksi 
palautteen jaottelun eri kategorioihin 
(negatiivinen, neutraali ja positiivinen).
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”Myynnin saralla 
on käynnissä 
valtava murros. 
Kivijalkakauppojen 
kohtalosta on puhuttu 
jo pitkään, mutta 
muutokset koskettavat 
yhtä lailla myös B2B-
myyntiä tekeviä 
yrityksiä.”
/  PA S I  P Y Y S I Ä I N E N ,  M 3  G R O U P
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Näkemyksellinen myynti 
tekee myyjistä johdon 
konsultteja

Onko vaikeuksia saada sovittua riittävästi asiakastapaamisia? 
Kilpailuttavatko asiakkaat hengiltä? M3 Groupin toimitusjohtaja 
Pasi Pyysiäinen tietää, miksi nämä ongelmat ovat monille 
yrityksille arkipäivää.
/  J A A K K O  K O I V I S T O

Kokenut myynnin 
ammattilainen Pasi 
Pyysiäinen toimii M3 
groupin toimitusjohtajana.

– Myynnin saralla on käynnissä valtava murros. 
Kivijalkakauppojen kohtalosta on puhuttu jo 
pitkään, mutta muutokset koskettavat yhtä 
lailla myös B2B-myyntiä tekeviä yrityksiä. 
Asiat ovat jo muuttuneet valtavasti ja koronan 
myötä muutoksen tahti vain kiihtyy entisestään, 
Pyysiäinen kertoo.

Miksi monilla menestyksekkäillä yrityksillä 
on nykyään vaikeuksia pysytellä kasvu-uralla? 
Pyysiäisen mielestä syy on siinä, että moni 
yritys toimii edelleen vanhoilla tavoilla, vaikka 
pelikenttä ja säännöt ovat muuttuneet. Hän 
antaa muutamia esimerkkejä.

– Asiakaskäyntien määrä on laskenut 
koko 2000-luvun ajan. Asiakkaat eivät 
yksinkertaisesti ota myyjiä enää vastaan, 
ellei heillä ole jotain aivan uutta kerrottavaa. 
Asiakkaat tekevät itsenäisesti paljon taustatyötä 

ja ottavat myyjiin yhteyttä vasta siinä vaiheessa, 
kun ostoprosessi on jo edennyt pitkälle. 
Asiakkaat ovat siis kuskin paikalla.

Samaan aikaan päätöksentekijöiden määrä 
on kasvanut valtavasti. Asiakkaan puolella 
pitäisi pystyä vaikuttamaan yhä useampiin 
ihmisiin, vaikka myyjien määrä on pudonnut.

– Tämä johtaa siihen, että koko myynnin 
käsite hämärtyy. Yhä useamman työntekijän on 
tavalla tai toisella osallistuttava myyntiin, jotta 
asiakkaan puolella voidaan vaikuttaa riittävän 
moniin päätöksentekijöihin. 

MYYJISTÄ JOHDON KONSULTTEJA

Asiakkaiden valta-asema on hankaloittanut 
myyjien elämää sekä tehnyt myynnin 
johtamisesta entistä haastavampaa. Pyysiäisen 
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mielestä myynnin peruspalikat on 
aseteltava uudelleen.

– Enää ei riitä, että vahvistetaan 
myynnin nykyisiä työskentelytapoja. 
Koko myyntikulttuuria on muutettava. 
Yritykset tarvitsevat sellaisen 
kulttuurin, jossa jokainen työntekijä 
pitää itseään osittain myyjänä ja jossa 
myynnin imago on erinomainen. 
Tutkimusten valossa tällaiset yritykset 
menestyvät muita paremmin.

Viime vuosina monet arvovaltaiset 
tahot, kuten Harvard Business Review 
ja Forbes ovat mainostaneet myynnin 
kuninkuuslajin eli ratkaisumyynnin 
kuolemaa. Liittyykö sekin jotenkin 
myynnin murrokseen, josta Pyysiäinen 
mielellään puhuu?

– Myynnin uudeksi kuninkuuslajiksi 
on noussut haastajamyynti tai 
näkemyksellinen myynti. Niissä 
on lopulta kyse siitä, kuinka myyjä 
voi ottaa haltuun keskustelut 
asiakasta kiinnostavalla tavalla. 

Näkemyksellisessä myynnissä myyjä ei 
puhu omista tuotteista, vaan painopiste 
on siinä, kuinka asiakas voi tehostaa 
omaa toimintaansa tai tuottavuutta 
myyvän yrityksen ratkaisujen avulla.

Yrityksille siirtyminen 
perinteisestä ratkaisumyynnistä 
näkemykselliseen myyntiin tai 
haastajamyyntiin on potentiaalinen 
lottovoitto, sillä siellä puhutaan 
aivan erilaisista marginaaleista. Kun 
myyntiorganisaatio onnistuu myymään 
asiakkaille näkemyksiä, niin usein 
hinnasta ei tarvitse edes keskustella.

– Perinteisessä tuote- tai 
ratkaisumyynnissä asiakkaat pystyvät 
kilpailuttamaan yritykset hengiltä, 
mutta näkemyksiä ja lisäarvoa voi 
myydä paljon paremmalla katteella. 
Asiakkaat ovat erittäin hintatietoisia, 
mutta jos he huomaavat, että 
myyjän ehdotus parantaa heidän 
kokonaistuottavuutta, niin he ovat siitä 
silloin myös valmiita maksamaan.

”Enää ei riitä, 
että vahvistetaan 
myynnin nykyisiä 
työskentelytapoja. 

Koko myynti-
kulttuuria on 
muutettava.”
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KAIKKI LÄHTEE JOHDOSTA

Kuinka yritys voi sitten 
siirtyä perinteisestä tuote- tai 
ratkaisukeskeisestä myynnistä 
näkemysten myymiseen ja asiakkaan 
haastamiseen? Pyysiäisen mielestä 
kaikki lähtee liikkeelle myynnin 
johdosta.

– Karkeasti arvioituna jos myyjien 
toimintatapoja halutaan muuttaa 
kymmenellä prosentilla, niin myynnin 
johdon pitää muuttua 20-prosenttisesti. 
Eli kun sanotaan, että myynnin pitää 
muuttua, niin kyseessä on ennen 
kaikkea johtamiskysymys.

Monille organisaatioille muutos 
ratkaisumyynnistä näkemykselliseen 
myyntiin on niin iso, että se vaatii 
sekä myyjien että myynnin johdon 
järjestelmällistä kehittämistä. 
Pyysiäisen mielestä on myös 
erityisen tärkeää, että johto jalkautuu 
itsekin asiakkaiden pariin ja oppii 
ymmärtämään, miten näkemyksellinen 
myynti eroaa perinteisestä tuote- tai 
ratkaisumyynnistä.

– Moni myyntijohtaja elää vielä 
tuote- ja ratkaisumyynnin maailmassa. 
Viimeistään nyt johdon on lyötävä 
kädet saveen ja osallistuttava itsekin 

myyntityöhön. En ole vielä nähnyt 
yritystä, joka olisi itsenäisesti 
ohjannut itseään näkemykselliseen 
myyntiin. Muutos näkemykselliseen 
myyntiin lähtee johdosta, koska siinä 
on kyse jostain aivan muusta kuin 
yksittäisistä myyntivalmennuksista. 
Näkemyksellinen myynti muuttaa 
yrityksen myyntiprosessit, 
myyntimateriaalit ja myynnin 
organisoitumisen, eli sitä voitaisiin 
kutsua myös strategiseksi linjavedoksi.

MUUTOKSEEN SYYTÄ VARATA 

AIKAA

Yksi tärkeä osa myynnin murrokseen 
vastaamisesta on myyjien osaamisen 
järjestelmällinen kehittäminen.

Myynnin johdon on yrityksen 
myyntistrategiasta riippuen kyettävä 
kehittämään myyjiä kaikilla neljällä 
myynnin tasolla (tuotemyynti, 
ratkaisumyynti, näkemyksellinen 
myynti & lisäarvon myynti). Kaikki 
tasot edellyttävät myyjiltä erilaisia 
lähestymistapoja - ja erilaisia 
kyvykkyyksiä.

– Esimerkiksi näkemyksellinen 
myynti vaatii näkemyksellisen 
myyntiprosessin. Huomio pitää osata 

kääntää omasta yrityksestä asiakkaan 
tilanteeseen. Se vaatii harjoittelua.

Ilman myyjien järjestelmällistä 
kehittämistä on mahdollista, että yksi 
yrityksen myyjistä tekee pelkästään 
ratkaisumyyntiä, toinen tuotemyyntiä 
ja kolmas näkemyksellistä myyntiä. 
Myyjien valmentava johtaminen 
auttaa myynnin johtoa saamaan rivit 
järjestykseen.

– On hyvä muistaa, että suurimmalla 
osalla myyjistä tai myyntijohdosta 
ei välttämättä ole minkäänlaista 
kokemusta näkemyksellisestä tai 
lisäarvon myynnistä. Heitä pitää 
valmentaa siihen. Yksi konkreettinen 
esimerkki on näkemyksellinen esitys. 
Sellaisen rakentaminen ei tapahdu 
hetkessä, vaan monesti sellaisen 
rakentamiseen menee aikaa neljästä 
kuukaudesta puoleen vuoteen. 
Näkemykselliset esitykset rakennetaan 
yhdessä myyntijohdon kanssa, minkä 
jälkeen myyjiä aletaan valmentaa 
niiden hyödyntämiseen. Tässä ei 
siis ole kyse myyntivalmennuksesta, 
vaan siitä, kuinka myyntijohtaja 
valmentaa oman organisaationsa 
näkemykselliseen myyntiin.

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
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Edelleen perinteisin tapa kehittää 
myyjiä on lähettää heidät satunnaisiin 
luokkahuonekoulutuksiin, joissa koko 
myyntitiimille saatetaan opettaa samoja taitoja. 
Monesti opittuihin asioihin ei enää palata 
eivätkä esihenkilöt koe olevansa vastuussa 
oppien soveltamisesta käytäntöön. Satunnaisten 
koulutusten haasteena on se, ettei niissä opitut 
asiat useinkaan siirry käytäntöön.

Myyjien yksilöllisen kehittämisen 
lähtökohtana on myyjien henkilökohtaisten 

Askelmerkit kohti 
myynnin valmentavaa 
johtamista

Myynti on murroksessa, johon osa myyjistä ja myynnin johdosta 
kykenee vastaamaan muita paremmin. Parhaiten murroksesta 
selviävät sellaiset myyntiorganisaatiot, joissa myyjiä käsitellään 
yksilöinä ja heitä pyritään järjestelmällisesti kehittämään kohti 
parempia tuloksia. Käydään tässä läpi viisi askelta, joiden avulla 
myyjiä voi lähteä kehittämää dataohjatun valmentamisen keinoin.

piirteiden ja toiveiden huomioiminen. Myyjälle 
tarjotaan sellaista apua, jota hän tarvitsee ja 
vieläpä sellaisilla tavoilla, jotka hän kokee 
mielekkäiksi.

Myynnin murroksessa on ennen kaikkea 
kyse asiakkaiden ostokäyttäytymisen 
muuttumisesta. Se korostaa entisestään 
tarvetta osaamisen jatkuvalle kehittämiselle. 
Perinteinen ratkaisumyynti, jossa myyjä 
kartoittaa asiakkaan tarpeita ja tarjoaa näihin 
sopivaa ratkaisua, ei useinkaan enää riitä.

/  T I M O  Y L I K A N G A S
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Timo Ylikangas 
Customer Success Executive, 
Biit Oy

timo.ylikangas@biit.fi

Pitkän uran 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

Asiakkaat kykenevät nimittäin 
kilpailuttamaan ratkaisuvaihtoehtoja 
tarjoavat organisaatiot hengiltä. 
Myyjän on osattava tuoda asiakkaalle 
uusia näkemyksiä. Perinteisemmän 
myyntiosaamisen lisäksi myyjä toimii 
siis yhä useammin myös konsulttina.

Kuinka myyjien osaamista sitten 
voidaan järjestelmällisesti kehittää? 
Yksi tehokas keino on valmentava 
johtaminen. Valmentavassa 
johtamisessa esihenkilö etsii yhdessä 
myyjän kanssa kehityskohteita, joihin 
keskittymällä myyjää voidaan auttaa 
kohti parempia tuloksia. Tällöin 
jokaiselle myyjälle rakennetaan oma 
oppimispolkunsa.

Kuten edellä totesimme, niin 
luokkahuonekoulutusten suurin 
ongelma on se, ettei niillä useinkaan 
saada aikaan pysyvää muutosta.

Esittelemme tässä askelmerkit 
myynnin dataohjattuun 

valmentamiseen, joka on tehokas 
keino varmistaa, että valmennuksessa 
käytävät asiat myös viedään 
käytäntöön. Ilman dataa ja sen 
hyödyntämistä valmennuksen 
vaikutukset saattavat jäädä 
satunnaisiksi.

Valmentavassa johtamisessa 
kyse ei ole siitä, että johdettavalle 
kerrotaan tarkasti, mitä tämän tulisi 
tehdä. Esihenkilö ottaa ennemmin 
valmentajan roolin, joka yhdessä 
johdettavan kanssa kartoittaa 
tämän kehityskohteita ja valmiiden 
ratkaisujen sijaan etsii tämän kanssa 
ratkaisuja yhdessä. Johdettava 
sitoutuu näin paremmin tavoitteisiin. 
Tavoitteet ja polku tavoitteisiin ovat 
yksilökohtaisia.

Kyseessä on silti yksi johtamistapa 
muiden joukossa. Jos johdettava 
henkilö on erittäin kokenut ja osaa 

toimia itsenäisesti , ei valmentava 
ote välttämättä ole se oikea ratkaisu. 
Toisaalta otteissaan hieman hapuileva 
myyjä voi kokea ettei tarvitse 
valmentavaa otetta, vaikka juuri se olisi 
johtamistapana tie tähtiin. 

Myynnin dataohjatussa 
valmentamisessa ei ole kyse pelkästään 
teknologiasta, tai pelkästään 
käytännöistä; molempia tarvitaan. 
Taustalta on löydyttävä myynnin 
organisaatio, myyntiprosessit, tarjooma 
ja asiakkuudet, joita käytettävän 
teknologian tulee tukea. Teknologian 
ja prosessien on tuotettava 
merkityksellistä määrää, suuntaa ja 
laatua mittaavaa dataa. Seuraavien 
askeleiden avulla voidaan varmistaa, 
että dataohjattu valmentaminen 
jalkautuu oikein ja pysyvästi.

”Valmentavassa 
johtamisessa kyse ei ole 
siitä, että johdettavalle 
kerrotaan tarkasti, mitä 

tämän tulisi tehdä.”
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1. MÄÄRITTELE VALMENNUKSEN 

TAVOITTEET

Ensimmäinen askel on määritellä 
valmennuksen tarkoitus ja tavoitteet: 
mitä uusilta toimintamalleilta 
odotetaan ja mitä tavoitteita sille 
asetetaan? Miten tekeminen linkittyy 
yrityksen strategiaan, nykyiseen 
henkilöstön osaamisen kehittämiseen 
ja esimerkiksi yrityksen käyttämiin 
järjestelmiin?

2. VARMISTA ESIMIESTEN 

VALMIUS VALMENTAMISEEN

Valmentavalla johtamisella on 
hankalaa saada aikaan näkyviä tuloksia 
ilman myyntijohdon ja myyntitiimien 
vetäjien myönteistä asennetta. On siis 
syytä varmistaa, että valmentajiksi 
ryhtyvät henkilöt ymmärtävät, miksi 
valmentamista tehdään ja mitä hyötyjä 
siitä on.

Lisäksi valmentavassa johtamisessa 
vaaditaan erilaista osaamista kuin 
monissa muissa johtamismalleissa. 
Ennen mallien jalkauttamista on 
varmistettava esihenkilöiden oma 
osaaminen – ja luotava mallit myös 
heidän valmentamiseen.

3. MÄÄRITTELE 

HENKILÖKOHTAISET MITTARIT

Yksilön valmentamisessa ensimmäinen 
askel on yrityksen tavoitteisiin 
perustuen määritellä henkilökohtaiset 
myynnin mittarit, joiden avulla 
kehittymistä seurataan. Näiden 
mittareiden on huomioitava yrityksen 
tavoitteiden lisäksi myös myyjän 
henkilökohtainen kehittyminen ja 
uratavoitteet.

Tässä myös järjestelmien merkitys 
korostuu, sillä kaiken tarvittavan datan 
myyjien suoriutumisesta pitäisi löytyä 
yrityksen CRM-järjestelmästä. Onko 
järjestelmään kerätty riittävän paljon 
riittävän laadukasta dataa? Kuinka se 
saadaan valmentamisen tueksi? 

4. TUO TOIMINTATAVAT 

JA PROSESSIT TUKEMAAN 

VALMENTAMISTA

Yrityksistä löytyy lukuisia erilaisia 
myyntiprosesseja; optimoidaan 
myyntimahdollisuuksien 
läpimenoaikaa ja voiton 
todennäköisyyttä myyntisuppiloa 
manageeraamalla, haetaan markkinasta 
uusia asiakkaita tehokkaalla 
markkinoinnilla ja hoidetaan olemassa 

Haluatko lisätietoa? Katso webinaaritallenne
Yrityksesi menestys riippuu pitkälti siitä, kuinka hyvin onnistutte 
myynnissä. Onnistumisen taustalta löytyy aina yhteinen nimittäjä. Ihmiset. 
Kuinka autat heitä onnistumaan?

Webinaarissa opit muun muassa, kuinka:

• Johdat myyntiä johtamalla ihmisiä yksilöinä

• Autat myyjiä kehittymään järjestelmällisesti ja tavoitteellisesti

• Seuraat myyjien edistymistä yhteisesti sovittujen mittareiden pohjalta

• Hyödynnät CRMjärjestelmää myyjien valmentamisessa

Katso webinaaritallenne: biit.fi > Biit HUB > Tapahtumat 
> Myynnin valmentava johtaminen – ihmiset tuloksen 
taustalla

olevia asiakkuuksia pitkäjänteisesti. 
Yhteisten prosessien tulisi ohjata 
myyjiä tekemään eri vaiheissa oikeita 
asioita, mutta samalla myyntiprosessit 
mahdollistavat määrämuotoisen datan 
keräämisen.

Viimeistään tässä vaiheessa 
yrityksen toimintatavat ja prosessit on 
rakennettava niin, että myyntiprosessin 
aikana syntyvä data saadaan talteen 
määrämuotoisena, jotta sitä voidaan 
hyödyntää myös myyjien osaamisen 
kehittämisessä.

5. TEE VALMENTAMISESTA OSA 

PÄIVITTÄISTÄ TEKEMISTÄ

Viimeinen ja vaativin tämän mallin 
askeleista on valmentamisen 
jalkauttaminen. Valmentavan 
johtamisen ei kuulu olla vain päälle 
liimattu lisä, vaan osa yrityksen 
kulttuuria ja päivittäistä tekemistä. 
Tässä johdon esimerkillä  on suuri 
rooli. Valmentavasta johtamistavasta 
tulee kerätä kokemuksia ja varmistaa 
johtoryhmätasolla, että uusi 
toimintamalli jalkautuu ja tuottaa 
näkyviä tuloksia.

https://www2.biit.fi/webinars/myynnin-valmentava-johtaminen/2020
https://www2.biit.fi/webinars/myynnin-valmentava-johtaminen/2020
https://www2.biit.fi/webinars/myynnin-valmentava-johtaminen/2020
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Biitin One2One-valmennuspaketti Salesforceen

Jos yrityksen myyntidata on jo 
Salesforcen CRMjärjestelmässä, 
on myynnin valmentavassa 
johtamisessa käytettävä 
ratkaisu helpointa tuoda saman 
järjestelmän päälle. Näin 
vältytään ylimääräisten työkalujen 
käytöltä sekä esimerkiksi 
loputtomien Exceltaulukoiden 
edestakaisin pallottelulta.

Biitin rakentama One2Oan
paketti on työkalu strukturoitujen 
ja merkitysellisten 
valmennuskeskustelujen tueksi.

Ratkaisu on:

STRUKTUROITU

Ratkaisu mahdollistaa 
suunnitelmallisen 
ja dokumentoidun 
keskustelurungon

TEHTÄVÄORIENTOITU

Keskusteluissa sovitut tehtävät 
dokumentoidaan seurantaa 
varten

KONFIGUROITAVA

Keskustelun teemat ja 
näitä tukevat datapisteet 
voidaan konfiguroida omalle 
organisaatiolle

DATAOHJATTU

Salesforcen dataa käytetään 
listoina ja kaavioina, jotka tukevat 
kutakin valittua teemaa

Jos haluat lisätietoja paketista, 
ota yhteyttä:

Timo Ylikangas

timo.ylikangas@biit.fi 
+358 (0)40 560 5903
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”Meillä on ollut suunnitelmia 
avainasiakkuuksien 
johtamiseen, mutta niitä ei 
ole viety järjestelmiin eikä 
käytännön tekemiseen.”
/  A N T T I  T U K I A ,  F O N E C T A
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Yrityksen liikevaihdosta peräti 
kolmasosa tulee nykyisin 
avainasiakkailta, joista monille 
Fonecta on pitkäaikainen ja luotettava 
kumppani. Suurasiakkaisiin eli Suomen 
2000-3000 suurimpaan yritykseen 
Fonectalla keskittyvä myyntijohtaja 
Antti Tukia kertoo, että syvempien 
suhteiden rakentaminen näihin 
asiakkaisiin on heille elintärkeää.

– Suhteet avainasiakkaisiin ovat 
muuttuneet vuosien varrella. Aikoinaan 

Fonecta tähtää markkinoita 
nopeampaan kasvuun avain
asiakkuuksia kehittämällä

meillä oli sadan hengen tiimi, joka 
keskittyi pelkästään suurasiakkaisiin. 
Sittemmin fokusta siirrettiin pieniin 
ja keskisuuriin asiakkaisiin. Nyt 
haluamme uuden tarjoomamme kautta 
taas syventää suhteita tärkeimpiin 
asiakkaisiimme, Tukia kertoo.

JATKUVA KEHITTYMINEN 

MENESTYKSEN TAE

Fonecta on tuttu brändi sekä omalla 
alallaan iso toimija ja tunnistettu 

Moni kuluttaja saattaa yhdistää Fonectan puhelinluetteloihin 
ja hakupalveluihin, mutta nykyisin yritys on johtava 
toimija digitaalisessa markkinoinnissa ja digitaalisessa 
maineenhallinnassa. Yrityksellä on kymmeniätuhansia 
suomalaisia yritysasiakkaita kaikilta mahdollisilta toimialoilta. 
Lisäksi Fonecta on huippusuositun LinkedIN-somealustan ainoa 
virallinen kumppani Suomessa.
/  J A A K K O  K O I V I S T O

asiantuntija. Vaikka yrityksellä on 
vahva asema ja laaja asiakaskunta, niin 
yrityksen toimintaa halutaan kehittää 
jatkuvasti. Yksi kehityskohteista on 
avainasiakastoiminta, joka on aiemmin 
ollut pitkälti yksittäisten ihmisten 
vastuulla sekä vahvasti myyntivetoista.

– Meillä on ollut suunnitelmia 
avainasiakkuuksien johtamiseen, mutta 
niitä ei ole viety järjestelmiin eikä 
käytännön tekemiseen. Asiakkuudet 
ovat olleet pitkälti asiakasvastaavien 
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vastuulla, mutta nyt asiakkuuksista 
halutaan tehdä läpinäkyviä.

Tukia kertoo, että Fonectan 
tavoitteena on kehittää 
avainasiakastoiminnasta niin 
läpinäkyvää, että hän esimerkiksi 
näkee myyntijohtajana koko 
asiakkuuden elinkaaren aina liidistä 
laskutukseen saakka. Fonectalla 
Salesforcea käyttää koko talo, jolloin 
kaikilla asiakkuudessa toimivilla on 
pääsy saman datan äärelle.

Omat haasteensa 
avainasiakastoiminnalle tuo 
kuitenkin se, että Fonecta tekee 
paljon yhteistyötä mediatoimistojen 
kanssa. Yhdessä mediatoimistojen ja 
asiakkaiden kanssa he muodostavat 
kolmikannan, jonka pyörittäminen 
edellyttää järjestelmällisyyttä ja 
yhteistyötä.

– Läpinäkyvyys helpottaa johtamista 
yli yksikkörajojen ja tiedon liikkumista 
eri ihmisten välillä sekä varmistaa 
samalla asiakaslähtöisemmän 
tekemisen.

KAHDEN VI IKON RYPISTYS

Yksi tärkeä palanen 
avainasiakkuuksien kehittämiselle 
on ollut CRM-järjestelmän 
hyödyntäminen. Siinä Fonecta on 
käyttänyt kumppanina Biittiä, joka 
on auttanut hiomaan yrityksen 
avainasiakkuussuunnitelmat sekä 
varmistamaan, että järjestelmä tukee 
suunnitelmien toteuttamista kaikilta 
osin. 

– Olemme edelläkävijöitä datan 
hyödyntämisessä, mutta käyttämämme 
järjestelmä ei sellaisenaan tukenut 
avainasiakkuuksien järjestelmällistä 
johtamista. Myös sitä puolta piti 
kehittää.

Yhteistyö eteni todella nopeasti ja 
uusi avainasiakkuusmalli oli kuvattuna 
Fonectan CRM-järjestelmään 
kahden viikon kuluttua aloituksesta. 
Tukia kertoo, että hypernopeat 
kehityshankkeet ovat heille tyypillisiä.

– Saatamme joskus viedä kolmessa 
kuukaudessa maaliin sellaisen 

projektin, jossa monilla muilla saattaisi 
mennä kolmekin vuotta. Meille on 
siksi tärkeää, että myös käyttämämme 
järjestelmät tukevat ketterää kehitystä.

Nyt kun Fonectan uusi 
avainasiakkuusmalli on kuvattuna 
heidän järjestelmäänsä, on Tukian 
katse jo tiukasti tulevassa. Tukia 

kertoo, että jatkossa Fonecta haluaa 
ymmärtää entistä paremmin, miten 
heidän asiakkaansa menestyvät ja 
rakentaa avainasiakastoiminnalle 
sellaiset mittarit, joiden avulla 
menestystä voidaan seurata tarkasti ja 
osoittaa asiakkaalle.

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

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


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 CRMjärjestelmää 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

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

Myynti
Lauri Kurki 
lauri.kurki@biit.fi 
+358 40 730 9033

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:



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

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

