
FIID
Myynnin 
transformaatio 
kokeneen 
myyntijohtajan  
silmin

Summer ’21 
Releasen uusia 
mielenkiintoisia 
ominaisuuksia

s. 4

s. 12

Projektitoimittajasta 
SaaS-toimijaksi – 
Visma Public kehittää 
liiketoimintaansa

Matka 
näkemyksellisyyteen 
alkaa asiakas-
ymmärryksestä

Liiketoiminnan 
transformaatio vaatii 
järjestelmien määrä-
tietoista kehittämistä

Minding
your
business

Summer ‘21  
Release



2 B I I T  F I I D  S U M M E R  ’ 2 1

Summer ’21 Releasen mielenkiintoiset ominaisuudet alkaen sivulta 12

28
Projektitoimittajasta SaaS-toimijaksi – 
Visma Public kehittää liiketoimintaansa

  Matka 
näkemyk-
sellisyyteen 
alkaa asiakas-
ymmärryksestä

Visma Publicin myynti- ja markkinointijohtaja Jani Muhosen mukaan on kriittistä, että 
myynnin järjestelmät tukevat muuttuneen liiketoiminnan vaatimia toimintamalleja.

Biitin Mikko Cavenius 
ja Jesse Julkunen 

kertovat IT:n roolista 
liiketoiminnan 

transformaatiossa.

Haastattelussa myynnin 
kehittämiseen erikoistuneen  
M3 Groupin Partner Jouni Karo.

20

24

T Ä S S Ä  N U M E R O S S A

3  Pääkirjoitus

4  Myynnin transformaatio 
myyntijohtajan  
silmin – Raimo Jalosen 
jäähyväishaastattelu

12  Summer ’21 Releasen  
uusia ominaisuuksia

20  Matka näkemyksellisyyteen 
alkaa asiakasymmärryksestä

24  Liiketoiminnan transformaatio 
ei onnistu ilman järjestelmien 
määrä tietoista kehittämistä

28  Projektitoimittajasta  
SaaS-toimijaksi – Visma  
Public kehittää  
liiketoimintaansa



3 B I I T  F I I D  S U M M E R  ’ 2 1

Transformaatio – kun pään 
työntäminen hiekkaan ei ole vaihtoehto
Lupasin lukiossa silloiselle historianopettajalleni, etten koskaan aloita tekstiä 
viittaamalla jo muinaisiin roomalaisiin. Aion kuitenkin tehdä tällä kertaa poikkeuksen.

Parisen tuhatta vuotta sitten elänyt roomalainen kirjailija ja luonnontutkija Plinius 
vanhempi tapasi kertoa tarinaa, jossa strutsi hautaa päänsä hiekkaan vaaran uhatessa.

Jokainen eläindokumentteja joskus katsellut tietää, ettei yksikään eläin 
todellisuudessa toimi näin. Kun eläin kokee olonsa uhatuksi, se pyrkii yleensä 
pakenemaan. Joskus se voi hyökätäkin.

Myönnän, että viimeisen vuoden aikana mieleen on muutaman kerran hiipinyt 
salakavalasti ajatus siitä, pitäisikö seurata tarinan strutsin esimerkkiä. Sulkea silmänsä 
ympäröivältä maailmalta ja odottaa parempia aikoja.

Ei tietenkään!
Yhdelläkään yrityksellä tai yhdelläkään johtajalla ei ole muutosten keskellä varaa 

yrittää piiloutua tai jäädä odottelemaan parempia aikoja. Isoihin muutoksiin on 
reagoitava isoilla muutoksilla.

Helppoa se ei ole. Jokainen muutosjohtamista joskus kokeillut tietää, kuinka 
vaikeaa se on. Vaikka organisaatiossa kaikki olisivat yksimielisiä muutosten 
tarpeellisuudesta, niin suunnan kääntäminen on hidasta ja työlästä. Se edellyttää 
rohkeita päätöksiä, määrätietoisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Asioita, joista on 
vaikea pitää kiinni epävarmoina aikoina.

Tässä Fiidin numerossa hyökätään täysillä muutosten 
kimppuun. Teemana on tällä kertaa liiketoiminnan 
transformaatio, eli miten organisaation suuntaa voidaan 
muuttaa isoin liikkein. Transformaatio on aina iso 
muutoshanke, johon yksikään yritys ei lähde kevyin 
perustein. Mikä avuksi, kun pään työntäminen hiekkaan 
ei ole todellinen vaihtoehto?

Tässä numerossa pyrimme tarjoilemaan ajatuksia 
siitä, mistä tällaisessa transformaatiossa on lopulta 
kyse sekä myös vaihtoehtoja, miten haastavan 
transformaatiohankkeen voi viedä onnistuneesti 
maaliin. Ja tuttuun tapaan tarkastelemme 
aihetta vahvasti Salesforceen peilaten. Mikä rooli 
Salesforcella-teknologioilla on liiketoimintaa 
uudistettaessa ja kehitettäessä?

Mikäli tämä meitä kaikkia tavalla tai toisella juuri 
nyt koskettava aihe herättää sinussa ajatuksia tai 
kysymyksiä, ota ihmeessä yhteyttä! 

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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“MINUSTA EI MYYJÄÄ TULE”

– Olen kotoisin perheestä, jossa kaikki muut 
miespuoliset perheenjäsenet tekivät töitä 
myyjinä. Minä taas olin vakaasti sitä mieltä, 
että minusta ei missään tapauksessa tule 
myyjää. Hakeuduin kyllä kauppakorkeakouluun 
opiskelemaan, mutta olin kiinnostunut ennen 
kaikkea teknologiasta ja ohjelmistoista. 
Työurani lähti liikkeelle, kun pääsin 
valmistumisen jälkeen softataloon töihin 
koodaushommiin, Jalonen muistelee.

Huomaamattaan Jalonen alkoi jo 
ensimmäisessä valmistumisen jälkeisessä 
työpaikassaan ajautua askel askeleelta 
lähemmäs myyntiä. Aluksi hän oli mukana 
projektien toimituksissa, jolloin asiakaskunta 
alkoi tulla tutuksi.

– Asiakkaiden kanssa toimiminen oli 
yksinkertaisesti hemmetin kivaa. Ilmeisesti 
muutkin huomasivat sen, koska minulta 

Pitkän uran myynnin 
parissa tehnyt 
Raimo Jalonen on 
nähnyt nykypäivän 
myynnin murroksen 
etulinjasta käsin.

Myynnin transformaatio 
myyntijohtajan  
silmin - Raimo Jalosen 
jäähyväishaastattelu

kysyttiin nopeasti, haluaisinko sittenkin 
kokeilla myyjän hommia. Se oli minulle 
peiliin katsomisen paikka, sillä olin pitkään 
vastustellut pelkkää ajatusta myyjän urasta. 
Päätin kuitenkin lähteä kokeilemaan.

ONNISTUMISTEN KAUTTA 

AMMATTIMYYJÄKSI

Eräs myyntiin liittyvistä sitkeistä myyteistä on 
ajatus siitä, että myyjäksi synnytään.

Vaikka tämä vanhakantainen ajatus onkin 
jo ammuttu alas, niin joitain taipumuksia 
Jalonen oli varmasti perheeltään perinyt, sillä 
hän alkoi hyvin nopeasti saada onnistumisia 
alleen. Myyntiin niin vastentahoisesti aiemmin 
suhtautuneesta miehestä kuoriutui nopeasti 
ammattimyyjä.

– Onnistumisten kautta tuli nopeasti 
sellainen olo, että tätä voisi tehdä tosissaan. 
Tein päätöksen lähteä myyntiuralle - ja se 

Älä koskaan sano ei koskaan. Tähän aforismiin voisi 
kiteyttää myynnin parissa jo monen vuosikymmenen ajan 
työskennelleen Raimo Jalosen uratarinan. Miten vastahakoisesta 
myyntiperheen kasvatista kuoriutui intohimoinen myynnin 
kehittäjä ja puolestapuhuja? Tämän tarinan aiheena on myynnin 
murros, mutta ennen nykyhetken perkaamista palaamme ajassa 
hieman taaksepäin.

/  J A A K K O  K O I V I S T O
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Koodauksesta ja ohjelmistoista kiinnostuneelle 
Jaloselle tällainen myyntityö oli luontevaa.

Reilun neljän vuoden ansiokkaan 
vuoden jälkeen Jalonen sai ylennyksen 
myyntijohtajaksi. Muutosta hän kuvailee 
humoristiseen tapaan.

– Ostin uuden puvun. Mutta jos vakavasti 
puhutaan, niin se muutokset kyllä kiteytyivät 
puvun hankkimiseen, sillä se kuvasti hyvin 
muutosta suhtautumisessani työntekoon. 
Myyjät saivat tuolloin toteuttaa itseään varsin 
vapaasti, mutta myyntijohtajana piti alkaa 
ajatella asioita systemaattisemmin. Kuinka 
edustan yritystä työntekijöiden ja asiakkaiden 
suuntaan? Kuinka jätän omalla käytökselläni 
meistä yrityksenä hyvän vaikutelman? 
Käytännössä muutos tarkoitti ryhdistäytymistä 
ja entistä vastuullisempaa suhtautumista 
työhön.

REALITY CHECK - MYYNTIJOHTAJA EI  

OLE AINA OIKEASSA

Jalonen myöntää, että siirtyminen myyjän 
saappaista myyntijohtajan kenkiin oli myös 
tietyllä tapaa reality check - palautus maan 
pinnalle.

Johtajana hän joutui tarkastelemaan myös 
muiden kuin hänen itsensä suoriutumista. 
Se auttoi ymmärtämään, että yhtä hyvään 
lopputulokseen voi päästä monin eri tavoin.

– Myyjänä sitä ajatteli olevansa kova 
jätkä ja toimivansa parhaalla mahdollisella 
tavalla, kun omat myyntitulokset olivat 
niin hyviä. Myyntijohtajana oppi kuitenkin 
nopeasti kunnioittamaan erilaisia ihmisiä ja 
työskentelytapoja, kun alaiset pärjäsivät kukin 
omalla tavallaan erinomaisesti. Silloin ymmärsi 
väkisinkin, ettei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa 
toimia.

Vaikka vallitseva johtamiskulttuuri myynnin 
saralla oli 1990-luvulla ja vielä 2000-luvun 
alussakin usein käskyttävä ja numeroihin 
tiukasti keskittyvä, Jalonen itse halusi johtaa 
myyjiä eri tavalla. Roolimallina toimi hänen 
ensimmäinen esimiehensä.

– En itse joutunut myyjänä koskaan 
kokemaan kovaa johtamista. Ensimmäinen 
esimieheni oli pehmeämmän linjan edustaja, 
jota voisi nykyisin kuvailla moderniksi 
johtajaksi. Jo hänen esimerkistään ymmärsin, 
että tietyntasoisen autonomian tarjoaminen 
myyjille johtaa parhaisiin lopputuloksiin. 

ura on kantanut aina tähän päivään saakka. 
Olin silloin urani alkuvaiheessa sitä mieltä, 
että amerikkalaiset ovat maailman parhaita 
myyjiä. Siksi seuraava askel urallani oli loikka 
jenkkifirmaan töihin.

MYYJÄ OLI GOOGLE ENNEN GOOGLEA

Ammattimyyjäksi siirryttyään Jalonen vietti 
kaikkiaan 16 vuotta erilaisissa jenkkifirmoissa 
- aluksi myyjänä ja sittemmin myyntijohtajana. 
Minkälaista amerikkalaisessa yrityksessä 
myyjänä työskenteleminen oli nykypäivän 
näkövinkkelistä tarkasteltuna?

– Ensimmäinen varsinainen myyjän pestini 
oli Data General -nimisessä jenkkiyrityksessä, 
joka myi tietokoneita. Silloin 1990-luvun alussa 
tietokoneet olivat niin poskettoman kalliita, 
että niiden mukana toimitettiin ohjelmistot 
veloituksetta. Minun tontilleni kuuluivat 
alusta alkaen vaativat yritysasiakkaat. Vaikka 
asiakkaat olivat vaativia, niin nykyhetkeen 
verrattuna myynti oli yksinkertaista.

On syytä muistaa, että internet ei ollut 
vielä 90-luvun alkupuolella levinnyt kovin 
laajalle. Siksi myyjä oli asiakkaalle usein tärkeä 
tiedonlähde.

Kun Jalonen viittaa puheissaan myynnin 
yksinkertaisuuteen, hän tarkoittaa sillä sitä 
asetelmaa, jossa myyjät pystyivät melko 
vaivattomasti buukkaamaan kalenterinsa 
täyteen tapaamisia sekä keskittymään 
asiakaskeskusteluissa tuotteiden tai 
palveluiden ominaisuuksiin. Siis tuote- tai 
ratkaisumyyntiin.

Tietokoneiden myyminen oli Jalosen myyjän 
uran alkuvaiheissa monella tapaa pioneerityötä, 
sillä asiakkailla ei välttämättä ollut 
tietokoneista mitään omakohtaista kokemusta 
tai edes hyvää ymmärrystä, mihin kaikkeen 
niitä voitaisiin käyttää.

Myyjän tehtävänä oli kertoa tietotekniikan 
perusasioista ymmärrettävällä tavalla. 

”Myyntijohtajana oppi kuitenkin nopeasti 
kunnioittamaan erilaisia ihmisiä ja 

työskentelytapoja, kun alaiset pärjäsivät 
kukin omalla tavallaan erinomaisesti.”
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Vaikka myyjät eivät aina tekisikään 
asioita niin kuin minä haluaisin, niin 
tärkeintä on saada heidät tekemään 
parhaansa.

Jalonen myös muistuttaa, että 
myyntijohtajatkin ovat tavallisia 
ihmisiä - niin hyvässä kuin pahassakin. 
He tekevät virheitä, eivätkä tiedä 
kaikkea. Mikäli johtaminen 
perustuisi käskyttämiseen ja käskyt 
osoittautuisivat vääriksi, nakertaisi se 
myyjien luottamusta myynnin johtoon. 
Siihen ei hänen mielestään myynnin 
johdolla ole ollut milloinkaan varaa.

AINOA PYSYVÄ ASIA ON MUUTOS

Vaikka tämän haastattelun kantavana 
teemana on muutos, niin aivan kaikki 
asiat eivät ole Jalosen pitkän uran 
aikana muuttuneet. Esimerkiksi 
luottamuksen merkitys on ollut kaiken 
aikaa yhtä suuri. Myös jatkuvan 
oppimisen merkitys on ollut vakio.

– Iso teema minulle on ollut 
myyntijohtajana kasvaminen. Ihmisten 
johtaminen on elinikäinen polku, joka 
ei lopu koskaan. On pakko hyväksyä, 
että siinä ei voi koskaan kehittyä 
täydelliseksi.

Ilman jatkuvaa itsensä 
kehittämisestä Jalonen ei olisi pystynyt 
menestymään jatkuvien muutosten 
keskellä. Muutokset ovat hänen 
mielestään kuuluneet aina myyntiin.

– Muutoksia on tapahtunut urani 
aikana ihan koko ajan. Usein ne 
ovat olleet pieniä muutoksia, jotka 
ovat edenneet pikku hiljaa. Jossain 
vaiheessa ollaan kuitenkin tultu 
kulminaatiopisteeseen, jolloin kamelin 
selkä on niin sanotusti katkennut. 
Tällaisella hetkellä sitä herkästi 
ajattelee, että nyt on tapahtunut 
jotain merkittävää. Todellisuudessa 
muutokset ovat kuitenkin edenneet jo 
pidemmän aikaa, mutta niihin ei ole 
reagoitu riittävällä tavalla.

Jalonen mainitsee tällaisista 
muutoksista esimerkiksi internetin, 
jonka aiheuttamiin muutoksiin 
yritetään monissa yrityksissä ja monilla 
toimialoilla yhä edelleen sopeutua. 

Toisena esimerkkinä hän mainitsee 
älypuhelimet, joiden disruptiivisesta 
luonteesta puhuttiin pitkään ennen 
kuin niiden vaikutukset alkoivat 
näkyä.

– Kesti viisi vuotta ennen kuin 
älypuhelinten merkitys alkoi näkyä 
isosti yritysten liiketoiminnassa. 
Ei voi siis sanoa, että niiden 
vaikutukset olisivat tulleet yllättäen. 
Varsinkin teknologian aiheuttamat 
muutokset ovat sellaisia, joita voi 
ennakoida hyvällä perehtymisellä 
ja joiden vaikutuksiin voi myös 
varautua.

Nyt päästäänkin haastattelun 
varsinaiseen ytimeen - myynnin 
murrokseen. Mistä siinä on lopulta 
kyse?

POIKKEUKSELLINEN NYKYHETKI 

- VAI ONKO SITTENKÄÄN?

Jalonen ei monenlaisia muutoksia 
läpikäyneenä kokeneena 
myyntijohtajana ole valmis 
allekirjoittamaan väitettä, että nyt 
elettäisiin myynnin osalta jotain 
täysin poikkeuksellista nykyhetkeä.

Hän myöntää, että koronan 
aiheuttama pandemia iski yllättäen, 
mutta sekään ei hänen mielestään 
käynnistänyt varsinaisesti mitään 
uusia muutostrendejä. Enemmänkin 
se kiihdytti muutoksia, jotka ovat 
olleet nähtävissä jo pidemmän aikaa.

– Viime aikoina on puhuttu 
paljon myynnin murroksesta ja 
myynnin transformaatiosta. Siinä 
on minusta kyse juuri sellaisesta 
aiemmin mainitsemastani 
kulminaatiopisteestä, jolloin 
muutokset lävähtävät kasvoille 
niin voimakkaasti, että niihin on 
pakko reagoida. Ylätasolla myynnin 
murroksessa on kyse siitä, että valta 
on siirtynyt myyjiltä asiakkaille.

Muutosta voidaan tarkastella 
Jalosen uraa peilaten. Jos hän palaisi 
nyt juurilleen ja alkaisi myydä 
tietokoneita yritysasiakkaille, 
niin tietotekniikan perusasioista 
puhumalla hän saisi asiakkaat 

todennäköisesti joko suuttumaan tai 
pidättelemään nauruaan.

Lähtökohtaisesti asiakkaiden 
tietämys ja tiedon saatavuus ovat 
nousseet aivan eri tasolle kuin 
Jalosen uran alkuvaiheissa. Vanhat 
toimintatavat eivät enää riitä, vaikka 
myyjältä löytyisi kaikki taipumukset 
menestyä omassa työssään.

– Myynti on muuttunut 
monimutkaisemmaksi ja 
vaikeammaksi. Ei epäilystäkään.

KOLME MERKITTÄVINTÄ 

MUUTOSTRENDIÄ

Myynnin murroksen aiheuttamat 
lieveilmiöt kuulostavat karuilta. 
Myyjien määrä vähenee, mutta 
myyntiorganisaatioilta odotetaan 
kovempia tuloksia.

Samaan aikaan yhä harvempi myyjä 
pääsee omiin myyntitavoitteisiinsa. 
Lisäksi myyjät viihtyvät saman 
työnantajan leivissä vuosi vuodelta 
vähemmän aikaa. Listaa voisi vielä 
jatkaa pidemmällekin.

Jalonen tunnistaa lieveilmiöt, 
mutta kehottaa kääntämään katseet 
synkistelyn sijaan tulevaisuuteen. 
Murroskausiin kuuluu olennaisesti 

Kolme merkittävintä 
myynnin 
muutostrendiä
Asiakkaiden tavoitettavuus: 
asiakastapaamisten 
buukkaaminen on selkeästi 
vaikeampaa, koska asiakkaita ei 
enää saa helposti kiinni.

Näkemyksellisyys: nykyasiakkaat 
odottavat myyjältä näkemyksiä 
siitä, miten heidän kannattaa 
ongelmiaan ratkoa.

Päätöksentekijöiden määrä: 
nykyisin päätöksiä tekee entistä 
suurempi määrä ihmisiä.
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myös se, että markkinaosuudet jaetaan 
silloin uudelleen.

Mikäli tavoitteena on haukata 
markkinoilta aiempaa isompi 
osuus, Jalosen mielestä myynnissä 
olisi nyt kiinnitettävä huomiota 
erityisesti kolmeen merkittävään 
muutostrendiin: asiakkaiden 
tavoitettavuuteen, näkemyksellisyyteen 
ja päätöksentekijöiden määrään.

MUUTOSTRENDI 1: ASIAKKAIDEN 

TAVOITETTAVUUS

Ensimmäisenä merkittävimmistä 
muutostrendeistä Jalonen mainitsee 
asiakkaiden tavoitettavuuden. 
Kun hän itse työskenteli 
aikoinaan myyjänä, ei 
asiakastapaamisten 
buukkaaminen aiheuttanut 
minkäänlaista päänvaivaa. 
Silloin käytössä oli 
lankapuhelimet ja niihin 
vastattiin käytännössä aina, 
kun ne soivat. Monesti jopa 
kesken palaverin.

– Kun kännykät ilmestyivät, niin 
aluksi myös niihin vastattiin hanakasti. 
Silloin myynnissä pystyttiin nostamaan 
merkittävästi puheluiden määrää, mikä 
taas johti tilanteeseen, jossa yritysten 
päätöksentekijät alkoivat saada 
niin paljon puhelinsoittoja, että he 
lakkasivat vastaamasta niihin.

Jalonen muistelee, että paluu 
takaisin myynnin pariin vuonna 2013 
erinäisten johtotehtävien jälkeen toimi 
kylmänä herätyksenä uudenlaiseen 
todellisuuteen.

– Muistan, kun otin ensimmäistä 
kertaa soittolistan käteeni ja aloin 
soitella asiakkaita läpi. Yksikään 
asiakas ei vastannut puhelimeen. 
Mietin silloin, että osaanko edes 
enää tehdä tätä työtä. Pystynkö 
työskentelemään myynnissä, jos en saa 
edes ketään kiinni?

Niihin aikoihin alettiin puhua 
sisältömarkkinoinnista ja korostaa 
inbound-lähtöistä ajattelua. Jalonen 
tutustui tarkemmin aiheeseen ja uskoi 

olevansa jonkin merkityksellisen 
äärellä.

– Huomasin ekan soittokierroksen 
jälkeen, että kyllä ne asiakkaat yhä 
edelleen tavoitti puhelimitse, jos oikein 
ankarasti soitti. Uskoin kuitenkin 
jo silloin, että ovet olivat alkaneet 
sulkeutua.

Tämän muutoksen myötä 
pääsemmekin nykyhetkeen. Kun 
Jalonen aloitti Biitillä nelisen 
vuotta sitten myyntijohtajana, 
hänen tehtävänsä oli virittää koko 
myyntiorganisaatio uuteen uskoon. 
Yksi ensimmäisistä isoista muutoksista 
oli kylmäsoitoista luopuminen.

– Lopetimme Biitillä kylmäsoitot 
3,5 vuotta sitten. Sen jälkeen 
liikevaihtomme on tuplaantunut. 
Luulen, että isoin muutos on vielä 
tulossa, kun nämä ovet sulkeutuvat 
lopullisesti. Yritykset, jotka eivät tätä 
ymmärrä, tulevat olemaan ongelmissa 
ennen pitkää.

Kylmäsoittojen sijaan markkinointi 
tuotiin Biitillä lähemmäs myyntiä ja 
sisältömarkkinointi tuotiin osaksi 
yrityksen strategiaa. Nämä olivat 
suunnanmuutoksia, joihin Jalonen 
oli alkanut uskoa jo ennen Biitille 
siirtymistään.

MUUTOSTRENDI 2: 

NÄKEMYKSELLISYYS

Toinen merkittävä muutos on Jalosen 
mielestä ollut näkemyksellisyyden 
merkityksen kasvu. 

Aikaisemmin B2B-maailmassa 
asiakkaat tekivät kuukausikaupalla 
töitä määrittääkseen, mitä 
he ovat ostamassa. Tämän 

perusteellisen määrittelyn jälkeen 
he alkoivat kartoittaa vaihtoehtoja 
palveluntarjoajista.

Nykyisin asiakkailla ei ole 
enää aikaa tehdä pitkäkestoisia 
määrittelyjä, vaan he odottavat myyjiltä 
näkemyksiä siitä, miten heidän 
kannattaisi haasteitaan ratkoa. Samalla 
palveluntarjoajat ovat ajautuneet 
tilanteeseen, jossa heidät voidaan 
kilpailutilanteessa hinnoitella hengiltä.

Tässä tilanteessa näkemyksellisyys 
on ratkaisu moniin haasteisiin. 
Jos myyjä pystyy näkemyksillään 
ohjaamaan asiakkaan ajatuksia 
haluttuun suuntaan, pystyy hän 

myös vaikuttamaan paljolti 
lopullisen tarjouspyynnön 
määrittelyihin. Näin voidaan 
ihannetilanteessa jopa pelata 
kilpailijat pois pelistä ennen 
kuin kisa on virallisesti edes 
alkanut.

– Myyjä, joka yrittää 
nykypäivänä ainoastaan 
kartoittaa asiakkaan 

tarpeita, ei pääse pitkälle. Myyjän 
pitää etukäteen perehtyä huolella 
asiakkaan tilanteeseen, jotta hän 
pystyy keskusteluissa tuomaan 
esille näkemyksiä. Näillä arvokkailla 
näkemyksillään myyjä pystyy 
ansaitsemaan asiakkaan luottamuksen.

Jalonen arvioi, että näkemyksellisyys 
on monille yrityksille melko vieras 
lähestymistapa. Hänen arvionsa on, 
että B2B-myyntiä tekevistä yrityksistä 
monet antavat edelleen asiakkaiden 
miettiä parhaita vaihtoehtoja - 
ottamatta aktiivisesti itse kantaa 
asioihin.

– Minusta näkemyksellisyys 
olisi tuotava osaksi yritysten 
brändiä. Yksinkertaisimmillaan 
se tarkoittaa ajatusta siitä, miten 
tulevaisuuden kuvitellaan menevän. 
Tässä tulevaisuuskuvan tai vision 
maalaamisessa yritysten pitäisi olla 
asiakkaitaan edellä. Silloin asiakkaalle 
voidaan maalata polku, jota pitkin 
kannattaa askeltaa.

”Muistan, kun otin ensimmäistä 
kertaa soittolistan käteeni ja aloin 
soitella asiakkaita läpi. Yksikään 

asiakas ei vastannut puhelimeen. ”
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Näkemyksellisyys ei Jalosen mukaan 
ole yksittäisen myyjän asia, vaan koko 
myyntiorganisaation yhteinen asia. Eli 
käytännössä myynnin johdon vastuulla. 
Näin ollen myyntijohtajan tehtävä on 
miettiä, kuinka myyjille voidaan taata 
riittävät eväät marssia asiakkaiden 
luokse näkemyksillä varustettuina.

MUUTOSTRENDI 3: 

PÄÄTÖKSENTEKIJÖIDEN MÄÄRÄ 

Jalosen mielestä maailma oli ennen 
paljon yksinkertaisempi. Myynnin 
osalta se tarkoitti myös sitä, että 
kun projektit olivat pienempiä ja 
toimitukset yksinkertaisempia, niin 
käytännössä päätöksiä tekivät usein 
yksittäiset johtajat.

– Myynnissä ja myynnin 
valmennuksessa kaikki pohjautui 
ennen siihen, että tavoitetaan 
asiakasyrityksestä tämä yksi 
päätöksentekijä ja onnistutaan 
vakuuttamaan hänet. Nykyisin tilanne 
on täysin erilainen.

Nykyisin päätöksiä tekevät entistä 
useammat henkilöt. Usein myyjä 
käy keskusteluja sellaisen henkilön 
kanssa, joka esittelee ehdotukset 
isommalle joukolle päätöksentekijöitä. 
Tällöin ei riitä, että myyjä onnistuu 
vakuuttamaan tuon esittelijän. 
Myyjän pitää jotenkin varmistaa, että 
esittelijä pystyy vakuuttamaan omassa 
yrityksessään myös muut johtoryhmän 
jäsenet.

– Tämä on hyvin radikaali 
muutos, joka muuttaa oikeastaan 
koko myyntimallin. Nyt meidän 
pitää myynnissä miettiä, minkälaista 
aineistoa esittelijä tarvitsee 
vakuuttaakseen muut. Lisäksi pitää 
varmistaa, että viestit kulkeutuvat 
toivotulla tavalla. Kun liikkuvia osia on 
entistä enemmän, korostuvat selkeiden 
myyntiprosessien ja toimivan CRM-
järjestelmän merkitys.

Työkalujen merkityksestä Jalonen 
voisi puhua pidempäänkin. Myynti 
on muuttunut niin haastavaksi, että 

pelkästään sopivalla perhetaustalla, 
oikeanlaisilla luonteenpiirteillä ja 
ammattitaidolla ei enää menestytä.

– Pelkällä ruutupaperilla ja 
puhelimella ei myyjä enää nykyisessä 
maailmassa pärjää. Vanha totuus on, 
että ihmiset yliarvioivat muutosten 
vaikutukset lyhyellä aikavälillä, mutta 
aliarvioivat niiden kauaskantoiset 
seuraukset. Liikaa ei siis kannata 
odotella, vaan tulevaisuuteen kannattaa 
varautua jo nyt, Jalonen päättää.

Tähän retrospektiiviin päättyy Raimo 
Jalosen pitkän tarinan viimeisin 
kappale. Neljässä vuodessa Jalonen 
on kipparoinut Biitin läpi myynnin 
transformaation, jossa yrityksen 
myyntiorganisaatio ja myynnin 
käytännöt rakennettiin uudelleen. 
Nyt Jalonen suunnittelee viettävänsä 
rentouttavan kesäloman ja on syksyllä 
valmis etsiytymään taas uusien 
transformaatioden kimppuun. Jäämme 
mielenkiinnolla odottamaan tarinan 
seuraavaa osaa.

”Nyt meidän pitää myynnissä miettiä, 
minkälaista aineistoa esittelijä tarvitsee 

vakuuttaakseen muut. Lisäksi pitää 
varmistaa, että viestit kulkeutuvat  

toivotulla tavalla.”
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Kevään 2021 webinaarien 
tallenteet

Myyjien johtaminen – Näin onnistut johtamalla ihmisiä numeroiden sijaan

Account Based Marketing (ABM) – Kuinka markkinointi laitetaan  
tekemään tuloksia nykyasiakkaiden suuntaan?

Myynnin transformaatio – Kuinka myynti organisaatio laitetaan  
uuteen uskoon?

Webinaarissa perehdytään myyjien valmentavaan johtamiseen. 
Webinaarissa lähdetään liikkeelle kysymyksestä, kuinka myyjien fiilis 
saadaan nostettua haastavien aikojen jäljiltä takaisin huipputasolle? 
Kysymykseen vastaavat Trainers’ Housen Marko Lehtinen sekä Biitin 
Lauri Kurki.

Katso tallenne: biit.fi > Biit HUB > Tapahtumat

Kukapa ei innostuisi uusista asiakkaista? Myös markkinointi 
on monesti viritetty metsästämään uusia liidejä ja tukemaan 
uusasiakashankintaa. Mutta kuinka markkinointi saadaan 
edistämään myyntiä myös nykyisille asiakkaille, jotka vastaavat 
helposti 80 %:sta yritysten liikevaihdosta?

Katso tallenne: biit.fi > Biit HUB > Tapahtumat

Suurista muutoksista, kuten digitaalisesta transformaatiosta ja 
ostamisen murroksesta puhuttaessa on lopulta kyse siitä, että 
maailma on muuttunut pysyvästi niin nopeassa tahdissa, ettei 
muutoksiin voi enää olla reagoimatta. Miten myyntiorganisaatioiden 
pitää muutoksiin vastata?

Katso tallenne: biit.fi > Biit HUB > Tapahtumat

Etkö ehtinyt mukaan live-lähetykseen? Ei hätää! Voit käydä katsomassa kevään webinaarimme myös tallenteina.

https://www2.biit.fi/webinars/2021-myynnin-valmentava-johtaminen
https://www2.biit.fi/webinars/2021-account-based-marketing-abm
https://www2.biit.fi/webinars/2021-myynnin-transformaatio
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Summer ‘21 Releasen 
uusia ominaisuuksia
Keräsimme joukon mielestämme mielenkiintoisia uusia 
ominaisuuksia Salesforcen Summer ’21 Releasesta.

Näe vaivattomasti, mihin käyttäjien pääsy 
tietueisiin perustuu
Aina ei ole kovin helppoa selvittää, miksi jollakulla käyttäjällä on pääsy 
johonkin tietueeseen. Syynä voi olla esimerkiksi henkilön rooli, sijainti 
tai jokin muu peruste. Kesästä lähtien näiden tietojen selvittäminen 
helpottuu merkittävästi, sillä jatkossa tietueelta voi helposti tarkistaa, miksi 
käyttäjällä on pääsy tietoihin. Tämä ominaisuus on käytössä kaikilla tileillä, 
myyntimahdollisuuksilla, tapauksilla, kontakteilla liideillä ja kustomoiduilla 
objekteilla.

Y L E I S E T

Aseta eräpäivä 
lupajoukoille
Oletko joskus toivonut voivasi myöntää 
jollekin Salesforce-käyttäjälle luvan vain 
tietyksi aikaa ilman, että sinun tarvitsee 
enää luvan myöntämisen jälkeen 
palata asiaan? Nyt se on mahdollista! 
Kesän releasen myötä lupajoukkoja voi 
hallinnoida helposti myös eräpäivien 
perusteella.

Seuraa aktiviisia 
lisenssejä
Lightning Usage -sovelluksessa on 
nyt uusi välilehti, jossa voi seurata 
aktiivisten, nimitettyjen ja vapaana 
olevien lisenssien määrää. Välilehden 
avulla voidaan seurata yhtä lailla 
käyttäjälisenssien lisäksi esimerkiksi 
lisäosalisenssien tilaa. Tämä 
ominaisuus on erittäin käyttökelpoinen 
silloin, kun haluat nopeasti nähdä 
organisaatiosi lisenssitilanteen ja 
arvioida, tarvitsetteko lisälisenssejä. 
Lighting Usage -sovellus on käytössä 
vain tuotantoympäristöissä ja on 
käytettävissä automaattisesti, kun 
olette ottaneet Summer 21 -päivityksen 
käyttöön.
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Yritystietue osaksi 
kampanjaa
Aiemmin kampanjoihin on voinut lisätä 
vain yhteyshenkilöitä (Contact) ja liidejä, 
mutta nyt kampanjaan on mahdollista 
lisätä myös yrityksiä (Account) sekä 
kohdistaa niihin yrityskohtaisia 
markkinointiaktiviteetteja.

Einstein Lead Scoring
Tekoälyyn perustuvaa liidien pisteytystä 
on mahdollista konfiguroida entistä 
tarkemmin huomioimaan erilaisia 
segmenttejä. Esimerksi liidin lähdettä 
voidaan käyttää segmentointikriteerinä, 
jolloin messuilta saadut liidit voidaan 
pisteyttää eri mallilla kuin vaikkapa 
nettisivuilta tulleet liidit. Tämä parantaa 
ennusteen laatua entisestään.

LinkedIn Sales Navigator
Salesforce on kehittänyt LinkedIn’iä 
varten natiivisovelluksen, jonka 
avulla käyttäjä voi tarkastella 
ihmisten LinkedIn-profiileja suoraan 
yrityksen, yhteyshenkilön, liidin ja 
myyntimahdollisuuden perustietosivulla. 
Tämän lisäksi käyttäjä voi lähettää 
viestejä ja verkostoitumispyyntöjä 
suoraan Salesforcesta. Koska kyseessä 
on natiivi Lightning-komponentti, on sen 
lisääminen helppoa suoraan Lightning 
App Builderiltä.

Pipeline Inspection -työkalu
Pipeline Inspection -työkalun avulla myyjä pystyy 
helposti tarkastelemaan, mitä muutoksia hänen (tai 
hänen tiiminsä) myyntiputkessa on tapahtunut. Työkalu 
näyttää tärkeimmät avainluvut, kuten avoinna olevat 
kaupat ja voitetut kaupat, mutta lisäksi myös esimerkiksi 
tulevaisuudesta nykyiselle kvartaalille siirtyneet kaupat. 

S A L E S  C L O U D

Perinteisesti juuri tällaisten muutosten havaitseminen 
myyntiputkessa on ollut hankalaa. Tämän lisäksi 
työkalu on interaktiivinen, eli mitä tahansa avainlukua 
klikkaamalla listanäkymä päivittyy dynaamisesti 
näyttämään vain kyseiset myyntimahdollisuudet.
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Paranna sähköpostien vaikuttavuutta 
Einsteinin avulla
Anna tekoälyn päättää, milloin on paras ajankohta lähettää 
sähköposteja. Einsteinin Sent Time Optimization -ominaisuus 
auttaa lähettämään prospekteille sähköposteja heidän 
kannaltaan parhaaseen mahdolliseen aikaan.

Kun olet ottanut Einsteinin käyttöön markkinoinnin setupista, 
ilmestyy “Einstein optimized” -painike uutiskirjeiden ja 
kampanjasähköpostien lähetysvalintasivulle. Kannattaa ottaa 
huomioon, että ominaisuus vaatii 72 tunnin ajalta dataa 
pystyäkseen valitsemaan parhaan mahdollisen ajankohdan 
viestien lähettämiselle.

Tämän jälkeen Einstein oppii koko ajan lisää ja kehittyy päivä 
päivältä tehokkaammaksi.

Merkittävimpien 
asiakkaiden 
tunnistaminen tekoälyn 
avulla
Kuinka mielenkiintoista olisikaan 
tunnistaa koko asiakaskunnasta ne 
asiakkaat, joista todennäköisimmin 
tulee parhaita asiakkaitasi tämän 
vuoden aikana?

Pardot Einstein kykenee nyt kertomaan 
sinulle esimerkiksi sen, mille asiakkaille 
on luotu myyntimahdollisuuksia 
seuraavalle puolelle vuodelle. 
Kätevää, eikö? Ala kontaktoida 

PA R D O T

10 oppituntia onnistuneeseen CRM-käyttöönottoon
Tämä ilmainen opas kertoo 10 oppitunnin keinoin, kuinka CRM-järjestelmä 
saadaan heti käyttöönotosta lähtien auttamaan organisaatiotasi 
liiketoimintatavoitteiden saavuttamisessa.

www.biit.fi > Biit HUB > Oppaat > 10 oppituntia onnistuneeseen  
CRM-käyttöönottoon

10 oppituntia onnistuneeseen 
CRM-käyttöönottoon
– Asiakasrekisteristä myynnin tärkeimmäksi 
työkaluksi

potentiaalisimpia asiakkaita, rentoudu 
ja odota luottavaisin mieli ennusteiden 
toteutumista.

Käännä Einstein Key Accounts 
Identification päälle Salesforcen 
asetuksista, minkä jälkeen Einstein 
Scoring -komponentin pitäisi ilmestyä 
asiakastietoihin ja alkaa kerätä dataa 
asiakkaiden arviointia varten.

Seuraa accountien 
aktiviteetteja 
kampanjatasolla
Aikaisemmin sinun on ollut mahdollista 
seurata liidien ja kontaktien 

aktiivisuutta kampanjoittain – nyt 
pystyt lisäämään accounteja suoraan 
kampanjoiden jäseniksi. Tämän uuden 
toiminnallisuuden avulla saat paremman 
näkymän markkinointitoimenpiteiden 
tuloksellisuuteen ja asiakkuuksien 
aktiivisuuteen. Voit rakentaa 
raportteja ja mittaristoja, joista näet 
asiakkuuksiisi parhaiten purevat 
kampanjat sekä asiakkuudet, jotka ovat 
kiinnostuneimpia sisällöistäsi.

https://www2.biit.fi/hub/oppaat/10-oppituntia-onnistuneeseen-crm-kayttoonottoon/fiidsummer21
https://www2.biit.fi/hub/oppaat/10-oppituntia-onnistuneeseen-crm-kayttoonottoon/fiidsummer21
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Kehittyneemmät 
Marketing Cloudin 
Datorama -raportit
Datorama Reports -työkalun 
kehittyneempi versio lisätään 
automaattisesti nyt kaikkiin corporate 
ja enterprise -tason lisensseihin sekä on 
saatavilla erillisenä lisäpalveluna myös 
pro-lisenssiin.

Uusia ominaisuuksia kehittyneessä 
versiossa ovat kustomoitavat 
datanäkymät sekä mittaristot, joita 
voi vapaasti konfiguroida omien 
liiketoimintatarpeiden pohjalta.

Käyttäjät voivat jatkossa myös rikastaa 
sähköpostien, tekstiviestin sekä 
asiakaspolkujen dataa kustomoiduilla 
KPI-mittareilla sekä ulkoisten 
datalähteiden datalla. Voit myös 
käyttää eri viestintäkanavien välisiä 
analytiikkatyökaluja valmiiksi tehdyillä 
ominaisuuksilla.

Uusi connector 
Datoraman ja Salesforce 
CDP:n välille
Voit nyt automaattisesti tuoda CDP:n 
tuottamaa demograafista dataa 
Datoramaan uuden connectorin avulla. 
Connectorin avulla voit harmonisoida 
CDP-datan markkinointipaketin 
kanssa saadaksesi aikaan entistä 
merkittävämpiä tuloksia.

Connector ei vaadi toimiakseen 
minkäänlaista koodausta, eli sen saa 
vaivattomasti käyttöön.

Rakenna kustomoituja 
filttereitä asiakkaiden 
segmentointiin
Salesforce CDP tarjoaa mahdollisuuden 
luoda monipuolisia laskukaavoja, 
joilla voit segmentoida asiakkaasi 
entistä tehokkaammin erilaisiin 
kohderyhmiin. Voit esimerkiksi 
summata kaikki kuukauden sisään 
tehdyt ostokset yhteen ja käyttää tätä 
kriteerinä aktiivisten VIP-asiakkaiden 
tunnistamiselle. Passiivisille asiakkaille 
voit rakentaa aktiivisuuteen perustuvat 
filtterit, joiden pohjalta saat entistä 
paremman otteen asiakkaiden 
aktivointiin.

Valitse automaattisesti 
asiakkaalle sopivin 
viestintäkanava flow’n 
aikana
Haluatko maksimoida viestiesi 
tavoittavuuden? Salesforce CDP:n 
uusi toiminnallisuus mahdollistaa sen, 
että voit valita kumpaa priorisoidaan 
viestintäkanavana asiakkaalle: 
sähköpostia vai tekstiviestiä. Jos 
koet, että viestisi välittyy parhaiten 
tekstiviestinä, voit asettaa sen 
prioriteetiksi ja sähköpostin 
toissijaiseksi.

Datan päivittyminen 
reaaliajassa
Pidä kätesi aina asiakkaan pulssilla ja 
reagoi salamannopeasti muutoksiin. 
Salesforce CDP:n datavirrat, segmentit 
ja aktivoinnit päivittyvät jatkossa 
reaaliajassa aina, kun niitä koskevaa 
dataa päivitetään. Tämä tarkoittaa, 
että raportit ja flow’t päivittyvät aina 
välittömästi silloin, kun asiakkuuksissa 
tapahtuu muutoksia.

S A L E S F O R C E  C D P

M A R K E T I N G  C L O U D

Koko lista 
julkaisun uusista 
ominaisuuksista
Kattavan listan Salesforcen 
Summer ’21 Releasen uusista 
ominaisuuksista löydät julkaisun 
omista release noteista.

https://releasenotes.docs.
salesforce.com/en-us/summer21/
release-notes/salesforce_release_
notes.htm

https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/summer21/release-notes/salesforce_release_notes.htm
https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/summer21/release-notes/salesforce_release_notes.htm
https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/summer21/release-notes/salesforce_release_notes.htm
https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/summer21/release-notes/salesforce_release_notes.htm
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Einstein-tapausten 
viimeistely
Tapausten luokittelu tekoälyn avulla 
on jo aiemmin ollut mahdollista, mutta 
tätä täydennetään nyt tapausten 

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

Työvuorojen suunnittelu
Työkuorman ennustaminen on uusi tärkeä toiminto 
Salesforcen Service Cloud -tuotteeseen. Se käyttää 
tekoälyä ja asiakaspalvelun tapahtumista kertynyttä 
dataa ennustamaan tulevaa työkuormaa ja 
tarvittavaa henkilöstöä. Mikäli data sen mahdollistaa, 
ennusteilla voidaan tunnistaa asiakaspalvelijoiden 
määrälliset vaatimukset aikavyöhykkeillä tai 
asiakaspalvelijoiden taitovaatimukset, kuten kielitaito- tai 
tuoteosaamisvaatimukset.

Kun työkuorma on ennustettu, seuraava uusi toiminto 
ottaa ennusteen ja auttaa sen avulla tekemään 
työvuorojen suunnittelua. Suunnittelutoiminto näyttää 
aiemmin suunnitellut työvuorot ja asettaa kuvaajaan 
rinnalle tekoälyn laskeman ennusteen, jonka avulla 
työvuoroja voidaan säätää vastaamaan paremmin tulevia 
tarpeita.

Työvuorojen suunnittelutoiminto on maksullinen 
lisäpalvelu.

viimeistelytoiminnolla, joka ehdottaa 
chatin keskusteluiden pohjalta 
luodulle tapaukselle luokittelut, jotta 
asiakaspalvelijan tehtäväksi jää vain 
luokitteluiden vahvistaminen.
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Parannettu tyylien käyttö 
sivustoilla
LWR-sivustojen tyylien käyttöä 
on myös helpotettu. Sivustoilla 
käytettävän väripaletin voi luoda valitun 
perusvärin pohjalta, fonttien tyylejä 
ja kokoa voi muokata helpommin 
sekä komponenttien välistä tilaa voi 
kontrolloida sivuston teemavalikon 
kautta. Siellä määriteltyjä tyylejä voi 
myös nyt käyttää suoraan omissa 
Lightning-verkkokomponenteissa (LWC) 
viittaamalla niihin --dxp-alkuliitteellä.

Tuki Internet Explorer 
11:lle päättyi
Internet Explorer 11 -selaimella ei enää 
pääse Experience Cloudiin, koska 
selaimen tuki on päättynyt. Mikäli 
käyttäjä yrittää navigoida Experience 
Cloud -sivustolle vanhentuneella 
selaimella, näytetään hänelle viesti, ettei 
kyseistä selainta enää tueta.

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

Työsuunnitelmat
Työsuunnitelma-toiminnon avulla 
voi tehdä työsuunnitelmamalleja, 
jotka sisältävät työvaiheita. Mallit 
ovat esimerkiksi tietyn tuotteen 
määräaikaishuollon kuvauksia ja 
mallin vaiheet huollossa tyypillisesti 
suoritettavia tehtäviä. Kun työnjohto 
suunnittelee kenttähuollon 
työmääräyksiä, voidaan työmääräyksiin 
kytkeä niihin sopivia malleja, jolloin 
kenttähuollolle tulee suoritettavaksi 
malliin määritellyt työvaiheet.

Suositellut osat 
työmääräyksille
Einsteinin suosittelutoiminnolla 
voi rakentaa työmääräyksille 
malleja, joiden pohjalta tekoäly 
osaa suositella työmääräykselle 
sopivia osia. Esimerkiksi tuotteen 
määräaikaishuollossa tarvitaan 
tietynlaisia osia ja vikakeikoilla 
toisenlaisia. Tekoäly vertaa keikalla 
käytettyjä osia ennusteeseen ja osaa 
ajan myötä tarkentaa ennustemalliaan.

E X P E R I E N C E  C L O U D

Uusi mallipohja räätälöityjen sivustojen 
toteutukseen
Uuden Lightning Web Runtime (LWR) -alustan tarjoama mukautettava 
malli tarjoaa nopean sivujen suorituskyvyn ja parantaa kehittäjien 
tehokkuutta. Uusi “Build Your Own” -pohja sisältää vain tärkeimmät sivut ja 
muutaman valmiin komponentin. Se sopii toteutuksiin, joissa käyttöliittymä 
konfiguroidaan kokonaan, eikä Salesforcen valmiita komponentteja tarvita ja 
kun tavoitteena on luoda pikselintarkka ja nopea käyttäjäkokemus.

A N A LY T I C S

Tableau CRM (Einstein 
Analytics)
Datan jalostaminen ja muokkaus. 
Dataa jalostettaessa reseptien 
(Data Recipes) avulla voidaan 
nyt olemassa olevien kaavojen 
lisäksi hyödyntää entistä 
älykkäämpiä kaavoja. Datan 

valmistelu ja muokkaus myös 
onnistuu vapaammin, kun edelliset 
muokkaukset voidaan helposti 
kumota reseptiä päivitettäessä ja 
palata edellisiin reseptiversioihin. 
Lisäksi jalostetut tiedot voidaan 
nyt siirtää suoraan reseptistä 
Salesforce-ympäristöön Salesforce 
Output -liittimen avulla. 

Valmiit sovellus- ja mittaristopohjat. 
Uudet valmiit sovellus- ja 
mittaristopohjat auttavat luomaan 
datasta entistä nopeammin arvoa ja 
näkemyksiä tuottavia visualisointeja. 
Uudet pohjat auttavat esimerkiksi 
media-alan ja viestinnän toimijoita 
luomaan näkemyksiä liiketoiminnan 
tilasta tai alan asiakaspalvelijoita 
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Raportit ja mittaristot
Kenttien päivitys suoraan raportilta 
(Beta). Kun Salesforcen tiedot 
kaipaavat päivitystä, niin päivitykset 
ja muokkaukset objektien tietoihin 
on nyt mahdollista tehdä suoraan 
raportilta eli enää ei ole tarpeen palata 
alkuperäiseen objektitietueeseen. 
Raportin sisäisellä muokkauksella voi 
päivittää tietyntyyppisiä teksti-, numero- 
ja valintaruutukenttiä poistumatta 
raportilta. Esimerkiksi myyjät voivat 
päivittää myyntimahdollisuuksien 
rahalliset arvot yhdestä näkymästä.

optimoimaan asiakaskokemusta. 
Lisäksi useampi päivitys Revenue 
Operations -pohjiin tuo entistä 
enemmän tarkkuutta ennusteisiin, 
päätöksentekoon ja myynnin 
hallintaan.

Analytiikkasovellusten ja 
mittaristojen rakentaminen. 
Mittaristojen rakentaminen onnistuu 
entistä nopeammin, kun kopioiden 
tekeminen olemassa olevista 
widgeteistä tulee päivityksen 
myötä mahdolliseksi. Esimerkiksi 
yksittäisen kuvaajan tekoa ei siis 
tarvitse aloittaa alusta, kun olemassa 
olevia widgettejä voidaan hyödyntää 
pohjalla. Mittaristojen tyyliä voidaan 
myös muokata entistä paremmin 
uusilla tekstinmuotoiluvaihtoehdoilla. 
Myöskään kehitystyökaluja 
(Developer Tools) ei enää tarvita 
uusia sovellustemplateja luotaessa 
Analytics Studiossa.

Einstein Discovery. 

Uudistettu raporttien Einstein 
Discovery (Einstein Data Insights) 
auttaa käyttäjää näkemään, mikä 
Discoveryn tekemässä analyysissä 

on muuttunut raporttien ajon välillä, 
jolloin tärkeisiin muutoksiin on 
helpompi kiinnittää huomiota. 

Koneoppimiseen pohjautuvien 
ennusteiden läpinäkyvyyttä voidaan 
nyt parantaa malleista kertovien 
korttien avulla, jotka auttavat 
käyttäjää ymmärtämään, mihin 
dataan eri ennusteet pohjautuvat, 
eli mitä dataa ennustemallien 
rakentamisessa on hyödynnetty. 
Lisäksi mallikortteihin voidaan 
dokumentoida tärkeitä mallin 
käyttötarkoitukseen liittyviä ohjeita 
ja tietoja. 

Puuttuvat arvot datassa haittaavat 
usein ennusteiden tekemistä ja 
tekevät malleista epätarkkoja. Nyt 
Einstein Discovery osaa tarvittaessa 
korvata puuttuvat numeeriset 
arvot uusilla toisesta osajoukosta 
johdetuilla arvoilla automaattisesti.

Uuden releasen myötä Einstein 
Discovery kykenee myös 
ymmärtämään paremmin sanojen 
eri kirjoitusasuja ja kirjoitusvirheitä, 
jolloin ne voidaan kategorisoida 
oikein, luomatta ylimääräisiä 

kategorioita eri kirjoitusasuille. 

Salesforce Data Pipelines. 
Salesforce Data Pipelines 
auttaa rikastamaan Salesforcen 
tietoja ulkopuolisen datan 
avulla. Voit esimerkiksi yhdistää 
tuotteeseen liittyviä asiakkaiden 
Google-arvosteluja Salesforcen 
asiakasdataan ja viedä tämän 
tiedon Account-objektille Lightning-
komponentin avulla. Näin myyjät 
saavat paremman käsityksen 
siitä, mitä asiakkaat ajattelevat 
tuotteestasi.

Tableau CRM kaikille. Uusi entistä 
intuitiivisempi Tableau CRM -kotisivu 
antaa mahdollisuuden muokata 
sivua käyttäjän mieltymysten 
mukaan.

Analytics Mobiilisovellus. Uusi 
versio mahdollistaa entistä 
ketterämmän siirtymisen 
mittaristojen ja tietueiden välillä sekä 
auttaa pureutumaan mittaristojen 
dataan vähemmillä klikkauksilla. 
Päivitä Tableau CRM -mobiilisovellus 
versioon 12.2 (iOS & Android). 

Automaattinen kenttien lisäys 
kustomoiduille raporteille. Uusien 
mukautettujen kenttien lisääminen 
raportteihin voi viedä aikaa. 
Automaattisen lisäyksen avulla kaikki 
Salesforce-objektiin lisätyt uudet 
mukautetut kentät voidaan lisätä 
automaattisesti kaikkiin kyseiseen 
objektiin pohjautuviin mukautettuihin 
raporttityyppeihin. Uutta mukautettua 
raporttia luodessa kaikki uudet custom-
kentät ovat siis valittavana raportille. 
Huom. automaattinen lisäys ei koske 
kenttiä, jotka lisätään osana paketteja.

Kuvien lataaminen mittaristoista. 
Mittaristoista voidaan ladata helposti 
kuvatiedosto (PNG) omalle tietokoneelle 
esimerkiksi esityksiin käytettäväksi. 
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P L A T F O R M

Monivaiheinen 
tunnistautuminen 
pakolliseksi helmikuussa 
2022
Monivaiheinen tunnistautuminen 
(Multifactor Authentication, MFA) tulee 
pakolliseksi Salesforceen kirjautuessa 
helmikuussa 2022. Tämä vaatimus 
koskee yrityksen sisäisiä käyttäjiä.

Myös kertakirjautumista (Single Sign 
On, SSO) käytettäessä on tehtävä 
kaksivaiheinen tunnistautuminen. Tämä 
muutos sisältyy jatkossa Salesforcen 
sopimusehtoihin. Monivaiheinen 
tunnistautuminen tarkoittaa sitä, että 
käyttäjän pitää antaa vähintään kaksi 
todentamista sisäänkirjautumisen 
yhteydessä.

Tähän muutokseen kannattaa 
valmistautua jo hyvissä ajoin etukäteen, 
koska pelkkä käyttäjätunnukseen ja 
salasanaan perustuva kirjautuminen ei 
enää jatkossa riitä.

Summer ‘21 releasessa monivaiheisen 
tunnistautumisen käyttöönoton tueksi 
tulee avustava sovellus, joka kuvaa 
suositellun polun suunnittelusta 
pilotointiin ja koko organisaation 
käyttöönottoon.

Suunnittelu kannattaa aloittaa 
viimeistään syksyllä, koska 
monivaiheinen tunnistautuminen 
on oltava käytössä helmikuussa 
2022. Vaihtoehtoja tähän ovat 
esimerkiksi Salesforcen oma 
puhelimeen asennettava Authenticator-
sovellus tai yrityksen identiteetti- ja 
autorisointiratkaisun, kuten Active 
Directoryn kautta tehtävä monivaiheinen 
tunnistautuminen.

Parannuksia 
pikatoimintoihin (Quick 
Actions) 
Lightning-verkkokomponentteja 
(LWC) voi jatkossa käyttää suoraan 
tietuesivuilla olevissa pikatoiminnoissa. 
Lightning-verkkokomponentteja voi 
lisätä näihin pikatoimintoihin kahdella 
tavalla: 

1. Popup-ikkunassa näkyvä komponentti 
(Screen action), joka mahdollistaa 
räätälöidyt käyttöliittymät ja 
monimutkaisempien päivitysten 
tekemisen kuin mihin tavalliset 
pikatoiminnot tai ruutukulut pystyvät 
(Screen Flow). 

2. Ilman käyttöliittymää ajettava 
komponentti (Headless action), 
jolloin komponentti tekee päivitykset 
suoraan yhdellä klikkauksella 
taustalla.

Itsetehdyt pikatoiminnot on tuotu myös 
valittaviksi listanäkymiin, jotka näyttävät 
viimeksi tarkastellut tietueet. Aiemmin 
niissä on näkynyt vain vakiotoiminnot.

Kulkujen (Flow) uudet 
toiminnot
Ruutukulkujen (Screen Flow) 
käyttöliittymätyökaluja on kehitetty 
monelta osin. Yksi näkyvimmistä 
uudistuksista on monen sarakkeen 
tukeminen ruuduilla. Tämä mahdollistaa 
tietojen esittämisen tiiviimmin ja 
selkeämmin. Sarakkeiden määrä ja 
leveys asetetaan osioittain. 

Sarakkeita voi olla useita kappaleita 
ja niiden leveydet voidaan määritellä 
halutulla tavalla 1/12-osissa. 
Mobiilinäkymässä tiedot näytetään 
edelleen yhdessä sarakkeessa.

Ruutukulkuihin on tehty myös 
muita parannuksia. Valintalistojen 
pakollisuuden voi asettaa ja tarkistaa 
aiempaa helpommin. Valintajoukoille voi 
määrittää oletusarvon mistä tahansa 
kulun tiedosta, eikä sitä varten tarvitse 
enää tehdä erillistä konfigurointia. 
Tietueen kenttiä voi myös valita suoraan 
ruudulle, jolloin kentän nimi, ohjeteksti 
ja arvot tulevat suoraan kentän 
määrityksestä. Tämä toiminto on tarjolla 
Beta-versiona. 

Tietueiden käynnistämiin kulkuihin 
(Record Triggered Flow) on nyt 
mahdollista tehdä helpommin ehtoja, 
jotka tarkistavat, onko tietue muuttunut. 
ISCHANGED-funktio on suoraan 
tuettu kuluissa, eikä kentän nykyistä 
arvoa tarvitse enää verrata aiempaan 
arvoon. Lisäksi tietyeen kenttiä voi 
päivittää suoraan tietuidenpäivitys-
toiminnolla ilman useamman askeleen 
konfigurointia.



2 0 B I I T  F I I D  S U M M E R  ’ 2 1



2 1 B I I T  F I I D  S U M M E R  ’ 2 1

Matka näkemyksellisyyteen 
alkaa asiakasymmärryksestä

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

MIKSI PERÄLAUTA VUOTAA, E IVÄTKÄ 

UUDET OVET AVAUDU?

Ennen kuin pääsemme syvemmälle 
kumppanuuksien rakentamiseen, on syytä 
hieman pohtia sitä, miksi yritykset ylipäätään 
menettävät asiakkaitaan kilpailijoille. Syitä voi 
toki olla monia - esimerkiksi halvempi hinta tai 
paremmalta vaikuttava tuote. Monesti taustalla 
on B2B-puolella se, että suhde asiakkaaseen 
on hatara. Se voi johtua yksinkertaisesti 
lähestymistavasta myyntiin.

Yksi syy, miksi asiakkaat saattavat 
lipua kilpailijoille tai uusien asiakkaiden 
hankkiminen takkuaa on se, että myyjät 
toimivat vain perinteisillä tavoilla.

Myyjä tapaa asiakkaan saadakseen 
käyntitavoitteensa kasaan ja tapaa tyypillisesti 
vieläpä henkilön, joka on hänelle tuttu jo 
entuudestaan.

Asiakkaan kanssa jutellaan väljän agendan 
pohjalta mukavia, ja annetaan asiakkaan ohjata 
keskustelua. Myyjä kartoittaa tapaamisen 
aikana asiakkaan nykytilannetta sekä tekee 
ehdotuksen tai tarjouksen tunnistetun tilanteen 
pohjalta.

Myyjän aloitteellisuus perustuu pelkästään 
asiakassuhteen ylläpitämiseen. Myyjä ei uskalla 
riskeerata asiakassuhdetta tuomalla esiin 
uusia yhteistyömahdollisuuksia, vaan tukeutuu 
hänelle tuttuun ja turvalliseen.

Oletko koskaan miettinyt, kuinka hyvin teidän yrityksellä 
menisi, jos ette olisi menettäneet yhtäkään merkittävää asiakasta 
kilpailijalle? Kysymys saattaa kuulostaa utopistiselta, mutta 
tarjoaa ajatusleikkinä kuitenkin hyvän lähtökohdan sille, miksi 
kestävien kumppanuuksien rakentaminen asiakkaiden kanssa 
on niin tavoiteltavaa. Myynnin kehittämiseen erikoistuneen M3 
Groupin Jouni Karo tietää, miten siinä onnistutaan.
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– Pitää toki ymmärtää, että on 
olemassa monen eri tason myyntiä. 
Kun myydään yksinkertaisimpia 
ratkaisuja, niin perinteinen 
ratkaisumyynti voi toimia vielä tänä 
päivänäkin, mutta lähestymistavan 
pitää olla täysin erilainen silloin, kun 
ratkaisut ovat monimutkaisempia 
tai tavoitteena on kumppanuuden 
rakentaminen, Karo kertoo.

Jos perinteikäs ratkaisumyynti 
ei auta rakentamaan kestäviä 
asiakassuhteita, niin mitä Karo sitten 
tarjoaa lääkkeeksi?

– Mitä enemmän tavoitteena on 
kumppanuus, sitä enemmän 
asiakkaan kanssa pitää pystyä 
puhumaan liiketoiminnan 
tavoitteista, eli uskaltaa 
tuoda asiakkaalle perusteltuja 
näkemyksiä nykyhetkestä 
tai tulevaisuudesta. 
Tällaiset näkemykset 
voivat liittyä esimerkiksi 
muutosdraivereihin. Miten 
ne vaikuttavat asiakkaan 
liiketoimintaan? Ne voivat 
liittyä myös asiakkaan toimialaan. Mitä 
esimerkiksi alan edelläkävijät tekevät 
eri tavalla kuin muut?

Näkemyksellisyydessä on Karon 
mielestä loppujen lopuksi kyse 
asiakkaan ja hänen liiketoimintansa 
ymmärtämisestä - ja arvostamisesta. 
Asiakkailla ei enää tänä päivänä ole 
aikaa tavata myyjiä huvin vuoksi, vaan 
jokaiselta tapaamiselta odotetaan 
selkeää lisäarvoa. Sitä on mahdotonta 
tuottaa ilman asiakasymmärrystä.

Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään 
siitä, minkälaisista asioista myyjät 
asiakkaiden kanssa keskustelevat 
tai minkälaisilla viesteillä asiakkaita 
lähestytään. Taustalla pitää tapahtua 
paljon oikeita asioita ennen 
kuin voidaan puhua todellisesta 
näkemyksellisestä myynnistä.

Karo arvioi, että aivan kaikki 
näkemyksellisiksi itsensä arvioivat 
yritykset eivät todellisuudessa sellaisia 
ole. Yksi yleinen syy on se, että 

näkemyksellisyys on sälytetty myyjien 
vastuulle.

– Nämä asiat eivät kosketa 
pelkästään yksittäisiä myyjiä, 
vaan koko myyntiorganisaatiota 
johdosta lähtien. Jos aihetta 
lähestytään asiakkuuksien 
johtamisen näkökulmasta, niin 
näkemyksellisyydellä pyritään 
vaikuttamaan asiakkaan ajatteluun 
järkevällä tavalla. Se ei onnistu 
ilman näkemyksellisiä prosesseja 
ja syvällistä ymmärrystä asiakkaan 
liiketoimintaympäristöstä.

NÄKEMYKSELLISYYS KYPSYY JA 

KEHITTYY AJAN KANSSA 

Karo on auttanut vuosien varrella 
monia ja monenlaisia yrityksiä 
kehittämään heidän myyntiään 
näkemykselliseen suuntaan. Koko 
prosessi on yleensä pitkäkestoinen 
- jopa muutaman vuoden 
opintomatka. Karo tietää, että 
oikotietä myyntikoneiston uudelleen 
virittämiseen ei löydy.

– Teimme esimerkiksi yhteistyötä 
erään alansa johtavan yrityksen kanssa, 
kun he halusivat luoda uuden tavan 
lähestyä asiakkaitaan. Prosessi kesti 
useamman vuoden, mutta loppujen 
lopuksi ero heidän aikaisempaan 
tekemiseensä oli huumaava. 
Näkemyksellisyyteen ei valitettavasti 
löydy mitään kikkakakkosta, jolla asiat 
voitaisiin laittaa kertaheitolla kuntoon. 
Usein puhutaan useiden vuosien 
prosessista.

Mistä opintomatka yleensä alkaa? 
Yllättäen monesti liikkeelle lähdetään 
perusasioista. Aluksi varmistetaan, 
että myyjillä on tarvittavat edellytykset 
menestyä työssään.

– Yksi ensimmäisistä asioista on 
resursointi. Kun mietitään esimerkiksi 
korkean asiantuntijuuden toimialoja, 
kuten vaikkapa konsultointibisnestä, 
niin ketkä näissä yrityksissä laitetaan 
hankkimaan uusia merkittäviä 
asiakkaita? Jos asiakkaiden luokse 
lähetetään kokemattomia myyjiä 
vaillinaisilla tiedoilla ja osaamisella, 
niin hit-rate voi jäädä todella 

alhaiseksi. Ensimmäinen 
asia on varmistaa, että oikeat 
ihmiset tekevät oikeita 
asioita. 

Toinen kuntoon 
laitettava seikka on myyjien 
systematiikka. Mikäli 
yrityksessä myyjät ovat 
tottuneet työskentelemään 
sooloartisteina ilman selkeää 
suunnitelmaa, niin sellainen 
rakennetaan yhdessä 

myynnin johdon ja myyjien kanssa.
– Myyjiltä saattaa puuttua 

kurinalaisuutta tai day in, day 
out -tyyppistä ajattelua. Heillä ei 
välttämättä ole selkeää suunnitelmaa 
tai tapaa tehdä asioita. Parhaisiin 
tuloksiin päästään silloin, kun asioita 
tehdään suunnitelmallisesti ja fiksulla 
tavalla.

Kolmantena asiana Karo mainitsee 
osaamisen kehittämisen. Myyjien 
on pystyttävä kehittämään itseään 
koko ajan, jotta he voivat uskottavasti 
keskustella liiketoiminnasta 
asiakkaiden kanssa nopeiden 
muutosten keskellä.

Näiden asioiden rinnalla myös 
datapuolen on oltava kunnossa. 
Asiakasymmärryksen kartuttaminen 
on vaikeaa, mikäli tieto asiakkaista on 
ainoastaan yksittäisten myyjien päässä. 
Näkemyksellisyys on lopulta tiimipeliä, 
jossa kokonaisuus on suurempi kuin 
osiensa summa.

”Näkemyksellisyyteen ei 
valitettavasti löydy mitään 

kikkakakkosta, jolla asiat voitaisiin 
laittaa kertaheitolla kuntoon. 

Usein puhutaan useiden vuosien 
prosessista. ”
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– Myyjän ei tarvitse olla 
yksin tekemässä näitä asioita, 
vaan näkemyksellisyys vaatii 
hyvää tiimipeliä. Tärkeintä 
on, että myyntitiimistä löytyy 
liiketoiminnallista ymmärrystä, jota 
myös jaetaan myyjien kesken.

NÄKEMYKSET SKAALAUTUVAT

Vaikka näkemyksellinen myynti 
saatetaan mieltää one-off-toiminnaksi, 
jossa myyjät tarjoilevat tärkeimmille 
asiakkailleen ainutkertaisia 
näkemyksiä, niin todellisuudessa 
näkemyksellisyys on lähestymistapa, 
jota voidaan skaalata ylöspäin.

– Näkemyksiä voidaan ilman 
muuta esitellä muutenkin kuin vain 
asiakastapaamisissa. Esimerkiksi 
markkinointi voi olla mukana 
tuottamassa näkemyksellistä sisältöä, 
jota voidaan jakaa periaatteessa 
missä tahansa kanavassa. Myös 
yrityksen nettisivut voidaan rakentaa 
näkemyksellisiksi. Puhutaanko siellä 
ruuveista, taltoista tai muista teknisistä 
ominaisuuksista vai esimerkiksi siitä, 
miten maailma on muuttumassa? 
Sen pitäisikin olla niin, etteivät 

näkemykselliset viestit ole pelkästään 
myyjien käytössä.

Suomestakin löytyy monia yrityksiä, 
jotka ovat alusta saakka rakentaneet 
tarinansa näkemyksellisiksi. Yksi 
tyypillinen tunnusmerkki tällaisille 
yrityksille on se, että nämä yritykset 
puhuvat lähtökohtaisesti aina 
asiakkaidensa toimintaympäristöistä 
sekä muutoksista niissä sen sijaan, 
että he puhuisivat vain omista 
ratkaisuistaan.

Moni saattaa nyt miettiä, 
onko oma yritys sittenkään kovin 
näkemyksellinen. Karolla on selkeät 
vinkit siihen, miten omaa tilannetta voi 
arvioida.

– Onko näkemykselliselle myynnille 
selkeästi määritelty myyntiprosessi? 
Onko tekeminen vaiheistettu, eli miten 
lähestytte esimerkiksi sellaista uutta 
asiakasta, jonka kanssa haluaisitte 
lähteä rakentamaan kumppanuutta? 
Onko näkemyksellisyys muutakin kuin 
pitch? Onko kokonaisuutta mietitty 
riittävästi?

Kun haetaan esimerkkiä siitä, miten 
näkemyksellistä myyntiä käytännössä 
kannattaa tehdä, niin Karon edustama 
M3 Group toimii hyvänä esimerkkinä. 

He pyrkivät nimittäin aina syömään 
omia eväitään.

– Meillä on hyvä tarina, jonka avulla 
pyrimme vaikuttamaan asiakkaisiin 
positiivisesti. Tämä datan pohjalta 
rakennettu näkemyksellinen tarina 
on sellainen, jota räätälöimme 
aina tilanteeseen sopivaksi. Eli 
kun tiedämme, kenen kanssa 
keskustelemme.

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

Jouni Karo 
Partner, M3 Group Oy

jouni.karo@m3group.fi

https://www.biit.fi/hub/
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”Nykypäivänä tätä 
liiketoiminnan 
transformaatiota esiintyy 
harvoin ilman digitaalista 
transformaatiota, joka 
taas lähtee liikkeelle 
digitalisaatiosta, eli 
tietotekniikan merkityksen 
korostumisesta kaikilla 
elämänalueilla - myös 
liiketoiminnassa.”
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MITÄ LI IKETOIMINNAN TRANSFORMAATIO 

TARKOITTAA?

Liiketoiminnan transformaatio tarkoittaa 
yksinkertaistetusti liiketoiminnan muuttamista 
toisenlaiseksi kuin mitä se on aiemmin ollut.

Yksi kaikkien tuntema esimerkki tällaisesta 
transformaatiosta on Netflix, joka siirtyi ensin 
videoiden vuokraamisesta netin välityksellä 
sisällön striimaukseen ja sittemmin sisällön 
jakamisesta sisällön tuottamiseen. 

Kyseessä on aina iso strateginen päätös, 
johon yritys ajautuu esimerkiksi silloin, kun 

Liiketoiminnan transfor
maatio ei onnistu ilman 
järjestelmien määrä
tietoista kehittämistä

Tämän Fiidin teemana on liiketoiminnan transformaatio. Mitä 
se tarkoittaa järjestelmien kehittämisen näkökulmasta? Mikä 
on järjestelmien rooli silloin, kun liiketoimintaa lähdetään 
viilaamaan tai muuttamaan kokonaan? Pyysimme kahta meidän 
kokenutta IT-arkkitehtiä, Mikko Caveniusta ja Jesse Julkusta, 
avaamaan aihetta.

sen perinteinen liiketoiminta on muuttumassa 
kannattamattomaksi tai teknologinen kehitys 
pakottaa sen muuttamaan perustavalla tavalla 
omaa liiketoimintaansa. 

Nykypäivänä tätä liiketoiminnan 
transformaatiota esiintyy harvoin ilman 
digitaalista transformaatiota, joka taas lähtee 
liikkeelle digitalisaatiosta, eli tietotekniikan 
merkityksen korostumisesta kaikilla 
elämänalueilla - myös liiketoiminnassa.

Nämä kaksi transformaation ilmentymää 
liittyvät siis erittäin läheisesti toisiinsa.

Mikko Cavenius 
ja Jesse Julkunen 
auttavat Biitin 
asiakkaita tekemään 
liiketoiminnan 
tavoitteista 
todellisuutta 
Salesforcen 
teknologioiden avulla.
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MITÄ LI IKETOIMINNAN 

TRANSFORMAATIO 

MERKITSEE JÄRJESTELMIEN 

KEHITTÄMISELLE?

Marssijärjestyksen pitäisi mennä 
niin, että aluksi lähdetään liikkeelle 
yrityksen visiosta. Missä halutaan 
olla x vuoden päästä? Tämän jälkeen 
mietitään strategia, eli millä keinoilla 
tuohon visioon päästään.

Vasta sitten päästään kyvykkyyksiin, 
eli mitä asioita järjestelmien pitäisi 
pystyä tekemään, jotta 
ne auttaisivat yritystä 
toteuttamaan strategiaansa 
sekä kulkemaan kohti 
pidemmän aikavälin 
visiotaan.

Kyse on siis siitä, että 
IT-arkkitehtuuri sekä IT-
järjestelmät suunnitellaan 
tukemaan käytännön 
tekemistä. Tällöin 
järjestelmiä ja liiketoimintaa 
kehitetään sopusoinnussa keskenään, 
eikä niitä tarkastella erillään toisistaan.

Jotta yritys voisi onnistua 
tänä päivänä uudistamaan 
liiketoimintaansa, on sillä oltava 
tiettyjä kyvykkyyksiä, joita voidaan 
järjestelmien avulla vahvistaa.

Minkälaisia kyvykkyyksiä 
järjestelmäkehityksellä sitten voidaan 
vahvistaa? Käydään tässä läpi pari 
varsin tyypillistä esimerkkiä.

Mainitaan ensimmäisenä 
esimerkkinä asiakasdatan 
hyödyntäminen. Kun asiakkaat (sekä 
kuluttajat että yritykset) tänä päivänä 
asioivat yhä enemmän ja enemmän 
sähköisissä kanavissa, pitää yritysten 
pystyä hyödyntämään kaikesta siitä 
asioinnista syntyvää dataa tarjotakseen 
asiakkailleen mahdollisimman hyviä 
asiakaskokemuksia - mieluiten 
vieläpä kanavasta riippumatta, eli 
omnikanavaisesti. Ilman toimivia 
järjestelmiä se on mahdotonta.

Toinen dataan liittyvä kyvykkyys 
on esimerkiksi yhtenäinen näkymä 
asiakkuuksiin. Yritykset pystyvät 
palvelemaan asiakkaitaan parhaiten 

silloin, kun kaikilla asiakkaiden kanssa 
työskentelevillä on pääsy samoihin 
tietoihin.

Monesti tämä edellyttää siilojen 
purkamista paitsi käytännössä, 
myös järjestelmien osalta. Voi 
esimerkiksi olla niin, että myynnillä ja 
asiakaspalvelulla on ollut käytössään 
erilliset järjestelmät, jotka eivät 
ole edes keskustelleet keskenään. 
Tällaisissa tilanteissa ongelma voidaan 
ratkaista esimerkiksi integraatiolla tai 

yhteen järjestelmään siirtymällä.
Jos palataan takaisin isoon kuvaan, 

niin näiden kahden esimerkin taustalla 
voisi olla visio, jossa yritys haluaa olla 
ylivertaisista asiakaskokemuksista 
tunnettu toimija. Tästä visiosta voidaan 
johtaa kasa kyvykkyyksiä, joita yritys 
tarvitsee päästäkseen tavoitteeseensa. 
Tällaisia kyvykkyyksiä voisivat siis 
olla esimerkiksi nuo mainitsemani 
datan hyödyntäminen ja yhtenäinen 
asiakasnäkymä.

Yrityksen visio antaa siis raamit, 
joiden puitteissa lähdetään miettimään 
yrityksen strategiaa. Strategiasta 
puolestaan voidaan johtaa tarpeet, 
joihin järjestelmiä kehittämällä 
pyritään vastaamaan.

STRATEGIA ON SI IS OLENNAINEN 

OSA TRANSFORMAATIOTA. MITEN 

STRATEGIA TUODAAN OSAKSI 

JÄRJESTELMÄKEHITYSTÄ?

Tämä on mielettömän tärkeä 
kysymys. Voidaan jopa kysyä, että 
jos Salesforcea tai jotain muuta 
järjestelmää kehitetään irrallaan 
yrityksen strategiasta, niin miksi sitä 

kehitystyötä sitten edes tehdään? 
Ilman strategiaa se jää helposti 
harrastustoiminnaksi.

Strategia on asia, joka otetaan 
liian usein annettuna. Kun yrityksen 
työntekijöitä pyydetään kertomaan 
yrityksen strategiasta, saadaan hyvin 
erilaisia vastauksia. Tämä kertoo siitä, 
että strategia ei ole riittävän selkeä 
tai sitä ei ole jalkautettu riittävästi. 
Monesti tuntuu siltä, että yrityksissä 
on tehty strategiatyötä, mutta se työ on 

jäänyt kesken.
Voi esimerkiksi olla niin, 

että yrityksen strategia on olla 
oman alansa top 100 -yritys. 
Se ei vielä kerro oikeastaan 
mitään. Strategiaa voidaan 
täsmentää niin, että yritys 
haluaa olla alansa top 100 
-yritys myymällä top 100 
-yrityksille. Tämä on jo selkeä 
askel oikeaan suuntaan.

Käytäntöön päästään siinä 
vaiheessa, kun järjestelmiä kehitetään 
siihen suuntaan, että ne ohjaavat 
ihmisten toimintaa oikeaan suuntaan 
ja auttavat ponnistelemaan kohtia 
tavoitteita. 

Tässä edellisessä esimerkissä 
järjestelmää voidaan kehittää 
esimerkiksi niin, että se tunnistaa, 
kuuluuko potentiaalinen asiakas oman 
alansa top 100 -yrityksiin. Käytännössä 
tämä voidaan toteuttaa ohjaamalla 
myyjät kirjaamaan pakollisena tietona 
myyntimahdollisuuteen yrityksen 
y-tunnus, jonka perusteella järjestelmä 
voi varmistaa, että asiakas todella 
on top 100 -yritys alallaan. Näin 
järjestelmää kehittämällä voidaan 
varmistaa, että myyjät toimivat 
yrityksen strategian mukaisesti. 
Monesti pienillä muutoksillakin 
voidaan saada aikaan merkittäviä 
tuloksia.

Siinä vaiheessa, kun ihmiset ovat 
erimielisiä yrityksen strategiasta, on 
järjestelmän kehittäminen erittäin 
hankalaa. Tällöin on syytä lähteä 
liikkeelle nykytilan kartoituksesta ja 
strategian kirkastamisesta.

”Marssijärjestyksen pitäisi 
mennä niin, että aluksi 

lähdetään liikkeelle yrityksen 
visiosta. Missä halutaan olla x 

vuoden päästä? ”
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Kun kaikki saadaan samalle kartalle, 
voidaan järjestelmien kehittämiselle 
lähteä rakentamaan selkeää tiekarttaa.

Mikäli yksimielisyyden 
löytäminen on hankalaa tai yritys 
on analyysiparalyysi-tilanteessa, 
jossa päätösten tekeminen on 
ylitsepääsemättömän vaikeaa, 
kannattaa turvautua ulkopuoliseen 
apuun - kuten esimerkiksi osaavaan 
konsulttiin, joka ymmärtää sekä 
teknologiaa että liiketoimintaa ja 
pystyy ulkopuolisena tarkastelemaan 
yritystä neutraalisti. Tämä voi auttaa 
löytämään toiminnalle punaisen 
langan.

MITEN VARMISTETAAN, ETTÄ 

JÄRJESTELMIÄ NIMENOMAAN 

KEHITETÄÄN STRATEGIAN 

MUKAISESTI?

Hieman kliseisesti sanottuna 
järjestelmien kehityksen tulee 
olla liiketoimintalähtöistä. IT-
osasto ei siis saa olla mikään oma 
pumppunsa, joka toimii erillään 
muusta tekemisestä. Tämä edellyttää, 

että  IT-puolelta löytyy yhtä paljon 
liiketoimintaymmärrystä kuin 
bisnespäättäjiltä.

Parhaaseen lopputulokseen 
päästään silloin, kun liiketoimintajohto 
asettaa suuntamerkit ja määrittelee 
haasteet, jotka pitää ratkaista. Tämän 
jälkeen järjestelmän kehittäjille 
annetaan omistajuus kehitystyöstä, 
eli he saavat päättää, miten haasteet 
käytännössä ratkotaan. 

Tiedämme kokemuksesta, että 
ihmiset venyvät parhaimpaansa silloin, 
kun he kokevat asian omakseen. Siksi 
omistajuus on tässä kokonaisuudessa 
tärkeässä roolissa.

Myös tulosten mittaaminen 
on äärettömän tärkeää. Ylätason 
KPI-luvut pitää pystyä pilkkomaan 
pienempiin osiin, jotta tuloksia 
voidaan seurata käytännön tasolla. 
Esimerkiksi jos tavoitteena on 
asiakastyytyväisyyden parantaminen, 
niin sitä voidaan mitata lukemattomilla 
eri tavoilla. Pelkkä ylätason lukema 
ei vielä riitä ohjaamaan kehitystyötä 
oikeaan suuntaan.

JOS YRITYKSEN STRATEGIA 

MUUTTUU, MITEN SE VAIKUTTAA 

JÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISEEN?

Lähtökohtaisesti kaikkea ei kannata 
koskaan suunnitella valmiiksi, sillä 
maailma muuttuu jatkuvasti.

Järjestelmäkehitykseen kannattaa 
soveltaa yleisiä ketterän kehityksen 
toimintaperiaatteita, eli kehittää 
järjestelmiä pienin askelin ja 
hyödyntää kaikkea matkan varrella 
opittavaa.

Mikäli yrityksen strategia muuttuu 
todella merkittävästi, niin se saattaa 
vaatia järjestelmien osalta rohkeita 
päätöksiä.

Jos esimerkiksi yritys on hankkinut 
jonkin perustason yksinkertaisen 
järjestelmän viisi vuotta sitten, niin 
se ei välttämättä enää taivu uuden 
strategian mukaisiin tarpeisiin. 
Tällaisessa tilanteessa olisi 
järkevämpää vaihtaa järjestelmää kuin 
yrittää mukauttaa omaa toimintaa 
järjestelmän rajoituksiin. 

Mikko Cavenius 
Enterprise Architect, Biit Oy

mikko.cavenius@biit.fi 
+358 (0)50 359 0023

Jesse Julkunen 
Senior Architect, Biit Oy

jesse.julkunen@biit.fi 
+358 (0)40 801 8935

L I S Ä T I E T O A ?
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/  J A N I  M U H O N E N ,  V I S M A  P U B L I C

”Aluksi kirkastettiin 
liiketoiminnan visio ja 
rakennettiin ymmärrys 
siitä, miltä IT-
arkkitehtuurin pitäisi 
näyttää tulevaisuudessa. 
Liikkeelle lähdettiin 
vahvasti tulevaisuuteen 
katsomisen näkökulmalla.”
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Visma Publicin juuret ulottuvat 
1960-luvun reikäkorteilla 
toimivista palkka-asiantuntijoiden 
ohjelmistoista nykypäivän 
palkka- ja henkilöstöhallinnon 
kokonaisratkaisuihin. Vuonna 
2018 osaksi Visman perhettä 
päätynyt yritys on viimeisten 
vuosien aikana muuttanut 
toimintaansa räätälöityjen projektien 
toimittamisesta pilvipalveluiden 
ohjelmistokumppaniksi.

– Kärjistetysti ilmaistuna 
aikaisemmin asiakkaalle toimitettiin 
projekti, minkä jälkeen asiakas 
unohdettiin. Nykyisin asiakas miettii 
koko ajan, että jatketaanko yhteistyötä. 
Jos asiakkaan mielestä yritys ei kehitä 
toimintaansa tai pysty tarjoamaan 
mitään uutta, niin toimittaja 

Projektitoimittajasta 
SaaStoimijaksi - Visma  
Public kehittää  
liiketoimintaansa

vaihdetaan toiseen. Tämä on ollut iso 
muutos vanhaan maailmaan nähden, 
Muhonen kertoo muutoksen tarpeesta.

Vuoden 2020 marraskuussa 
Visma Publicilla myynti- ja 
markkinointijohtajan roolissa 
aloittanut Muhonen kertoo, että 
häneltä puuttui aluksi kokonaan 
näkymä siihen, missä myynnin osalta 
mennään.

Yritys oli muutama vuosi 
aikaisemmin korvannut entisen CRM-
järjestelmänsä Salesforcella, mutta 
järjestelmä oltiin otettu käyttöön 
kiireellä, eikä se kyennyt tukemaan 
yrityksen liiketoimintamalleja tai 
prosesseja.

Muhonen arvioi, että perusdata oli 
vaihdoksen myötä kunnossa, mutta 
järjestelmää ei kuitenkaan käytetty 

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

arkipäiväisesti käytännön tekemisen 
tukena, vaan enemmänkin pakollisten 
tietojen kirjaamispaikkana.

– Kukaan ei ollut ehtinyt miettiä, 
mitä järjestelmälle pitäisi oikeasti 
tehdä. Sinne oli päässyt kertymään 
paljon tauhkaa, Muhonen sanoo.

JÄRJESTELMÄKEHITYSTÄ 

LI IKETOIMINNAN VISIO EDELLÄ

Uudessa roolissaan Muhonen pääsi 
hyppäämään liikkuvan junan kyytiin: 
viikko ennen virallista aloitustaan hän 
osallistui Data Governance -työpajaan, 
jossa järjestelmää alettiin toden teolla 
laittaa kuntoon.

– Muutama viikko ennen virallista 
ensimmäistä työpäivääni sain viestiä, 
että voisinko tulla jo edellisellä viikolla 
mukaan juuri starttaamassa olevan 

Palkka-, talous- ja henkilöstöhallinnon ratkaisuja 
julkishallinnolle ja yrityksille toimittava Visma Public 
on viime vuosien ajan pyrkinyt tietoisesti muuttamaan 
liiketoimintaansa perinteisestä projektien toimituksesta Software 
as a Service -ratkaisujen toimittajaksi. Yrityksen myynti- ja 
markkinointijohtaja Jani Muhosen mukaan on kriittistä, että 
myös myynnin järjestelmät tukevat muuttuneen liiketoiminnan 
vaatimia toimintamalleja.
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workshoppiin. Se oli hieno iltapäivä, pääsi 
syvään päähän heti.

Vaikka Visma Publicilla oli jo käytössä 
Salesforce, ei ensimmäinen askel suinkaan ollut 
uusien raporttien ja mittaristojen rakentaminen 
uudelle myyntijohtajalle, vaan liikkeelle 
lähdettiin perusasioista.

– Aluksi kirkastettiin liiketoiminnan visio 
ja rakennettiin ymmärrys siitä, miltä IT-
arkkitehtuurin pitäisi näyttää tulevaisuudessa. 
Liikkeelle lähdettiin vahvasti tulevaisuuteen 
katsomisen näkökulmalla. Miten saadaan 
myyntiputki rakennettua, ja miten tieto valuu 
myynniltä taloushallintoon?

Vuodenvaihteen molemmin puolin 
järjestettiin useita työpajoja, joiden 
avulla rakennettiin IT-kehityksen visio ja 
nykyarkkitehtuurin lisäksi tavoitearkkitehtuuri. 
Näin päästiin suunnittelemaan tiekarttaa 
ohjaamaan järjestelmäkehitystä.

– Tavoitetilan kirkastaminen näkyi todella 
hyvin. Meillä oli yhtä aikaa meneillään 
monenlaisia kehitysprojekteja, joten kaikilla ei 
ollut heti aluksi yhtäläistä käsitystä siitä, missä 
mennään ja mitä tehdään.

Hyvin rakennettu pohja mahdollisti myös 
ketterämmän lähestymistavan.

– Oli hyvä asia, että liikkeelle lähdettiin 
pienin askelin, eikä kaikkea yritetty saada 
kerralla kuntoon. Matkan aikana on niin moni 
asia muuttunut, ettei se olisi toiminutkaan, 
Muhonen arvioi.

ENSIMMÄISEKSI MYYNTIPUTKI KUNTOON

Projektin ensimmäinen askel oli niin sanottu 
“CRM:n uudelleenkäynnistys”, jossa vanha 
järjestelmä otettiin käytännössä uudelleen 
käyttöön. Tavoiteena oli rakentaa toimiva 
putki markkinoinnista myynnin kautta aina 
laskutukseen sekä saada 360 asteen näkymä 
asiakkuuksiin, jotta voimme palvella heitä 

paremmin sekä tarjota heille tätä kautta 
positiivisia asiakaskokemuksia.

Jo ensimmäisen puolen vuoden aikana on 
saatu aikaan selkeitä tuloksia.

– Iso kuva on koko ajan kirkastunut. 
Liidituotanto on selkeästi kehittynyt sekä liidi- 
ja myyntimahdollisuusprosessit on määritelty, 
viety tuotantoon ja otettu jo käyttöönkin. Myös 
mittarointia on kehitetty. Aluksi minulla oli 
aika sokko olo, kun en vielä tarkalleen tiennyt, 
minkälainen firma meillä on ja mihin me 
olemme menossa. Nyt kuva on selkiytynyt.

Tiedon kulku vaatii myös integraatioiden 
rakentamista. Nykyisin tieto kulkee 
Salesforcesta sujuvasti esimerkiksi Visma 
Publicin Wintime-ratkaisun järjestelmään.

Transformaatiohankkeita varten Muhosella 
on myös jaettavaksi yksi tärkeä oppi keväältä.

– Sitä lähtee aina aivan liian optimistisesti 
liikkeelle aikataulujen ja päällekkäisten 
asioiden osalta. Jos miettii esimerkiksi meidän 
myynnin prosesseja, niin se vaatii aikaa ja 
vaivaa, että yhteiset toimintamallit saadaan 
osaksi myyjien arkipäivää. Tämä ei onnistu, jos 
yrittää samaan aikaan laittaa liian montaa asiaa 
kuntoon, eikä pysty varaamaan riittävästi aikaa 
toimintamallien viemiseksi arkeen.

TIEKARTTA OHJAA KEHITYSTÄ JATKOSSA

Vahvan pohjatyön, eli vision ja tavoitetilan 
pohjalta rakennetun tiekartan ansiosta syksyn 
tulevat askeleet ovat Muhoselle jo selvät. 
Erityisesti hän nostaa esiin avainasiakkuuksien 
hallinnan kehittämisen. Sen merkitys korostuu 
entisestään, kun yritys siirtyy jatkossa entistä 
vahvemmin SaaS-palveluiden tarjoamiseen.

– Datan rikastaminen on jätetty syksyyn. 
Isona uutena osa-alueena olemme myös 
ottamassa käyttöön KAM-mallin, joka tulee 
meille todellakin tarpeeseen.

Työskentelyyn Biitin kanssa Muhonen on 
tyytyväinen.

– Pakko sanoa, että Biitin kanssa on 
älyttömän kivaa tehdä töitä. Se voi kuulostaa 
erikoiselta kommentilta, mutta näinä korona-
aikoina kun istut kaikki päivät koneella luurit 
korvilla, niin yhteistyön toimiminen jonkun 
kanssa on erittäin piristävää. Kaiken kaikkiaan 
olen todella tyytyväinen yhteistyöhömme.

Visma-konserni koostuu 
yli 200 yrityksestä yli 
20 maassa ympäri 
maailmaa. Visma on 
yksi Euroopan johtavista 
ohjelmistoyhtiöistä. 
Suomessa Visma koostuu 
useasta pienestä ja 
keskisuuresta yrityksestä 
ja palvelee yli 100 000 
asiakasta Suomessa yli 
1500 osaajan voimin.

Visma Public on yksi 
Visma-konsernin 
yrityksistä. Myös Biit 
on ollut osa Vismaa 
syksystä 2020 lähtien.

”Tavoitetilan kirkastaminen näkyi todella 
hyvin. Meillä oli yhtä aikaa meneillään 

monenlaisia kehitysprojekteja, joten kaikilla 
ei ollut heti aluksi yhtäläistä käsitystä siitä, 

missä mennään ja mitä tehdään.”



Biit on suomalainen Salesforce-teknologioihin keskittynyt 
yritys, joka auttaa asiakkaita kehittymään ja saavuttamaan 
liiketoimintatavoitteensa teknologian ja datalla johtamisen keinoin. 
Syksystä 2020 lähtien olemme olleet osa Visma-konsernia.

Palveluihimme kuuluvat mm:

• Myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun kehittäminen ja 
johtaminen tiedolla

• Salesforcen tuotteiden käyttöönotot

• Salesforce-ratkaisujen jatkokehitys

• Salesforce- ja Heroku-sovelluskehitys

• Salesforce-integraatiot

• Digitaalinen transformaatio

• Muutosjohtaminen

www.biit.fi

1.
Liikkeelle 
liiketoiminnan 
tarpeista
Emme ainoastaan kysy 
asiakkailtamme, minkälaista apua 
he tarvitsevat, vaan tarjoamme 
heille näkemyksiä siitä, miten he 
voivat järjestelmää hyödyntämällä 
ja kehittämällä kehittää omaa 
liiketoimintaansa. Lähdemme siis 
liikkeelle liiketoiminnan tarpeista, 
emme teknologisesta toteutuksesta.

2.
Salesforce 
-käyttöönotot ja 
jatkokehitys
Salesforce on paljon muutakin kuin 
CRM-järjestelmä. Se on markkinoiden 
monipuolisin ja laadukkain 
alusta tiedolla johtamiseen ja 
kaikkien asiakaskohtaamisten 
hallintaan. Olemme tehneet satoja 
käyttöönottoja, joten tiedämme 
tarkasti, kuinka järjestelmän hyötyihin 
päästään nopeasti käsiksi.

3.
Syvä Salesforce 
-alustan tekninen 
osaaminen
“One size fits all -ajattelu ei toimi 
järjestelmähankkeissa, sillä yrityksillä 
on omat ominaispiirteensä ja 
tarpeensa. Jotta CRM-järjestelmästä 
saa irti maksimaalisen hyödyn, 
on nämä piirteet huomioitava. 
Meiltä löytyy tarvittava osaaminen 
kaikenlaisten projektien 
toteuttamiseen, kuten sovelluskehitys 
ja monimutkaisetkin integraatiot.



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

Olemme osa Visma-konsernia


