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Onko data arvokasta, jos kukaan ei 
kutsu sitä uudeksi öljyksi?
Jos saisin lantin jokaisesta kerrasta, kun törmään väitteeseen “data on uusi öljy”, 
voisin elättää itseni pelkästään lueskelemalla eri alojen blogeja. Mitä ihmettä tällä 
väitteellä oikein ajetaan takaa?

Tässä Fiidissä tartumme tähän usein toistettuun väitteeseen. Tämän numeron 
ykkösteemana on siis data ja sen hyödyntäminen liiketoiminnassa.

Mikä datasta tekee niin suositun puheenaiheen? Miksi aiheesta puhutaan 
vuodesta toiseen samaan sävyyn? Onko se todella niin arvokasta kuin blogiotsikot 
julistavat? Miten dataa hyödynnetään? Minkälaista dataa liiketoiminta kaipaa?

Näihin kysymyksiin pyrimme tarjoilemaan vastauksia useamman ihmisen 
voimin. Muun muassa meillä vuoden alusta asti työskennellyt Laura Pitkänen 
kertoo tämänkertaisessa julkaisussa oman vaiherikkaan rakkaustarinansa dataan. 
Se tarina sai alkunsa Helsingin yöelämästä - uskokaa tai älkää.

Me Biitillä elämme, kuten saarnaamme. Meille data on kaikessa tekemisessä ja 
päätöksenteossa äärettömän tärkeää.

Sen avulla tiedämme, mihin suuntaan olemme milloinkin menossa ja mihin 
asioihin keskittymällä voimme tehdä tarvittaessa korjausliikkeitä. Ilman 
laadukasta dataa olisimme rehellisesti pulassa.

Siksi kerromme myös yhden oman asiantuntijamme sekä 
erään mielenkiintoisen vierailijan suulla, minkälainen data 
on liiketoiminnan kannalta erityisen kriittistä ja 
miten sitä dataa käytännön tasolla hyödynnetään 
päätöksenteossa sekä jokapäiväisessä toiminnassa.

Toivotan sinulle antoisia lukuhetkiä. Toivottavasti 
onnistumme hieman näiden tarinoiden avulla 
karistamaan sitä mystistä ja hähmäistä viittaa, jota 
datalle on jo pitkään aseteltu.

Kyse on lopulta melko yksinkertaisista asioista, 
joita ihan jokainen organisaatio voi tehdä 
hyödyntääkseen tietoa kaiken päätöksenteon 
ja toiminnan tukena. Kuten Pitkänen omassa 
tarinassaan muistuttaa, niin sitä on tehty jo 
ennen kuin datan hyödyntäminen oli edes yleinen 
puheenaihe.

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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ENSIKOSKETUS TIEDOLLA JOHTAMISEEN

Asiakkaiden kanssa keskustellessaan Pitkänen 
esittää usein lempikysymyksensä: “Jos saisit 
maailmankaikkeudesta ihan mitä tahansa 
tietoa, jolla voisit parantaa yrityksesi tulosta, 
niin mitä se tieto olisi?”

Tähän iskevään kysymykseen kiteytyy 
Laura Pitkäsen käsitys datasta ja sen miltei 
rajattomista hyödyntämismahdollisuuksista. 
Aiheista, joista halusimme häntä jututtaa tätä 
Fiidiä varten. 

Pitkäsellä on jo ollut tähän päivään 
mennessä varsin värikäs työura, jonka yllättävät 
käänteet ovat rakentaneet hänelle erityisen 
lämpimän suhteen dataan. Matkataanpa tarinan 

Biitillä konsulttina 
työskentelevä 
Laura Pitkänen sai 
ensikosketuksensa 
tiedolla johtamiseen 
uransa alussa 
ravintolamaailmassa.

Vuosituhannen rakkaus
tarina – kun data vei  
Laura Pitkäsen mennessään

alkuun. Mistä Pitkäsen rakkaus dataa kohtaan 
sai alkunsa?

Pitkänen lähti aikoinaan opiskelemaan 
restonomiksi, mutta päätyi jo opintojen 
aikana pyörittämään pääkaupunkiseudulla 
Suomen suosituimpia yökerhoja. Ravintola-
alalla ei silloin 2000- ja 2010-lukujen taitteessa 
vielä käytetty sellaista käsitettä kuin data, 
mutta Pitkänen kertoo kuitenkin saaneensa 
silloin ensimmäiset kosketuksensa datan 
hyödyntämiseen.

– Vaikka kukaan ei niissä piireissä 
puhunutkaan datan hyödyntämisestä, eikä 
meillä ollut käytössä minkäänlaisia CRM-
järjestelmiä, niin käytännössä juuri sitä eli 
datan hyödyntämistä me kuitenkin teimme. 

Ongelmanratkaisusta syttyvä Laura Pitkänen on 
intohimoinen tennisfani. Hänen mielestään tennis on puhdasta 
prosenttipeliä, jossa kaikkea voidaan mitata ja laskea aina 
pallon kierteestä voitettuihin pisteisiin ja ottelun aikana 
juostuun matkaan. Asioiden tarkka mittaaminen paljastaa 
Lauralle hänen pelaamisestaan tärkeimmät kehityskohteet sekä 
myös vastustajien heikkoudet, joita hän pyrkii armottomasti 
hyödyntämään. Ei siis ihmekään, että hän on päätynyt urallaan 
datan pariin.
/  H A A S T A T T E L U :  J A A K K O  K O I V I S T O
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Päätöksiä ei koskaan vedetty hatusta, 
vaan ne perustuivat aina faktoihin.

Ravintola-alalla työskennellessään 
Pitkänen ymmärsi, kuinka tärkeässä 
roolissa tieto on jokapäiväisessä 
johtamisessa ja päätöksenteossa. 
Menestyvää ravintolaa ei 
yksinkertaisesti voinut pyörittää 
mutulla tai näppituntumalla.

Lapsen saamisen jälkeen Pitkänen 
halusi päästä pois yömaailmasta, 
joten hän hyppäsi myyjäksi isoon 
kansainväliseen tupakkafirmaan, 
British American Tobaccoon. Samalla 
hän alkoi ymmärtää dataa ja sen 
merkitystä aivan eri mittakaavassa.

– Laskin, että tein myyjänä 
neljän vuoden aikana noin 8000 
asiakaskäyntiä. Pelkästään niihin 
käynteihin kulutetusta työajasta voi 
jo päätellä, kuinka tärkeää on pystyä 
keskittymään työssä oikeisiin asioihin. 
Jos myyjää mitataan ja palkitaan 
ainoastaan asiakaskäynneistä tai 
vaikkapa myyntipuheluista, niin 
myyjähän tapaa 1000 asiakasta 
kuukaudessa ja soittaa 1000 puhelua 
päivässä. Kuinka paljon se auttaa 
yritystä menestymään?

EI SE MÄÄRÄ, VAAN SE LAATU

British American Tobaccossa ensin 
myyjänä ja sittemmin CRM-vastaavana 

sekä myynnin tukitoiminnoissa 
työskennellessään Pitkänen alkoi 
hahmottaa, kuinka tärkeää on 
pystyä mittaamaan ja analysoimaan 
määrällisten asioiden lisäksi myös 
laadullista tekemistä.

Jonkinlaisen ahaa-elämyksen hän 
koki silloin, kun yrityksessä lähdettiin 
kehittämään yrityksen myyntiä 
käytännön tekemisen tasolla. Aiemmin 
myyjien tehtävänä oli tarkistaa 
asiakaskäynneillä yksinkertaisesti, 
oliko jokin tuote myynnissä vai ei.

Kun asioita lähdettiin kaivamaan 
syvemmältä, huomattiin että kaikki 
myyntipaikat eivät ole keskenään 
samanarvoisia. Iso merkitys oli 
esimerkiksi sillä, löytyikö jotakin 
tuotetta ainoastaan varastosta vai 
oliko tuotetta myynnissä näkyvällä 
paikalla. Isoja eroja huomattiin myös 
siinä, kuinka monta kassaa jossakin 
myyntipaikassa oli ja kuinka monelta 
kassalta tuotetta todellisuudessa löytyi.

Tämän harjoituksen seurauksena 
yritys päätti lopulta käytännössä 
tyhjentää koko CRM-järjestelmänsä. 
Sieltä löytynyt tieto ei ollut riittävän 
laadukasta, eikä auttanut yritystä 
tekemään parempaa tulosta.

Järjestelmään alettiin syöttää 
tarkempaa tietoa kaikista 
myyntipaikoista. Myyjien tehtävänä 

oli tarkistaa myyntipaikoista joka 
ikinen kassa ja teline. Myös strategiaa 
muutettiin niin, että tavoitteeksi 
otettiin kokonaispeiton nostaminen 
telineissä. Yritys alkoi kilpailla 
hyllypaikoista - ja tulokset alkoivat 
parantua välittömästi.

– Näiden muutosten myötä 
me pystyimme mittaamaan 
asiakaskäyntien laatua. Pystyimme 
myös rankkaamaan asiakkaita 
tärkeysjärjestykseen esimerkiksi 
myyntipotentiaalin pohjalta. Kun 
meille alkoi kertyä dataa jokaisesta 
myyntipaikasta, pystyimme 
myös laatimaan myyjille omat 
henkilökohtaiset tavoitteet, mikä oli 
paljon reilumpaa heitä kohtaan.  

Myynnin kehittäminen ei jäänyt 
tähän, vaan seuraavaksi alettiin 
analysoida ostodataa, joka yhdistettiin 
demografiseen dataan. Näiden 
analyysien perusteella myyjille alettiin 
laskea käyntitavoitteita, eli missä 
myyntipaikoissa käydään ja kuinka 
usein.

Samalla myös kauppoja alettiin 
rankata sen perusteella, kuinka paljon 
he myivät tupakkafirmalle arvokkaita 
tuotteita. Tämä suhteutettiin vielä 
etäisyyksiin ja matka-aikoihin, 
jotta myyjät eivät joutuisi tekemään 
pitkiä hyödyttömiä matkoja 
merkityksettömiin myyntipaikkoihin.
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herkästi tukeutua “business as usual” 
-tyyppiseen ajatteluun, jossa asioita tehdään 
niin kuin niitä on aina ennenkin tehty. 
Tällainen ajattelu tappaa kaiken kehityksen.

Edellä Pitkänen on käynyt läpi uratarinaansa 
datan hyödyntämisen näkökulmasta. Hän 
aloitti alalta, jossa datan käsitettä ei edes 
tunnettu ja on päätynyt monien mutkien 
kautta konsultoimaan yrityksiä datan 
hyödyntämisessä. Minkälaisten yritysten 
kannattaisi hänen mielestään dataan ja sen 
hyödyntämismahdollisuuksiin perehtyä 
paremmin?

– Dataa voivat hyödyntää ihan kaikenlaiset 
yritykset! Jopa kioskinpitäjät perustavat 
valikoimansa ja aukioloaikansa dataan. En 
oikeasti keksi sellaista yritystä, jonka ei 
kannattaisi pyrkiä dataa hyödyntämään.

Entä minkälaisia eroja hänen mielestään 
on niillä yrityksillä, jotka eivät dataa juurikaan 
hyödynnä ja niillä yrityksillä, jotka ovat tällä 
saralla jo varsin pitkällä?

– Merkittävämpänä erona olen huomannut 
ns. turhan työn määrän. Yrityksissä, joissa dataa 
ei juurikaan käytetä päätöksenteon tukena, 
tehdään paljon asioita, jotka eivät välttämättä 
johda hyvään lopputulokseen. Esimerkkinä 
vaikka sellainen, että käydään messuilla, 
koska niin on aina tehty. Missään vaiheessa 
ei kuitenkaan olla mitattu, onko messuilta 
saatu liidejä, joista olisi syntynyt kauppaa. 
Näkyvin ero on siis minusta tällaisessa hukkaan 
heitetyssä työpanoksessa.

Pitkänen korostaa, että datan 
hyödyntämisessä on lopulta kyse siitä, mitä 
esimerkiksi markkinointi tai myynti datan 
avulla käytännössä tekevät. Mihin esimerkiksi 
työpanokset kohdistetaan? Parhaimmillaan 
data auttaa koko organisaatiota ponnistelemaan 
yhdessä tuumin kohti yhteisiä tavoitteita.

– Tämä on vain yksi esimerkki siitä, miten 
dataa voidaan käytännössä hyödyntää. Se avasi 
kuitenkin silmäni siihen, kuinka merkittäviä 
tuloksia dataa hyödyntämällä voidaan 
saada aikaan. Kyse on siitä, että kerätään 
järjestelmällisesti tietoa oikeista asioista. 
Tärkein muistisääntö on, että sitä saa, mitä 
mittaa.

ISO HAITARI DATAN HYÖDYNTÄMISESSÄ

Pitkäsen tarinan seuraava juonenkäänne 
tapahtui, kun hän päätti reilun viiden 
vuoden tupakkafirmataipaleen jälkeen siirtyä 
suomalaiseen Zero Keyboardiin eli startup-
firmaan, joka oli kehittämässä mobiilisovellusta 
datan syöttämiseen Salesforceen. Siitä alkoi 
myös hänen tähän päivään saakka jatkunut 
yhteinen taival Salesforcen kanssa.

Customer Success Managerin tittelillä 
työskennelleen Pitkäsen työ oli käytännössä 
sitä, että hän konfiguroi heidän yrityksensä 
tarjoamaa mobiilisovellusta toimimaan 
asiakkaiden Salesforce-ympäristössä. Vaikka 
yritys oli pieni, sillä oli isoja tunnettuja 
asiakkaita kaikilta eri aloilta.

– Näin kolmen vuoden aikana lukuisten 
yritysten Salesforce-ympäristöt sekä samalla 
sen, minkälaista dataa yritykset keräävät ja 
mitä ne sillä datalla tekevät. Huomasin, että 
samalla alalla toimivien ja jopa samankokoisten 
yritysten välillä oli isoja eroja. Oli joukko 
edistyneitä, iso massa keskinkertaisia ja pieni 
joukko yrityksiä, jotka eivät nähneet datan 
mahdollisuuksia ollenkaan. Niiden kokemusten 
pohjalta vahvistui oma ajatukseni siitä, että 
vain harva yritys hyödyntää dataa parhaalla 
mahdollisella tavalla.

Kuten aiemmin mainittiin, niin Pitkänen 
aloittaa usein keskustelut asiakkaiden kanssa 
siitä, minkälaista tietoa he kaipaisivat, mikäli 
mitään rajoituksia ei olisi. Tässä vaiheessa 
asiakkaiden silmät yleensä avautuvat, sillä usein 
esille nousee useita sellaisia asioita, jotka ovat 
täysin toteuttamiskelpoisia.

– Näin konsultin näkökulmasta näen, 
että suurimpana haasteena on usein se, 
ettei yrityksissä nähdä kaikkia datan 
hyödyntämismahdollisuuksia, eikä siksi 
myöskään aina ymmärretä sen hyötyjä. 
Joissakin tilanteissa saatetaan myös liian 

”Niiden kokemusten pohjalta vahvistui 
oma ajatukseni siitä, että vain harva yritys 
hyödyntää dataa parhaalla mahdollisella 
tavalla.”
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Winter ‘22 Releasen 
uusia ominaisuuksia
Keräsimme joukon mielestämme mielenkiintoisia uusia 
ominaisuuksia Salesforcen Winter ’22 Releasesta.

Dynaaminen 
Mittari-komponentti 
mittaristoihin
Mittariston gauge-komponenttiin voi 
beta-versiossa lisätä dynaamiset/
prosentuaaliset raja-arvot sekä 
mittari voi perustua tiettyyn objektiin, 
tietueeseen ja kenttään. Tämä 
tarkoittaa, että mittari päivittyy ilman 
manuaalisia raja-arvojen muutoksia, kun 
tavoitesumma päivittyy. 

Y L E I S E T

Aktivoi MyDomain
Jotta Salesforce-ympäristösi saa 
käyttöönsä viimeisimmät päivitykset 
ja on yhteensopiva selaimesi kanssa, 
MyDomain tulee ottaa käyttöön 
viimeistään nyt. Muutos vaikuttaa 
URL-osoitetietoihin, joten varsinkin 
integraatioiden kanssa tämä on tärkeää 
huomioida. Jos MyDomainia ei ole 
otettu käyttöön itse, Salesforce tekee 
muutoksen automaattisesti päivityksen 
yhteydessä. 

Einstein-haku on nyt 
automaattisesti päällä
Einstein-hakutoiminnot ovat nyt kaikille 
tarjolla maksutta ja automaattisesti 
päällä uuden releasen myötä. Salesforce 
on myös parantanut beta-versiossaan 
objektien haettavuutta sekä lisännyt 
mahdollisuuden kontrolloida, mitkä 
objektit näkyvät hakutuloksissa. 
Hakutulosten hallinnoinnilla on helppoa 
tehostaa ja nopeuttaa käyttäjien 
päivittäistä tekemistä.

Monivaiheinen tunnistautuminen pakolliseksi 
helmikuussa 2022
Monivaiheinen tunnistautuminen (Multifactor Authentication, MFA) tulee 
pakolliseksi Salesforceen kirjautuessa helmikuussa 2022. Tämä vaatimus 
koskee kaikkia yrityksen sisäisiä käyttäjiä ja sisältyy jatkossa Salesforcen 
sopimusehtoihin.

Monivaiheinen tunnistautuminen tarkoittaa sitä, että käyttäjän pitää antaa 
vähintään kaksi todentamista sisäänkirjautumisen yhteydessä.

Vaihtoehtoja tähän ovat esimerkiksi Salesforcen oma puhelimeen 
asennettava Authenticator-sovellus tai yrityksen identiteetti- ja 
autorisointiratkaisu, kuten Active Directoryn kautta tehtävä monivaiheinen 
kertakirjautuminen.

Koko lista 
julkaisun uusista 
ominaisuuksista
Kattavan listan Salesforcen 
Winter ’22 Releasen uusista 
ominaisuuksista löydät julkaisun 
omista release noteista.

https://help.salesforce.com/s/
articleView?id=release-notes.
salesforce_release_notes.
htm&type=5&release=234

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.salesforce_release_notes.htm&type=5&release=234
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Uusia toimintoja 
sähköpostipohjan 
luontiin
Salesforcen graafinen editori 
sähköpostipohjien luontiin, eli Lightning 
Email Templates, on saanut joukon 
uudistuksia. Editorilla on nyt mahdollista 
käyttää valmiita layouteja, joilla voidaan 
kontrolloida rivien ja sarakkeiden 
määrää, lisätä marginaalia sarakkeiden 
väliin sekä lisätä sisennyksiä rich text 
-tyylisiin kenttiin.

Aktiviteettien 
suodatukseen lisää 
toimintoja
Aktiviteettivirran, joka sisältää 
kaikki tehtävät, tapaamiset, 
puhelut, sähköpostit ym. 
asiakaskommunikaation, 
suodattaminen on aiemmin ollut 
rajallista, mutta nyt siihen on tullut uusia 
toimintoja. Erityisesti hoitamattomien 
aktiviteettien suodatus on parantunut, 
koska jatkossa ne voidaan järjestää 
vanhimmasta uusimpaan tai toisinpäin. 
Myös itse suodatusikoni on muuttunut 
suppilosta rattaaksi.

Parannuksia Gmail- ja 
Outlook-integraatioihin
Salesforcen sähköpostisovellus 
osaa automaattisesti valita 
kaikki yhteyshenkilöt, jotka olivat 
tapaamisessa mukana, kun käyttäjä 
synkkaa kalenteritapaamisen Gmailista 
tai Outlookista. Toiminto kytketään 
päälle Activity Settings -asetuksista.

Lisää tekoälyä myyntiputken 
ennustamiseen
Einstein Deal Insights on maksuton tekoälytoiminto, 
joka pyrkii tunnistamaan ne kaupat, joita ei 
todennäköisesti tulla voittamaan tässä kuussa. Deal 
Insights siis tarkastelee niitä kauppoja, joiden arvioitu 
sulkeutumispäivä on kuluva kuukausi. Tämän avulla 
myyjä ja myyntijohto pystyvät luomaan realistisempia 
arvioita tulevista myynneistä ja pitämään myyntiputken 

S A L E S  C L O U D

ajan tasalla entistä paremmin. Toiminto on osa aiemmin, 
Summer 21 -julkaisussa esiteltyä Pipeline Inspection 
-näkymää.

Toinen uusi ominaisuus Pipeline Inspectioniin on 
Einstein Opportunity Scoringin ryhmittely High, Medium 
ja Low-kategorioihin. Kyseinen tekoälypohjainen 
kaupan houkuttelevuuden pisteytystoiminto on ollut 
jo pidempään saatavilla, mutta ryhmittely tekee 
parhaiden diilien spottaamisesta entistä helpompaa ja 
visuaalisempaa.
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Uusi Landing Page Builder
Pardotiin saatiin uusi sähköpostipohja-
editori jo viime vuodenvaihteen päivityksessä, 
ja nyt samankaltainen editori tulee myös 

Lightning Email Content 
saatavilla Engagement 
Programeissa
Lightning Email Content -editorilla 
rakennetut sähköpostipohjat ovat nyt 
käytettävissä myös markkinoinnin 
automaation Engagement 
Programeissa, eli myös näissä on 
mahdollista siirtyä jatkossa Classic-
tavalla toteutetuista sähköposteista 
uuteen Drag-and-drop -rakentamiseen. 

Räätälöityjen 
komponenttien 
rakentaminen Lightning 
Email Content Builderiin
Päivityksen myötä Lightning Email 
Content -editoriin on mahdollista 
toteuttaa räätälöityjä Custom-
komponentteja. Tämä tapahtuu 
Lightning Web Components -tekniikalla 
- eli vaatii ohjelmointiosaamista 
ja mahdollistaa siis esimerkiksi 

PA R D O T

tietyn markkinointitiimin omien 
erityistarpeiden täyttämisen 
tai vaikkapa AppExchangessa 
jaettavien yleisesti saatavilla olevien 
lisäosien toteuttamisen, esimerkkinä 
sähköpostiin upotettavan drag-and-drop 
-kalenterivarauskomponentin. 

laskeutumissivujen rakentamiseen. Drag-and-drop 
-tyyppisellä editorilla esimerkiksi kampanjoihin 
liittyvät ländärit on helppo rakentaa ja tarjoilla 
saataville suoraan Pardotista. 
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Muutoksia Einstein App 
-sovelluksiin iOS 15 
-päivityksen myötä
Tietyt Marketing Cloudin Einstein-
sovellukset käyttävät jatkossa 
Engagement Rate -seurantaa 
perinteisten avausten ja klikkausten 
sijaan. Tämä johtuu email-
palveluntarjoajien tekemistä 
yksityisyysasetusten muutoksista, 
jotka voivat vaikuttaa viestien 
seurantadataan. Engagement Rate 
on sekoitus avaus- sekä klikkidataa 
ja tarjoaa kokonaisvaltaisemman 
näkymän siihen, miten asiakkaat 
sähköposteihin reagoivat.

Laajoja parannuksia 
Journey Builderiin sekä 
viestintätyökaluihin
Journey History sekä analytiikka on 
nyt nähtävissä uudistetussa Journey 
History -käyttöliittymässä. Uusi 
käyttöliittymä on aiempaa visuaalisempi 
ja responsiivisempi, jossa on mukana 
valmiina graafeja ja visualisointeja sekä 
paremmat suodatusominaisuudet.

Uuden Mobilepush SDK:n avulla 
kontaktien liikkumista Journey 
Builderissa voi hallita käyttäjien 
toiminnan pohjalta aiempaa laajemmin 
Mobile App Events -työkalulla. Jatkossa 
mobiiliapplikaatio voi kommunikoida 
reaaliajassa Marketing Cloudin kanssa, 
mikä mahdollistaa reaaliaikaisten 
trigger-pohjaisten viestien lähettämisen 
sekä muiden toimintojen toteuttamisen.

Multi-factor 
Authentication (MFA) 
käyttöönotto kaikille 
MC-instansseille
MFA -käyttöönotto on nyt mahdollista 
kaikille Marketing Cloud -instansseille. 
Käyttäjät voivat kuitenkin halutessaan 
lykätä käyttöönottoa vielä hieman, 
kunnes se muuttuu kaikille pakolliseksi 
vuoden 2022 alussa.

Parannellut työkalut 
identiteetin hallintaan
Tuottavatko duplikaatit sinulle 
harmaita hiuksia? Onko sinulla 
vaikeuksia tuoda yhteen henkilö- ja 
käyttäytymisdataa useista eri lähteistä? 
Salesforce CDP antaa sinulle jatkossa 
uusia mahdollisuuksia yhdistetyn 
asiakasprofiilin (unified profiles) 
rakentamiseen. Pystyt rakentamaan 
joustavia sääntöjä henkilödatan 
yhdistämiseen epäselvissäkin 
tilanteissa. Voit esimerkiksi huomioida 
kirjoitusvirheet, erilaiset kirjoitusasut 
ja dataformaatit reaaliajassa ja välttää 
näin yksilöiden monistumisen yrityksesi 
markkinointikannassa.

Tuo verkkokauppadata 
CDP:hen klikeillä, ilman 
koodia
Salesforce CDP:n sisäänrakennettu 
kytkin (connector) tarjoaa 
mahdollisuuden tuoda verkkokauppa-
alustastasi osto-, tapahtuma- ja 
asiakastietoja CDP:hen. Siellä ne 
rikastavat yhdistettyjä asiakasprofiileja 
ja kytkeytyvät CRM-, ERP-, verkkosivu- 
ja muuhun asiakasdataan. 
Verkkokauppakytkin tarkoittaa, että 
CDP:n käyttäjä voi itsenäisesti käsitellä 
ja hallinnoida verkkokaupasta saatua 
dataa joutumatta aina turvautumaan 
backend-kehittäjän apuun.

Ota datastasi kaikki irti 
data-toimenpiteillä
CDP:n kaksi pääasiallista 
käyttötarkoitusta ovat datan 
yhtenäistäminen (data unification) 
ja datan aktivointi (data activation). 
Salesforce CDP ei rajoita datan käyttöä 
oikeastaan millään tavalla, vaan voit 
ohjata CDP:stä dataa tarvittavassa 
muodossa automaattisesti 
haluttuun kohteeseen. Valjasta 
CDP:n dataan liittyvät toimenpiteet 
(data actions) monikanavaisiin 
markkinointikampanjoihin 
mobiilisovelluksessa, sähköposteissa, 
mainonnassa ja somessa. Voit myös 
ohjata verkkokaupan tuotesuosituksia 
reaaliajassa CDP:n asiakasprofiilien 
pohjalta. Lisäksi voit muokata SaaS-
palvelun käyttökokemusta asiakkaan 
preferenssien ja verkkokäyttäytymisen 
pohjalta.

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

Ennakoivan 
huoltopyynnön luominen 
sääntö (beta)
Ylläpitäjä voi laatia säännön, jonka 
perusteella ennakoiva huoltopyyntö 
tehdään. Esimerkiksi kun laitteen (Asset) 
tietoja päivitetään laitteessa olevan 
IOT-sensorin avulla, ja sensori ilmoittaa 
laitteen hetkellisesti ylikuumenneen, 
niin ylläpitäjän määrittelemä sääntö 
tunnistaa ylikuumenemisen ja luo 
automaattisesti huoltoryhmälle 
huoltopyynnön.

Toistuvat huoltopyynnöt
Toistuvien huoltopyyntöjen luominen on 
jatkossa helpompaa. Ylläpitäjä voi nyt 
kuvata huollon taajuuden (esimerkiksi 
kerran kuukaudessa) ja toistuvien 
huoltojen määrän (esimerkiksi kuusi 
kertaa tai loputtomasti).

Asiakkaan 
osallistuminen huollon 
aikataulutukseen
Asiakaspalvelun ei tarvitse enää käydä 
sähköpostikirjeenvaihtoa tai soitella 
asiakkaalle sopiakseen huollolle 
ajankohtaa. Huoltopyyntö voidaan luoda 
aikatauluehdotuksen kanssa ja lähettää 
asiakkaalle, joka voi hyväksyä, hylätä tai 
muuttaa ehdotetun aikataulun. Asiakas 
voi myös itse luoda huoltopyyntöjä ja 
aikataulutuksia.

Työvuorosuunnittelun uudistukset
Kenttähuolto saa tässä julkaisussa lisää toimintoja työvuorojen hallintaan. 
Nyt vuorot voidaan tehdä nopeammin vuoromallien avulla. Vuorot voidaan 
myös jatkossa kohdistaa usealle henkilölle yhtä aikaa.

Vuorojen luettelonäkymässä voidaan nyt katsella vuoroja joko 
vuorosuunnittelijan aikavyöhykenäkymässä tai sitten vuoroon kohdistettujen 
työntekijöiden aikavyöhykenäkymässä.
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Häiriönhallinnan 
prosessit
Salesforce tuo Service Cloudiin uusia 
objekteja, joilla voi hallita palvelun 
häiriötilanteita. Uudet objektit ovat 
ongelma (Problem), tapahtuma 
(Incident) ja muutospyyntö (Change 
Request). Tapahtuma-objektissa on 
muun muassa seuraavia kenttiä: 
prioriteetti, kiireellisyys, vaikutus ja 
tärkeä tapahtuma. Näitä prosesseja on 
aiemmin hallittu tyypillisesti tapaus-
objektilla (Case).

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

Työvuorosuunnittelun 
uudistukset
Työvuorosuunnitteluun on nyt lisätty 
vuorotyön huomioivia ominaisuuksia. 
Työvuorosuunnittelija voi tehdä 
työvuoromalleja, joita hyödyntää 
työvuorojen laatimisessa. Jos tapaukset 
reititetään asiakaspalvelijoille jonojen 
kautta, voi työntekijät nyt kohdistaa 
työvuoroihin jonojen perusteella. 
Työvuorosuunnittelu on ominaisuus, 
joka hyödyntää tapaushistorian 
tietoja ja ennustaa kuinka paljon 
asiakaspalvelijoita tarvitaan missäkin 
työvuorossa ja mihin aikaan.

Uusia komponentteja 
LWR-sivustoille
Salesforce julkaisi aiemmin uuden 
teknologian LWR-yhteisöt (Lightning 
Web Runtime), joka on seuraava 
kehitysaskel Aura-komponentteihin 
perustuvista yhteisöistä. Winter ‘22 
version myötä nimeämiskäytäntöä 
on muutettu niin, että yhteisöjen 
tyypeissä käytetään selkeästi LWR- 
tai Aura-etuliitettä. LWR-sivustoihin 
on tuotu uusia komponentteja 
sisällön esittämiseen esimerkiksi 
videoiden lisäämiseen sivuille sekä 
kuvien ja bannereiden hakemiseen 
dynaamisesti Salesforcesta. 
Näitä tukemaan on tuotu uusi 
Microsite-mallisivusto, jonka avulla 
voi rakentaa tapahtumiin oman 
sivuston, joka mahdollistaa liidien 
keräämisen helposti ja jossa on 
enemmän sisältöä kuin yksittäisellä 
laskeutumissivulla. 

Yleisöjen sisäkkäinen 
käyttö sisällön 
näyttämisessä
Experience Cloudissa näytettäviä 
sivuja ja niiden sisältöä voi mukauttaa 
yleisöjen (Audience) perusteella. 
Esimerkiksi asiakasportaalissa voi 
näyttää tietyille kanta-asiakkaille 
enemmän toimintoja kuin tavallisille 
käyttäjille. Yleisöjä on tähän asti täytynyt 
ylläpitää jokaista ehtoa varten. Jatkossa 
yleisön määrittelyssä voi käyttää toisia 
yleisöjä sisäkkäin, esimerkiksi tietyn 
sisällön voi sivulla näyttää kanta-
asiakkaille ja tavallisille käyttäjille, 
mutta ei vierailijoille. Tämä helpottaa 
ylläpitoa, kun yleisöt voi määritellä vain 
kertaalleen.

Käytettävyys- 
parannuksia tietojen 
poistoon ja Chatter-
viesteihin
Experience Cloudiin on tehty muutamia 
käytettävyysparannuksia uudessa 
versiossa tietojen poistoon ja Chatter-
viesteihin liittyen. Kun käyttäjä poistaa 
jatkossa tietueen, hänet navigoidaan 
sivulle, jolla hän aiemmin oli. Aiemmin 
käyttäjä siirrettiin automaattisesti 
poistetun objektin listanäkymään. 
Tämä helpottaa navigointia erityisesti 
kumppaniportaaleissa, joissa käyttäjällä 
voi usein olla oikeudet poistaa 
tietoja. Chatter-viesteissä käyttäjä voi 
jatkossa liittää kuvia suoraan Chatter-
viesteihin esimerkiksi kopioimalla 
näyttökaappauksen. Aiemmin kuvia 
pystyi lisäämään vain lataamalla ne 
tiedostoina viestien liitteiksi.

E X P E R I E N C E  C L O U D
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P L A T F O R M

Parannuksia Kulkuihin 
(Flow)
Kulkuihin on tehty useita parannuksia. 
Tietueen käynnistämät kulut (Record 
Triggered Flow) ovat jatkossa 
Salesforcen ensisijaisesti suosittelema 
ratkaisu automaatioiden toteuttamiseen 
Process Builder ja Workflow-työkalujen 
sijaan.

Winter ‘22 version myötä niissä 
voi käyttää muita kulkuja, mikä 
mahdollistaa uudelleenkäytettävien 
automaatioiden toteuttamisen 
ja hyödyntämisen monessa 
kulussa. Lisäksi aikataulun mukaan 
käynnistyvissä toiminnoissa voi 
määrittää käynnistymisen minuuttien 

Dynaamiset 
vuorovaikutukset 
komponenttien välillä
Dynaamiset vuorovaikutukset (Dynamic 
Interactions) on uusi toiminnallisuus, 
joka mahdollistaa samalla sivulla 
olevien komponenttien reagoimisen 
toisessa komponentissa tehtävään 
toimenpiteeseen. Jos käyttäjä 
esimerkiksi valitsee listanäkymältä 
tietueen, voi sen näyttää kartalla 
toisessa komponentissa. Kun 
Lightning-komponentti, joka hyödyntää 
dynaamisia vuorovaikutuksia, on 
toteutettu kerran, sen voi valita 
Lightning-sivun muokkauksessa mille 
tahansa sivulle ja määritellä tapahtumat 
sivun asetuksissa.

A N A LY T I C S

Dynaamiset mittarikaaviot (Beta)
Staattiset tavoitteisiin liitetyt mittarikaaviot saadaan päivityksen jälkeen 
muutettua dynaamisiksi: tavoitteiden vaihtuessa myös mittarikaaviot 
päivittyvät. Mittarikaavio voi esimerkiksi kertoa tietyn maantieteellisen alueen 
osuudesta kokonaisliikevaihdon suhteen.

Jos esimerkiksi Singaporen osuus yrityksen kokonaisliikevaihdosta tulisi 
olla vähintään 50 % ja yrityksen kokonaisliikevaihtotavoite muuttuu, niin 
värikoodien lukualueet muuttuvat dynaamisesti kokonaisliikevaihtotavoitteen 
mukaan.

Kenttien päivitys 
suoraan raportilta (Beta, 
Lightning Experience)
Kun Salesforcen tiedot kaipaavat 
päivitystä, niin päivitykset ja 
muokkaukset objektien tietoihin on 
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 eri myyntimahdollisuuksien 
vaiheet yhdestä näkymästä.

tarkkuudella ja asettaa kerrallaan 
yhdessä erässä käsiteltävien tietueiden 
määrän, mikä mahdollistaa kulkujen 
käytön myös tilanteissa, joissa dataa 
päivitetään paljon kerrallaan taustalla. 
Workflow-työkalusta tutut viestit 
ulkoisiin järjestelmiin (Outbound 
Messages) ovat myös käytettävissä 
kulkujen puolella. 

Winter ‘22 releasen myötä kuluissa 
on mukana kaikki Process Builder 
ja Workflow-työkaluissa olevat 
ominaisuudet ja niiden lisäksi enemmän 
ominaisuuksia, kuten tietueiden 
poistosta käynnistyvät automaatiot, 
joten niitä kannattaa hyödyntää uusien 
automaatioiden toteutuksessa.



1 5 B I I T  F I I D  W I N T E R  ’ 2 2

Valmiit templatet ja 
sovellukset
Myynti ja palveluanalytiikan 
yhdistäminen mittaristo-koontinäytöille 
onnistuu nyt entistä helpommin. Uusi 
Customer Insights -sovellus yhdistää 
tiedot Sales- ja Service Cloudeista 
yhdeksi sovellukseksi. Myynti- ja 
palvelutietoja voidaan päivityksen 
jälkeen hyödyntää yhtenäisestä 
näkymästä ja saada niiden väliset 
vuorovaikutukset helpommin näkyville. 
Lisäksi koontinäyttöjen mukauttaminen 
on helppoa. Valmiita komponentteja 
voidaan sekoittaa kustom-
komponenttien kanssa tai luoda uusi 
koontinäyttö kopioimalla ja liittämällä 
komponentteja.

Einstein Discovery
Einstein Discoveryssä voidaan nyt 
hyödyntää ulkoisesti rakennettuja 
ennustemalleja. Ulkoisissa työkaluissa 
rakennetut ennustemallit voidaan 
ladata ja ottaa käyttöön Einstein 
Discoveryssä ja hyödyntää niitä kenttien 
ennustamisessa Salesforcessa tai 
Tableau CRM -mittaristojen taustalla.

T A B L E A U  C R M

Itsepalveluanalytiikka 
kaikkien ulottuville
Ask Data for Salesforce 
-toiminnallisuus tuo datan 
tutkimisen itsepalvelutekniikat 
liiketoimintakäyttäjien ulottuville. 
Ask Data for Salesforce auttaa 
liiketoimintakäyttäjiä pureutumaan 
dataan luonnollisen kielen avulla 
suoraan Tableau CRM:n kotisivulta, 
jolloin haku palauttaa tietoja koko 
yrityksen Salesforcesta yksittäisen 
mittariston sijaan. Lisäksi se 
tuo koneoppimiseen perustuvia 
suosituksia ja Next Best Insight 
-ehdotuksia käyttäjille. Ask Data for 
Salesforce käy läpi Salesforcessa 
sijaitsevaa dataa oppiakseen 
tietojen suhteita ja yrityksen 
sanastoa. Toiminnallisuus oppii ja 
kehittää itse itseään luonnollisen 
kielen prosessoinnin parantamiseksi 
ja hyödyntää käyttäjäpalautetta sen 
jatkokehittämiseksi.
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Onko yrityksesi master 
data kunnossa? Näin 
pääset alkuun ydintietojen 
hallinnan kehittämisessä

/  M A T T H E W  F I T Z S I M O N S

Master data voi sisältää muun muassa 
osoitteita, nimiä tai yritystunnuksia. 
Tuttu esimerkki yksilötason datasta on 
verkkopankkitunnukset, joiden avulla 
kirjaudumme palveluihin, jotka vaativat vahvan 
tunnistautumisen.

Vahva tunnistautuminen tuo yrityksen 
käyttöön uniikin henkilötunnuksen. 
Henkilötunnuksen avulla meidät voidaan 
esimerkiksi tunnistaa viranomaisten palveluissa 
ja sen avulla meistä saadaan näkyviin myös 

paljon muita tietoja. Tällöin master datalla 
todennetaan, että pyytävällä taholla on oikeus 
saada haluamansa tiedot.

Pysyvän luonteensa vuoksi master data 
myös muuttuu harvemmin kuin moni muu 
yrityksen omistama data, kuten esimerkiksi 
ostotapahtumiin liittyvät tiedot. Silloin kun 
master datassa tapahtuu muutoksia, on ne 
pystyttävä päivittämään jokaiseen yrityksen 
järjestelmään, jossa master dataa käsitellään. 
Näin taataan liiketoiminnan saumattomuus.

Master datan hallinta (eng. master data management, lyhenne 
MDM) voi tuntua terminä haastavalta. Master datalla 
tarkoitetaan yrityksen hallussa olevaa ydintietoa eli organisaation 
toiminnan kannalta välttämätöntä perustietoa, kuten esimerkiksi 
asiakastietoja. Master data on aina samaa riippumatta siitä, missä 
yrityksen yksikössä sitä käsitellään.
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”Jokaisella master dataa 
hallinnoivalla yrityksellä 

täytyykin olla hyvin määritelty 
käyttövaltuushallinta, joissa nämä 

oikeudet määritellään. ”

PERUSAJATUKSENA “SINGLE SOURCE OF 

TRUTH”

Jos olet jo aiemmin kuullut master datasta 
ja sen hallinnasta, olet saattanut törmätä 
myös termiin single source of truth. Vapaasti 
suomennettuna se taipuu muotoon ainoa 
totuuden lähde. 

Master datan hallinta nojaa juuri tähän 
ajatukseen. Yrityksellä on alusta, jossa master 
datan hallinta tapahtuu. Alusta voi olla 
Salesforce, Azure, jokin muu pilvipalvelu tai 
kustomoitu ratkaisu. Vaikka organisaation 
sisällä useat henkilöt tietäisivät yksittäisestä 
asiakkaasta joitakin perustietoja, tämä alusta 
on ainoa paikka, joka tarjoaa kaiken ydintiedon. 
Lisäksi se on ainoa paikka, josta löytyy 
absoluuttisen varma vastaus siihen, onko jokin 
käyttämämme tieto ajantasainen vai ei. 

Master datan hallintaan käytetty alusta 
kytkeytyy muihin järjestelmiin, joiden 
käyttäjille master dataa voidaan tarvittaessa 
jakaa. Tällaisia järjestelmiä kutsutaan 
tilaajasovelluksiksi (eng. subscriber).

Otetaan esimerkiksi verkkokauppa, 
jossa ostajalle halutaan tehdä luottotietojen 
tarkastus. Verkkokauppiaalla saattaa kyllä olla 
ostajasta jotakin master dataa, mutta ei kaikkea 
tarkastuksen suorittamiseen vaadittavaa. 
Verkkokauppias ei siis hallitse todellista master 
dataa, vaan ottaa tilaajasovelluksella yhteyden 
master datan hallinnan alustaan pyytääkseen 
lupaa saada käyttöönsä puuttuvat tiedot. 

MASTER DATAN HALLINNAN 

PERUSKYSYMYS: KENELLÄ ON OIKEUDET?

Master datan hallinta ei tarkoita ainoastaan 
olemassa olevaa alustaa ja sieltä löytyviä 
ydintietoja. Itse asiassa master datan 
hallinnassa on kyse pitkälti siitä, kenellä on 
oikeus saada tietoja käyttöönsä, kuka voi tehdä 

muutoksia alustalla olevaan master dataan tai 
poistaa sitä.

Kyse on siis tiedon omistajuudesta. Jokaisella 
master dataa hallinnoivalla yrityksellä täytyykin 
olla hyvin määritelty käyttövaltuushallinta, 
joissa nämä oikeudet määritellään. 

Kun tilaajasovellus pyytää master datan 
hallinnan alustalta lupaa saada puuttuvia 
tietoja, voidaan ne tarjota vain, mikäli riittävät 
oikeudet ovat voimassa. Tyypillistä on myös se, 
että tilaajasovelluksella on mahdollisuus saada 
haltuunsa vain tiettyjä alustan tietoja, kuten 
osoitetietoja.

Toisiin tietoihin, esimerkiksi 
laskutustietoihin, oikeuksia ei välttämättä ole. 
Samalla tavoin yhdellä alustaan kytkeytyneellä 
tilaajasovelluksella voi olla oikeudet tehdä 
master dataan muutoksia, mutta suurimmalla 
osalla tätä oikeutta ei ole. 

Ymmärrys näiden määrittelyjen tekemisen 
kriittisyydestä on oleellista, kun master datan 
hallintaa lähdetään kehittämään.

MITEN ALKUUN MASTER DATAN 

HALLINNASSA?

Jos yrityksessä ei ole juuri panostettu master 
datan hallintaan, liikkeelle tulisi lähteä 
perusasioista. Varmin tie vaikeuksiin on 
näet sortua ajattelemaan, että master datan 
hallinnan voi vain nopeasti tuoda osaksi 
yrityksen toimintaa. 

Aivan ensimmäiseksi on pystyttävä 
vastaamaan ainakin näihin kysymyksiin: 
Millaista dataa tarvitaan ja mihin 
tarkoitukseen? Missä haluttu data tällä hetkellä 
sijaitsee? Entä kenelle sitä voidaan jakaa? 

Todellisuudessa kysymykset eivät ole 
niin yksinkertaisia kuin miltä ne saattavat 
kuulostaa. Vastausten saaminen vaatii usein 
lisäpanostuksia suunnitteluvaiheeseen, mutta 
käytetty aika maksaa itsensä kyllä myöhemmin 
takaisin laadukkaamman datan muodossa. 
Jos tämä vaihe sivuutetaan kokonaan, 
lopputuloksena on luultavasti vain jonkinlainen 
kaoottinen datamassa, joka ei palvele ketään.

Varsinainen master datan hallinnan 
kehittäminen alkaa suunnittelulla, jonka aikana 
listataan yrityksen tarpeet. Vasta tämän jälkeen 
päästään tarkastelemaan sitä, mikä alusta 
palvelee master datan hallinnassa parhaiten. 
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Mietimme aina yhdessä asiakkaan 
kanssa myös sitä, mitä tietokenttiä 
alustalle tarvitaan. Tyypillisiä 
tietokenttiä ovat esimerkiksi nimet ja 
laskutusosoitteet. Monilla alustoilla, 
myös Salesforcessa, voi olla muitakin 
alustakohtaisia tietokenttiä, jotka eivät 
kuitenkaan liity master dataan. Siksi 
on tärkeää hahmottaa, mikä data on 
geneeristä läpi koko organisaation.

MASTER DATAN HALLINNAN 

HYÖDYT

Kuten jo alussa todettiin, master datan 
olemassaolon ja hyvän hallinnan 
suurin hyöty on siinä, että yrityksessä 
voidaan kaikissa tilanteissa luottaa 
liiketoiminnalle kriittisten ydintietojen 
oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen. 
Toinen selkeä hyöty on manuaalisen 
päivitystyön väheneminen. 

Jos asiakkaan master dataa 
muutetaan sen hallinnan alustalla, 

saavat siihen kytkeytyneet järjestelmät 
automaattisesti tiedon muutoksista. 
Tämän myötä voidaan viimeinkin 
sanoa hyvästit eri järjestelmiin käsin 
tehtäville päivityksille.

Enää ei myöskään tarvitse vastata 
eri yksiköiltä tuleviin toistuviin 
kyselyihin perustiedoissa mahdollisesti 
tapahtuneista muutoksista. Samalla 
yrityksessä voidaan luottaa siihen, että 
master datan säilytys ja siirto tapahtuu 
aina turvallisesti. 

Monella yrityksellä on käytössään 
useita eri sovelluksia ja järjestelmiä. 
Tällaisessa tilanteessa hyvä master 
datan hallinta korostuu, sillä se johtaa 
datan johdonmukaisuuteen ja sen 
laadun paranemiseen. Digitalisaation 
voimistuessa nämä ovat ominaisuuksia, 
joita jokaisen menestystä janoavan 
yrityksen on syytä tavoitella.

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

Matthew Fitzsimons 
VP of Sales & Solutions

matthew.fitzsimons@biit.fi

K I R J O I T T A J A

https://www.biit.fi/hub/
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”Yritykset ovat alkaneet 
panostaa personoituun 
viestintään, sillä 
asiakkaat odottavat 
kohdennettua 
kokemusta ja 
personointia joka 
kerta, kun he asioivat 
yrityksen kanssa.”

/  K A T R I  K U N T S I ,  S A L E S F O R C E
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– Salesforce-kontekstissa master datalla 
tarkoitetaan kaikkea asiakkuudenhallintaan 
liittyvää dataa, jonka avulla asiakas voidaan 
profiloida. Nimi- ja yritystietojen lisäksi 
puhutaan esimerkiksi markkinointiluvista, 
preferensseistä, hankinta- ja liididatasta, 
käyttäytymis- ja intent-datasta sekä 
asiakaspalveluun kertyvästä case-datasta, 
Salesforce Suomella markkinoinnin 
asiakkuuksien parissa työskentelevä Katri 
Kuntsi kertoo.

Nyt kaivataan personoitua 
markkinointia – Master dataa 
hyödyntämällä tavoitetaan 
aina oikeat asiakkaat
Master datan merkitys liiketoiminnalle kasvaa koko ajan, sillä 
sen avulla luodaan perusta prosessien kehittämiselle. Master 
data ei suinkaan hyödytä vain yrityksen johtoa tai IT-osastoa, 
vaan se auttaa myös asiakasrajapinnassa toimivia asiantuntijoita 
uudistamaan toimintatapojaan. Parhaimmillaan markkinoinnissa 
ja asiakashankinnassa päästään hyödyntämään hyvin 
monimuotoista dataa.

Hänen mielestään master datan kasvava 
merkitys markkinoinnille ja myynnille on 
helppo ymmärtää, kun katsoo asiakkaiden 
odotuksissa tapahtuneita muutoksia. 
Nykymaailmassa kaivataan räätälöityä palvelua, 
joten isolle joukolle lähetetty geneerinen 
sähköposti herättää kiinnostusta vain harvassa 
vastaanottajassa.

– Yritykset ovat alkaneet panostaa 
personoituun viestintään, sillä asiakkaat 
odottavat kohdennettua kokemusta ja 

Katri Kuntsi 
työskentelee 
Salesforcella 
Marketing Cloudin 
parissa.

/  H A A S T A T T E L U :  S U V I  P I T K Ä N E N
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personointia joka kerta, kun he asioivat 
yrityksen kanssa. Asiakaskokemuksen 
on myös säilyttävä yhtenäisenä 
riippumatta siitä, avataanko uutiskirje, 
soitetaanko asiakaspalveluun vai 
keskustellaanko myyjän kanssa. 
Geneerinen markkinointi ei usein 
tuota haluttua lopputulosta. 

KUKA HYÖTYY KAMPANJASTA? 

Markkinoinnissa master datan 
hyödyntäminen perustuu tyypillisesti 
elinkaarenhallinnan malliin. 
Kuntsi kertoo, että sen alussa on 
liidituotanto, jonka tarkoituksena 
on saada potentiaaliset 
asiakkaat kiinnostumaan 
yrityksen tuotteesta tai 
palvelusta. Onboarding-
vaihe ja asiakassuhteen 
ylläpito edellyttävät entistä 
aktiivisempaa viestintää 
asiakkaan suuntaan.

– Personoitua viestintää 
tarvitaan, jotta asiakas pääsee 
sisälle hankinnan alla olevaan 
tuotteeseen tai palveluun, 
sekä myöhemmin päättää 
ostaa lisää. 

Asiakastyytyväisyyden kannalta 
oleellista on ymmärtää, ketkä ovat juuri 
tällä hetkellä eniten kiinnostuneita 
yrityksen tarjonnasta.

– Parhaassa tapauksessa master 
data avaa näkymän siihen, ketkä 
asiakkaista ovat suunnittelemassa 
uusia hankintoja tai osoittavat muuten 
kiinnostusta yritystä kohtaan. Se 
auttaa kohdistamaan markkinoinnin 
ja myynnin toimenpiteen suoraan 
oikeille henkilöille. Nykyisin kaiken 
kampanjoinnin onnistuminen on 
pitkälti kiinni siitä, pystytäänkö isosta 
massasta poimimaan ne henkilöt, joille 
asia on ajankohtaisin ja lähestymään 
heitä oikealla kulmalla.

Jos yhtä ja samaa viestiä tyrkytetään 
liian isolle joukolle, kasvaa jopa 
asiakkuuksien menettämisen riski. 
Kuntsi muistuttaa, että ihmiset 
vastaanottavat lukuisia sähköposteja 
joka päivä, ja sovelluksiakin monilla 

on käytössä enemmän kuin ehkä itse 
toivoisi. Siksi yhä useampi meistä 
reagoi nopeasti, jos jatkuva viestitulva 
tuntuu tarpeettomalta.

– Asiakkaalle on tultava tunne, että 
jokainen kontakti yrityksen kanssa 
tuo hänelle lisäarvoa. Markkinoinnin 
paremmalla kohdistamisella 
vähennetään riskiä, että asiakkaat 
esimerkiksi irtisanovat uutiskirjeen 
tilauksen. Jos asiakas on tyytyväinen 
saamaansa palveluun ja kokee 
yrityksen tuntevan hänen tarpeensa, 
hän todennäköisemmin jatkaa 
asiakkaana pidempään.

ONGELMANA DATAN 

SI ILOUTUMINEN

Yritysten kyvykkyys master datan 
hyödyntämiseen vaihtelee. Kuntsin 
mukaan datan puute ei ole ongelma, 
sillä nykyisin sitä kertyy eri 
järjestelmiin koko ajan. Haasteena on 
pikemminkin datan siiloutuminen.

– Ennen kuin markkinointi ja 
myynti voivat ottaa kopin itselleen 
arvokkaasta master datasta, täytyy se 
tuoda yhteen järjestelmään helposti 
käytettävässä muodossa. CRM on 
tyypillinen vaihtoehto alustaksi, jonne 
asiakasnäkymää aletaan rakentaa. 
Usein datan aktivointi eli asiakkaiden 
lähestyminen taas suoritetaan 
markkinoinnin automaation avulla. 
Siihen liittyen on määriteltävä muun 
muassa kanavat, joissa asiakkaita 
lähestytään sekä markkinointilupien 
kerääminen.

Jos yritys ei vielä käytä master dataa 
markkinoinnin ja asiakashankinnan 
tukena, suosittelee Kuntsi aloittamaan 
muutosprosessin rauhallisesti. 
Projektin alun tärkeitä työvaiheita ei 
myöskään sovi ohittaa.

Ennen kuin teknologiavalintoja 
voidaan edes miettiä, tulee tavoitteen 
olla kirkkaana selvillä, Kuntsi 
muistuttaa. Tärkein pohdittava 
kysymys vastaa siihen, millaista 
asiakaskokemusta halutaan luoda. 
Tämän jälkeen edessä olevat työvaiheet 
kannattaa priorisoida.

– Monesti valitun ratkaisun 
implementointi kannattaa 
tehdä pala kerrallaan. 
Alkuun voi tehdä vain 
perusasiat. Kun ne ovat 
kunnossa, kasvatetaan 
etenemistahtia. Toki toisille 
sopii kunnianhimoinen 
tekeminen, jossa kaikki 
muutokset viedään läpi yhden 
ison projektin aikana. Silloin 
on kuitenkin varmistettava 
resurssien riittävyys, ettei 
projektista tule loputonta 

iisakinkirkkoa.

CRM-MARKKINOINNIN KOLME 

ROOLIA

Kuntsi kertoo viestivänsä asiakkailleen 
avoimesti siitä, että datavetoiseen 
CRM-markkinointiin liittyy kolme 
eri roolia, joista jokaiselle tulee olla 
nimettynä vastuuhenkilö. Pienessä 
tiimissä yksi henkilö voi vastata 
useammastakin roolista, kunhan osa-
alueet tulevat katettua. 

Strateginen rooli keskittyy 
asiakaspolkujen ja käyttötapausten 
selvittämiseen sekä tavoitteiden 
määrittelyyn. Teknisen osaajan 
vastuulla on ymmärtää olemassa oleva 
data ja sen toteutukseen vaadittava 
tekninen ratkaisu. Kuntsi arvelee, että 
näiden roolien merkitys on monelle 
yritykselle selvä. Kolmas saattaakin 
jäädä jo vähemmälle huomiolle.

– Kolmantena tulee sisällöntuotanto. 
Jotta asiakasta voidaan lähestyä, 

”Ennen kuin markkinointi 
ja myynti voivat ottaa kopin 
itselleen arvokkaasta master 

datasta, täytyy se tuoda 
yhteen järjestelmään helposti 

käytettävässä muodossa.”
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tarvitaan tekstiä, kuvaa ja videoita. 
Sisältöjen suunnittelu jää silti 
harmittavan usein teknisen 
toteutuksen jalkoihin. Vaikka 
sisällöt tilattaisiin ulkopuoliselta 
yhteistyökumppanilta, on yrityksellä 
silti oltava tämänkin osa-alueen 
kohdalla ymmärrys hankkeen 
omistajuudesta.

EVÄSTEMUUTOS PAKOTTAA 

DATAN OMISTAJUUTEEN

Pian käsillä oleva evästemuutos on 
mullistamassa yritysten digitaalista 
markkinointia. Tulevaisuudessa 

kolmannen osapuolen evästeitä 
päästään hyödyntämään nykyistä 
rajatummin.

– Yrityksille muutos tarkoittaa sitä, 
että jatkossa personoinnin avuksi on 
tarjolla vähemmän ulkopuolista dataa, 
Kuntsi sanoo.

Muutos on tekemässä yrityksen 
omasta asiakasdatasta entistä 
arvokkaampaa. Kuntsin mukaan 
nyt onkin hyvä hetki kääntää katse 
siihen, miten omissa käsissä olevia 
datavarastoja aletaan rikastaa.

– Kun yrityksellä on omasta 
takaa riittävästi dataa, sitä 

Nykyinen tai tulevaisuuden 
Salesforceguru? 
Tarvitsemme sinua!

Käy katsomassa avoimet paikkamme ja lisätietoa:
biit.fi/rekry

voidaan hyödyntää järkevästi sekä 
ulkopuolisissa että yrityksen omissa 
kanavissa. Loppupeleissä jokainen 
yritys pyrkii optimoimaan sen, 
paljonko rahaa kuluu mainostamiseen 
ja asiakkaiden lähestymiseen omissa 
kanavissa. Pitkällä aikavälillä tulee 
halvemmaksi, jos tarvittava data on 
omissa hyppysissä, eikä mainonnan 
kohderyhmää tarvitse ostaa joka kerta 
uudestaan.

https://www.biit.fi/toihin-biitille/


2 4 B I I T  F I I D  W I N T E R  ’ 2 2

/  J O O E L  F R I M A N ,  K A S V U R Y H M Ä

”Pyrimme jatkossakin 
keskittämään 
mahdollisimman paljon 
asioita Salesforceen ja 
yksinkertaistamaan samalla 
tekemistämme.”
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Kasvuryhmä on finanssikriisin 
jälkimainingeissa perustettu järjestö, 
joka on vuoden 2015 alusta saakka 
pyrkinyt auttamaan ja rohkaisemaan 
suomalaisyrityksiä kasvu-uralle.

Nykyisin Kasvuryhmä koostuu 
250 kasvukapteenin muodostamasta 
aktiivisesta sparrailuyhteisöstä, joka 
tapaa säännöllisesti ja pyrkii yksissä 
tuumin etsimään uusia ajatuksia ja 
ratkaisuja liiketoiminnan haasteisiin.

Kasvukapteenit ovat vähintään 
10 miljoonan euron liikevaihtoa 
pyörittävien kasvuhaluisten yritysten 
päätöksentekijöitä, eli esimerkiksi 
toimitusjohtajia tai perustajajäseniä.

Kasvukapteenit ovat sellaisia 
henkilöitä, jotka voivat omissa 
yrityksissään tehdä kasvun kannalta 
tärkeitä päätöksiä. He muodostavat 

Törkeitä lupauksia ja 
yhteisön rakentamista  
– Kasvuryhmä haluaa tuoda 
Suomeen 25 miljardia euroa

Kasvuryhmän toiminnan ytimen.
– Meidän koko toimintamme 

rakentuu tämän sparrausyhteisön 
varaan. Järjestämme jäsenillemme 
säännöllisesti kohtaamisia, eli 
vedämme käytännössä fasilitoituja 
työpajoja, joissa samanlaisten 
haasteiden parissa painivat yritykset 
pääsevät vaihtamaan ajatuksia, kertoo 
Kasvuryhmän teknologiajohtaja Jooel 
Friman.

HAASTAVAT LÄHTÖKOHDAT, 

TÖRKEÄN KOVAT TAVOITTEET

Friman on työskennellyt 
Kasvuryhmällä jo nelisen vuotta 
kehityshankkeista vastaavana 
teknologiajohtajana. Hän tunnistaa 
järjestötoiminnan yleiset haasteet ja 
myöntää, että yhteisön rakentaminen 

/  H A A S T A T T E L U :  J A A K K O  K O I V I S T O

vaatii pitkäjänteistä työtä, eikä 
useinkaan ole liiketoimintana kovin 
kannattavaa.

Näistä haastavista lähtökohdista 
ponnistaen myös Kasvuryhmän 
toimintaa on pyöritetty alusta saakka 
startup-henkisesti, pienellä porukalla. 
Tavoitteet on siitä huolimatta asetettu 
korkealle, eikä tekemisen laadusta ole 
haluttu tinkiä.

Kasvuryhmä ei yritä hakea 
pikavoittoja, vaan pyrkii kehittämään 
toimintaansa koko ajan niin, että 
yhteisön jäsenet kokisivat mukanaolon 
mahdollisimman hyödylliseksi. 
Tämä lähtökohta näkyy myös 
asiakastyytyväisyydessä.

– Meidän yleisajatuksena on 
rakentaa tätä yhteisöä pitkäjänteisesti 
sekä edesauttaa samalla sitä, että 

Kasvuryhmä on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka missiona 
on auttaa suomalaisyrityksiä kasvamaan yhteisöllisyyden 
ja avoimen ajatustenvaihdon keinoin. Kasvuryhmän 
kunnianhimoisena tavoitteena on jäsenyritystensä voimin 
tuoda Suomeen 25 miljardia euroa uutta liikevaihtoa vuoteen 
2025 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää yhteisön 
merkittävää kasvattamista.
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ihmiset löytäisivät meidän avulla 
toisensa. Olemme fasilitoineet lukuisia 
tilaisuuksia ja työpajoja, joista olemme 
saaneet erinomaista palautetta. 
Jäsentemme tyytyväisyydestä kertoo 
esimerkiksi se, että NPS-lukumme (Net 
Promoter Score) pyörivät noin 80:n 
hujakoilla, Friman kertoo.

Kasvuryhmän kunnianhimoinen 
tavoite - törkee lupaus, kuten 
he itse asian ilmaisevat - on 
tuoda jäsenyritystensä voimin 
Suomeen 25 miljardia euroa 
vuoteen 2025 mennessä. Se 
vaatii yhteisön kasvattamista 
ja vahvistamista sekä 
toiminnan kehittämistä 
entistä ammattimaisempaan 
suuntaan. 

SALESFORCEN AVULLA KOHTI 

AMMATTIMAISEMPAA TOIMINTAA

Kasvuryhmä on reilussa kuudessa 
vuodessa onnistunut vakiinnuttamaan 
paikkansa kasvuhaluisten 
suomalaisyritysten vertaisyhteisönä. 
Se on vaatinut toiminnan jatkuvaa 
kehittämistä, jossa myös teknologialla 
on alusta asti ollut merkittävä rooli.

– Kun aloitin talossa, olimme 
juuri ottamassa Salesforcea käyttöön. 

Halusimme Salesforcen avulla kehittää 
monipuolisesti omaa tekemistä, eli 
esimerkiksi parantaa jäsenhankintaa, 
tiedon keräämistä sekä sisäisiä 
prosesseja. Tavoitteena oli tehdä tästä 
toiminnasta ammattimaisempaa, 
Friman kuvailee.

Friman kertoo, että Kasvuryhmä 
päätyi Salesforceen tilanteessa, 

jossa heillä oli jo iso joukko vaativia 
asiakkaita, paljon elintärkeää 
asiakastietoa sekä tarve päästä 
hyödyntämään sitä tietomassaa, 
jonka he olivat jo asiakkaistaan 
lukuisissa kohtaamisissa ja 
tapahtumissa keränneet. Aikaisemmin 
asiakastietoa oli kerääntynyt erillisiin 
dokumentteihin sekä sitä oli jouduttu 
keräämään pitkälti manuaalisesti.

– Tarvitsimme ehdottomasti CRM-
järjestelmän, jonka avulla voisimme 
kerätä ja hyödyntää asiakasdataa 

mahdollisimman tehokkaalla tavalla. 
Halusimme samalla sellaisen alustan, 
jolle voisi keskittää mahdollisimman 
paljon asioita. Pääsimme heti mukaan 
Salesforcen nonprofit-ohjelmaan, 
jonka myötä saimme käyttöömme 
kasan maksuttomia lisenssejä. Tämä 
laski alkuinvestoinnin kustannuksia, 
mistä oli meille suurta hyötyä.

Friman itse näkee 
teknologian mahdollistajana 
sekä vannoo mantran 
“boring is good” nimeen. 
Hänen ajatusmaailmassaan 
teknologian hyödyntämisestä 
pitää tehdä jopa tylsän 
yksinkertaista ja helppoa sekä 
siitä pitää tehdä hyödyllistä 
kaikille.

– Haluan, että ihmiset pystyvät 
mahdollisimman paljon käyttämään 
sellaisia työkaluja, joita he osaavat jo 
käyttää ja jotka ovat heille tuttuja jo 
entuudestaan.  

Friman näki, että Salesforce voisi 
laajana teknologia-alustana helpottaa 
heidän pienehkön tiimin työntekoa 
monella eri tapaa sekä mahdollistaa 
toiminnan viemisen entistä 
ammattimaisemmalle tasolle. Samalla 
hän uskoi, että yhtenäisen alustan 
käyttöönotto tekisi sen laajentamisesta 

”Friman itse näkee teknologian 
mahdollistajana sekä vannoo 

mantran “boring is good” 
nimeen. ”



Kasvuryhmä on 
10–1000M€ vaihtavien 
yritysten yhteisö, 
jossa jäsenet auttavat 
toisiaan kasvamaan 
maailmaa muuttaviksi 
menestystarinoiksi. 
Yhteisön toiminta 
perustuu kokemusten 
jakamiseen, 
pyyteettömään 
auttamiseen ja 
positiiviseen energiaan!

www.kasvuryhma.fi

jatkossa helpompaa, koska kaikki 
olisivat jo tottuneet sitä käyttämään.

– Pyrimme jatkossakin 
keskittämään mahdollisimman 
paljon asioita Salesforceen ja 
yksinkertaistamaan samalla 
tekemistämme. Hyödyt näkyvät 
myös meidän asiakkaillemme, sillä 
kun tieto heistä on yhdessä paikassa, 
pystymme tarjoamaan heille entistä 
relevantimpaa sisältöä.

YHTEISÖN KEHITTÄMINEN 

YKKÖSASIA

Kasvuryhmän kunnianhimoisten 
tavoitteiden täyttäminen edellyttää 
Frimanin mielestä onnistumista 
kahdessa asiassa: jäsenmäärän 
kasvattamisessa sekä jäsenyritysten 
kasvun tukemisessa.

Molempien asioiden osalta 
avainasemassa on jäsenyritysten 
muodostama yhteisö, jota Kasvuryhmä 
on pyrkinyt aktiivisesti kehittämään.

– Meillä oli jonkin aikaa käytössä 
oma yhteisöalusta, jonka kehittäminen 
oli kallista, eikä sitä oikein kukaan 
edes käyttänyt. Ajoimme sen ratkaisun 
alas ja lähdimme puhtaalta pöydältä 
miettimään, miten me voisimme 
meidän yhteisöämme hallinnoida ja 
kehittää. Siitä syntyi ajatus Salesforcen 
päälle rakennettavasta jäsenportaalista,  
eli virtuaalisesta työtilasta, jota 
voisimme kehittää pienin askelin 
käyttökokemusten ja palautteen 
pohjalta.

Käytännön tasolla Kasvuryhmä 
kykeni virtuaalisen työtilan avulla 
digitalisoimaan monia manuaalisia 
prosesseja. Kun esimerkiksi aiemmin 
tilaisuuksiin osallistuneille jäsenille 
jaettiin käsin täytettäviä jäsenkortteja, 
niin nyt nuo samat tiedot pystyttiin 
keräämään sähköisesti. Samalla 
jäsenportaaliin pystyttiin viemään 
paljon valmista materiaalia, jota 
yhteisön jäsenet voisivat kuluttaa 
haluamallaan tavalla haluamaansa 

aikaan.
– Halusimme alun perin tarjota 

jäsenillemme monipuolisen 
koulutusohjelman, mutta koronan takia 
rakensimmekin opportunistisesti koko 
ohjelman virtuaalisen työtilan päälle. 
Taustalla oli ajatus, että jatkaisimme 
edelleen fyysisten tapahtumien 
järjestämistä, mutta siirtäisimme 
asioiden työstämisen portaaliin. 
Olemmekin jo iloksemme huomanneet, 
että ihmiset kirjautuvat portaaliin 
entistä hanakammin, katsovat sieltä 
löytyvää materiaalia enemmän ja 
tekevät myös tehtäviä enemmän.

Friman muistuttaa, että 
fyysiset kohtaamiset ovat edelleen 
Kasvuryhmän koko toiminnan 
ytimessä, mutta työtilan avulla 
yhteisön aktiivisuutta on pystytty 
lisäämään merkittävästi. Samalla 
myös asiakasdatan keräämisestä ja 
hyödyntämisestä on tullut aiempaa 
helpompaa.

– Tämäkin puoli on meille erittäin 
tärkeä ja jatkamme sen kehittämistä. 
Tavoitteena on lanseerata seuraavaksi 
uudenlainen tapahtumasivu, jossa 
ihmiset voisivat suoraan Communityn 
sisällä ilmoittautua tapahtumiin. 
Olemme aikaisemmin tehneet paljon 
asioita mekaanisesti, mutta nyt 
pystymme ohjaamaan ihmisiä suoraan 
työtilaan tekemään asioita itsenäisesti.

Nykyisin Kasvuryhmä hyödyntää 
Salesforcea jo varsin laajasti. Heillä 
on käytössä Experience Cloudin 
mahdollistaman yhteisöratkaisun 
lisäksi myös Sales Cloud, Service Cloud 
ja Tableau CRM datan analysointiin.

– Olemme matkan aikana 
oppineet koko ajan enemmän ja 
enemmän Salesforcesta, mikä on 
mahdollistanut meidän toiminnan 
jatkuvan kehittämisen. Järjestelmän 
jatkokehittäminen Biitin kanssa on 
sujunut erinomaisesti, koska asioita on 
ollut helppo jatkuvasti testata ja lähteä 
sitten hiomaan kokemusten pohjalta.



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
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